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Lokaliseringsprövning
Jordbruk är av nationell betydelse enligt 3 kap. 4 § MB. Jordbruksmark får endast tas i anspråk för
bebyggelse eller anläggningar om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och
detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan
mark tas i anspråk. Väsentligt samhällsintresse kan vara enligt proposition 1985/86:3;
bostadsförsörjningsbehovet, lokalisering av bostäder och arbetsplatser nära varandra, att skapa väl
fungerande och lämpliga tekniska försörjningssystem och säkerställa viktiga rekreationsintressen.
Jordbruksmark omfattar både åkermark och betesmark och är ett natur- och kulturarv som skapats
av människan under lång tid.
För att göra en bedömning kring jordbruksmarken behövs tre frågor besvaras:
1. Är jordbruksmarken brukningsvärd?
2. Är det som ska byggas eller anläggas ett väsentligt samhällsintresse?
3. Finns det en alternativ lokalisering som är mer lämplig?

1. Är jordbruksmarken brukningsvärd?
Brukningsvärd jordbruksmark avser mark som med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga
förutsättningar är lämpad för jordbruksproduktion. För att jordbruksmark ska klassas som
brukningsvärd krävs att marken brukats. Jordbruksmark som inte brukas idag på grund av
exempelvis olönsamma förhållanden kan ändå vara brukningsvärd.
Idag finns inget sätt att klassificera jordbruksmarken på ett bra sätt. Den 10-gradiga skala som har
använts under en lång tid har flera brister och därför används den inte längre i någon högre
utsträckning. Jordbruksverket, Boverket, länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten arbetar
med att ta fram en ny matris för detta, men denna är inte klar. Således görs inte bedömningen om
jordbruksmarkens beskaffenhet, utan all jordbruksmark bedöms som likvärdig i Hjo kommun. Det
som bedöms är markens geografiska läge och närliggande jordbruksstruktur. Bedömningen bör ligga
i att mindre ytor jordbruksmark i högre grad kan tas i anspråk för att låta större sammanhängande
jordbruksytor bestå, eftersom dessa i regel är mer effektiva och ekonomisk gynnsammare.
Det finns en Bevarandeplan för odlingslandskapet cirka 100 meter från västra gränsen av planområdet.
Huvuddelen av marken som pekas ut är på andra sidan av 195:an.

Avvägningar för att behålla jordbruksmark
Jordbruksmarken är en ändlig resurs, ett nationellt intresse som är centralt för samhällets
försörjning av livsmedel. Jordbruksverket tar upp flera argument för att bevara jordbruksmarken.
Utgångspunkten är att kortsiktiga vinster har fått gå före jordbruksmarkens betydelse, eftersom
jordbruksmarkens värden är svårabedömda att sätta prislappar på:

Hjo kommun, 544 81 Hjo, Telefon 0503-350 00, Telefax 0503-350 01www.hjo.se
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•
•
•
•
•
•
•
•

Möjligheten att producera mat blir allt viktigare, när befolkningen ökar och världens
åkerareal minskar.
Åkermark buffrar stora vattenflöden, till exempel vid kraftiga regn.
Utan jordbruksmark som odlas och betande djur växer landskapet snabbt igen.
I jordbruksmarken finns mängder av arter som riskerar att dö ut om markerna inte brukas
och bevaras.
Åkermark och betesmark binder koldioxid i marken.
Småskaliga odlingar, gärna stadsnära, kan ge möjligheter till både integration och
rehabilitering.
Allt fler konsumenter vill välja lokalproducerade och närodlade produkter.
Närhet till naturen, och särskilt öppna landskap, har en positiv inverkan på människors
hälsa och välmående.

Avvägningar för att ta jordbruksmark i anspråk
•
•
•
•

•
•

Bostäder kan säkerställa befintlig kommunal service
Mindre arealer av jordbruksmark kan tillåtas försvinna för att skydda större ytor av
jordbruksmark som är mer ekonomiskt gångbara.
Kunna tillhandahålla telekommunikation och Va-system.
En viss förtätning bidrar till hållbar samhällsutveckling ur alla hållbarhetsaspekter sätt medan
ianspråktagande av jordbruksmark inte är ekologisk hållbart. Tillämpningen av kommunens
Klimatstrategi och Energieffektiviseringsstrategi kan bidra till att det ekologiska fotavtrycket
minskar.
Med fler människor i kommunen förbättras underlaget för föreningslivet och det redan rika
kulturutbudet på landsbygden och i tätorten.
Detaljplanen bidrar till att tätorterna levandegörs med bibehållande eller komplettering av
saknade funktioner så som olika typer av bostäder, handel, vård, omsorg och föreningsliv.
Genom att binda samman bostadsområden, hållplatser, service mm med gång- och
cykelvägnätet ökar även tryggheten.
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Bilden visar en satellitbild över området och inom de streckade området visas det ungefärliga planområdet.

Gällande förutsättningar för jordbruksmarken
Jordbruksmarken som tas i anspråk är inte planlagd sedan innan. Hjo kommun äger marken.

2. Är det som ska byggas eller anläggas ett väsentligt samhällsintresse?
Väsentligt samhällsintresse är som tidigare konstaterat bostadsförsörjningsbehovet, lokalisering av
bostäder och arbetsplatser nära varandra, att skapa väl fungerande och lämpliga tekniska
försörjningssystem samt säkerställa viktiga rekreationsintressen. För att kunna göra en bedömning
om det är väsentligt samhällsintresse krävs det att åtgärden uppnår någon av dessa egenskaper.
För att göra avvägningar för det allmänna intresset görs en översiktsplan. I Hjo kommun gäller den
översiktsplan som antogs 2010. Den ska visa hur kommunen tänker ta hänsyn till allmänna
intressen. Översiktsplanen är inte bindande men ska ge vägledning för beslut om hur mark- och
vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Här
sammanfogas även nationella och regionala intressen. Ett väsentligt samhällsintresse är således
ställningstaganden som i detta hänseende har tagits fram i politiska dokument, såsom
översiktsplanen och andra kommunala dokument.
Många av de allmänna intressena är grundläggande vid fysisk planering som till exempel att områden
ska vara lämpliga att bygga på utifrån exempelvis jord-, berg- och vattenförhållanden, att det finns
möjlighet att anlägga vägar, vatten och avlopp och möjlighet att ta hand om avfall, möjlighet till
samhällsservice och att det inte finns risker för översvämningar, ras eller skred.
De allmänna intressena handlar även om att utformningen av bebyggelse, grönområden och
kommunikationsleder ska vara estetiskt tilltalande och möjliga att använda för personer med
nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. De innebär att man i planeringen måste ta hänsyn till
kommande generationer så att mark, vatten, resurser och energi används sparsamt och med goda
miljöförhållanden. Mark- och vattenområden ska användas till det eller de ändamål som områdena
är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet och läge och till behoven.
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I översiktsplanen beskrivs behovet av ny bebyggelse i Hjo tätort:
”Hjo ska framåt förtätas och Borrbäck ska, genom nya bostäder och infrastruktur, knytas ihop med
bebyggelsen norrut mot Sigghusberg.” Knäpplan är området som har exploaterats mest senaste
åren.
Hjo kommun har tagit fram ett bostadsförsörjningsprogram som ska utgöra underlag för
detaljplanering samt redovisa planeringsberedskapen för nya bostäder i kommunen. Dokumentet
ska beskriva både befintliga och planerade exploateringsområden och hur många bostäder som
planeras att byggas under perioden.
Enligt Länsstyrelsens bostadsmarknadsanalys (Rapport 2017:32) för Västra Götaland råder obalans
på bostadsmarknaden i Västra Götaland. Totalt 47 av 49 kommuner bedömer att det råder obalans
på bostadsmarknaden. Befolkningen i länet förväntas växa och ökningen är stor i gruppen äldre
över 80 år. Den beräknas öka med 50 procent fram till år 2030. I regionen som helhet är behovet
störst av hyresrätter och större bostads- och äganderätter. Underskottet på bostäder påverkar
regionens tillväxt och hämmar utbudet av arbetskraft. För att möta detta krävs ett förhöjt
bostadsbyggande.
Ett av målen som sätts i bostadsförsörjningsprogrammet är att kommunen ska vara en attraktiv
boendekommun med positiv befolkningstillväxt. Obalans på bostadsmarknaden med underskott på
bostäder gör att målet inte kommer att nås. För att möta beräknad befolkningsökning, om ca 40
personer om året fram till år 2025 behöver det enligt Länsstyrelsens bedömning (se Länsstyrelsen i
Västra Götalands län rapport 2015:53) byggas 29 bostäder per år i Hjo kommun fram till år 2025.
Hjo kommun delar Länsstyrelsens bedömning om att det behöver byggas fler bostäder i
kommunen. Den faktiska inflyttningen redovisas nedan. Den visar att genomsnittet sedan 2015 är
57 personer per år.
År

Befolkning

Skillnad från föregående år

2020

9229

19

2019

9210

34

2018

9176

83

2017

9093

45

2016

9048

65

2015

8983

98
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3. Finns det en alternativ lokalisering som är mer lämplig?
Ingen karta med specifika områden pekas ut i översiktsplanens markanvändningskarta, utan all yta
öster om 195:an pekas ut för möjlig ändrad användning. Ett ställningstagande som Hjo kommun tar
i översiktsplanen är att Hjo ska förtätas och att jungfrulig mark ska tas i anspråk först i andra hand samt
att jord- och skogsbruk ska så långt som möjligt skyddas. Vidare beskrivs det:
”Jordbruksmark som har betydelse för jordbruksnäringen ska så långt det är möjligt skyddas från åtgärder
som påtagligt försvårar ett rationellt jordbruk ” och ”Skogsmark ska skyddas mot åtgärder som försvårar
rationellt skogsbruk.”
För att utreda lämpliga exploateringsområden gjordes under 2018–2019 en inventering av byggbar
mark inom Hjo tätort. Den visar både kommunala och privata möjligheter för framtida
detaljplaneuppdrag. I arbetet pekas nio områden ut och bedöms hur troligt en planläggning kan vara
på kort och lång sikt. Nedan redovisas en sammanfattning av detta.

1. Området vid Skogsvägen, ägs av Hjo kommun. Är beläget väster om centrala i Hjo i
anslutning till Lundybyområdet. Idag finns det odlingslotter på platsen. Bedömningen är att
det finns möjligt exploateringsintresse för bostäder på lång sikt. Området ligger i närheten
av Mekens industriområde och detta skapar en osäkerhet kring föroreningar. Området är
idag delvis planlagt för parkmark och södra delen är planlagt för bostäder i första hand för
LSS-boende.
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2. Hammarsdal, ägs av Hjo kommun. Direkt öster om Mekens industriområde finns ett
grönområde. Området gränsar till det kommunala naturreservatet. Bedömningen är att
detta är ett möjligt exploateringsområde för bostäder på lång sikt. Området ligger i
närheten av Mekens industriområde och detta är en osäkerhet. Planlagt för industrimark
samt en skyddszon.
3. Knäpplan, ägs av Hjo kommun. Knäpplan är området från Falköpingsvägen längs med 195:an
ner till Borrbäck. Området består av skogs- och jordbruksmark, men har på vissa platser
blivit exploaterat för bostäder och förskola. Bedömningen är att det är det Knäpplan utgör
exploateringsområde för småhus i Hjo på både kort och lång sikt. Delar är planlagt, och har
blivit exploaterat. Aktuella planområdet ligger i södra delen av detta område.

4. Östra Sanna, ägs av Hjo kommun. I norra utkanten av Hjo tätort finns östra Sanna. Det är
idag brukad jordbruksmark. Bedömningen är att det krävs stora investeringar i teknisk
försörjning, men att området lämpar sig för bostäder. Finns ingen gällande detaljplan över
området.

5. Campingplatsen, ägs av Hjo kommun. I norra delen av Hjo tätort finns Hjo camping.
Bedömningen är att det är mindre sannolikt att campingplatsen ska flyttas för ge plats åt
bostäder. Planlagt för campingändamål.
6. Spakås, ägs av Hjo kommun. Området ligger söder om Hjo tätort. Bedömningen är att
Spakås skulle bli en satellitstadsdel utan fysisk koppling till staden. Avståndet till närmaste
stadsbyggelse är ca 1 km. Mindre lämpad för flerbostadshus. Tänkbart är småhusbebyggelse
på sikt. Finns en fördjupad översiktsplan som har varit på samråd, men inte blivit antagen.
7. Andersfors, ägs av privat fastighetsägare. Är beläget väster om Lundby direkt norr ut över
Folkhögskolan. Där finns en lagakraftvunnen detaljplan som inte har blivit genomförd.
8. Sjöryd, ägs av privat fastighetsägare. Bedömningen är att med områdets centrala läge,
närhet till kollektivtrafik, service och övriga kvaliteter är Sjöryd ett av få områden i Hjo
stad som är lämpligt för flerbostadshus med högre exploatering. Under 2020 har en
detaljplan vunnit laga kraft med syftet att få till flerbostadshus med högre exploatering.
9. Västra Borrbäck, ägs av flera privata fastighetsägare och utgörs av hela området mellan
Borrbäck och 195:an. Detta är direkt söder om området Knäpplan som också pekas ut.
Bedömningen är att det krävs stora investeringar från kommunens sida för att få till en
teknisk infrastruktur. Vidare att det finns flera privata markägare som gör att
genomförbarheten blir mycket osäker. Det har varit en viss exploatering i områdets norra
delar i form av Lars i Knäpplans väg samt är en planprocess igång (Knäpplan södra) för att
möjliggöra bostäder.

Väster om länsväg 195 finns två områden utpekade i översiktsplanen. De visas i bilden nedan och
båda är belägna i Grebban. Det norra området finns det en pågående planprocess för.
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Alternativa lokaliseringar utanför översiktsplanen
I översiktsplanen pekas inga områden ut för exploatering, utan all mark öster om 195:an redovisas
som mark som är föremål för exploatering. Bedömningen är att det är olämpligt att börja titta på
områden väster om 195:an för att utveckla Hjo tätort. Detta eftersom 195:an skapar en barriär och
skapar behov att arbeta fram trafiksäkra stråk och ledningar över länsvägen. Vidare består marken
av jordbruksmark och utgörs av i större intakta jordbruksstrukturer än vad som återfinns öster om
195:an.

Sammanfattning
Huvuddelen av de undersökta områdena inom länsväg 195 har funnits med i planeringen sedan
1970-talet, därutav kommunens benämning av marken närmast staden som strategiskt områden.
Viljan från kommunen har således sedan länge varit att exploatera dessa områden. De inventerade
områdena visade att det fanns nio områden av olika karaktär. Område 7 är redan planlagt för
bostäder men har inte blivit exploaterad. Vidare är fyra utpekade områden planlagda men med
andra markanvändningar än bostäder. Här finns det osäkerhet kring markföroreningar och närhet
till industrier. Fyra områden är inte planlagda sedan tidigare. Östra Sanna är beläget norra om Hjo
tätort och består av idag av jordbruksmark. Området marken är mindre centralt och ger upphov
till längre avstånd och är ur ett trafiksäkerhetsperspektiv sämre än Knäpplan, där möjligheten till
gång- och cykelmöjligheter är bättre. Vidare finns det ett planuppdrag att expandera norra
industriområdet. Område Spakås är långt ifrån Hjo tätort och bör vara ett alternativ för
exploatering endast på lång sikt. Västra Borrbäck är en naturlig fortsättning av Knäpplan på lång sikt
men idag äger kommunen inte marken.
En alternativ lokalisering av bostäder finns inte i dagsläget, utöver detta uppdrag finns det
planuppdrag vid Knäpplan om att planlägga från Knäpplan västra fram till Sigghusberg. Vidare finns
det ett pågående planprocess för ett mindre antal bostäder i Grebban.
Vidare är jordbruksmarken inom planområdet en begränsad areal och läge är begränsat till om
25 700 kvadratmeter. Bedömningen är att jordbruksmarken är brukningsvärd, men att det är
väsentligt för samhället att dessa områden kan tas i anspråk för föreslagen markanvändning och
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också tillhandahålla kommunal service, nära till arbetstillfällen och tekniska försörjningssystem.
Planområdet är beläget mellan bebyggelse med landsbygdskaraktär och befintligt bostadskvarter.
Mellan dessa områden kan inte ett rationellt jordbruk bedrivas
För att möta beräknad befolkningsökning, om ca 40 personer om året fram till år 2025 behöver det
enligt Länsstyrelsens bedömning byggas 29 bostäder per år i Hjo kommun fram till år 2025. Den
faktiska inflyttningen visar att genomsnittet har varit 57 personer per år sedan 2015. Det finns
således ett påvisat behov och vilja att bosätta sig i Hjo tätort.

Slutsats
Att ta Knäpplans jordbruksmark i anspråk är lämpligt utifrån att det finns ett påvisat allmänt
intresse att skapa en yta för bostadsändamål och en god planberedskap. Områdets geografiska läge
och begränsade yta inte heller är optimalt för jordbruk.

