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Planens syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätten för fastigheten Duvan 6 och bevara de 

kulturhistoriska och arkitektoniska kvalitéer som befintlig huvudbyggnad har.  

 

Handlingar 
Plankarta 

Planbeskrivning 

Grundkarta 

Fastighetsförteckning 

 

 

 

 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 

För att avgöra om planförslaget kan antas medföra en betydande miljöpåverkan har en 

undersökning enligt 4 kap 34§ Plan- och bygglagen och 6 kap 6§ Miljöbalken genomförts. Ett 

beslut om planförslagets miljöpåverkan, enligt Miljöbalken 6 kap 7§, fattas av byggnadsnämnden 

senast vid antagande. Kommunen har bedömt att området är ur allmän synpunkt lämpligt för 

den användning som anges i planförslaget och att det inte innebär betydande miljöpåverkan. 

Den checklista som ligger till grund för ställningstagandet om betydande miljöpåverkan bifogas 

som bilaga.  
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Fasaden mot Långgatan med passage in till gården, lokaler i bottenvåningen och den 

karaktäristiskt indragna övervåningen – en anpassning till det äldre grannhusets takfot. 

 

 

 

 

Fasaden mot gården med flygelbyggnaden till vänster och förrådsbyggnaden till höger. 
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Del av gården.         Utsikt mot fastigheten Duvan 7. 

 

 

 

 

 

 

 

Gällande detaljplan S27 från 1961. 
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Förutsättningar 

 

Planområdets omfattning 

Det föreslagna planområdet utgörs av fastigheten Duvan 6. Den sammanlagda fastighetsarean 

uppgår till ca 960 m2. 

 

Markägare 

Fastigheten är i privat ägo. 

 

Gällande detaljplan 

För fastigheten gäller stadsplan S27 från 1961. Markanvändningen utgörs av Område för 

bostads- och handelsändamål, sammanbyggda hus i två våningar och Mark som icke får 

bebyggas.  

 

Planbesked 

Fastighetsägaren har ansökt om planbesked och byggnadsnämnden har föreslagit 

kommunstyrelsen att lämna positivt planbesked. 

 

Översiktsplan 

I Hjo kommun gäller Översiktsplan 2010 där området inte finns specifikt utpekat på 

markanvändningskartan. I översiktsplanen finns riktlinjer för kulturarv och kulturmiljö som 

säger att: 

Stadens och landsbygdens karaktär ska bevaras och levandegöras. 

All ny bebyggelse ska anpassas till omgivande bebyggelse och miljö. 

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader ska successivt ges ett långsiktigt skydd genom 

bestämmelser i detaljplan.  

Riktlinjer för bostäder och bebyggelse säger att: 

Hjo stadskärna ska behålla sin nuvarande utformning och karaktär. Det kulturella, historiska 

och arkitektoniska arvet ska värnas vid all planering. 

Hjo ska förtätas. Jungfrulig mark ska tas i anspråk först i andra hand.   

 

 

Riksintressen 

Planområdet ingår i följande riksintressen: 

 

Kulturmiljövård 

Planområdet ingår i Riksintresse för kulturmiljövård (MB 3:6) vars värden är stadsplanemönster, 

hantverks- och handelsgård, vattenkuranstalt. 
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Friluftsliv 

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

 

Försvaret 

Planområdet omfattas 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. 

 

Fornlämningar 

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. Planområdet ligger inom den fasta 

fornlämningen Hjo 17:1 som utgörs av ett medeltida kulturlager i stadskärnan. Fastigheten 

Duvan 4 i väster är fyndplats för en skafthålsyxa. Inledande kontakt har tagits med 

Länsstyrelsens kulturmiljöenhet före samråd, frågan utreds i plansamrådet. 

 

Strandskydd 

Planområdet ligger inom Vätterns strandskydd som är 300 meter. Fastigheten ligger i Hjo stads 

stadskärna och är till fullo ianspråktagen. 

 

Pågående markanvändning 

Fastigheten innehåller idag bostäder och två verksamhetslokaler.  

 

Beskrivning av bebyggelsen inom och utom planområdet 

Inom planområdet finns idag en huvudbyggnad byggd 1935, i norr dess flygelbyggnad och i söder 

en äldre förrådsbyggnad med brandvägg. Huvudbyggnaden är byggd i två våningar med inredd 

vind och rymmer bostäder och lokaler mot Långgatan. Den gård som tillhör fastigheten utgörs 

av en asfaltsyta med viss parkering i öster och en mer trädgårdsliknande del i väster. Med 

fordon nås gården via en passage genom byggnaden. Fastigheten Duvan 6 ingår i kvarteret 

Duvan som innehåller flera bevarandevärda byggnader från 1800-talet tillsammans med nyare 

bebyggelse från 1920-60-talet. 

 

Mark och vegetation 

Marken inom planområdet består dels av en hårdgjord yta i anslutning till byggnaderna och i 

väster en trädgårdsliknande del med uteplats. Någon geoteknisk undersökning har inte 

genomförts. Enligt Sveriges geologiska undersöknings (SGUs) kartvisare innehåller planområdet 

främst postglacial sand.  
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Kulturmiljö 

Duvan 6 finns beskriven i inventeringen Kulturmiljöer i Hjo stad som gjorts av Västarvet, Västra 

Götalandsregionen 2017:  

”Ett av Hjos tidiga exempel på bostads- och affärshus från 1930-talet, byggt 1935, arkitekt 

var Vilhelm Andersson, Skövde. I bottenvåningen fanns då urmakeri och charkuteri. 

Ursprunglig volym med två våningar mot gatan och mot gården en tredje våning uppdragen 

i takfallet. 1930-talsexteriören är främst mot gatan ursprunglig t.ex. med blekgult slätputs, 

tvåluftsfönster, ev. originalskyltfönster och indragen butiksentré med granitnisch. Portlider 

till gård med pärlspåntspanelat gårdshus, (äldre än gathuset), och en putsad gårdslänga med 

höga tegelskorstenar, tillbyggd 1937 för att inrymma charkuteribod.” 

 

Gatubyggnaden på Duvan 6 utgör ett mycket tidstypiskt modernistiskt bostads- och affärshus. 

Viktiga värdebärande detaljer är gatufasadens slätputs, ursprungliga fönster och den 

karaktäristiskt indragna övervåningen som innebär att byggnadens takfot har anpassats till det 

äldre grannhusets takfot. Ett annat viktigt karaktärsdrag är den indragna butiksentrén samt 

gårdssidans ursprungliga balkong. 

 

Vid framtida ändringar av gatubyggnaden bör en återgång till ett mer ursprungligt tidstypiskt 

utförande eftersträvas. Exempelvis rekommenderas att de moderna aluminiumportarna ersätts 

med tidstypiska ekportar. Även entréerna från gårdssidan bör vid framtida underhåll ges ett 

mer tidstypiskt utförande, liksom att gårdsfasadens nuvarande röda puts istället förses med en 

ljus puts. 

 

Trafik och parkering 

Angöring 

Fastigheten angörs från Långgatan. 

 

Gång- och cykeltrafik 

Fastigheten ligger centralt med goda möjligheter att gå och cykla.  

 

Kollektivtrafik 

Hjo busstation är belägen ca 600 meter från Duvan 6.  

 

Parkering 

Viss parkering sker idag inom fastigheten. 

 

Teknisk försörjning 

Vatten, avlopp och dagvatten 

Fastigheten Duvan 6 är ansluten till det kommunala ledningsnätet. Dagvatten leds eventuellt ut i 

kommunens kulvert via servis. 
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El-teknisk infrastruktur 

Hjo energi ansvarar för försörjning av el, fjärrvärme och bredband.  

 

Avfallshantering 

Hjo kommun ingår i Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS). Enligt 

förbundets avfallsplan ansvarar fastighetsägaren för att tillhandahålla utrymmen och ge en 

förutsättning för avfallshanteringen medan AÖS ansvarar för att samla in hushållsavfall och se till 

att det slutligt omhändertas enligt fastställd taxa. 

 

Föroreningar/radon 

Inga kända föroreningar finns inom planområdet. Fastigheten finns inte upptagen i länsstyrelsens 

info-karta för förorenad mark. Hjo kommun har generellt låga radonhalter. Någon 

radonundersökning har inte genomförts. 

 

Störningar 

Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en 

bostadsbyggnads fasad. En översiktlig beräkning av buller från trafiken på Långgatan har gjorts 

med hjälp av metod 1 och 2 i Boverkets och Sveriges kommuner och landstings broschyr ”Hur 

mycket bullrar vägtrafiken?”. De värden som använts är: 

Antal fordon per dygn: 1870 

Skyltad hastighet: 40 km/h (Skyltad hastighet är 40/km/h och rekommenderad hastighet är 30 

km/h, vägen är också mycket smal vilket troligtvis också sänker hastigheten.)  

Avstånd mellan väg och mottagare: 3,5 meter 

 

Med metod 1 beräknas värdet till ca 57 dBA och med metod 2 till ca 53. 

 

Risker 

Planområdet bedöms inte vara utsatt för några risker. 
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Planförslaget innebörd och konsekvenser  

 

Planbestämmelser 

B - Bostäder:  

En ny byggrätt införs i fastighetens norra del. Med användningen bostäder avses boende med 

varaktig karaktär. Enligt Boverkets kunskapsbank ingår vanliga bostäder i användningen men 

även olika typer av kategoribostäder som till exempel studentbostäder och seniorbostäder. 

Även gruppbostäder, träningsbostäder och liknande typer av boenden som innefattar viss 

omsorg kan ingå, om inte vårdinslaget är för stort. I användningen ingår också 

bostadskomplement av olika slag. Bostadskomplement är sådant som kan ligga inom eller i 

anslutning till bostaden. Det kan till exempel vara garage, parkering, tvättstuga, gäststuga eller 

gästlägenhet, lekplats och miljöhus för flerbostadshus. Även förskola i begränsad omfattning 

som är inrymd i ett flerbostadshus kan betraktas som bostadskomplement.” 

 

C - Centrum: 

Handelsändamålet i den gällande planen ersätts med Centrum, vilket innebär all sådan 

verksamhet som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå för många människor. 

Enligt Boverket ingår en rad olika verksamheter i Centrum som också kan återfinnas i andra 

användningar. Exempel på detta är butiker, restauranger, kontor, gym, biografer, bibliotek, 

teatrar, museum, banker, apotek, hantverk men även byggnader för religiösa ändamål, 

föreningslokaler, samlingslokaler, vuxenutbildning, hotell, vandrarhem och lättare former av 

vård och hälsovård som vårdcentral, fot- eller hudvård. 

 

Placering, utformning, utförande: 

Byggrätten innebär att tre olika höjder blir möjliga. En byggnadshöjd på 6,5 meter i väster, 4 

meters nockhöjd i den del som förbinder byggrätt i norr och öster samt 11,5 meter i den del 

som utgörs av den befintliga huvudbyggnaden. Takvinkeln sätts till intervallet 6-12 grader. 

 

 

 

 

Illustration av hur en ny byggnad längs med fastighetsgränsen i norr kan se ut.  
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Varsamhetsbestämmelser: 

k1:  

Vid ändring ska ska särskild hänsyn tas till värdebärande detaljer som indragen tredje våning, 

indragen butiksentré med granitnisch, fasadens slätputs, alla typer av ursprungliga fönster.  

 

Vid all förändring ska tidstypiskt utförande eftersträvas. 

 

f1: Vid ny- om eller tillbyggnad ska särskild hänsyn tas till befintlig närliggande bebyggelse. Detta 

gäller främst takens lutning, kulör och material. 

 

      

Indragen tredje våning           Indragen butiksentré med granitnisch 

 

 

                                                                            

Fasadens slätputs          Alla typer av ursprungliga föns 
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Övrigt 

Parkering 

Parkering föreslås ske inom fastigheten. Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna 

både friyta och parkering, ska friyta ordnas i första hand enligt plan- och bygglagens 8 kap. 9§. 

Dagvatten  

Dagvatten föreslås avvattnas inom fastigheten i första hand och vid behov ledas till kommunal 

dagvattenledning via kulvert. Då en stor del av fastigheten enligt planförslaget inte får bebyggas 

finns möjligheter för fastighetsägaren att skapa fördröjning genom till exempel underjordiska 

magasin. 

Avfallshantering 

Samråd kring utformning och placering av avfallslösning sker mellan exploatören, Hjo kommun 

och Avfallshantering Östra Skaraborg. 

 

Förändringar och konsekvenser 

I Hjo stad finns idag begränsade möjligheter att bygga nya bostäder inom det absoluta centrum 

på grund av den befintliga bebyggelsens värden samtidigt som det finns ett behov av bostäder.  

 

Planförslaget innebär att en ny ca 8 meter hög byggnad med bostads- och centrumändamål blir 

möjlig att uppföra på mark som i gällande detaljplan inte får bebyggas. En ny byggnad i ett och 

två plan föreslås. Befintlig gatubyggnad och bebyggelsen i stort i kvarteret Duvan har höga 

bevarandevärden och därför föreslås specifika varsamhetsbestämmelser och att byggrättens 

placering på fastigheten styrs med hjälp av prickmark. Byggrätten utökas något jämfört med den 

befintliga flygelbyggnaden vilket innebär att ca fem nya bostäder kan byggas inom fastigheten.  
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Genomförande 

Planprocess 

Planprocessen genomförs som standardförfarande. Processen innebär att kommunen kommer 

att samråda om planförslaget, bearbeta det och sedan låta det vara tillgängligt för granskning 

innan beslut om antagande fattas av byggnadsnämnden. 

 

Tidplan  

Planprocessen beräknas pågå under början av 2019 och gå till beslut om antagande andra 

kvartalet. 

 

Planekonomi 

Ett planavtal upprättas mellan fastighetsägaren och kommunen. 

 

Avgifter och taxor 

I samband med byggnation kommer avgifter för vatten och avlopp samt bygglov att tas ut i 

enlighet med Hjo kommuns taxor.  

 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsgränsen för Duvan 6 ligger idag inom gatumark på Långgatan. Gränsen föreslås flyttas 

så att den följer huvudbyggnadens fasad mot Långgatan vilket innebär att en del av fastigheten 

Duvan 6 övergår till den kommunala fastigheten Söder 3:43. Marköverlåtelse eller köp kommer 

att regleras genom avtal mellan kommunen och fastighetsägaren. Fastighetsregleringen bekostas 

av Hjo kommun.    

 

Genomförandetid 

Detaljplanens genomförandetid föreslås vara 5 år. Ändras eller upphävs planen under 

genomförandetiden har fastighetsägare rätt till ersättning för den skada denne åsamkas. Efter 

genomförandetiden fortsätter detaljplanen med dess byggrätter att gälla men ändras eller 

upphävs planen finns det ingen rätt till ersättning för de byggrätter som eventuellt gått 

förlorade. 

Medverkande tjänstemän: 

Planförslaget har upprättats av Plan- och byggavdelningen, stadsarkitekt Charlotte Paulsson, 

planarkitekt Louise Eriksson och bygglovshandläggare Lena Ljungberg. 


