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Sammanträdesdatum

2009-09-09

Kommunstyrelsens allmänna utskott
Plats och tid

Stadshuset, kl 13.00 - 13.05

Beslutande

Ledamöter

Catrin Hulmarker (M), ordförande
Tore Nolberger (M)
Britt-Marie Sjöberg (C)
Petter Jönsson (Fp)
Pierrre Ryden (S)

Övriga deltagande

Camilla Ehrenflod, stadsarkitekt

Utses att justera

Pierre Ryden (S)

Justeringens
plats och tid

Underskrifter

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom ansiag.
Organ

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum

2009-09-09

Datum tör
ansiags uppsättande

2009 - 09 - 1O

Förvaringsplats
tör protokollet

Underskrift

~_\

~::. ka1~b
Christina Grahn

'\...

Datum tör
anslags nedtagande

.

2009-10-02
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Sammanträdesdatum

2009-09-09
Kommunstyrelsens allmänna utskott
Au § 110

2009-422

Ändring av detaljplan för kv Kättingen m fl: Antagande
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar att anta föreliggande förslag till ändring av detaljplan
för kv Kättingen m fl.
Bakgrund
PIanområdet ligger i Norra Industriområdet i stadens norra del. Områdets areal
uppgår till cirka 1,0 hektar. Fastigheten Kättingen 3 är i enskild ägo. Övrig mark
ägs av Hjo kommun.
Pl(inen syftar till att ändra läget för i gällande detaljplan utlagd gatumark till överensstämmelse med planerad fastighetsbildning samt att ändra läget för en planerad
transformatorstation.
För området gäller detaljplan, antagen 1990. Den aktuella delen av området väster
om Sveagatan är avsedd för industri. Endast en mindre del av planområdet är hittills utbyggd.
En tomt är under bildande norr om fastigheten Kättingen 3. För att åstadkomma
lämpligt utformade ägofigurer flyttas Svarvarvägen (som ännu inte är utlagd) cirka tolv meter i sydlig riktning. Metallvägen förlängs fram till norra gränsen för
den gällande detaljplanen. Området för transformatorstation flyttas norrut.
Åtgärderna kräver att ny detaljplan upprättas.
De planerade åtgärderna bedöms inte medföra några miljömässiga konsekvenser,
vare sig för allmänna eller enskilda intressen. Särskild miljökonsekvensbeskrivning har därför inte upprättats.
Samrådshandlingarna har upprättats av L I Knutsson arkitektkontor på uppdrag av
Hjo kommun, Samhällsutveckling.
Allmänna utskottet beslutade § 106/09 att utsända förslag till ändring av detaljplan för kv Kättingen m fl på samråd.
Samtliga berörda parter har yttrat sig utan att framföra anmärkningar.
Handling
Förslag juni 2009 till ändring av detaljplan för kv Kättingen m fl.
Samrådsredogörelse 2009-09-08.
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Sammanträdesdatum

2009-09-09

Kommunstyrelsens allmänna utskott
forts Au § 11 O

2009-422

Delges
Samhällsutvecklingsenheten
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