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Syfte och bakgrund 

Syftet med planförslaget och upphävandet av del av tomtindelning T103 är att kunna genomföra 

en fastighetsreglering som medför att fastigheten Rättvisan 6 anpassas i enlighet med befintliga 

förhållanden när det gäller ägande och nyttjande av mark samt att bevara fastighetens 

kulturhistoriska värden. 

 

Fastigheten Rättvisan 6 ligger i kvarteret Rättvisans nordvästra hörn, mittemot 

församlingshemmet i Hjo. I norr och väster gränsar den till Regeringsgatan. Betydande delar av 

Rättvisan 6 är idag planlagda som gatumark.  

Det nordöstra hörnet av det som idag nyttjas som tomtmark tillhör Hjo kommun och ligger 

inom den lilla fastigheten Rättvisan 7, där det tidigare legat en mindre byggnad. Fastigheten 

består av gatumark och kvartersmark.  

I sydväst tillhör en del av det som används som tomtmark kommunens fastighet Söder 3:43 och 

är planlagd som gatumark. 

 

Den mark som föreslås planeras om från gatumark till kvartersmark utgör en naturlig del av 

bostadskvarteret och har ringa värde som gatumark. Förutsättningarna för den nu aktuella 

regleringen finns beskrivna i genomförandebeskrivningen för detaljplan D76 men har aldrig 

genomförts.  

 

För Rättvisan 6 gäller också tomtindelning T103 från 1958 vilken aldrig blivit genomförd. För att 

kunna genomföra den önskade fastighetsregleringen föreslås tomtindelningen upphävas inom 

planområdet. 

 

 

 

 

Mark planlagd som gata i väster 

Regeringsgatan 



 5(16) 

 

Förutsättningar 

Administrativa frågor 

Detaljplanearbetet sker med utgångspunkt från plan- och bygglagen (SFS nr: 2010:900) och dess 

lydelse efter januari 2015. Planprocessen genomförs som standardförfarande. Kommunen 

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

innan beslut om antagande fattas. 

 

Läge, areal och ägarförhållanden  

Det föreslagna planområdet ligger vid Regeringsgatans västra del och är ca 1084 m2. 

Fastigheten Rättvisan 6 ägs av en privat fastighetsägare. Delar av fastigheten utgörs av gatumark 

som är allmän platsmark. Rättvisan 7 och den gatumark i sydväst som ligger inom fastigheten 

Söder 3:43 och avses regleras in i Rättvisan 6 ägs av Hjo kommun. 

 

Översiktsplan och detaljplaner 

Planändringen strider inte mot Översiktsplan 2010. 

Rättvisan 6 ligger idag både inom stadsplan S1 (16-HJF-1008 fastställd 1931) och detaljplan D76 

(1684-P54, laga kraft 1988). Den del av Söder 3:43 som ingår i planområdet i sydväst ligger 

inom S1. Planområdet gränsar också till detaljplan D110 (1497-P116 laga kraft 2011). 

 

Gällande detaljplaner ihopklippta, fastigheterna Rättvisan 6 och 7 markerade med röd linje. 

Tomtindelning T103 markerad med gul linje.    

 

Byggrätten för Rättvisan 6 i gällande detaljplan innebär att tomten får bebyggas med en 

tredjedel, byggnad inte uppföras till större höjd än 7,5 meter (byggnadshöjd), inte placeras 

närmare grannes tomt än 6 meter såvida inte hus med enhetligt utseende sammankopplas i 

fastighetsgräns. En byggnad med en höjd under 5,5 meter får placeras högst 4,5 meter från 

fastighetsgräns. Komplementbyggnader får inte vara högre än 3 meter och inte, om de inte är 

sammankopplade med ett liknande hus i fastighetsgräns, uppföras närmare gräns än 4,5 meter. 

För byggnader som inte är högre 2,3 meter får byggnadsnämnden medge minde avstånd till 

fastighetsgräns. Stadsplanen innebär att olika typer av markanvändning är möjlig, inte bara 

bostäder. 

Rättvisan  

Detaljplan D181 

Detaljplan S1 

Detaljplan D76 

Tomtindelning T103 

 

6  

7  

8  

18  

Söder 

3:43 

Nuvarande 

fastighetsgränser 

Rättvisan 6 (privat) 

och 7 (Hjo kommun) 
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Tomtindelning 

Tomtindelning är en egen planform som gällde vid sidan av en stadsplan och reglerade ett 

kvarters indelning i fastigheter. Idag gäller tomtindelningar som en 

fastighetsindelningsbestämmelse och fastighetsbildning får därför inte motverka dessa 

bestämmelser. För fastigheten Rättvisan 6 gäller tomtindelning T103 (1684K-T103) från 1958-07-

03, vilken aldrig blivit genomförd. För att kunna genomföra den önskade fastighetsregleringen 

behöver tomtindelningen upphävas inom planområdet. Då planområdesgränsen följer dagens 

fastighetsgränser i söder och öster, vilka motsvarar tomtindelningens södra och östra gräns, 

påverkas tomtindelningens bestämmelser enbart inom planområdet, där de upphävs. 

 

 

Tomtindelning T103, fasigheten Rättvisan 6 

 

 

Mark och vegetation 

Fastigheten Rättvisan 6 norra del utgörs av anlagda parkeringsplatser. Den del i sydväst som är 

planlagd som gatumark är en del av trädgården. Rättvisan 7 utgörs av anlagda parkeringar och 

kvartersmark som nyttjas av Rättvisan 6. Gatumarken som tillhör Söder 3:43 är idag en naturlig 

del av trädgården till Rättvisan 6.  

 

Ingen geoteknisk undersökning har genomförts. Enligt Sveriges geologiska undersökning utgörs 

området av postglacial sand. Inga uppgifter finns om radon. 

 

 

Buller 

Enligt ”Förordning 2015:216 om trafikbuller vid bostadsbyggnader” bör buller från spårtrafik 

och vägar inte överskrida  

1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och  

2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska 

anordnas i anslutning till byggnaden.  

Enligt Boverkets byggregler (BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2018:4) ska ekvivalent 

ljudnivå om 30 dBA inte överskridas inomhus i utrymmen för sömn, vila eller daglig samvaro.  
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Avstånd till vägmitt på Regeringsgatan är ca 13 – 16 meter och hastighetsbegränsningen är 40 

km/h. Enligt den översiktliga metoden 1 i broschyren ”Hur mycket bullrar vägtrafiken?” 

(Boverket/Skl) uppgår dygnsekvivalent ljudnivå till 60 dBA, 10 meter från vägmitt, vid ca 3800 

fordon/dygn om den skyltade hastigheten är 40 km/h. Då uppskattningen görs att antalet 

fordon/dygn är avsevärt färre bedöms riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid 

bostadsbyggnads fasad inte överskridas. Byggrätten har flyttats ca 0,5 meter närmare gatan från 

dagens egenskapsgräns men har i övrigt inte ändrats.  
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Riksintressen och fornlämningar 

Fastigheten Rättvisan 6 ligger inom Försvarsmaktens riksintressen Område med särskilt behov 

av hinderfrihet och Stoppområde för höga objekt (Miljöbalken 3:9) samt Riksintresse för 

kulturmiljövård (Miljöbalken 3:6) och Riksintresse Rörligt friluftsliv (Miljöbalken 4 kap). 

Riksintressena bedöms inte påverkas negativt av planförslaget.  

 

Fastigheten Rättvisan 6 ligger också inom det medeltida kulturlagret i Hjo stadskärna, vilket 

enligt kulturmiljölagen definieras som fornlämning. Detta innebär att eventuella markingrepp 

inte får ske utan tillstånd från länsstyrelsen. Alla markingrepp kräver tillstånd till ingrepp i 

fornlämning och tillstånd ska erhållas innan arbetet påbörjas. Inga registrerade fornlämningar 

finns på fastigheten. 

 

Kulturmiljö 

Rättvisan 6 är dokumenterad och värderad redan i den kulturhistoriska bebyggelseinventering 

som gjordes 1982. Huvudbyggnaden är också utpekad och beskriven i den senaste 

inventeringen, Kulturmiljöer i Hjo stad, som utfördes av Västarvet 2017. Utöver detta ligger 

Rättvisan 6 inom riksintresse för kulturmiljövård. 

Rättvisan 6 har – trots de förändringar bostadshuset har genomgått – ett högt kulturhistoriskt 

värde. Fastigheten utgör en mycket betydelsefull del både av Hjo medeltida stadskärna och av 

hela det välbevarade kvarteret Rättvisan.  

 

 

Huvudbyggnaden på Rättvisan 6 har genomgått förändringar, men utgör en betydelsefull del av Hjo 

stads medeltida kärna. Byggnaden förses därför med rivningsförbud. 
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Historik och beskrivning – Rättvisan 6 

Byggnaden på Rättvisan 6 är uppförd i slutet av 1800-talet och har tidigare varit placerad i 

tomtens nordvästra hörn, vilket kan ses i stadsplan S1. År 1956 flyttades huset in från gatan till 

sitt nuvarande läge. Anledningen till flytten vara att staden ville bredda Regeringsgatan för att 

anlägga parkeringsplatser. (Per-Göran Ylander, Allt kan hända i Hjo, 2018) 

I samband med flytten försågs byggnaden med källare och gavs ett modernistiskt uttryck – bland 

annat genom att de tidigare spröjsade fönstren ersattes med nya ospröjsade bågar av samma 

storlek och genom att fönstrens slätputsade omfattningar avlägsnades. 

Byggnadens spritputs har under årens lopp försetts med en vit kulör. Under 2017 gjordes ett 

fönsterbyte, då fönstren åter fick en tredelad spröjs men samtidigt försågs med otidstypiska 

detaljer av aluminuim. Tre av byggnadens fönster är dock fortfarande de ursprungliga – de 

spröjsade fönstren på söderfasadens andra våning.  

Sadeltaket är täckt med enkupigt lertegel.  

Bostadshuset flyttades 1956 längre in på tomten och försågs samtidigt med källare.  
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Tomtens karaktär 

Huvudbyggnaden omgärdas av en relativt stor tomt, endast bebyggd med ett växthus. I Hjo 

innerstad finns en tradition att placera fastigheternas komplementbyggnader parallellt med 

varandra – antingen sammanbyggda i tomtgräns eller på varsin sida av tomtgränsen med endast 

någon eller ett par meters mellanrum. Mot bakgrund av detta regleras inte avståndet till 

tomtgräns. På så sätt möjliggörs båda dessa för Hjo stads karaktäristiska byggnadssätt längs såväl 

den södra som den västra gränsen. 

 

I Hjo innerstad är gårdsbyggnader ofta placerade parallellt med varandra – sammanbyggda i 

tomtgräns eller tätt på varsin sida av tomtgränsen. Detta bedöms vara ett lämpligt sätt att komplettera 

denna tomt med bebyggelse. 

Bevarande och rekommendationer 

Viktiga detaljer för byggnadens karaktär är sadeltakets vinkel, dess taktäckning med rött 

lertegel, fasadens symmetriska utformning och fönsterbågarnas tredelade spröjs.   

Vid framtida ändringar och underhåll av huvudbyggnaden ska den panelklädda delen på den 

södra fasaden samt dess fönster bevaras. Skulle nya fönster av någon anledning ändå behövas 

sättas in ska de tillverkas som kopior av de gamla.  

Dessa äldre fönster bör också vara vägledande för val av material och utförande vid kommande 

fönsterbyten – det vill säga när de 2017 utbytta fönstren behöver bytas på nytt.  

Vid framtida ändringar bör en återgång till ett mer tidstypiskt utförande av byggnadens 

ytterdörrar eftersträvas. Andra detaljer att tänka på är att stuprör och skorsten ges ett mer 

traditionellt utförande. 
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De äldre fönstren på den södra fasadens andra våning bevaras. 

 

Rättvisan 7  

Fastigheten som idag heter Rättvisan 7 ägdes fram till 1969 av ett äldre syskonpar som inte ville 

flytta från sitt hus när Regeringsgatan breddades. Mellan 1956 och 1969 låg därför ett hus som 

sträckte sig ut i gatan på den lilla tomten. Huset är känt som ”Rydbergska huset” eller ”Huset 

mitt i gatan”. Idag står huset på campingen där det används som samlingslokal. Syskonen hade 

vid sin bortgång donerat tomten och huset till staden, av tacksamhet för att man fått bo kvar.  

(Per-Göran Ylander, Allt kan hända i Hjo, 2018) 

 

 

Undersökning om betydande miljöpåverkan  

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

undersökning enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen och 6 kap 6 § miljöbalken. Ett beslut om 

planförslagets miljöpåverkan, enligt miljöbalken 6 kap 7 §, fattats av byggnadsnämnden i samband 

med beslut om granskning. Kommunen bedömer att området är ur allmän synpunkt lämpligt för 

den användning som anges i planförslaget och att ändringen inte innebär betydande 

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

miljöpåverkan bifogas som bilaga. 
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Ändringar som föreslås 

 

 

 

 

 

 

A. Ändringar i stadsplan S1: Markanvändningen ändras från Gatu och torgmark till 

Bostäder. Prickad mark som innebär att marken inte får förses med bygggnad införs. 

Marken regleras in i Rättvisan 6 från kommunens fastighet Söder 3:43. 

 

B. Ändringar i stadsplan S1: Markanvändningen ändras från Gatu och torgmark till 

Bostäder. Prickad mark som innebär att marken inte får förses med bygggnad införs. 

 

C. Ny fastighetsgräns föreslås gå vid staketgräns vilket innebär att en mindre del gatumark 

föreslås planläggas som Bostäder och regleras in i Rättvisan 6. 

 

D. Marken regleras från kommunens fastighet Rättvisan 7 in i Rättvisan 6. 

 

E. Marken regleras från Rättvisan 7 in i Söder 3:43, ändringen rör enbart mark som ägs av 

kommunen. 

 

F. Marken (parkeringar) regleras från Rättvisan 6 in i kommunens fastighet Söder 3:43. 

 

G. Då huvudbyggnaden idag delvis ligger på prickad mark justeras egenskapsgränsen så att 

den följer byggnadens västra och norra fasad. 

 

H. Kvartersmarken inom fastigheten ändras till markanvändningen Bostäder. Byggrätten 

minskas från dagens en tredjedel av fastighetsarean till en femtedel av fastighetsarean.  

Planbestämmelser som syftar till att bevara kulturvärden införs.  

Nuvarande 
fastighetsgräns 

Tomtindelningen motsvaras av användningsgränsen 

mellan gatumark och kvartersmark  

A 

B 

C 

D 

E 

F 

 
G 

H 
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Planförslag 
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Bostäder 

Markanvändningen föreslås vara Bostäder vilket är i enlighet med nuvarande användning. Enligt 

Boverkets kunskapsbank avses med användningen Bostäder:  

”boende med varaktig karaktär. I användningen ingår vanliga bostäder, fritidshus och olika typer 

av kategoribostäder som till exempel studentbostäder och seniorbostäder. Även 

gruppbostäder, träningsbostäder och liknande typer av boenden som innefattar viss omsorg kan 

ingå, om inte vårdinslaget är för stort.”  

 

”I användningen ingår bostadskomplement av olika slag. Bostadskomplement är sådant som kan 

ligga inom eller i anslutning till bostaden. Det kan till exempel vara garage, parkering, tvättstuga, 

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

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

 

Byggrätt 

Byggrätten i förslaget föreslås minska från nuvarande en tredjedel till en femtedel av 

fastighetens area. Befintlig tomt är 1060 m2. Efter fastighetsreglering beräknas tomten i 

planförslaget vara ca 1084 m2. Då en ny fastighetsgräns inte är bestämd är uppgiften om den nya 

fastighetens storlek inte exakt. 

 

Marken får inte förses med byggnad 

Gatumarken i sydväst som avses regleras in i Rättvisan 6 föreslås bli prickad mark som inte får 

förses med byggnad. 

 

Högsta byggnadshöjd i meter 

Höjdbestämmelsen ändras från en maximal byggnadshöjd på 7,5 meter till en maximal 

byggnadshöjd på 4,5 meter för huvudbyggnaden med ett takvinkelintervall på 33 – 38 grader, 

vilket är något mindre än den befintliga byggnadens höjd. För övriga delen av byggrätten föreslås 

en byggnadshöjd på 3,5 meter med takintervall på 33 – 38 grader vid sadeltak och 5 – 10 grader 

vid pulpettak. 

 

Skydds- och varsamhetsbestämmelser, utformningsbestämmelser och utökad bygglovsplikt 

För att långsiktigt säkerställa Hjo innerstads kulturhistoriska värden införs skydds- och 

varsamhetsbestämmelser, utformningsbestämmelser och utökad bygglovsplikt:  

 

r  Byggnad får inte rivas 

q1 Ursprungliga fönster på andra våning åt söder ska bevaras   

k1 Ändring och underhåll ska ske varsamt – med särskild omsorg om byggnadens 

symmetriska formspråk, färgsättning, dess ursprungliga detaljer, fönstrens form, 

material storlek och indelning samt det röda lertegeltäckta sadeltaket. Vid 

ändring bör ursprungligt utförande eftersträvas 

f1  Vid ny-, om- eller tillbyggnad ska särskild hänsyn tas till befintligt bostadshus och 

närliggande bebyggelse. Detta gäller främst takens lutning, kulör och material och 

bebyggelsens volymer, placering, material och kulörer. 

f2 Vid nybyggnad får frontespis uppföras mot gården. 

a1 Utökad bygglovsplikt gäller för byte av kulör och material på tak och fasader 

Detaljplanens genomförandetid föreslås vara 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 
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Konsekvenser 

Planförslaget innebär att befintliga förhållanden blir planenliga och att en lantmäteriförrättning 

som reglerar befintliga förhållanden kan genomföras. 

 

Den öppna markanvändning som finns i S1 bestäms till att enbart gälla Bostäder vilket är i 

enlighet med nuvarande användning. Planbestämmelser som syftar till att bevara kulturvärden 

införs. Byggrätten minskar enligt förslaget från en tredjedel av fastighetens area till en femtedel. 

Maximal höjd på huvudbyggnaden minskas från en byggnadshöjd på 7,5 m till en byggnadshöjd 

på 4,5 m med ett takvinkelintervall mellan 33 – 38 grader. På övriga delen av byggrätten införs 

en byggnadshöjd på 3,5 meter med takvinkelintervall på 33 – 38 grader vid sadeltak och 5 – 10 

grader vid pulpettak. 

 

Upphävandet av tomtindelningen innebär att fastigheten inte regleras av någon 

fastighetsindelningsbestämmelse vilket möjliggör avstyckning eller sammanslagning. 

 

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan eller ha någon negativ påverkan ur 

ett barnperspektiv. 

 

 

 

Genomförande 

 

Genomförandetid 

Gällande detaljplaner har ingen pågående genomförandetid. Den nya detaljplanen föreslås få en 

genomförandetid på 5 år. Ändras eller upphävs planen under genomförandetiden har 

fastighetsägare rätt till ersättning för den eventuella skada denne åsamkas. Efter 

genomförandetiden fortsätter detaljplanen med dess byggrätter att gälla men ändras eller 

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

förlorade. 

 

Förändringar vid ny fastighetsgräns i väster 

Den föreslagna planområdesgränsen motsvarar den gräns som avses utgöra ny fastighetsgräns. I 

den västra delen mot Regeringsgatan är den befintliga gränsen mellan gata och tomt inte helt 

rak. Där står också en lyktstolpe i sydväst som ägs av Hjo kommun. Vid behov kan gatulinjen 

läggas i enlighet med ny fastighetsgräns och lyktstolpen flyttas. Detta bekostas av Hjo kommun.   

 

Fastighetsreglering 

Ansökan om förrättning enligt förutsättningarna beskrivna ovan har initierats av Hjo kommun. 

Lantmäteriet kan inte genomföra fastighetsregleringen utan en ny detaljplan. 

 

Planekonomi och förrättningskostnader 

Ny detaljplan, upphävande av tomtindelning och förrättningskostnader bekostas av Hjo 

kommun.  
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Ersättning på grund av skyddsbestämmelser 

Ersättning på grund av införande av skyddsbestämmelser i detaljplaner regleras i plan- och 

bygglagen (2010:900) 14 kap. Ersättning kan komma ifråga om bestämmelsen innebär att 

pågående markanvändning avsevärt försvåras inom den berörda delen av fastigheten.  

 

 

 

Medverkande tjänstemän 

Planförslaget har upprättats av Plan- och byggenheten, Hjo kommun. 

 

 

 


