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Tillägg till planbeskrivning
Den gällande planen
Denna planändring berör bostadstomter inom det områ-
de som omfattas av ovan nämnda detaljplan,  fastställd 
2009. 

Planområdet är 
beläget vid Mull-
sjöns sydvästra 
strand, norr res-
pektive öster om 
länsvägarna 2879 
Hjo-Korsberga och 
2911 till Mofalla. 
Områdets areal 
uppgår till cirka 
16,5 hektar och 
innehåller cirka 
75 bostadstomter, 
varav ett fyrtiotal 
är bebyggda. Hela 

området är anslutet till kommunala ledningar för vatten 
och avlopp.
 I den gällande planen föreskrivs att byggnadsarean 
för varje tomt får uppgå till högst 90 kvadratmeter för 
huvudbyggnad samt högst 30 kvadratmeter för uthus 
och andra gårdsbyggnader. Den totala byggnadsarean 
får inte överstiga 15 procent av tomtens areal. 
 Härutöver är det tillåtet att utan bygglov anordna 
tak över uteplats med en area av femton kvadratmeter 
samt en uthusbyggnad, även den med en area av femton 
kvadratmeter. Vissa villkor enligt 8 kap 4 § plan- och 
bygglagen gäller angående avstånd till granntomt m.m.
 Ansvaret för drift och underhåll av vägar och na-
turmark läggs på en samfällighetsförening som för 
närvarande är under bildande. Alternativt kommer den 
befi ntliga föreningen för drift och underhåll av vat-
ten- och avloppsledningarna att ombildas till att även 
omfatta driften och underhållet av vägar och naturmark. 

Föreslagna förändringar
Samfällighetsföreningen har ansökt om att detaljplanen 
ändras så att det blir möjligt att uppföra större byggna-
der än vad den gällande planen medger. 

Översiktsplanen
I den nyligen antagna översiktsplanen för Hjo kommun 
har följande överväganden gjorts för bebyggelsen vid 
Mullsjön:

 Den befi ntliga fritidsbebyggelsen i kommunen är 
i huvudsak koncentrerad till Mullsjön och dess om-
givningar. Flera av områdena är planlagda och fl era 
står på tur att planläggas. En tendens till ökat perma-
nentboende inom fritidshusområdena är märkbar och 
tillgången på lediga tomter är god. I takt med att områ-
dena planläggs utreds möjligheterna att öka byggrätter 
och skapa fl er tomter.
 

Kommunala beslut
Kommunstyrelsens allmänna utskott har tillmötesgått 
föreningens önskemål och har beslutat upprätta förslag 
till ändring av planbestämmelserna.

Sammanfattning av utförda ändringar
Samråd har ägt rum med representanter för samfällig-
hetsföreningen angående de ändrade bestämmelsernas 
utformning.
 Byggrätten inom hela området höjs från 90+30 till 
110+30 kvadratmeter. Högsta tillåtna byggnadshöjd 
ökas från 3,0 till 3,5 meter.
 Bebyggelsens andel av tomtarean ökas från 15 till 
20 procent av tomtarean. Rätten att härutöver bygga 
skärmtak och gårdsbyggnad utan bygglov kvarstår 
naturligtvis.
 De ändrade bestämmelserna överensstämmer med 
tre nyligen antagna detaljplaner vid Mullsjön.

Miljöbedömning
De föreslagna ändringarna av planbestämmelserna 
väntas inte medföra några miljömässiga konsekvenser 
för vare sig allmänna eller enskilda intressen. Planens 
genomförande väntas inte innebära betydande miljöpå-
verkan enligt miljöbalkens defi nitioner. Särskild miljö-
konsekvensbeskrivning har därför inte upprättats.

Ändring av detaljplan för del av fastigheten
HJO-BENGTSTORP 1:19 m.fl .
Hjo kommun 

10 km

Mullsjön

Hjo
tätort



3 Ändring av detaljplan för Hjo-Bengtstorp 1:19 m.fl .

Tillägg till genomförandebeskrivning
Genomförandetiden för underliggande plan utlöper 
inte förrän 2024-09-26. Med hänsyn till att så kort tid 
förfl utit sedan planen antogs förutsätts att den i under-
liggande plan angivna genomförandetiden kan behållas 
oförändrad.
 Planändringen är av begränsad betydelse och 
bedöms endast vara av intresse för dem som är direkt 
berörda. Ett s.k. enkelt planförfarande tillämpas, vilket 
innebär att den formella utställningen ersätts med sam-
råd med de berörda sakägarna. 

Tillägg till planbestämmelser
Nedanstående bestämmelse hänför sig till bestämmel-
serna i underliggande byggnadsplan för del av fastig-
heten Hjo-Bengtstorp 1:19 m.fl , antagen 2009-08-31. 
Den underliggande planen gäller i tillämpliga delar 
jämsides.

UTNYTTJANDEGRAD
ersätts med följande bestämmelse:  
Högsta tillåtna byggnadsarea 110 kvadratmeter för 
huvud byggnad per tomt. Därutöver får gårdsbyggna-
der med sammanlagt 30 kvadratmeters byggnadsarea 
uppföras. Den sammanlagda byggnadsarean får inte 
överstiga 20 procent  av tomtarean.

UTFORMNING OCH PLACERING
kompletteras enligt följande:
I   Antal våningar. Högsta byggnadshöjd 3,5 meter.

Övriga planbestämmelser kvarstår oförändrade.

Planändringen upprättad i november 2010,
reviderad i april 2011
L I Knutsson arkitektkontor

Planhandlingar
Denna beskrivning med bestämmelser
Fastighetsförteckning

Övriga handlingar
Samrådsredogörelse med utlåtande över synpunkter 
som framförts under samrådsskedet. 



 


