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Sammanfattning 
Planområdet är cirka 15,8 hektar stort och ligger norra delen av Hjo tätort. Detaljplanen syftar 

till att utöka industriområdet med 11 hektar verksamhetsyta. Planförslaget möjliggör samtidigt 

en förlängning av Sveavägen mot länsväg 195. 

Inom planområdet sker en utveckling av Hjos industrilandskap och planförslaget medger en 

nockhöjd på 13 meter som är linje med befintliga industriområdet.  

Detaljplanens genomförande medför kostnader för att anlägga gator, 

dagvattenhanteringsanläggningar och bygga ut ledningssystemet för anslutningspunkter för 

framtida verksamheter. Detta bekostas av kommunen och bedöms öka driftkostnader för 

kommunen. Framtida exploatörer bekostar iordningställandet av sina respektive fastigheter.  

Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan. För 

upprättande av detaljplanen behöver därför inte en strategisk miljöbedömning göras. Cirka 6,5 

hektar jordbruksmark kommer tas i anspråk och omvandlas till kvartersmark och yta för 

vägförlängningen. 

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan tillämpas med ett utökat förfarande. 

Detaljplanen överensstämmer med kommunens översiktsplan från 2010 och dess intentioner 

att knyta ihop Sveavägen med länsvägen 195 samt att fortsätta utveckling av industriområdet 

innanför länsvägen.  
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Vad är en detaljplan? 
En detaljplan regleras genom Plan- och bygglagen (PBL) och är ett juridiskt bindande dokument. 

En detaljplan syftar till att göra avvägningar mellan olika intressen och ta ställning till hur ett 

område ska användas. Den reglerar vad såväl enskilda som myndigheter får och inte får använda 

marken och vattnet till inom ett område. Detaljplanen styr hur marken får användas (t ex för 

bostäder, industri, handel, kontor, park…), husstorlek, hushöjd, avstånd från hus till tomtgräns 

och rättigheter att dra fram ledningar eller gångvägar över annans mark. En detaljplan gäller tills 

dess att den upphävs eller ersätts av en ny 

Processen 
En planprocess kan genomföras i olika förfaranden. I huvudsak används tre förfaranden vid 

upprättande av en detaljplan: standardförfarande, begränsat förfarande eller utökat förfarande 

 

Denna detaljplan följer ett utökat förfarande enligt PBL 2010:900. 

 

Enligt PBL kap 5 § 7 ska ett detaljplaneförslag som inte är förenligt med översiktsplanen, är av 

betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse handläggas med ett utökat 

förfarande. Till skillnad mot standardförfarandet ska kommunen vid tillämpning av det utökade 

förfarandet kungöra förslaget till detaljplan. Kungörelsen ska göras i en ortstidning och anslås på 

kommunens anslagstavla. I övrigt hanteras processen utefter samma steg som under ett 

standardförfarande. Planprocessen inleds med ett samråd. Kommunen samråder planförslaget 

med sakägare, kommunala instanser och förvaltningar, statliga myndigheter, fastighetsägare, 

organisationer m.fl. När planförslaget har bearbetats och justerats efter inkomna synpunkter 

ställs planförslaget ut för granskning. Granskningen är ytterligare ett tillfälle då sakägare, 

kommunala instanser och förvaltningar, statliga myndigheter, fastighetsägare, organisationer 

m.fl. kan lämna synpunkter på planförslaget. Efter granskningen kan mindre justeringar göras 

innan planen skickas vidare för antagande, detta sker genom beslut i Kommunfullmäktige. 

Beslutet om att anta en detaljplan kan överklagas av dem som inte fått sina synpunkter 

tillgodosedda. Om ingen överklagar beslutet vinner detaljplanen laga kraft tre veckor efter att 

beslut om antagande tillkännagivits. 

 

  

Samråd Granskning Antagande Laga kraft
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Planhandlingar 
 

Handlingar 
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser. Till planen hör planbeskrivning med 

tillhörande genomförandebeskrivning.  

Planbeskrivningen ska underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt redovisa de 

förutsättningar och syften som planen har. Den har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att 

planbeskrivningen ska vara vägledande vid tolkningen av förslag och plankarta.  

För genomförandebeskrivning gäller på motsvarande sätt att de inte har någon egen 

rättsverkan, men är viktiga vid uttolkningen av planens genomförande. 

 

Planhandlingar består utav: 

- Plankarta i skala 1:1000 (A0) 

- Planbeskrivning (denna handling) 

- Fastighetsförteckning  

- Undersökning om betydande miljöpåverkan 

Övriga handlingar 

- Geoteknisk PM, Norr 3:59, Hjo Geoteknik 

- Markteknisk undersökningsrapport / Geoteknik - Norr 3:59, Hjo Geoteknik 

- Utbyggnad av industriområdet mot 195-an, Hjo kommun 

- Dagvatten- och skyfallsutredning, Detaljplan Hjo Norr 3:59 

- Naturvärdesinventering – Hjo Norr 3:59. 2022 

Bakgrund 
Hjo kommun börjar få slut på tillgänglig industri och verksamhetsmark. För att skapa 

möjligheter för utvecklingsmöjligheter gav kommunstyrelsen i uppdrag 2021-08-25 att planlägga 

området som är mellan befintligt industriområde och länsväg 195 för att tillskapa en ny infart 

och verksamhetsyta.  

Planens syfte 
Planen syftar till att: 

- Möjliggöra för en vägförlängning av Sveavägen mot 195:an.  

- Möjliggöra för verksamheter på delar av fastigheten Norr 3:59 längs med 

vägförlängningen. 

Planens huvuddrag 
Planens syfte är att möjliggöra för ytterligare etablering av verksamheter vid norra 

industriområdet. Detaljplanen medger strax 11 hektar industri- och verksamhetsområde. 

Vidare medger planförslaget även en ny väganslutning av Sveavägen som kommer från centrala 

delarna av Hjo till länsväg 195. Syftet med väganslutning är att skapa en god trafikstruktur och 

detta görs genom att ta bort transporten av lastbilar på Karlsborgsvägen samt skapa en god 

genomfartsled i centrala delarna av Hjo som kan avlasta Hamngatan/Långgatan. 
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Miljöbedömning 
Enligt 2 kap. 10 § PBL ska miljökvalitetsnormer, utifrån föreskrifter i 5 kap. miljöbalken, följas 

vid planläggning. Med utgångspunkt från de av riksdagen antagna nationella miljömålen har 

regeringen föreskrivit om miljökvalitetsnormer, som kan utfärdas för hela landet eller för 

avgränsade geografi ska områden. Normerna ska reglera den miljökvalitet som ska finnas, t.ex. i 

form av högsta tillåtna förekomst av ett visst ämne. Den aktuella detaljplanen kommer inte att 

medföra någon belastning på miljön, vare sig i nationellt eller regionalt perspektiv. Varken 

miljömål eller gällande miljökvalitetsnormer bedöms bli överskridna vid genomförandet. 

Detaljplanen innebär inte en sådan miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken. En 

miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning har därför inte upprättats enligt 

kraven i plan och bygglagen 4 kap. 34 §. 

Plandata 

Läge och areal  
Planområdet omfattar ca 15,8 hektar mark och är beläget i Hjo stad vid norra infarten. Det är 

direkt anslutet till industriområdet längs med Sveavägen. Planområdet begränsas i väster av 

Åsen 5:1 som är Åsens gård och bedriver jordbruk och till öster av Grenabolet 1:6 och Norr 

4:4 som kommunen äger. Båda bedrivs arrende av jordbruk på.  

 

Markägoförhållanden 
Hjo kommun är markägare för samtliga berörda fastigheter inom planområdet.   

 

 

Ungefärligt omfattning av planområdet. 
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Tidigare ställningstagande 
 

Riksintressen 
Enligt 3 kap. 5–8 § och 4 kap. miljöbalken kan områden av särskild betydelse ur ett nationellt 

perspektiv vara av riksintresse. Områden av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som kan 

påtagligt försvåra, skada eller motverka dem. Staten kan ingripa mot exploateringar eller andra 

ingrepp som påtagligt kan skada riksintressen. Riksdagen har i 4 kap. MB angivit ett antal 

områden i landet som är av riksintresse i sin helhet med hänsyn till de natur- och kulturvärden 

som finns där och Vättern med omnejd är utpekat. Således är planområdet riksintresset.  

För samtliga utpekade områden gäller att exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön inte 

får medföra att områdenas natur- och kulturvärden påtagligt skadas. För vart och ett av 

områdena gäller dessutom särskilda förbud eller krav på hänsyn. Dessa krav måste också vara 

uppfyllda för att exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön ska vara tillåtna. Det kan till 

exempel handla om en begränsning av olika typer av industrianläggningar eller av 

fritidsbebyggelse. För samtliga typer av områden, med undantag av nationalstadsparker och 

Natura 2000-områden, gäller dock inte förbudet mot påtaglig skada eller övriga krav på förbud 

och hänsyn om åtgärden avser: 

- utveckling av befintliga tätorter, 

- utveckling av det lokala näringslivet, 

- utförande av anläggningar som behövs för totalförsvaret, eller 

- om det finns särskilda skäl, utvinning av riksintressanta fyndigheter av ämnen material. 

I förarbetena till de ursprungliga bestämmelserna om de geografiskt utpekade riksintressena 

betonas det att riksintressena inte ska ses som ett hinder mot all exploateringsverksamhet. 

Styrkan av de värden som riksintresset ska värna varierar inom området. Därför är det möjligt 

att inom områdena lokalisera bebyggelse och andra anläggningar utan att bevarandevärdena 

påtagligt skadas. Förutsättningen är att man lyckas finna en acceptabel lokalisering och 

utformning. 

Vid tillämpningen av bestämmelserna ska man inte bara utgå ifrån hur en viss åtgärd påverkar 

den närmaste omgivningen utan utifrån ett helhetsperspektiv på vad som är en lämplig 

utveckling inom hela det geografiska området. Det är konsekvenserna för de samlade natur- 

och kulturvärdena som bör bedömas. I det sammanhanget är påverkan på landskapsbilden 

viktig. 

 

Bedömning 

Bedömningen är att en åverkan på naturvärdena som finns inom riksintresset påverkas av 

planförslaget. Naturvärdesinventeringen visar att de främsta naturvärdena består av en 

trädbeklädd betesmark som bedömts hålla påtagligt naturvärde och två generellt 

biotopskyddade objekt, en stenmur och ett dike. Naturvärdena består även av de grodyngel av 

vanlig groda/åkergroda som påträffats samt det grova jätteträdet. 

Kommunen planerar flera kompensationsåtgärder för att skydda och ha kvar de naturvärden 

som finns i området genom tillexempelvis plantera nya träd. Ytterligare kan det vara att 

plantera blommande och bärande träd eller buskar. Det kan också vara att gynna pollinatörer 

genom att så växter rika på pollen och nektar. Fördröjningsdammen kan vara föremål för att 

skapa levensmiljöer till grodor tillexempel.  
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Planförslaget föreslår att ytan som är inventerad till stor del ska tas i anspråk för utveckling av 

industriområdet. Ytterligare föreslås en utveckling av näringslivet i form av nytt industriområde 

som bidrar till en bättre trafikmatning.  

Kommunen bedömer att åverkan görs på riksintresset, men det finns skäl att ta marken i 

anspråk för att utvecklingsmöjligheter är av betydande karaktär och att det finns goda 

förutsättningar att tillskapa kompensationsåtgärder på plats.  

 

Översiktsplan 

I översiktsplanen är kommunens generella hållning att allt inom länsväg 195 är föremål för 

exploatering. I översiktsplanen håller kommunen en allmän ton och hänvisar till en fördjupad 

översiktsplan som inte har upprättats än.  

Kommunen vill öka avståndet mellan verksamheter och bostäder eftersom avståndet är för 

nära och innebär svårigheter att förtäta och utveckla orten. Vidare ser kommunen att 

verksamheter ska hållas bort från vattnet, bort från bostäder och helst förläggas inom Hjo 

norra industriområde. För en långsiktig plan för sunda och hållbara avstånd mellan bostäder och 

verksamheter, är det viktigt att arbeta efter principen att ju tyngre industrin är, desto längre in i 

industriområdet och bort från befintliga bostadsområden bör den förläggas. Detta är med en 

vilja att Hjo ska växa på norra Industriområdet och verksamheter ska i första hand förläggas 

inom detta område. Att samla verksamheterna på ett ställe medför en mer effektiv transport av 

tungt och farligt gods.  

Som tidigare konstaterat pekas inga specifika områden ut, men behovet av ny infart fastställs. I 

samband med att industriområdet växer ökar också behovet av en ny infart till området 

norrifrån. Att förlänga Sveavägen mot väg 195 är en viktig åtgärd för att leda bort den tunga 

och onödiga trafiken från Skövdevägen och är en av riktlinjerna som anges i översiktsplanen. 

Kommunen anser att frågan om avvägning gentemot väsentliga samhällsintressen gjordes i Hjo 

kommuns översiktsplan som blev antagen, 2010. Bedömningen som gjordes är att planområde 

är lämplig att tas i anspråk för bland annat ny infart. 

Även trafik som tas in via Karlsborgsvägen kan ledas om och knytas ihop med Sveavägen som 

ansluts mot Ringvägen som har förutsättningar för att bli en snabb och effektiv matargata. 

Utveckling inom Hjo tätort gällande verksamheter ska ske vid norra industriområde och inte ta 

andra områden i anspråk för användningen industri. Därför är det lämpligt att ta marken i 

anspråk längs marken den planerade infartsvägen.  

Planförslaget bedöms vara i enlighet med översiktsplanens intentioner. 
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Utdrag från Hjo kommuns översiktsplan. Bilden illustrerar tanke hur infrastrukturen kan tänkas se ut.  

 

Barnperspektiv 
Från och med den 1 januari 2020 är barnkonventionen svensk lag. Barnkonventionen gäller som 

utgångspunkt för beslut som rör barn och unga, däribland beslut om samhällsplanering. 

 

Tillsmannans skapar vi framtidens Hjo 
Hjo kommuns vision ”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo”, antogs av kommunfullmäktige i 

början av 2013. I arbetet med att ta fram visionen, där många Hjo bor valde att vara med, lyftes 

sex utvecklingsområden fram som särskilt viktiga att satsa på i framtiden: 

Tillsammans - goda möten förverkligar visionen  

I Hjo arbetar vi tillsammans för att utveckla Hjo och göra vår vision verklig. Vi satsar medvetet på goda 

möten mellan människor, gott samarbete i näringslivet och god samverkan mellan Hjo och andra 

kommuner. Vi är kända som det enkla, lättillgängliga och välkomnande Hjo där vi låter hjärtat vara 

med.  

Levande hjo - händelser året runt  

Framtidens Hjo är en levande stad. För alla åldrar och året runt. Här finns de funktioner som gör en 

plats till en egen stad. Ett levande centrum. Ett brett utbud av idrotts- och kulturaktiviteter som gör livet 

gott att leva. I Hjo kan människor mötas, växa, vara kreativa och inspireras av andras kreativitet. 

Vättern - liv vid vättern 

I framtiden Hjo tar vi vara på vårt fantastiska läge vid Vättern. Vi använder det för att berika livet för 

alla Hjobor och för att locka fler besökare.  

Boende - lätt och gott att leva  

Hjo har en enorm potential att bli en levande och vacker boendeort med vårt sjönära läge. Det ska vi 

ta vara på och göra ännu mer av. I framtidens Hjo är det gott att leva och enkelt att få livspusslet att 

gå ihop. Ett brett utbud av bostäder, goda kommunikationer och en stark gemenskap lockar allt fler till 

Hjo. Många uppskattar att Hjo särskilt prioriterar verksamheter som riktar sig till barn och unga.  
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Hållbarhet och natur - resurssnålt med hög livskvalitet 

I framtidens Hjo har många människor en hög livskvalitet utan att tära på våra gemensamma 

naturresurser. Genom vår småskalighet har Hjo unika förutsättningar att bli en tät, miljövänlig och 

promenad- och cykelvänlig stad. Det ska vi ta vara på och göra till vår styrka. 

 

Cykelstrategi 
Tätorten Hjo är kompakt med korta avstånd och nära till det mesta. Det finns också gott om 

gång- och cykelvägar. Den omgivande landsbygden lämpar sig på många ställen väl för cykling. 

Samtidigt vet vi att hälften av alla bilresor är kortare än 5 kilometer2. Hjo är, liksom de flesta 

kommuner, en kommun med stor, outnyttjad cykelpotential. Aldrig tidigare har det varit så 

angeläget att minska utsläppen av växthusgaser för att hindra ytterligare klimatförändringar. Ett 

enkelt sätt att göra detta är att ta tillvara och utveckla cykelpotentialen i en kommun. Ökad 

cykling är en framtidsfråga. Inte bara för klimatet, utan också för att både unga och gamla ska få 

en bättre hälsa och en högre livskvalitet i en attraktiv miljö. 

 

Gällande detaljplaner 
Inga gällande detaljplaner finns inom planområdet.  
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Förutsättningar och förändringar inom planområdet 
 

Befintlig bebyggelse 
Närliggande industriområdet består ut av låga enkla verksamhetsbyggnader med platta tak och 

inom själva planområdet finns ingen bebyggelse.  

 

Planerad bebyggelse 
Planförslaget föreslår markanvändningen verksamheter och industri. Användningen verksamheter 

är en bred markanvändning och innehåller olika typer av ytkrävande verksamheter som har 

begränsad omgivningspåverkan. Det ingår lokaler för serviceverksamheter, tillverkning, lager 

och verkstäder. Det kan till exempel vara fordonsservice, bilprovning eller liknande. Även 

verksamheter med behov av lokaler för material eller utrustning så som el- och byggföretag 

eller företag som erbjuder hushållsnära tjänster ingår. 

Användningen Industri kan användas för områden för all slags produktion, lagring och annan 

hantering av varor. Även laboratorier och partihandel inryms i användningen. Infrastruktur i 

form av till exempel spårområden som krävs för verksamheterna ingår också. Vidare inräknas 

de personalutrymmen och kontor med mera som kompletterar industriverksamheten. 
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Kulturmiljö 
Det finns ingen utpekad kulturmiljö inom planområdet. Ändå omfattas planområdet av 

riksintresset för rörligt friluftsliv, Vättern. Läs mer under rubrik Riksintressen. 

 

Fornlämningar 
Förutsättningar 

Det finns inga registrerade fornlämningar inom planområdet. 

Registrerade övriga kulturhistoriska lämningar 

En registrerad finns på åkermarken som är inom planområdet.  

• RAÄ-nummer Hjo 54:1. Övrig kulturhistorisk lämning. Upphittad tunnackig yxa i 

grönsten.  

I direkt anslutning till planområdet finns en övrig kulturhistorisk lämning registrerad: 

- RAÄ-nummer Hjo 53:1. Övrig kulturhistorisk lämning. Upphittad skafthålsyxa. 

 

Förändringar 

Om fornlämningar påträffas inom planområdet under grävning eller annat arbete ska arbetet 

omedelbart avbrytas till den del fornlämningen berörs. Den som leder arbetet ska omedelbart 

anmäla förhållandet hos Länsstyrelsen, enligt 2 kap 10 § kulturmiljölagen 
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Gator och trafik 
 

Trafik 
Förutsättningar 

Sveavägen/Ringvägen är en central led som går genom Hjo och går igenom planområdets 

sydöstra gräns. Direkt norr om planområdet finns länsväg 195 som Trafikverket är väghållare 

för. Länsvägen har en årsdygnstrafik (ÅDT) på 1 640 fordon enligt en mätpunkt direkt öster om 

infarten till Karlsborgvägen. 

Karlsborgsvägen är ingen rekommenderad väg för farligt gods utan farligt gods leds in via 

Skövdevägen in till industriområdet. Således hänvisas inte farligt gods in via Karlsborgsvägen. 

Strategiskt vägnät för tyngre transporter hänvisas till länsväg 195 och Karlsborgsvägen.  

Metallvägen är i industriområdet och verksamheterna ansluter till denna. 

 

Röda området illustreras planområdets ungefärliga omfattning. 

 

Trafikutredning 

Sweco har fått i uppgift att göra en trafikutredning för att beräkna mängden trafik som kan 

tänkas använda vägförlängningen samt föreslå placering och utformning av väganslutning mot väg 

195. 

Utbyggnaden enligt planförslaget förväntas generera ny trafik. Alstringen skattas utifrån 

tillkommande byggyta i bruttoara (BTA) och verksamhetstyp för detaljplanen med hjälp av 

Trafikverkets modell ”Trafikalstringsverktyget” och antagen tung trafik. I beräkning av mängden 

nyttotrafik antas att andelen nyttotrafik av total trafik är 25 %. Underredningen visar att 

årsdygnstrafiken som området genererar är cirka 11 160 fordon per dygn. Trafikprognosen 

visar att flödet ökar drastiskt med utbyggnadsförslaget där flödet under den dimensionerande 

timmen mer än fyrdubblas jämfört med nuläget. Ökningen påverkar både korsningen på väg 195 

och Karlsborgsvägen samt resterande korsningar söderut. 

Enligt VGU bör i första hand mindre korsningar, det vill säga en korsning utan refug, med refug 

eller med vänstersvängsfält, väljas på en tvåfältsväg med 80 eller 90 km/tim. I en landsbygdsmiljö, 

som detta är, kan en lokal hastighetsbegränsning bli aktuell. Vinkeln på den anslutande vägen till 

Sveavägen/Ringvägen 

Karlsborgsvägen 

Länsväg 195 

Metallvägen 
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primärvägen, väg 195 ska vara mellan 85 och 115 gon. Trafiksiffrorna från alstringen har använts 

för att kontrollera kapaciteten i ny trevägskorsning och belastningsgraden blir under 0,2 i 

programmet Capcal. Kravet enligt VGU är att största belastningsgrad inte överstiger 0,6 under 

dimensionerande timme, vilket klaras med stor marginal. Enligt VGU bör utformning och 

hastighet väljas så att beräknat olycksutfall för dimensionerande timmen blir mindre än 0,15 och 

helst understiger 0,1 döda och svårt skadade per år. Med fullt utbyggt industriområde blir det 

beräknade utfallet cirka 0,30 med en utbyggd trevägskorsning. Med en hastighetssänkning till 60 

km/tim förbi korsningen blir utfallet cirka 0,24 och med en sänkning på hela väg 195 från 

cirkulationsplatsen i väst blir utfallet 0,19. Med en inte lika hög utbyggnadsgrad eller 

exploateringsgrad och tillkommande trafik på 50 procent jämfört med beräknad prognos blir 

utfallet 0,17 för 80 km/tim och för 60 km/tim 0,14. 

 

Förändringar 

Flera förändringar föreslås. Första är en förlängning av Sveavägen till länsväg 195. Detta är enligt 

kommunens styrdokument för att få till en god trafikstruktur i tätorten och kan skapa en ny 

matargata och som kan avlasta Skövdevägen. Även ska en vänsterfilssväng möjliggörs från 

Karlsborgshållet. Svängen illustreras nedan. Vidare ska korset med Sveavägen och Sannavägen 

göras enklare att svänga höger från Sannavägen. Allt nytt som ska anläggas ska utformas med 

höga krav på trafiksäkerhet i enlighet med Trafikverkets riktlinjer i VGU (vägar- och gators 

utformning.) Det är vid detaljprojektering då detaljplanen har vunnit laga kraft som den 

slutgiltiga utformningen ska avgöras. Detaljplanen med dess planbestämmelser och 

avgränsningar blir det projekteringen måste rätta sig efter. 

Utanför planområdet bör anslutningen mot Karlsborgsvägen och vägen genom Sannaskogen tas 

bort för att leda in trafik genom den nya infarten.  

 

Figuren ovan illusteraras vänstersvängsfil. 
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Trafikbuller 
Förutsättningar 

Trafikverket har gjort en trafikmätning på länsväg 195 och den visade att vid norra gränsen av 

planområdet var det en årsmedeldygnstrafik (ÅTD, totaltrafik) på 1321 fordon.  

Enligt Trafikutredningen från Sweco kommer trafikflödet (nyalstrad samt befintlig trafik) under 

den dimensionerande timmen år 2025 kommer vara runt 110-160 fordon per timma. Med 

dessa trafikmängder bör inte det uppkomma några bullerproblem för boende.  

 

Förändringar 

Enligt Trafikutredningen visar att det är möjligt att använda byggrätten enligt förslagen 

markanvändning. Närmast bostadsbebyggelsen föreslås markanvändningen verksamheter. Detta 

innebär att omgivningspåverkan är lägre än resterade yta som föreslås vara industrimark och 

detta görs för att minska störningar för de närliggande bostadshusen. Karlsborgsvägen och 

används idag som infartsväg och avslutas med en vändplan istället. Detta för att leda trafiken till 

nya infarten. Detta kommer även ske med vägen i Sannaskogen. 

 

Parkering 
Parkering anordnas inom egen fastighet. Parkeringsytor kan vid behov samnyttjas med 

angränsande fastigheter 

 

Gång-, cykel- kollektivtrafik 
Förutsättningar 

Närmaste hållplats finns på Skövdevägen cirka 1,5 km söder om planområdet, vilket innebär att 

avståndet till kollektivtrafik är ganska långt. Gång- och cykelvägnätet är idag utbyggt längs 

Sveavägen och börjar vid busstationen. 

 

Förändringar 

Befintlig gång- och cykelväg ska förlängas längs med nya delen av Sveavägen. 
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Natur  
 

Strandskydd 
Inget strandskydd finns inom planområdet.  

 

Mark och vegetation 

Förutsättningar 

Norra Hjo omges av öppet jordbrukslandskap och de utspridda gårdarna ligger relativt tätt. 

Åkermarken består av cirka 14,5 ha av sammanhållen brukad mark över fyra fastigheter. Inom 

planområdet är det cirka 6,5 ha som blir påverkat. Vidare finns det i västra delen av 

planområdet en mindre skog på cirka 6 ha. Landskapet falkar lätt ner mot Vättern. Från 

planområdet är det siktlinje ner mot Vättern. 

 

Naturvärdesinventering 

Sweco har fått i uppdrag att ta fram en naturvärdesinventering och den visar att 

inventeringsområdets främsta naturvärde består av en trädbeklädd betesmark som bedömts 

hålla påtagligt naturvärde och två generellt biotopskyddade objekt, en stenmur och ett dike. 

Objektet utgörs av en trädbeklädd betesmark med flertalet ekar varav enstaka är särskilt 

skyddsvärda och enstaka är ersättningsträd. Enstaka förekomst av död ved i form av torrakor 

med vedsvampar samt lågor. Betesmarken är under igenväxning av yngre björk. Buskskiktet 

bestående av enstaka förekomst av hassel samt druvfläder. Fältskiktet bestående av bland annat 

vitsippor och markskiktet är friskt men blir blötare närmare diket. Naturvärdena består även av 

de grodyngel av vanlig groda/åkergroda som påträffats samt det grova jätteträdet.  

I ett alltmer fragmenterat landskap bidrar inventeringsområdets naturvärden med livsmiljöer för 

många olika organismer såsom fåglar, groddjur och insekter. Miljöerna erbjuder en variation i 

landskapet och möjliggör för spridning av arter i omgivningen. För hänsyn gällande 

grodyngelsfynden kan en ytterligare inventering, med exempelvis eDNA-analys, vara till fördel 

då arterna kräver delvis olika hänsyn. Vanlig groda är fridlyst enligt 6 § Artskyddsförordningen 

medan åkergrodan är fridlyst enligt 4 § Artskyddsförordningen. Åkergrodan är således skyddad 

både som individ och dess fortplantningsområden samt viloplatser.  
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Utdrag från naturvärdesinventeringen som visar hittade värden.  

 

 

Förändringar 

Cirka 6,5 hektar av brukningsvärd jordbruksmark överförs enligt planförslaget från 

jordbruksproduktion till tätortsområde. Vid risk för skada på biotopskyddade miljöer krävs 

dispens från Länsstyrelsen. Under planprocessen ska kommunen ansöka om 

biotopskyddsdispens för att borttaga biotopskyddade objekten. 

Markanvändningen natur planläggs i delar av planområdet. Natur kan innehålla områden för 

friväxande grönområden som inte sköts mer än enligt skötselplan eller genom visst begränsat 

underhåll. Även utrymme för omhändertagande av dagvatten, till exempel i form av 

utjämningsmagasin, våtmarker eller dammar. Vidare innefattar det anlagda gångstigar, 

motionsslingor, gång- och cykelvägar. Dessa komplement ingår i användningen oavsett om de 

redovisas som egenskapsbestämmelser eller inte. Utanför planområdet finns även ett 

skyddsvärt träd som redan idag finns inom planlagt område för natur. 

 

Rekreation 
Förutsättningar 

En gammal väg går från länsväg 195 genom skogen i planområdets västra delen ner till 

industriområdet och ansluter på Metallvägen. 

 

Förändringar 

Den äldre vägen kommer att tas bort och ersättas med industriområdet. Vidare föreslås att 

gång- och cykelvägen ska fortsätta längs nya delen av Sveavägen. Denna kan med fördel kopplas 

ihop med Sannaskogen för att skapa ett gångstråk.  
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Geotekniska förhållanden 

Förutsättningar 

Inom planområdet finns två utpekade områden på SGUs kartvisare för jordarter 1:25 000 – 1: 

100 000. Större delen av planområdet består utav moränlera eller lerig morän och i 

ytterkanterna är det postglacial sand.  

 

Geoteknisk översiktlig undersökning 
Sweco har på uppdrag av Hjo kommun utfört en översiktlig geoteknisk undersökning inför 

detaljplanearbete och syftet var att bedöma rådande mark-och grundläggningsförhållanden. 

Undersökningen visar det finns möjlighet för plattgrundläggning samt på delar av området kan 

djupgrundläggning med pålning vara en lämplig grundläggningsmetod för att minska risken för 

besvärande sättningar och för att klara stora laster.  

 

Närliggande översiktliga undersökningar 

Under planarbetet för Detaljplan för Kv. Kättingen m.fl. (antagen 1990) genomfördes en 

geologisk undersökning av VIAK i mars 1988. Denna visar att inom planområdet förekommer 

bland annat lera med varierande mäktighet. Största mäktigheten är dokumenterat till 5,5 meter. 

Leran har torrskorpekaraktär ovan grundvattenytan och är ställvis skiktad med silt. Leran 

överlagras av grusig eller siltig sand med en ställvis maximal mäktighet av 2,5 – 3.0 förutom 

södra delen av området. Borrstopp på berg eller block har vid vikt- och tryck sondering 

erhållits i åtta punkter. Totaldjupet varierar mellan ca 5 och 7 meter i dessa punkter. 

Grundvattenytan bedöms i stort följa topografin inom området. Lätta och medeltunga 

industribyggnader kan grundläggas med platta på mark om smärre sättningar 2-4 accepterats. 

Vid marktryck överstigande 6 ton/kvadratmeter /60 kPa) bör dock detaljerade undersökningar 

utföras i varje enskilt fall.  

 

Under planarbetet för Detaljplan för del av Norr 3:59 (antagen 2016), industritomter norr om 

kv. Kättingen i Hjo stad genomfördes en geoteknisk undersökning. Den visade att marken 

utgörs huvudsakligen av åker/ängsmark. Jorden består överst av friktionsjord härunder följer 

lera som delvis innehåller skikt av friktionsjord. Leran underlagras av friktionsjord som vilar på 

för utförda sonderingar fast botten – troligen fast lagrad morän, block eller berg. Trycksondens 

nedträngningsdjup varierade mellan 3,4 och 10,8 meter och grundvattenytorna mättes till 1,0 

och 1,5 meter under markytan. Det bedöms inte föreligga några stabilitetsproblem inom 

området. Undersökningen utgör en bilaga där ytterligare information om uppdraget, 

markförhållanden, grundvatten, tjälfarlighet, sättningar, grundläggning, schaktning, lokalt 

omhändertagande av dagvatten och geotekniska rekommendationer återfinns. Undersökningen 

är översiktlig varför en detaljerad undersökning ska genomföras i samband med bygglov. 

 

Förändringar 

Undersökningen visar att det finns möjlighet för plattgrundläggning samt på delar av området 

kan djupgrundläggning med pålning vara en lämplig grundläggningsmetod för att minska risken 

för besvärande sättningar och för att klara stora laster.  

 

 



 19(28) 

 

Ras- och skredrisk 
Ingen registrerad risk för ras- och skred enligt SGUs kartvisare för förutsättningar för skred i 

finkorning jordart.  

 

Radon 
Ingen registrerad risk för radon enligt SGUs kartvisare för gammastrålning, uran.  

 

Förorenade områden 
Förutsättningar 

Inom planområdet finns inga kända föroreningar. I direkt anslutning finns ett befintligt 

industriområde och inom planområdet finns det registrerade föroreningar. 

• Sannaområdet. Riskklass 2.  Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall 

 

Förändringar 

Bedöms inte påverka planförslaget negativt eftersom markanvändningen är industri och 

verksamheter och är inte en känslig markanvändning. I östra delen av planområdet måste ta 

hänsyn till befintlig bebyggelseområdet och längs med Sveavägen är användningen endast 

verksamheter för att styra hur stor påverkan kan göras mot bostadshusen.   
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Störningar, hälsa och säkerhet 
 

Störningar 
Närmaste bostaden är cirka 70 meter ifrån närmaste byggrätt inom planområdet. Det korta 

avståndet är avgörande för vilken typ av verksamhet som kan etableras. Särskild hänsyn 

behöver tas vad gäller risken för störningar i form av till exempel buller. Vilka typer av 

verksamheter som tillåts avgörs vid varje enskilt fall vid prövning enligt miljöbalken. Längs med 

Sveavägen är användningen endast verksamheter för att styra hur stor påverkan kan göras mot 

bostadshusen. 

 

Dagvattenhantering 
Förutsättningar 

Sweco fick i uppdrag att upprätta en dagvatten- och skyfallsutredningen över planområdet för 

att undersöka vilka konsekvenser tillkommande hårdgjord yta kan tillföra samt ta fram förslag 

på omhändertagande ytor där behov förekommer avseende kvantitet/avledning och 

kvalitet/rening. Vidare tar utredningen upp säkerställandet att förändringen av eventuella 

exploateringen inte medför försämrade förutsättningar för planområdets recipient att uppnå sin 

miljökvalitetsnorm (MKN).  

Om planområdets exploateringsgrad ökar enligt planförslag innebär det en ökad avrinning av 

dagvatten från området. Befintligt dagvattenledningsnät har inte kapacitet att avleda 

dimensionerande regn, varför förslag på fördröjning inom varje fastighet tagits fram. 

Fördröjningsbehovet är beräknat utifrån att hela fastigheten exploateras av väg, takyta och 

parkering. 

Beräkningar av dagvattnets kvalité har låga föroreningar, men viss rening krävs då ett antal 

ämnen är för höga, framför allt zink, suspenderat material och TBT. Genom att antingen 

utforma fördröjningen ovan mark i gräs eller makadam, eller utforma mindre reningsanläggning 

dimensionerad för det studerade flödet, bedöms dagvattenkvalitén hamna på nivåer att inte 

riskera miljökvalitetsnormer för Vättern. 

 

Skyfallsanalysen av planområdet visar att ett antal instängda områden existerar för befintlig 

situation. Det rekommenderas att dessa inspekteras för att minska risken för skador vid skyfall. 

För framtida bebyggelse är det viktigt att inga instängda områden skapas, utan att dagvattnet ges 

möjlighet att avleda till planområdets skyfallsstråk. 

 

Det fortsatte arbetet rekommenderas i utredningen att: 

• Exakt utformning av dagvattensystem utefter rekommenderad areal för erforderlig 

fördröjning och rening av dagvatten. 

• Ingående analys per fastighet för att identifiera riskerna av redovisade 

översvämningsytor. 

• Ordna skötselansvar och hänvisningar för dagvattenhanteringssystemen så deras 

funktion säkerställs över tid. 
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Utdrag från dagvattenutredningen.  

 

 

Förändringar 

Dagvattenutredningen kommer fram till att om planområdet bebyggs enligt planförslag bidrar 

det till en ökad avrinning av dagvatten från området. I denna utredning föreslås ett 

dagvattenhanteringssystem som klarar av att fördröja 2 200 m3 dagvatten. Systemet renar även 

dagvattnet till nivå som bedöms inte riskera miljökvalitetsnormerna för recipient och detta kan 

anläggas inom markanvändningen natur och magasinet föreslås hamna inom utpekat område.  
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Miljökvalitetsnormer 
Vid planområdet ligger vattenförekomsten Vättern (WA11665077). Vättern är klassad som en 

sjö och har en ytarea på 1 756 km2. Recipientens status och MKN är att den har en god 

ekologisk status men uppnår ej god kemisk status. Bedömningen bygger på att uppmätta halter 

av PFOS, dioxiner, PBDE och kvicksilver i fisk överskrider respektive gränsvärde i fisk. 

Sedimentdata från vattenförekomsten visar på att halten tributyltenn (TBT) och antracen 

överskrider respektive gränsvärde i sediment. 

Vidare ligger planområdet ovanpå grundvattenförekomsten Karlsborg- S. Fågelås 

(WA22881836). Den är klassad till god status. Den är inte skyddad och det krävs inga 

förebyggande åtgärder. Infiltration av förorenat dagvatten ska dock ändå undvikas utifrån Hjo 

kommuns VA-plan. 

Genomförande av planförslaget bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna för buller, luft 

eller vatten.  
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Infrastruktur av vatten, teknik och avfall 
 

Teknisk infrastruktur 
Förutsättningar 

Inom planområdet finns ingen befintlig teknisk infrastruktur utöver jordbruksdike.  

Förändringar 

Planområdet kan med lätthet anslutas till befintlig teknisk i anslutning till planområdet vid 

behov.  

 

El och tele 
Förutsättningar 

Planområdet är inte anslutet till befintliga el- och teleledningar. 

Förändringar 

Nytillkommande fastigheter eller byggnader kan anslutas till befintliga el- och teleledningar 

 

Vatten och avlopp 
Förutsättningar 

Planområdet är inte anslutet till kommunalt vatten- och avlopp. 

 

Förändringar 

Nytillkommande fastigheter eller byggnader kan anslutas till det kommunala vatten- och 

avloppsystemet.  

 

Brandvattenförsörjning 
Brandvattenförsörjning ska anordnas i området i samråd med Räddningstjänsten. Flödet i 

brandposterna ska dimensioneras enligt gällande krav. Byggherren ska redovisa att 

brandvattenförsörjningen är säkerställd i samband med bygglov. 

 

Avfallshantering 
Avfallshantering föreslås ske med hämtning av avfall på varje enskild tomt/fastighet. 
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Planbestämmelser i plankartan 
Nedan sammanställs alla bestämmelser i plankartan och ett argument varför de är med.  

J Industri - Användningen Industri kan användas för områden för all slags 

produktion, lagring och annan hantering av varor. Detta används för att 

möjliggöra en utökning av industriverksamheter utmarkerade områden i 

planområdet.  

Z Verksamheter - Användningen Verksamheter är bred och innehåller olika 

typer av ytkrävande verksamheter som har begränsad omgivningspåverkan. 

Detta används för att möjliggöra en utökning av industriverksamheter 

utmarkerade områden i planområdet. 

 

 

Högsta nockhöjd i antalet meter - reglerar höjden på den högsta delen av en 

byggnads yttertak. Nockhöjden regleras till 13 meter för att hålla samma 

höjdnivå som industriområdet i direkt anslutning. Vidare görs bedömningen 

att höjden är lämplig för föreslagen användning. 

e1 Största byggnadsarea är 80 % av fastighetsarean inom användningsområdet. 

Denna egenskapsbestämmelse används för att reglera ytan av exploateringen 

inom respektive fastighet.  

 

Gata1 Infartsväg – infartsväg som ska ansluta mot Sveavägen. 

Gata Industrigata – Industrigata som förlängs från Metallgatan. Mot denna gata ska 

verksamheterna anslutas mot.  

Natur Natur kan innehålla områden för friväxande grönområden som inte sköts 

mer än enligt skötselplan eller genom visst begränsat underhåll. Även 

utrymme för omhändertagande av dagvatten, till exempel i form av 

utjämningsmagasin, våtmarker eller dammar. Vidare innefattar det anlagda 

gångstigar, motionsslingor, gång- och cykelvägar. Dessa komplement ingår i 

användningen oavsett om de redovisas som egenskapsbestämmelser eller 

inte. 

 

Fördröjning Fördröjningsmagasin för dagvatten – för att säkerställa att 

dagvattenhanteringen kan lösas inom planområdet enligt 

dagvattenutredningen.  
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Genomförandefrågor 
I detta kapitel går det att läsa om de frågor som är av vikt för genomförandet av detaljplanen. 

Här redovisas de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som 

behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 

 

Kapitlet har ingen rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället av plankartan 

och planbestämmelserna. Genomförandekapitlet förtydligar detaljplanens syfte ur 

genomförandesynpunkt. 

 

Tidplan 

För detaljplanen gäller följande uppskattade tidplan: 

Samråd: Kvartal 4 2022 

Granskning: Kvartal 1 2023 

Antagande: Kvartal 2 2023 

Laga kraft: Kvartal 3 2023 

 

Ansvarsfördelning  
Allmän plats 

Kommunen är huvudman för allmän plats. Hjo kommun ska vara huvudman för gator och andra 

allmänna platser. Kommunen är ansvarig för utbyggnad av ytorna samt drift och underhåll.  

 

Kvartersmark 

Efter avstyckning till industritomter står respektive fastighetsägare för samtliga kostnader inom 

kvartersmark för den fastigheten.  

 

Bygglov/anmälan 

Ansökan om bygglov, rivnings- och marklov lämnas till Hjo kommun, samhällsbyggnad, bygglov. 

Nybyggnadskarta beställs hos samhällsbyggnadskontoret, geografisk information.  

 

Vatten och avlopp 

Planområdet ingår i verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. Hjo kommun är 

huvudman för de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna. Hjo kommun ansvarar för 

utbyggnaden och finansieras av VA-taxan.  

 

Genomförandetid 

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet med 

planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter 

genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas 

utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt). Vid en 

ändring av en detaljplan där genomförandetiden har gått ut ska kommunen bestämma en ny 

genomförandetid för de planbestämmelser som planändringen avser. Om det finns 
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genomförandetid kvar för planen som ska ändras så gäller den återstående genomförandetiden 

även för planändringen. 

 

Genomförandetiden är 5 år från den dagen detaljplanen vunnit laga kraft.  

 

Organisatoriska frågor 

Hjo kommun ansvarar för planarbetet. 

 

Konsekvenser av planens genomförande 
I Hjo kommun finns det få utpekade områden för industriverksamhet som både kan erbjuda bra 

läge med goda transportmöjligheter och som inte omfattar jordbruksmark.  

Den fördjupade översiktsplanen över Hjo har inte genomförts och det finns inga utmarkerade 

områden för specifik verksamhetsutveckling, utan generella ställningstaganden att verksamheter 

ska utvecklas i norra industriområdet görs.  

Ställningstagandet som görs är en förlängning av Sveavägen mot länsväg 195. Det allmänna 

intresset att bygga verksamheter ska vägas mot det allmänna intresset att hushålla med värdefull 

jordbruksmark. I översiktsplanen görs bedömningen att det allmänna intresset av att bygga ny 

infart väger tyngre än att den jordbruksmark som idag finns inom planområdet. Vidare 

argumenteras det att industriområdet ska växa i norra delarna och bedömningen görs att det är 

lämpligt att följa med industriområdet längs med nya förlängningen av Sveavägen. Hjo kommun 

bedömer därför att en exploatering i norra industriområdet är motiverad, även om den tar 

jordbruksmark i anspråk. 

Cirka 6,5 hektar brukningsvärd jordbruksmark överförs enligt planförslaget från 

jordbruksproduktion till verksamhetsområde. För att hushålla med den värdefulla marken 

planeras utbyggnaden av industriområdet med en hög utnyttjandegrad för att effektivisera ytan 

till max. Planförslaget har ett högre markutnyttjande än omgivande befintlig bebyggelse, dock 

finns det planuppdrag igång för att höjd utnyttjandegraden på befintliga ytor.  

Genom att anlägga en ny infartsväg tillskapas en god trafikstruktur i Hjo tätort genom att trafik 

från norr leds in på Sveavägen som sedan övergår till Ringvägen som är en central matarled. 

Detta är positivt eftersom Karlsborgsvägen leder trafik in i centrala i Hjo där gatorna är smala. 

Vidare föreslås norra industriområdet byggas ut med ett gång- och cykelstråk och gör att det 

finns avskilt gång- och cykelstråk från Hjo busstation och ger goda möjligheter till hållbart 

resande och medger ett effektivt utnyttjande av redan utbyggd infrastruktur. Ytterligare kan 

gång- och cykelvägen knytas mot Sannaskogen och skapa ett attraktivt gångstråk.  

Hjos stadsbild kommer att förändras både vad gäller utbredning och trafikmässigt. Planförslaget 

bygger vidare på verksamhetsområdet karaktär, men något tätare bebyggelse medges. 

 

Konsekvenser för riksintresset 

Planområdet är beläget inom riksintresset för rörligt friluftsliv, Vättern. Kommunen bedömer 

att naturvärdena kommer bli påverkat planförslaget och att kompensationsåtgärder bör 

genomföras för att ersätta dessa. Dessa kan ske på samma fastighet fast direkt öster om 

planområdet. Lämpliga områden är Sannaskogen samt fördröjningsdammen inom planområdet 

där det finns möjlighet att tillskapa goda livsmiljöer som ersätter de anspråkstagna naturvärden.  
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Konsekvenser för närboende 

För närboende kommer en nybyggnation enligt detaljplanen innebära en förändring gentemot 

tidigare. Den huvudsakliga förändringen för de närboende är en förändrad landskapsbild och 

ökning av trafiken vilket innebär högre bullernivåer för de närboende 

 

Miljökonsekvenserna 
Genom kompensationsåtgärder och god hantering av dagvattnet kommer miljökonsekvenserna 

vara inom en rimlig nivå.  

 

Ekonomiska konsekvenser 
 

Utgifter 

Planarbetet bekostas i ett första skede av Hjo kommun som därefter tar ut planavgifter i 

samband med bygglov. Utbyggnad av allmän platsmark bekostas av Hjo kommun.  

 

För att genomföra planförslaget har kommunen kostnader för att ta fram detaljplanen, 

administration för planens genomförande, fastighetsbildning samt projektering och byggnation 

av allmänna anläggningar. Försäljning av mark, anslutningsavgifter för vatten- och avlopp enligt 

gällande taxa. 

 

Intäkter 

Kostnaderna ovan ska täckas av intäkter för markförsäljning inom planområdet.  
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Fastighetsrättsliga konsekvenser 
Fastighetsbildning och andra fastighetsrättsliga åtgärder kan ske med stöd av detaljplanen. Efter 

att detaljplanen vunnit laga kraft kan fastighetsbildning ske i enlighet med detaljplanen. 

Kommunen ansvarar för ansökan om erforderlig fastighetsbildning. 

 

Fastighetskonsekvenstabell 
 

Fastighet Konsekvenser 

Grenabolet 1:6 skifte 2 Delar av fastigheten som omfattas av 

planförslaget övergår från icke planlagd till 

planlagd yta för allmänna ytor och 

kvartersmark för verksamhet och industri. 

 

Fastigheten innehåller kommunens allmänna 

ytor och föreslagna allmänna ytor föreslås 

övergå till fastigheten Norr 3:59. 

 

Delar av fastigheten som innehåller 

kvartersmark föreslås bilda egna fastigheter. 

Norr 3:59 Delar av fastigheten som omfattas av 

planförslaget övergår från icke planlagd till 

planlagd yta för allmänna ytor och 

kvartersmark för verksamhet och industri. 

 

Fastigheten innehåller kommunens allmänna 

ytor och föreslagna allmänna ytor föreslås 

fortsatt vara inom fastigheten Norr 3:59. 

 

Delar av fastigheten som innehåller 

kvartersmark föreslås bilda egna fastigheter.  

Norr 4:4 Delar av fastigheten som omfattas av 

planförslaget övergår från icke planlagd till 

planlagd yta för allmänna ytor. 

 

Fastigheten innehåller kommunens allmänna 

ytor och föreslagna allmänna ytor föreslås 

fortsatt vara inom fastigheten Norr 3:59. 

 

Medverkande 
Detaljplanen har upprättats av Samhällsbyggnad, Hjo kommun.  

 

 


