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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 standardförfarande enligt PBL 2010:900. 

 

En planprocess som följer ett standardförfarande 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. 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.  

 

 

 

Samråd Granskning Antagande Laga kraft
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Detaljplan för fastighet Norr 7:8 m.fl. (Förskola Ute) 

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 1:500 (A3) 

- Planbeskrivning (denna handling) 

- Fastighetsförteckning  

- Undersökning om betydande miljöpåverkan 

 

Övriga handlingar 

- Kulturmiljöer i Hjo stad Hjo kommun Västra Götalands län 2017-05-26 

 

Bakgrund 

Fastighetsägaren för Norr 7:8 har sökt om planbesked och byggnadsnämnden gav 2021-06-22 
samhällsbyggnad i uppdrag att upprätta en detaljplan på fastigheten. Syftet är att möjliggöra ett 
permanent bygglov för en befintlig förskola som bedriver sin verksamhet med ett tidsbegränsat 
bygglov idag. Detta har pågått sedan 2011 och under sommaren 2022 går det inte förlänga det 
tidsbegränsade bygglovet och således måste detaljplanen justeras för att möjliggöra en 
fortsättning.  

 

Planens syfte 

Planen syftar till att: 

 möjliggöra förskoleverksamhet och bostadsändamål på fastigheten Norr 7:8.  
 reglera med varsamhetsbestämmelser för att skydda befintlig byggnation 

 

Miljöbedömning 

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 §. 

 

Planområdet är redan exploaterat och ingen påverkan på befintliga fastigheter eller omnejd 
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bedöms ske vid ett genomförande av denna detaljplan.  

 

Miljökvalitetsnormer 

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. 

 

Förenlig med miljöbalken 

Förslaget bedöms vara förenligt med miljöbalkens 3 kap. avseende god hushållning av marken. 
Kommunen anser att frågan om avvägning gentemot väsentliga samhällsintressen gjordes i Hjo 
kommuns översiktsplan som blev antagen, 2016. Då gjordes bedömningen att planområde är 
lämpligt att tas i anspråk för förskola och bostadsbebyggelse.  

 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 

För att bedöma planens miljöpåverkan har en Undersökning om betydande miljöpåverkan 
upprättats. Resultatet av undersökningen är att genomförandet av planförslaget inte bedöms ge 
sådana effekter som skulle innebära att en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap 11 § 
miljöbalken behöver upprättas (se bifogad Undersökning om betydande miljöpåverkan). 
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PLANDATA 

Läge och areal  

Planområdet omfattar cirka 2 130 kvadratmeter och är beläget i Hjo tätort längs med Villagatan 
i direkt anslutning till Skövdevägen. Hjo energi ligger i planområdets södra gräns.  

Markägoförhållanden 

Planområdet innehåller fastigheten Norr 7:8 som Hjo energi äger.  

 

 

 
Översiktskarta med planområdets lokalisering i Hjo stad 
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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.  

 

Vättern med omnejd omfattas av riksintresset för rörligt friluftsliv enligt 3. kap Miljöbalken. 
Hela Hjo omfattas av detta riksintresse och är till för att skydda naturvärden och kulturvärden. 
Vidare ska hänsyn tas till friluftslivet genom att det skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 
skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter 
skall särskilt beaktas. Inom det aktuella planområdet omfattas den endast av en exploaterad 
fastighet och bedöms inte påverka värdena som anges i riksintresset.  

Översiktsplan 

Den gällande översiktsplanen antogs 2010 och aktualitetsförklarades av kommunfullmäktige i 
juni 2017. Denna pekar ut planområdet för befintlig bebyggelse. Vidare pekar dokumentet ut 
flertalet riktlinjer för bebyggelse och bostäder. Till exempel ska Hjo förtätas och det ska 
eftersträvas en långsiktig hållbarhet med effektivt utnyttjande av energi, teknisk försörjning och 
infrastruktur. Planförslagets syfte är att utnyttja befintliga byggnader för ändamål och slippa ta 
ny mark i anspråk för detta. Planförslaget bedöms vara i enlighet med översiktsplanens 
intentioner. 

 

Tillsmannans skapar vi framtidens Hjo 

Hjo kommuns vision ”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo”, antogs av kommunfullmäktige i 
början av 2013. I visionen lyfts flertalet områden fram och ett var: 

Boende - lätt och gott att leva  

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

Förutom nationella och regionala miljömål har Hjo kommun antagit en hållbarhetsstrategi och 
gjort regionala åtaganden inom ramen för Klimat 2030 och Utmaningar för ett Hållbart Västra 
Götaland. Hållbarhetsstrategin och åtagandena utgör grunden för kommunens 
hållbarhetsarbete. Det föreslagna planområdet kan enkelt nås med cykel eller till fots och ligger 
nära hållplatslägen vilket kan ge möjlighet att utveckla kollektivtrafiken. 

 
Kommunens hållbarhetsstrategi  

Hjo kommun har 2018-11-22 antagit en hållbarhetsstrategi som pekar ut Hållbar 
samhällsplanering som ett av sex viktiga fokusområden. All kommunal planering ska ske 
klimatmedvetet, med fokus på att minska utsläppen av växthusgaser och anpassa samhället till 
framtida klimatförändringar. Hjo ska ha en tät struktur och gröna ytor ska ingå som naturliga 
delar i stadsmiljön. 

 
Klimat 2030 

Hjo kommun har skrivit under på Västra Götaland regionens satsning Klimat 2030 som syftar 
till att regionen ska vara fossiloberoende 2030. Fyra fokusområden är utvalda, men vid 
framtagande av en ny detaljplan är det främst två av dem som berörs: Hållbara transporter och 
Klimatsmarta lokaler. Hållbara transporter innebär bland annat att kommunen ska satsa på 
klimatsmart vardagsresande där fler väljer gång, cykling och kollektivt resande. Sunda och 
klimatsmarta lokaler sätter fokus på att när nya lokaler byggs ska klimatpåverkan minimeras. 
Kommunen har skrivit under på att Hjo ska vara föregångare genom att ligga i framkant i 
omställningen och skapa förutsättningar för klimatsmarta miljöer genom nytänkande 
samhällsplanering.  
 
Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland  

Hjo kommun har också gjort ett antal åtaganden inom ramen för Utmaningar för ett Hållbart 
Västra Götaland som är det regionala åtgärdsprogrammet för att uppnå de svenska miljömålen. 
Hit hör bland annat Hjo kommuns åtagande att skapa gynnsamma miljöer för pollinerare och 
att bevara ekologiska kantzoner intill sjöar och vattendrag. Inget av Hjo kommuns åtaganden 
bedöms ha någon direkt koppling till detaljplanen för den befintliga förskolan även om det i ett 
senare skede kommer finnas kopplingar till åtaganden som rör exempelvis inomhusmiljö, andel 
ekologisk mat i skolan. 
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Detaljplaner 

Gällande detaljplaner inom planområdet: 

 

 Detaljplan för kvarteret Kometen, antagen 2009. Medger Teknisk anläggning: Kontors-, 
personal och förrådslokaler. 

 

 Ändring av detaljplan för kvarteret Kometen, antagen 2010. I ursprungsplanen från 2009 
ritades ett u-område in, men den befintliga kabeln låg inte inom detta område. Därför 
togs ett beslut att ändra delar av den befintliga detaljplanen och lägga till ett nytt u-
område med det korrekta läget. 

 

 

 

Gällande detaljplaner. Till vänster är detaljplanen som antogs 2009 och till höger är ändringsplanen. 
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Förutsättningar 

Befintlig bebyggelse 

Inom planområdet bedrivs idag förskoleverksamhet från en gammal villa som uppfördes 1919. 
Direkt söder om planområdet finns Hjo energis lokaler som delar infart med förskolan.  

 

Kulturmiljö 

Under 2017 togs det fram ett nytt strategiskt kulturmiljöunderlag för Hjo stad. I detta arbete 
inventerades planområdet som innehåller den före detta arbetarbostaden. I söder finns Hjo 
energi och i väster finns det fem likartade enfamiljsvillorna vid Villagatan i kvarteret Stenbocken 
som också är med i inventeringen. Kulturmiljön i området innehåller bebyggelse från skilda 
tider, uppförda för olika ändamål. Trots bebyggelsens skilda funktioner hålls miljön samman av 
modernismens formspråk, bortsett från det äldre trähuset i norra delen av området. Området 
klyvs av ett grönområde med flera mäktiga lövträd och en slingrande gång- och cykelväg. 

 

Före detta arbetarbostad  

Byggnaden är från 1919 och som tidigare var ett bostadshus för anställda vid Josef Kihlbergs AB, 
men idag har byggnaden blivit ombyggt till förskola i sen tid. Byggnaden är 1 ½ våning och har 
fasader av rödmålad fasspontpanel och tak täckt av tvåkupigt tegel med en taklutning på 40 
grader. Fönstren är tidstypiska och den ursprungliga byggnadskroppens karaktär är emellertid 
bevarad, bland annat i from av fasadernas fasspontpanel, takets tvåkupiga tegelpannor och 
fönstren. Byggnaden representerar en tidigare epok än kulturmiljöns övriga bebyggelse, och ger 
därigenom en historisk koppling bakåt i tiden.  

 

Hjo energi 

Hjo energi sin befintliga anläggning sedan 1955 och 1984 byggdes transformatorstation och 
kompletterades med garage- och förrådsbyggnad från 1985-86. Hjo Energis anläggning utgörs av 
några olika byggnadskroppar med det gemensamma draget att fasaderna är klädda med gult 
tegel, såväl den dominerande elverksbyggnaden från 1950- talet som yngre förrådsbyggnader 
och transformatorer 

 

Rekommendationer från inventeringen 

De rekommendationer som anges i inventeringen är att områdets karaktär av arkitektoniskt 
och tidsmässigt väl sammanhållet område bevaras, särskilt som byggnaderna i sig är av olika slag. 
Även vegetation i form av trädgårdar och grönområde bör beaktas. Bebyggelsen bör 
underhållas med material och metoder som tar hänsyn till det kulturhistoriska värdet. Eventuell 
ny bebyggelse bör främst utgöras av mindre komplementbyggnader som placeras med stor 
hänsyn till befintlig bebyggelse och ges en god utformning. 
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Nedan visas entrén till Hjo energi och ovan är före detta arbetsbostaden.  

 

Trafik 

Det aktuella planområdet ligger mellan Villagatan och gamla Guldkroken AB:s lokaler. Infart till 
förskolan sker vid samma infart som Hjo energi använder vid Kvarngatan. Vidare finns det en 
avlämningsplats på Villagatan.  

 

Närmaste busshållplats Kvarngatan på Skövdevägen ligger endast ett par hundra meter från 
planområdet, vilket ger boende och besökare till planområdet goda möjligheter att 
arbetspendla med kollektivtrafik, särskilt mot Skövde.  
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Gång- och cykelväg 

Öster om planområdet finns en gång- och cykelväg som fortsätter norrut in i bostadskvarteret 
samt söderut finns det en skyddad passage ner mot hamnen. Planområdets läge är lättillgängligt 
med gång och cykel, vilket borde medföra att många förskolebarn kan lämnas, utan att 
vårdnadshavare är beroende av tillgång till bil. 

 

Inom planområdet kan det med fördel anordnas trygg och säker plats för vårdnadshavare att 
parkera cykel eller cykelkärra för vidare resa med cykel eller kollektivtrafik till arbetet.  

 
Natur  

Hela planområdet är utpekat Skyddsvärda träd med värdetrakter. Inom planområdet och i 
anslutning finns flera stora träd och längs med gång- och cykelvägen finns ett dike. Detta har ett 
värde för ekosystemtjänster som biologisk mångfald, dagvattenhantering samt av stor vikt för 
barns lek. 

Dagvattenhantering 

Enligt Länsstyrelsens kartlager Ytavrinning och Lågpunkter finns det en lågpunkt i östra delen av 
planområdet och detta redovisas i bilden nedan samt foto på sida 14. Lågpunkten är både inom 
planområdet och omfattas mest av den allmänna gång- och cykelvägen som finns.  

 

 

Rekreation 

Planområdet är beläget i närhet till flera öppna gröna ytor. Inom en radie på 400 meter finns 
flera grönytor inom bostadskvarteren.  

 

Friyta 

Friyta för lek och utevistelse som begrepp omfattar den yta som barnen kan använda på egen 
hand vid sin utevistelse. En friyta är ytan som går att leka på och som är tillgänglig för barnen i 
huvudsak under skoltid men även i viss mån på fritiden. För förskolor, skolor och fritidshem 
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årskurs F-6 bör friytan placeras i direkt anslutning till förskolan, skolan eller fritidshemmet och 
barnen och eleverna bör själva kunna ta sig mellan byggnaden och friytan. Om tomten redan är 
bebyggd ska kraven på friyta tillgodoses i skälig utsträckning och det är byggnadsnämnden som 
ska bedöma vad som ska anses som tillräckligt stor och lämplig friyta för lek och utevistelse. 

 

Vid skolverksamheten ska det på tomten eller i närheten av den finnas tillräckligt stor friyta 
som är lämplig för lek och utevistelse. Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna 
både friyta och parkering enligt första stycket 4, ska man i första hand ordna friyta 9 § 8 kap. I 
vägledningen ”Gör plats för barn och unga”, från Boverket, förs resonemang om 30 
kvadratmeter friyta per barn i grundskolan, beroende på antalet barn. Vidare argumenterar 
Boverket för att friytan helst bör överstiga 3 000 kvadratmeter. På en gård som är mindre, 
oavsett antal barn, kan barngruppen få det svårt att utveckla lek och socialt samspel på ett sätt 
som tillgodoser deras behov. 

 
Strandskydd 

Inget strandskydd finns inom planområdet.  

 

Störningar 

Inom Hjo energis fastighet bedrivs kontorsverksamhet samt finns elverkshuset som är 
huvudkopplingspunkt i elnätet för hög-/mellanspänning. Vidare finns en nätstation inne i 
huvudbyggnad och ställverket utflyttad till en fristående byggnad norr om huvudbyggnad.  

 

Det finns även materialförråd i huvudbyggnad för elinstallationsverksamheten Hjo energi sysslar 
med samt finns centralutrustning för stadsnätet inom byggnaden.  

 

Det finns inga bindande regler för skolor och förskolegårdar vad gäller buller utomhus. För 
trafikbuller vid bostadsbyggnader finns dock regler. Dessa anger att buller från spårtrafik och 
vägar inte bör överskrida 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad. Om en 
uteplats ska anordnas i anslutning till byggnaden bör ljudnivån på uteplatsen inte överskrida 50 
dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå. Ljudnivåerna som gäller för utemiljöer 
vid bostäder kan vara vägledande för friytor vid skol- och förskolegårdar. 

 

Geotekniska förhållanden 
SGU:s kartvisare jordartskartan 1:25 000 – 1: 100 000 visar området som postglacial sand 
 

Ras- och skredrisk 

Inom planområdet finns det igen registrerad risk för ras- och skred.  

 

Radon 

Inga förhöjda värden av radon finns registrerade inom planområdet.  
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Fornlämningar 

Inga registrerade fornlämningar finns inom eller direkt anslutning till planområdet. 

 

Förorenade områden 

Inom planområdet finns inga kända föroreningar. 

 

På fastigheten Drejaren 2, fastigheten 20 meter öster om planområdet, finns det en registrerad 
förorening med riskklass 3. Med riskklass 3 innebär att det finns en måttlig risk.  

 

Tekniska infrastruktur 

Planområdet är kopplat till kommunalt vatten- och avlopp. Vidare finns ledningar i u-området i 
gällande detaljplan, som är i östra sidan av planområdet.  

 

Hjo energi har ledningar som utgår från deras lokaler och går genom planområdets östra sida. 
Dessa är skydda i befintliga detaljplan med u-område.  
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Gång- och cykelväg som är direkt öster om planområdet.   
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FÖRÄNDRINGAR 

Planens huvuddrag 

Huvudsyftet är att möjliggöra för markanvändningarna förskola och bostadsändamål. Detta för 
att möjliggöra för den användning som bedrivs idag, men även möjliggöra för bostäder om 
behovet av en förskola minskar. Byggnaderna inom planområdet är utpekade att ha ett 
kulturellt värde som ska säkerställas med skyddsbestämmelser. Detta beskrivs mer i detalj 
under rubriken planbestämmelser i plankartan. 

 

Planerad bebyggelse 

Planförslaget är utformat för att området ska anpassas efter hur bebyggelsen är utformad idag, 
men att även för att skydda de värden som finns enligt inventeringen Kulturmiljöer i Hjo stad. 
Intentionen med bestämmelserna är att gestaltningen på villan ska bestå och en viss utökning av 
byggrätten.  
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Planbestämmelser i plankartan 

Nedan sammanställs alla bestämmelser i plankartan och ett argument varför de är med.  

 

SB Användningen Skola och bostad används för planområdet med 
preciseringen förskola. Detta görs för att endast möjliggöra för förskola 
och ingen annan typ av skolverksamhet.  

h1 0,0 Högsta nockhöjd i meter - Högsta nockhöjden är 9 meter för byggrätten 
som är ämnad för huvudbyggnad. Det är samma höjd som befintliga 
byggnaden har. Vidare har förrådet en nockhöjd på 3,5 meter.  

e1 0,0 Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 25 %. - Detta 
används för att säkerställa att exploateringen av respektive yta inte blir för 
hög och att grönyta garanteras. 

e2 Inom fastigheten får endast 1 huvudbyggnad uppföras - Detta regleras för 
att fastigheten fortsatt endast ska ha en huvudbyggnad. 

O1 0,0 Minsta takvinkel är angivet värde i grader – lägsta takvinkeln är 35 grader 
inom byggrätten som är ämnat för huvudbyggnaden.  

O2 0,0 Högsta takvinkel är angivet värde i grader – högsta takvinkeln är 45 grader 
inom byggrätten som är ämnat för huvudbyggnaden. 

q1  

 

Byggnadens exteriör ska bevaras och får inte förvanskas. Vidare ska 
byggnaden underhållas så att dess kulturhistoriska värde bevaras. 
Underhållet ska ske med material motsvarande 
ursprungligt/överensstämma med byggnadens tillkomsttid. Fasad ska 
bibehållas med faluröd slamfärg och tak ska vara täckt med antingen papp, 
tidstypisk plåt eller rött lertegel 

q2  

 

Byggnadens exteriör ska bevaras. Vid ändring ska huvudbyggnadens 
proportioner, takmaterial, fasadmaterial, fasadkulör samt fönstersättning 
bibehållas. Vidare ska fönster bevaras eller till form, material, indelning och 
proportioner utformas likt de ursprungliga. Utvändigt ska fönsterglas vara 
valsat/maskindraget 

n1 Dagvatten från tak och hårdgjorda ytor ska fördröjas på den enskilda 
fastigheten genom infiltration och avledning till grönytor eller 
fördröjningsmagasin innan det avleds till diken eller det kommunala 
ledningsnätet 

 

Marken får inte förses med byggnad - Denna prickmark är att skydda u-
området från byggnation samt att byggnader ska placeras minst 4,5 meter 
från fastighetsgräns.  

 

Komplementbyggnad - Med komplementbyggnad avses fristående uthus, 
garage och andra små byggnader som hör till en huvudbyggnad.  

u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar – Detta är för att 
skydda Hjo energis befintliga ledningar.  
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Kulturmiljö 

För att skydda byggnaden och dess utpekade kulturvärde regleras planområdet med 
skyddsbestämmelser och tivningsförbud (se ovan).  

 

Trafik och störningar 

Den befintliga infarten föreslås bli kvar vid Hjo energi. Avlämningsplatsen som finns längst 
Villagatan bibehålls. Vid en eventuell bostad kan infart kunna anordnas mot Villagatan.  

 

Parkering  

Parkering sker på egen fastighet. 

 

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. 

 

Friytor 

Fastigheten Norr 7:8 är cirka 2130 kvadratmeter stor och byggnader tar upp cirka 228 
kvadratmeter. Detta lämnar 1697 kvadratmeter över för friyta. Beräkning av utifrån total 
utelekyta för både befintlig och ny förskola blir det dryga med 25 barn 67 kvadratmeter friyta 
per barn. Boverket rekommenderar cirka 40 kvadratmeter friyta per barn i förskolan. Vidare 
finns det en rekommendation att förskolegårdar inte ska underskrida 3000 kvadratmeter, vilket 
den aktuella förskolan inte når upp till.  

 

I närområdet finns det lekytor och grönytor som kan göra att friytan blir godtagbar och det 
redovisas i bilden nedan. Norrut finns parkmarken med såväl en mindre kvarterslekplats som 
större grönytor. Vidare finns det ännu en lite större kvarterslekplats med fotbollsplan och 
större grönytor runtom. I stadsparken söderut finns det en större lekplats.  
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De markerade ytorna med grönt illustrerar lekplatser/lekytor 

Störningar 

Det finns inga detaljregler om detta i Elsäkerhetsverkets utförandeföreskrifter om 
skyddsavstånd av sådan verksamhet Hjo energi arbetar med. Anläggningen ska uppfylla god 
elsäkerhetsteknisk praxis enligt ELSÄK-FS 2008:1. Planförslaget regleras således endast med 4,5 
meter från gräns mot Hjo energi.   

Buller 

På grund av avståndet till Skövdevägen ställs inga krav på bulleråtgärder för att uppnå 
bullerriktvärdena i enlighet med Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader 

 

 

100 m 

500 m 
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Foto på ställverket som finns i anslutning till planområdets södra gräns.  

 

Natur 

Det finns ett större träd längs Villagatan – dock inte inom planområdet. De bör i möjligaste 
mån bevaras. Träden har ett biotopskydd och fällning kräver dispens från Länsstyrelsen. 

 

Dagvatten 

Genom att bevara eller tillskapa mjukare ytor kan även vissa mängder dagvatten filtreras ner i 
marken. Det kan vara fördelaktigt att blanda hårdgjorda ytor med exempelvis grusade partier 
och planteringar samt annan grönstruktur för att dagvattnet ska kunna tas om hand på ett bra 
sätt. I kommunala vägsystemet finns det befintliga dagvattenledningar dit dagvatten kan avledas 
efter att dagvattnet har fördröjts på fastigheten.  

 

Dagvatten ska fördröjas och infiltreras inom den enskilda fastigheten. Planen regleras med 
bestämmelse om att dagvatten från tak och hårdgjorda ytor ska fördröjas på den enskilda fastigheten 
genom infiltration och avledning till grönytor eller fördröjningsmagasin innan det avleds till det 
kommunala ledningsnätet. Dagvattenlösning bör ha kapacitet att fördröja 100 % i tio minuter vid 
ett 30-årsregn. Eventuell byggnation kan med fördel uppföras med gröna tak för att skapa 
ytterligare möjlighet till lokalt omhändertagande av dagvatten. Rabatter kan anläggas på sådant 
sätt att det skapar goda möjligheter till infiltration av dagvatten. 

 

Geotekniska förhållanden 

Bedömningen som görs är att planområdet är lämpligt att bebygga ur ett geotekniskt 
perspektiv.  

 

Fornlämningar 

Planförslaget bedöms inte påverka någon registrad fornlämning. 

 

Vatten och avlopp 

Området är anslutet till det kommunala vatten- och avloppsystemet och om ytterligare 
bebyggelse tillkommer ska det ansluta sig ska det göra till kommunala systemet. 

El och tele 

Området är anslutet till befintliga el- och teleledningar och ytterligare bebyggelse tillkommer 
ska det ansluta sig till befintliga system.  

 

Brandvattenförsörjning 

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

 

Tekniska infrastruktur 

Plankartan regleras med u-område vid befintliga ledningarna och detta grundar sig i att de är 
allmännyttiga.  
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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. 

Konsekvenser av planens genomförande 

I gällande detaljplan är området planlagt för Teknisk anläggning: Kontors-, personal och 
förrådslokaler och kommer gå över till förskola och bostäder inom aktuella planområdet. Detta 
innebär att förskola eller bostad kan ges permanent bygglov på platsen. Ytterligare en 
konsekvens av detaljplanens genomförande är att befintlig byggnad skyddas med 
varsamhetsbestämmelser för att bevara byggnadens utformning. Vidare får det endast vara en 
huvudbyggnad och bebygga 25 % med en byggnadshöjd på 5,5 meter. Detta skiljer från gällande 
detaljplan och har lagts till för att bevara den utformning som finns på platsen idag.  

 

En konsekvens av att garaget i sydöstra hörnet är beläget på prickmark kan ge problem att 
uppnå planenligt utgångsläge och få bygglov om inte denna byggnad flyttas. Likaså kan byggnaden 
inte uppföras på samma plats om den skulle förstöras vid en brand. Bedömningen är 
prickmarken och det u-område som finns där är av vikt att garaget inte bör stå där - alternativt 
flyttas västerut.  

 

Organisatoriska frågor 
Samhällsbyggnad ansvarar för planarbetet. 

 
Ekonomiska frågor 
Ett planavtal är tecknat mellan exploatören och Hjo kommun. Ingen planavgift tas ut vid 
bygglov. 

 

Tidplan 
För detaljplanen gäller följande uppskattade tidplan: 

Samråd: Kvartal 4 2021 

Granskning: Kvartal 1 2022 

Antagande: Kvartal 2 2022 

Laga kraft: Kvartal 3 2022 

 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 60 månader (5 år) efter det datum då planen vunnit laga kraft. Under 
genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet med planen och 
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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). 

 

Huvudmannaskap 
Inom planområdet finns det ingen allmän plats, utan allt faller inom kvartersmark. 
 

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsbildning och andra fastighetsrättsliga åtgärder kan ske med stöd av detaljplanen. Efter 
att detaljplanen vunnit laga kraft kan fastighetsbildning ske i enlighet med detaljplanen.  

 

 

Fastighetskonsekvenstabell 
 

Fastighet Konsekvenser 

Norr 7:8 Användningen går från Teknisk anläggning: 
Kontors-, personal och förrådslokaler till 
förskola. Fastigheten föreslås bestå.  

 
Infart sker delvis via fastighet Norr 7:18, 
dock bör Norr 7:8 anlägga en egen infart från 
Villagatan 

 

Ingen allmän plats föreslås inom fastigheten.  

Norr 7:18 Fastigheten föreslås bestå. 

 

Idag används infarten från Kvarngatan in till 
fastigheten Norr 7:8. Detta bör regleras i ett 
servitut om detta ska fortsätta, detta är dock 
utanför planområdet.  

 

Ingen allmän plats föreslås.  

Medverkande 

Detaljplanen har upprättats av Samhällsbyggnad.  

 

Patrik Igelström  

Planarkitekt   

 


