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HANDLINGAR
- Planbeskrivning med illustrationer
- Genomförandebeskrivning
- Plankarta med bestämmelser
- Samrådsredogörelse med kommentarer
- Utlåtande över synpunkter som framförts under  
 utställningen

Bilagor/underlag
- Översiktsplan 90, antagen 1991
 Förslag till ny översiktsplan
 
Planförfattare
Detaljplanehandlingarna har upprättats av L I Knutsson 
arkitektkontor. Arbetet har utförts i samarbete med fas-
tighetsägaren och Hjo kommuns samhällsutvecklings-
enhet.
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PLANENS SYFTE OCH 
HUVUDDRAG
Detaljplanens syfte är att reglera befi ntlig bebyggelse 
samt möjliggöra bildandet av ett antal nya tomter. 
 Planområdet innehåller tretton befi ntliga fritidshus 
med tillhörande gårdsbyggnader. Planen medger att yt-
terligare nio bostadstomter bildas.
 Kommunala ledningar för vattenförsörjning och av-
lopp fi nns framdragna till området. 
 Marken är i enskild ägo och exploateringen ska ock-
så ske i enskild regi.
 Planens genomförande bedöms inte medföra bety-
dande miljöpåverkan eller att gällande miljökvalitets-
normer överskrids.

PLANDATA
Läge
Planområdet är beläget vid Mullsjöns södra strand, norr 
om länsväg 2879 Hjo-Korsberga och väster om bostads-
området Björkviken.

Areal
Planområdets areal uppgår till cirka 3,7 hektar, varav 
cirka 1,1 hektar utgör vattenområde. Ingen del av områ-
det är tidigare planlagd.

Markägare
All mark inom planområdet är beläget inom fastigheten 
Varpet 1:3, som är i enskild ägo. Planen berör också del 
av Mullsjön, som är samfälld för fl era fastigheter,  
 De befi ntliga byggnaderna ligger på tomter som 
upplåts med arrendeavtal.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan
För Hjo kommun gäller översiktsplan, antagen 1991. 

PLANBESKRIVNING
 I översiktsplanen har den befi ntliga bebyggelsen 
inom planområdet utlagts som område för fritidshus. En 
ytterligare utbyggnad förutsätter att detaljplan upprättas 
samt att avloppsfrågan löses genom anslutning till kom-
munens ledningsnät.
 För närvarande pågår arbetet med en ny översikts-
plan. Ett förslag har nyligen varit utställt.
 I det nya förslaget till översiktsplan förutsätts att 
den befi ntliga bebyggelsen vid Mullsjön ska kunna ut-
vecklas vidare. Varje plats bör planeras utifrån sin egen 
karaktär och sina egna förutsättningar, vilket ger möj-
ligheter till ett attraktivt vattennära boende. Tillgänglig-
heten för allmänheten till sjön ska värnas, vilket också 
är viktigt för både naturvärdena och för friluftslivet.

Detaljplaner
Det aktuella området är inte tidigare detaljplanelagt. För 
angränsande område i öster gäller detaljplan fastställd 
1993 och ändrad 2008. 

Förordnanden
För Mullsjön gäller förordnande om strandskydd. Skyd-
det gäller inom ett avstånd av tvåhundra meter från 
strandlinjen, vilket innebär att hela planområdet omfat-
tas av strandskydd. 
 För länsväg 2879 gäller förordnande enligt väglagen 
om förbud att uppföra byggnader  m.m. Förbudet gäller 
inom ett avstånd av tolv meter från vägområdet. 

Särskilda intressen
Enligt miljöbalken ska mark- och vattenområden samt 
fysisk miljö i övrigt av betydelse för naturvård, kultur-
vård och friluftsliv så långt som möjligt skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan skada dessa värden.
 Flera områden kring Mullsjön utgörs av våtmarker 
samt ängs- och hagmarker av värde för naturmiljön och 
kulturlandskapet. Enligt en skogsinventering utpekas 
planområdets östligaste del som ett lövskogsbestånd av 
värde (se grön markering på nedanstående kartskiss).
  

Kartskiss över 
planområdet med 
omgivningar.
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BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN
Mark och vegetation
Områdets obebyggda delar består av betesmark. Mar-
ken uppvisar en jämn lutning i nordlig riktning fram till 
några meter från Mullsjöns strandlinje, där lutningen 
blir  betydligt brantare. Nivåskillnaden mellan länsvä-
gen och vattenytan uppgår till cirka nio meter.
 Vegetationen på de befi ntliga tomterna består i hu-
vudsak av lövträd av olika slag. Längst i öster fi nns ett 
sammanhängande lövträdsbestånd, som i huvudsak be-
står av björkskog kring en mindre bäck, som utmynnar 
i sjön. Skogsbeståndet är omnämnt i en lövskogsinven-
tering från 1980-talet.
 
Grundförhållanden
Grunden består under matjordstäcket av moränmark 
med vad som kan bedömas med god bärighet. Någon 
geoteknisk undersökning har inte utförts och har heller 
inte bedömts nödvändig.
 Enligt tidigare undersökningar är förekomsten av ra-
don mycket låg i hela hökensåsområdet. Någon radon-
mätning i planområdet har därför inte utförts.

Befi ntlig bebyggelse
I områdets norra del fi nns tretton befi ntliga fritidshus 
med tillhörande uthusbyggnader. Husen är av skiftande 
ålder, storlek och standard. Någon sammanhållande 
byggnadsstil, färgsättning eller annan gemensam prägel 
förekommer inte. 
 Tomterna upplåts med arrendekontrakt och är av va-
rierande storlek med ibland något oklara gränser.
 Omedelbart öster om planområdet ligger bostads-
område Björkviken med ett fyrtiotal tomter. Väster om 
planområdet ligger Varpets gårds huvudbyggnad jämte 
en ekonomibyggnad som tidigare har varit ladugård.
  
Trafi k
Trafi ken till området leds från länsväg 2879  via en lo-
kalväg med två utfarter.   

Samhällsservice
I Hjo tätort fi nns tillgång till både kommunal och kom-
mersiell service i olika former. Avståndet från planom-
rådet till tätortens centrum uppgår till cirka fyra kilo-
meter.
 I Korsberga,cirka åtta kilometer från området, fi nns 
skola för årskurserna 1-6 samt förskola.
 Länsväg 2879 trafi keras av en busslinje. Hållplats 
fi nns i direkt anslutning till planområdet.

Rekreation och friluftsliv
Cirka 200 meter väster om planområdet fi nns en befi nt-
lig badplats som ligger inom fastigheten och som upp-
låts som allmän badplats. 

Fornlämningar
Inom området fi nns inga kända fornlämningar.

Teknisk service
Kommunala vatten- och avloppledningar fi nns fram-
dragna till området. Huvudledningarna ligger utanför 
planområdet parallellt med länsvägen. Två servisled-
ningar korsar området. Avloppsvattnet pumpas in i hu-
vudledningen.
 Husens uppvärmning sker individuellt med vedka-
miner, elvärme och luftvärmepumpar.
 Sop- och latrinhämtning ombesörjs av kommunal-
förbundet Avfallshantering Östra Skaraborg AÖS.

El- och teleledningar
Eldistributionen ombesörjs av Vattenfall Eldistribution 
AB via kabel från befi ntlig högspänningsledning norr 
om Mullsjön.  
 El- och teleledningar ligger i kabel i den västra till-
farten, och är därefter dragna i luftledningar.

Störningar
Planområdet ligger inte i närheten av större trafi kleder, 
störande industrier eller annan buller- och utsläppsalst-
rande verksamhet.

PLANERAD MARK- OCH VATTEN-
ANVÄNDNING
Planområdets omfattning
Planområdet omfattar den befi ntliga bebyggelsen samt 
ett trettiotal meter brett område söder därom. Vidare in-
går de båda tillfartsvägarna och en del av Mullsjön.

Bebyggelse
Samtliga befi ntliga bostadshus har inordnats i planen. 
Dessutom har redovisats nio nya tomter söder om den 
befi ntliga lokalgatan.
 Gränserna mellan de bebyggda tomterna har redovi-
sats med ledning av befi ntliga staket, murar, plantering-
ar och andra identifi erbara element. Eftersom gränser 
mellan tomter inte fastläggs juridiskt i planen ska grän-
serna ses som förslag som kan ändras genom överens-
kommelser mellan markägare och arrendatorer. 
 Huvudbyggnads area får uppgå till högst 110 kvad-
ratmeter och gårdsbyggnads area till högst 30 kvadrat-
meter. Den totala byggnadsarean får dock inte överstiga 
20 procent av tomtens areal. Högsta tillåtna nockhöjd 
4,0 meter över markens medelnivå invid byggnaden.
 Huvudbyggnad ska placeras minst fyra meter från 
tomtgräns. Gårdsbyggnad ska placeras minst tre meter 

Kommunala beslut
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade i april 
2008 efter framställning från markägaren att upprätta 
detaljplan för området.
 Arbetet startade under hösten 2009 efter det att 
grundkarta upprättats.
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från gata och minst en halv meter från annan gräns. På 
de befi ntliga tomterna har en fem meter bred markremsa 
närmast stranden belagts med förbud mot bebyggelse. 
Befi ntliga byggnader omfattas inte av förbudet. 
 De befi ntliga tomterna ligger omedelbart intill stran-
den, som sammanfaller med fastighetsgränsen vid nor-
malt vattenstånd. Byggnaderna är också i några fall pla-
cerade nära strandlinjen.
 Marken närmast stranden lutar brant och är relativt 
otillgänglig. På fl era tomter har byggts trappor för att 
överhuvudtaget få möjligheter att komma ned till vatten 
linjen. Detta innebär att det inte är möjligt att anordna 
ett gångstråk utmed stranden.
 Inom vattenområdet får anläggas högst fem mindre 
bad- och båtbryggor utan bygglov. Dispens från strand-
skyddsbestämmelserna krävs dock.

Trafi k och parkering
De befi ntliga vägarna inom området behålls med sin 
relativt enkla standard. Behovet av parkeringsplatser 
för de boende ska i huvudsak tillgodoses på tomtmark. 
Mark har reserverats för två parkeringsplatser för besö-
kare med sammanlagt tio bilplatser.

Friytor
För att bereda de boende i de tillkommande tomterna 
möjlighet att komma ned till stranden har två förbindel-
ser reserverats. I den östligaste fl yter en mindre bäck, 
omgiven av ett lövskogsbestånd. Från den västligaste 
leder en gångstig till badplatsen. 

Vattenförsörjning och avlopp, dagvattenavrinning
Huvudledningarna för vatten och avlopp ligger i områ-
det mellan planområdet och länsvägen. De två befi ntliga 
servisledningarna läggs i naturmark. Ytterligare servis-
ledningar kan läggas i lokalgatan. Tomternas höjdläge 
kräver pumpning av avloppsvattnet. Pumpstationerna 
placeras lämpligen i tomtmark.
 I planområdets östra del fi nns ett öppet dike som av-
vattnar en del av marken söder och sydost om de före-

slagna tomterna. Diket, som utmynnar i Mullsjön, är i 
lokalgatan och genom en av de befi ntliga tomterna lagt 
i trumma. Ledningen säkerställs genom utläggande av 
ett särskilt skyddsområde, s.k. u-område.
 I övrigt förutsätts att dagvattnet omhändertas lokalt 
inom området.

Uppvärmning
Uppvärmning av husen ska ske med individuella sys-
tem. Förutsättningar för gemensamma lösningar anses 
inte fi nnas.

Avfallshantering
Hushållsavfall kommer att som tidigare omhändertas 
genom kommunalförbundets försorg.

Tillgänglighet
Terrängens lutning ger förutsättningar för att de tillko-
mande tomterna ska kunna ges full tillgänglighet för 
funktionshindrade.

Kollektivtrafi k
Planens genomförande väntas medföra att fl er väljer 
att bosätta sig i området, kanske även för permanent-
boende. Detta ökar utsikterna att säkerställa busslinjens 
fortlevnad. 

Säkerhet
Med hänsyn till områdets läge och topografi  bedöms 
inte att de boende kommer att utsättas för särskilda och 
oförutsedda risker.
 På senare tid har dock debatten om klimatföränd-
ringarna riktat uppmärksamheten mot risken för över-
svämningar.
 Mullsjöns medelvattennivå ligger på cirka +133.5 
meter över havsytan. Öster om sjön fi nns en reglerings-
damm ”Stämmorna”, anlagd av berörda markägare, 
som också har rätten att reglera vattennivån inom ett 
intervall av sextiofem centimeter. 
 Tomternas höjdläge är sådant att någon bestämmelse 
om lägsta tillåtna golvhöjd inte har ansetts nödvändig.

Strandskyddet
Tillgängligheten till stranden är starkt begränsad genom 
den befi ntliga bebyggelsen och rådande nivåförhållan-
den. Gällande strandskydd är alltså i praktiken utsläckt.
 De tillkommande tomterna ligger på mark som inte 
kan anses beröra de intressen som strandskyddet avser. 
Planen omfattar också naturmark som ger rätt för all-
mänheten att komma ned till stranden på två platser, 
Växt- och djurlivets livsvillkor kan heller inte anses bli 
påverkade.
 Gällande strandskyddsförordnande kommer därför 
att upphävas inom  kvarters- och gatumark i samband 
med planens antagande.

Den branta slänten närmast stranden
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KONSEKVENSER
Miljöbedömning
I förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar 
(MKB-förordningen) föreskrivs att alla detaljplaner ska 
innehålla en bedömning av om planens genomförande 
kan orsaka betydande miljöpåverkan. Om så är fallet 
kan en särskild konsekvensbeskrivning behöva upprät-
tas.
 Betydande miljöpåverkan kan bli följden om planen 
berör Natura 2000-områden eller om den syftar till att 
uppföra anläggningar som kräver tillstånd enligt MKB-
förordningens bestämmelser.  
 Den aktuella planen är en plan på lokal nivå som en-
dast omfattar bostäder, vilka utgör komplettering av be-
fi ntlig bebyggelse. Den mark som ska bebyggas utgörs i 
huvudsak av betesmark.  
 Detaljplanen strider inte i något avseende mot kom-
munens översiktsplan. 
 Detaljplanen medför inte att värdefull naturmark 
tas i anspråk. Några negativa konsekvenser för natur, 
växtliv och djurliv bedöms inte bli följden av planens 
genomförande.
 Mot denna bakgrund görs bedömningen att planen 
inte innebär betydande miljöpåverkan och att särskild 
miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas. 
Kommunens bedömning delas av länsstyrelsen.
  
Miljökvalitetsnormer 
Med utgångspunkt från de av riksdagen antagna natio-
nella miljömålen har regeringen föreskrivit om miljö-
kvalitetsnormer, som kan utfärdas för hela landet eller 

för avgränsade geografi ska områden. Normerna ska 
reglera den miljökvalitet som ska fi nnas, t.ex. i form av 
högsta tillåtna förekomst av ett visst ämne.
 Hittills har miljökvalitetsnormer utfärdats för utom-
husluft, fi sk- och musselvatten samt omgivningsbuller. 
 Västra Götalandsregionen har i sin strategi för att 
uppfylla normkraven lyft fram åtgärder inom områdena 
trafi k, vatten, energi och livsmedelsproduktion. 
 Den belastning på miljön som det aktuella projektet 
medför är försumbar, sett i både nationellt och regionalt 
perspektiv. Varken miljömål eller gällande miljökvali-
tetsnormer bedöms bli överskridna vid genomförandet 
av den framlagda detaljplanen.

Störningar under byggtiden
Planens genomförande omfattar åtgärder som alstrar 
buller samt spridning av damm och avgaser m.m. Detta 
kan av naturliga skäl uppfattas som störningar för om-
givningen.
 De arbeten som exploateringen medför väntas ske i 
långsamt tempo och genom s.k. självbyggeri. Några på-
tagliga konsekvenser för omgivningen torde inte kunna 
påvisas. 
 

Beskrivningen upprättad i november 2009
reviderad i mars och juni 2010
L I Knutsson arkitektkontor

Lövskogen i öster och den nästan igenväxta bäcken
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
PLANERADE ÅTGÄRDER
Exploateringen omfattar alla de åtgärder som regleras 
och beskrivs i detaljplanen, dvs mark-, gatu- och led-
ningsarbeten samt uppförande av byggnader.
 Om markägaren väljer att sälja tomterna krävs fas-
tighetsbildning samt fastläggande av rättighet att utnytt-
ja väg och ledningar.

EXPLOATÖR
Ansvaret för åtgärder som rör allmänna platser (vägar 
och naturmark) samt fastighetsbildning m.m. åvilar 
markägaren. 

TIDSPLAN
Utbyggnaden kommer att ske i takt med efterfrågan, 
varför någon specifi k tidsplan för genomförandet inte 
har upprättats.

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden har bestämts till femton år, vilken 
är den längsta tid lagstiftningen medger.
 Under genomförandetiden får detaljplanen inte änd-
ras eller upphävas utan berörda fastighetsägares med-
givande. Om så ändå sker, kan kommunen bli skyldig 
att utge ersättning för t.ex. minskad eller förlorad bygg-
rätt.
 Efter genomförandetidens utgång fortsätter detalj-
planen att gälla tills den ändras eller upphävs.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Samtliga tomter, antingen de upplåts med arrende eller 
äganderätt, ska ingå i en gemensamhetsanläggning, vars 
uppgift är att svara för anläggande, drift och skötsel av 
gemensamma ledningar samt eventuellt även av all-
männa platser. Markägaren ansvarar för att en sådan 
anläggning bildas.

HUVUDMANNASKAP FÖR ALLMÄNNA 
PLATSER
Kommunen är inte huvudman för de allmänna platser 
som ingår i planen, i detta fall väg- och naturmarken. 
Huvudman och ansvarig för de allmänna platsernas an-
läggande, drift och underhåll är markägaren, om inte 
ansvaret överförs till en gemensamhetsanläggning.
 Vägverket är huvudman för drift och underhåll av 
länsväg 2879.

ÖVRIGT
Kommunen avser att upphäva strandskyddet avseende 
kvarters- och gatumark i samband med planens an-
tagande. Åtgärden har tillstyrkts av länsstyrelsen.

Beskrivningen upprättad i november 2009
reviderad i mars och juni 2010
L I Knutsson arkitektkontor

Lokalgatan sedd från öster



 


