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Bakgrund, syfte och huvuddrag 

Samhällsbyggnadschefen i Hjo kommun har ansökt om planbesked då han kontaktats av ett 

företag som vill expandera på en ny och större tomt längst norrut på Metallvägens östra sida. 

Avsikten är att bygga en byggnad som medger genomfart av trafik med större fordon men då 

detta inte är möjligt med tomtens nuvarande förutsättningar är önskemålet att även upprätta en 

utfart mot Sveavägen. Byggnadsnämnden gav 2017-11-07 positivt planbesked för att pröva den 

del av ansökan som gäller utfart mot Sveavägen.    

Syftet med planförslaget är att göra utfart mot Sveavägen möjlig från den industrifastighet som 

avses styckas av från fastigheten Norr 3:59 där detaljplan D202 (1497-P144) gäller. Utfarten 

planläggs som kvartersmark Industri. Marken får inte bebyggas och ska vara tillgänglig för 

underjordiska ledningar. Den nya industrimarken föreslås stanna i kommunens ägo och ett 

servitut upprättas för den del som behövs för utfarten. 

 

Handlingar 

Plankarta 

Planbeskrivning 

Fastighetsförteckning 

Miljöbedömning 

Avvägning enligt Plan- och bygglagen och Miljöbalken  

Planläggning ska enligt 2kap PBL främja en god och hållbar samhällsutveckling och markområden 

ska användas för det ändamål som området är mest lämpat för. Miljöbalkens 3kap och 4kap 

föreskriver hur hushållning och hur särskilda bestämmelser för mark och vatten ska uppfyllas.  

 

Planförslaget bedöms vara i enlighet med 2kap PBL och Miljöbalkens 3kap och 4kap. 

 

5:e kapitlet omfattar miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning. Miljökvalitetsnormer 

finns för luftföroreningar, buller och vatten. Genomförande av planförslaget bedöms inte 

påverka miljökvalitetsnormerna för luft. Planområdet ligger inom vattenförekomsten Karlsborg 

–S.Fågelås där klassningen är god kemisk och kvantitativ status (beslutad 2017-02-23). I 

förekomsten Vättern-Storvättern klassas den ekologiska statusen som god och den kemiska 

statusen som ”Uppnår ej god” (beslutad 2017-02-23). Kommunen bedömer inte att 

miljökvalitetsnormerna kommer att påverkas av detaljplanens genomförande.   

Behovsbedömning 

Kommunen ska enligt miljöbalken genomföra en miljökonsekvensbeskrivning för alla 

detaljplaner som kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Detaljplanen strider inte mot 

Översiktsplan 2010, nationella eller lokala miljömål. Planen omfattas heller inte av skyddsvärden 

för natur- eller kulturmiljö. Ett genomförande bedöms inte påverka hälsa och säkerhet, 

miljökvalitetsnorer, hushållning med naturresurser eller andra resurser, påverkan på mark och 

vatten, luft och klimat eller växt- och djurliv. Genomförande av detaljplanen bedöms inte 

medföra betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte 

upprättas.  
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Förutsättningar 

Norra industriområdet med väg 195 längst i norr. 

 

            
Sveavägen och planområdet sett från söder.              Sveavägen och planområdet sett från öster.

   

            
Utfarten från den befintliga grusvägen.                            Det berörda diket ungefär där ny utfart föreslås.   

 

 

Planområde 
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Planområdets omfattning och ägoförhållanden 

Föreslaget planområde omfattar ca 550 m2 och ägs av Hjo kommun. 

 

Gällande detaljplan 

För planområdet gäller detaljplan D202 (1497-P144). Markanvändningen inom det föreslagna 

planområdet är allmän platsmark NATUR. 

 

Genomförandetid 

Genomförandetiden för gällande detaljplan räknas från 2016-04-27 och utgår 2026-04-27. 

Genomförandetid är en administrativ bestämmelse som anger den tidsrymd inom vilken en 

detaljplan är tänkt att genomföras. Genomförandetiden räknas från den dag då planen vinner 

laga kraft. Före genomförandetidens utgång, får planen inte ändras, ersättas eller upphävas mot 

berörda fastighetsägares vilja. Om planen ersätts med en ny, ändras eller upphävs under 

genomförandetiden har fastighetsägarna rätt till ersättning av kommunen för den skada som 

uppkommer för dem.  

 

Översiktsplan 

För Hjo kommun gäller Översiktsplan 2010. Detaljplanen bedöms vara förenlig med 

översiktsplanen. 

 

Riksintressen 

Planområdet ingår liksom hela Hjo stad, i Riksintresse för rörligt friluftsliv (MB 4:2). Det 

omfattas också av riksintresse för Försvarsmakten. Det gäller hinderfritt område för skjutfält, 

samt stoppområden för höga objekt med avseende på flygfält. Genomförande av detaljplanen 

bedöms inte skada riksintressena. 

 

Fornminnen 

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar.  

 

Mark och vegetation 

Marken inom planområdet består idag av plan gräsbevuxen mark och ett dike. 

 

Trafik 

Den del av Sveavägen som planändringen berör fungerar främst som in- och utfart till norra 

industriområdet och delvis till Hjo stad. Vägen omges på den här sträckan av industrifastigheter, 

med utfart mot Metallvägen, och av Sanna friluftsområde. Utfarter mot Sveavägen är generellt 

förlagda till utfartsvägar. En separerad gång- och cykelväg finns på Sveavägens västra sida. 

Hastigheten på sträckan är 40 km/h. En framtida utbyggnad av Sveavägen norrut planeras direkt 

norr om planområdet.             
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Teknisk försörjning 

Planområdet utgörs idag delvis av ett avskärande dike som berör dagvattenhanteringen i 

området. 

 

Föroreningar 

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att uppföra en utfartsväg vilket innebär att 

markarbeten kommer att genomföras. En undersökning med syfte att utreda om det 

förekommer förorenat fyllnadsmaterial inom planområdet har genomförts 2018-02-13. Syftet är 

även att belysa om det föreligger risk att föroreningar byggs över genom att utfartsvägen 

uppförs och om utfarten försvårar framtida undersökningsmöjligheter vad gäller Sannadeponins 

omgivningspåverkan. Det pågår för närvarande undersökningar av både Sannadeponin och dess 

påverkansområde samt upplaget för muddermassor. Den aktuella undersökningen gör inte 

anspråk på att besvara deponins omgivningspåverkan eller muddermassornas påverkan i större 

omfattning. 

 

 

”Resultat från fältundersökning och laboratorieanalyser påvisar inte att föroreningar av 

petroleumkolväten och metaller förekommer i fyllnadsmaterialet. Vid schakt i området bedöms 

det ej föreligga hinder för att fritt återanvända fyllningen, då analysresultat och fältbedömningen 

inte föranleder misstanke om att (området) materialet är förorenat. Grundvatten påträffades i 

en provgrop på ca 1,5 m. Av den utförda undersökningen kan eventuella föroreningsnivåer i 

grundvattnet ej bedömas. Sannolikheten att betydande föroreningar finns i grundvattnet 

uppströms deponin bedöms dock som måttlig. Den storskaliga grundvattenströmningen är 

riktad mot sydöst, det vill säga från planområdet mot deponins nordvästra hörn. Ytvatten leds i 

en kulvert under Sveavägen mot deponin, vilket medför att eventuellt förorenat ytvatten från 

deponin ej når planområdet.  

Klorerade alifater har påträffats i lakvatten från Sannadeponin och söder om densamma. 

Klorerade lösningsmedel, som är tyngre än vatten, har dock ett oberäkneligt rörelsemönster i 

mark, då de kan flyta på tätare jordlager, såsom lera. Lera förekommer under sanden i 

planområdet. Lutningen på detta lager är ej klarlagt. En hydrogeologisk studie har genomförts 

av Sannadeponin i vilken deponin anges avvattnas från deponins sydvästra sida. Planområdet 

torde inte vara betydande påverkat av lakvatten från deponin. Detta skall dock verifieras genom 

fortsatta undersökningar.  

 

Fortsatta undersökningar bedöms ej försvåras av att utfartsvägen uppförs, sett till den ringa yta 

den tar i anspråk samt att djupare schakt ej kommer ske. Dock måste grävarbeten ske med 

försiktighet under grundvattenytan, för att inte öka risken att föroreningar sprids via 

grundvattnet.” Rapporten bifogas som bilaga.   

  

Störningar och risker 

Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra några störningar eller risker. 
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Planförslagets innebörd 

Förändringar och konsekvenser 

Planförslaget innebär att mark som idag är planlagd som allmän platsmark NATUR omvandlas 

till kvartersmark Industri, vilket gör att utfart mot Sveavägen blir möjlig. Utfarten får inte 

bebyggas och ska vara tillgänglig för underjordiska ledningar. Planbestämmelsen ”n2 Prickmark 

ska ej hårdgöras” upphävs inom planområdet. 

 

Den kvartersmark planändringen genererar är i sig inte föremål för teknisk försörjning. Då 

planområdets nuvarande funktion är ett dike som berör dagvattenhanteringen i området ska 

diket kulverteras på den del som utfarten anläggs. Den nya industrimarken avses stanna i 

kommunens ägo och ett servitut upprättas för den del som behövs för utfarten.  

 

En ny enskild utfart mot Sveavägen blir möjlig. Utfarten bedöms inte ge negativa konsekvenser 

för trafikföringen i området eller påverka dagvattenföringen i det befintliga diket. 

 

Genomförande 

Planarbete 

Planprocessen genomförs med standardförfarande. Ambitionen är att detaljplanen antas av 

byggnadsnämnden våren 2018. 

 

Anläggande av utfart 

Utfart och kulvert bekostas och anläggs av exploatören. Utformning och drift regleras i 

samband med upprättande av servitut för utfarten, vilket sker vid fastighetsregleringen.  

 

Servitut och ledningsrätt 

Den nya industrimarken avses stanna i kommunens ägo och ett servitut upprättas för den del 

som behövs för utfarten. Servitutet bekostas av Hjo kommun. I det fall kvartersmarken för 

utfarten skulle övergå i annan än kommunens ägo ska dagvattenkulverten säkerställas genom 

ledningsrätt eller servitut. Hjo kommun initierar nödvändiga servituts- eller 

fastighetsbildningsåtgärder. 

 

Genomförandetid 

Detaljplanens genomförandetid är 15 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft. 

 

Medverkande tjänstemän 

Planförslaget har upprättats av planarkitekt Louise Eriksson. 


