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Kvarteret
Kakelugnsmakaren
Hjo stad, Hjo kommun

Detaljplan
Upprättad i maj 2012, kompletterad 2012-05-21
Lars Inge Knutsson
stadsarkitekt

PLANENS SYFTE 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av 
sex bostadslägenheter i parhus. Planens genomförande 
bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan eller att 
gällande miljökvalitetsnormer överskrids.

PLANDATA
Läge
Planområdet är beläget i stadens västra del vid kors-
ningen Falköpingsvägen - Simon Gates väg. 

Areal
Planområdetsareal uppgår till cirka 0,7 hektar. Hela 
området är tidigare planlagt.

Markägare
Planområdet utgörs av hela kvarteret Kakelugnsmaka-
ren. En av fastigheterna är i enskild ägo, medan övriga 
fastigheter ägs av Hjo kommun.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan
För Hjo kommun gäller översiktsplan, antagen 2010.
Den nu aktuella detaljplanen strider inte i något avse-
ende mot översiktsplanen.
 
Detaljplaner
För området gäller detaljplan för Norra Sigghusberg, 
antagen 2006. Enligt den gällande planen är kvarteret 
avsett för bostäder i friliggande villor.
 Kvarteret har indelats i sex fastigheter, varav en är 
bebyggd.

Kommunala beslut
Kommunen har träffat en överenskommelse med före-
taget Seniorvillor AB om uppförande av sex lägenheter 
i parhus, i första hand avsedda för personer över 55 år.
 Den planerade hustypen strider mot den gällande 
detaljplanen med avseende på husens placering på 
fastigheten. Ny detaljplan ska därför upprättas.
 
Planens handläggning
Beslutet att upprätta detaljplanen fattades efter det 
att plan- och bygglagen ändrades i maj 2011. Planen 
handläggs därför enligt lagens nya regler.

PLANBESKRIVNING

HANDLINGAR
- Planbeskrivning  
- Genomförandebeskrivning
- Plankarta med bestämmelser

- Samrådsredogörelse/utlåtande över synpunkter som 
 framförts under samrådsskedet

Bilagor/underlag
-  Gällande detaljplan 

Planområdet
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BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN
Mark och vegetation
Marken inom planområdet sluttar mot öster. Nivåskill-
naden mellan områdets västra och östra delar uppgår 
till cirka åtta meter.
 En av de befi ntliga fastigheterna i kvarteret är 
bebyggd. Övrig mark består av f.d. åker. Öster om 
planområdet fi nns ett bestånd av ekar.
 Lorentz Bergmans väg omsluter ett mindre parkom-
råde som korsas av en bäck.
 
Befi ntlig bebyggelse
Fastigheten Kakelugnsmakaren 2 är bebyggd med en 
villa. För övrigt är planområdet obebyggt.
 Söder om området ligger kvarteret Hattmakaren, 
som är bebyggt med tre villor. Övrig bebyggelse öster 
om området består också av friliggande villor.
 Omedelbart väster om Simon Gates väg ligger 
Sigghusbergs äldreboende.

Trafi k
Området ligger invid korsningen Falköpingsvägen-
Simon Gates väg. Den sistnämnda gatan är avsedd att 
utgöra huvudgata till det planerade och delvis bebygg-
da bostadsområdet Norra Sigghusberg.
 Planområdet är anslutet till Lorentz Bergmans väg, 
en lokalgata som via Estrid Ericssons väg ansluter till 
Simon Gates väg.
 Utmed områdets västra och östra gränser fi nns 
gång- och cykelvägar. 

Samhällsservice 
Planområdet ligger cirka 1,3 kilometer från stadens 
centrum. Busshållplats fi nns vid Falköpingsvägen.

Fornlämningar
Inom området fi nns inga kända fornlämningar.

Teknisk service
Området är anslutet till det kommunala vatten-, av-
lopps- och dagvattennätet samt till el- och telekabelnä-
tet. Fjärrvärmenätet är också framdraget till området.
 Ledningarna ligger i Lorentz Bergmans gata.

FÖRESLAGNA FÖRÄNDRINGAR
Planerade åtgärder
Delar av planområdet (Kakelugnsmakaren 3-6) plane-
ras att indelas i sex fastigheter och bebyggas med sex 
parhuslägenheter. 
 Fastigheten Kakelugnsmakaren 1 har en ogynnsam 
topografi  och är till stora delar omgiven av trafi kleder. 
Fastigheten tas därför bort och ersätts med parkmark. 
 En cirka fem meter bred markremsa av tomtmarken 
i områdets sydöstra del tas bort och ersätts med park-
mark. Åtgärden gör det lättare att avleda dagvattnet 
från området.
 Gällande planbestämmelser ändras i följande avse-
enden:
- Bestämmelsen B (bostäder) kompletteras med en  
 föreskrift om förbud mot vindsinredning.
- Utnyttjandegraden för de tillkommande husen änd- 
 ras från 250 till 160 kvadratmeter bruttoarea.
- Huvudbyggnads avstånd till gräns ändras från 4,5  
 till 4,0 meter. För de tillkommande husen föreskrivs  
 att de ska sammanbyggas parvis i gemensam fastig- 
 hetsgräns.
- Bestämmelserna om anslutning till fjärrvärme och  
 att bygglov krävs för omfärgning tas bort.
- Bestämmelserna om källarlösa hus och att dag- 
 vatten ska omhändertas lokalt kvarstår oförändrade.

Husens placering i terrängen
Rådande nivåförhållanden kräver att husens höjdläge 
studeras noggrant.
 Nivåskillnaden mellan varje huspar uppgår till cirka 
två meter, vilket innebär att nivåerna mellan husen 
måste tas upp med slänter i kombination med murar. 
Ett preliminärt förslag till husens höjdsättning och 
terrängens modellering har upprättats (se skissen här 
nedan).

Obs att höjd- och längdskalorna är olika!
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KONSEKVENSER
Miljöbedömning
I förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar 
(MKB-förordningen) föreskrivs att alla detaljplaner 
ska innehålla en bedömning av om planens genomför-
ande kan orsaka betydande miljöpåverkan. Om så är 
fallet kan en särskild konsekvensbeskrivning behöva 
upprättas.
 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. 
 Områdets användning skiljer sig endast marginellt 
från vad gällande detaljplan medger. Det kan bedömas 
att  planen inte kommer att medföra miljöpåverkan i 
den bemärkelse som avses i MKB-förordningen. Mot 
denna bakgrund antas att planen inte innebär betydan-
de miljöpåverkan och att särskild miljökonsekvensbe-
skrivning inte behöver upprättas.
   
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 
sådana normer antagits för utomhusluft, fi sk- och mus-
selvatten samt omgivningsbuller. 

 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 ge-
nomförandet.

Beskrivningen upprättad i maj 2012,
 kompletterad 2012-05-21
Lars Inge Knutsson
stadsarkitekt

Störningar
Planområdet ligger inte i anslutning till industrier eller 
andra störningskällor. Möjligen kan trafi ken på Falkö-
pingsvägen orsaka bullerstörningar.
 För att utröna om de nya husen blir utsatta för be-
svärande trafi kbuller har följande utredning utförts:
 Trafi kmängden på Falköpingsvägen vid planom-
rådet har i november 2010 uppmätts till 2250 fordon/
dygn, varav lastbilsandelen uppgick till 5 procent. 
Skyltad hastighet 50 km/tim.
 Det kan antas att fordonsmängden kommer att öka 
till cirka 3000 fordon/dygn, varav lastbilsandelen 10 
procent. Avståndet från vägmitt till de planerade bygg-
nadernas norra fasader uppgår till cirka 40 meter.
 Enligt trafi kverkets tabell för bedömning av trafi k-
buller, grundad på program 4411:1, har bullernivån 
vid husväggarna beräknats uppgå till cirka 52 dB(A). 
Rekommenderat gränsvärde uppgår till 55 dB(A).
 Den nyligen anlagda jordvallen mellan Falköpings-
vägen och kvarteret Kakelugnsmakaren är visserligen 
ganska låg, men kan ändå antas medverka till att bul-
lernivån sänks ytterligare.

Parkering
Parkeringen förutsätts ske inom varje fastighet.

Friytor
Den tidigare bostadsfastigheten Kakelugnsmakaren 1 
avsätts som parkmark i den nya detaljplanen. Inom ett 
par hundra meters avstånd från planområdet fi nns fl era 
friytor och lekplatser.

Teknisk service
Bebyggelsen ansluts till kommunens vatten- och av-
loppsnät.
 Kommunens fjärrvärmeledningar fi nns i anslutning 
till området. Anslutning till nätet är frivillig.

Avfallshantering
Hushållsavfall kommer att hämtas vid fastighetsgrän-
sen. För övrigt avfall hänvisas till de återvinningsan-
läggningar som fi nns i tätorten.

Gång- och cykelvägen utmed områdets sydöstra sida

Till vänster skymtar Lorentz Bergmans gatas södra 
del. I fonden ses Sigghusbergs äldreboende samt den 
befi ntliga villan på Kakelugnsmakaren 2.
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GENOMFÖRANDE-
BESKRIVNING
PLANERADE ÅTGÄRDER
Uppförandet av de planerade bostadshusen beräknas 
bli påbörjat så snart denna detaljplan vunnit laga kraft, 
vilket väntas ske under sommaren 2012.

EXPLOATÖR
De föreslagna husen kommer att uppföras av Senior-
villor AB.

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden har bestämts till tio år. 
 Under genomförandetiden får detaljplanen inte änd-
ras eller upphävas utan fastighetsägarens medgivande. 
Om så ändå sker, kan kommunen bli skyldig att utge 
ersättning för t.ex. minskad eller förlorad byggrätt.
 Efter genomförandetidens utgång fortsätter detalj-
planen att gälla tills den ändras eller upphävs.

Jordvallen utmed Falköpingsvägen

HUVUDMANNASKAP FÖR ALLMÄNNA 
PLATSER
Planen innehåller ytor för allmän plats park. Kommu-
nen kommer att vara huvudman för markens underhåll 
och skötsel.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Exploatören kommer att begära fastighetsbildning i 
enlighet med planen och svara för kostnaderna för 
densamma.

AVTAL
Kommunen och exploatören kommer att träffa ett av-
tal, som reglerar frågor rörande markpris, anslutnings-
avgifter, debitering av bygglovavgifter, uttagande av 
planavgift m.m.

Beskrivningen upprättad i maj 2012
Lars Inge Knutsson
stadsarkitekt

Ekarna vid gångvägen öster om planområdet



 


