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Sjösäter 1:88 m.fl. fastigheter 
Hällekis tätort, Götene kommun 
DETALJPLAN 
 
PLANBESKRIVNING 
 

 

PLANENS SYFTE 
Syftet med planen är att möjliggöra inredande av bostad i en fastighet som en-
ligt gällande detaljplan är avsedd för samlingslokaler. 

 

 

PLANDATA 
Läge och areal 
Planområdet är beläget vid Sjövägen i tätortens östra del. Områdets areal uppgår 
till cirka 0,2 hektar. 

 

Markägare 
Området omfattar fastigheten Sjösäter 1:88 samt delar av Sjösäter 1:87 och 
1:89. Samtliga fastigheter är i enskild ägo. 

 

Övrigt 
Planhandlingarna har upprättats av miljö- och byggförvaltningen genom stads-
arkitekt Lars Inge Knutsson. 

Förslaget till detaljplan är av begränsad betydelse och saknar intresse för en 
bredare allmänhet. Planförslaget handläggs därför med s.k. enkelt planförfaran-
de, vilket innebär att den offentliga utställningen ersätts med ett samråd med di-
rekt berörda parter. 

 

 

PROGRAM FÖR PLANARBETET 
Planförslagets genomförande medför inga praktiska förändringar i pågående 
markanvändning. Något separat program som belyser utgångspunkter och mål 
för planarbetet har därför inte ansetts nödvändigt. 

 

 

KOMMUNALA BESLUT 
Ägaren till fastigheten Sjösäter 1:88 har ansökt om att fastighetens använd-
ningssätt enligt gällande detaljplan skall ändras från samlingslokaler till bostä-
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der. Miljö- och byggnämnden (numera byggnadsnämnden) har beslutat att ny 
detaljplan skall upprättas i enlighet med fastighetsägarens önskemål. 

 

 

NUVARANDE FÖRHÅLLANDEN 
Den befintliga byggnaden på fastigheten Sjösäter 1:88 uppfördes på 1940-talet 
som en samlingslokal för en frikyrkoförsamling. I byggnaden finns också en 
mindre bostadslägenhet avsedd för vaktmästaren. Frikyrkoförsamlingens verk-
samhet är sedan några år nedlagd och fastigheten har avyttrats. 

Byggnaden är uppförd i två våningar jämte delvis utgrävd källare och har tydligt 
inspirerats av den funktionalistiska byggnadsstilen. Huset hade ursprungligen en 
putsad fasad, som senare klätts med eternitplattor. 

Fastighetens nye ägare har för avsikt att inreda hela byggnaden som en bostads-
lägenhet för sig själv och sin familj. 

Omgivande bebyggelse består i huvudsak av småhus i ett eller ett och ett halvt 
plan, uppförda under samma tidsperiod. 

 

Teknisk service 
Ledningar för vatten och avlopp, liksom kablar för el och tele finns i Sjövägen.  

 

Fornlämningar 
Inom området finns inga kända fornlämningar. 

 

Gällande detaljplan 
För planområdet gäller detaljplan (stadsplan) fastställd 1976. Enligt planen är 
fastigheten Sjösäter 1:88 avsedd för samlingslokaler i högst två våningar med 
förbud mot vindsinredning. Omgivande fastigheter är avsedda för bostadsända-
mål (friliggande och i radhus) i en våning med rätt att inreda vindsvåningen. 

 

 

PLANENS UTFORMNING 
Användningssättet för fastigheten Sjösäter 1:88 ändras från samlingslokaler till 
bostadsändamål i friliggande hus i två våningar med förbud mot vindsinredning. 

Enligt gällande detaljplan får byggnad uppföras till en höjd av 6,6 meter från 
mark till takfot. Denna höjdbestämmelse behålls i den nya planen. Den befintli-
ga byggnaden är ett par decimeter lägre, vilket medger en mindre höjning av 
takfoten. Den relativt låga takutformningen avses att behållas. En viss höjning 
av taklutningen kan dock bli följden av att en ventilationsanläggning skall in-
stalleras under takkonstruktionen. 

De intilliggande fastigheterna Sjösäter 1:87 och 1:89 ingår delvis i planområdet. 
De berörs dock inte i annan mån än att de i gällande detaljplan utlagda bygg-
nadsfria zonerna (s.k. prickmark) tas bort. Genom plan- och bygglagens gene-
rella bestämmelser gäller ändå att en markremsa om 4,5 meter från gränsen inte 
får bebyggas utan berörd grannes medgivande. 
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KONSEKVENSER FÖR MILJÖ OCH SÄKERHET 
Den planerade förändringen av fastighetens användningssätt påverkar inte om-
givningen på annat sätt än att byggnaden avses bli renoverad och tomten iord-
ningställd. Teoretiskt blir trafikmiljön lugnare i området med hänsyn till att 
byggnaden inte kommer att användas som samlingslokal. 

Några negativa konsekvenser för vare sig miljö eller säkerhet kan alltså inte 
förutses. 

 

 

Beskrivningen upprättad i maj 2001  
Miljö- och byggförvaltningen   
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Sjösäter 1:88 m.fl. fastigheter 
Hällekis tätort, Götene kommun 
DETALJPLAN 
 
GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
 
 

Tidsplan för planerade åtgärder 
Planerad ombyggnad av fastigheten till bostad avses att ske snarast. 

 

Genomförandetid 
Detaljplanens genomförandetid har bestämts till fem år, vilket är den kortaste 
genomförandetid lagstiftningen medger. 

Under genomförandetiden får detaljplanen inte upphävas eller ändras utan be-
rörda fastighetsägares medgivande. Om så ändå skulle ske, kan kommunen bli 
skyldig att utge ersättning för uppkommen ekonomisk skada. 

Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla tills den ändras 
eller upphävs. 

 

Huvudmannaskap 
Med huvudmannaskap avses vem som har ansvaret för allmänna platser, dvs ga-
tor och grönområden.  

I denna detaljplan finns inga allmänna platser. Frågan om huvudmannaskap är 
därför inte aktuell. För angränsande gator och friområden är Götene kommun 
huvudman. 

 

Övrigt 
Detaljplanen berör inte gällande fastighetsindelning eller andra fastighetsjuri-
diska frågor. 

Denna detaljplan bekostas av ägaren till fastigheten Sjösäter 1:88, vilken ansökt 
om att detaljplanen ändras. 

 

 

Beskrivningen upprättad i maj 2001  
Miljö- och byggförvaltningen 
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Sjösäter 1:88 m fl fastigheter  
Hällekis tätort, Götene kommun 
DETALJPLAN 
 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE OCH UTLÅTANDE 
ÖVER FRAMFÖRDA SYNPUNKTER 
 

Förfarandet 
Ett förslag till detaljplan (samrådshandling, upprättad i maj 2001) har under ti-
den 18 maj – 14 juni 2001 varit föremål för samråd enligt reglerna i 5 kap 28 § 
plan- och bygglagen (enkelt planförfarande). 

Samtliga berörda sakägare har genom personliga underrättelser beretts tillfälle 
att yttra sig över förslaget. 

 

 

Inkomna yttranden 
Under samrådstiden har följande yttranden inkommit: 

Länsstyrelsen (samrådsyttrande 2001-05-23): Ingen erinran. Länsstyrelsen på-
pekar dock att beteckningen ”F” för friliggande hus är en vedertagen beteckning 
för flygtrafik. Beteckningen bör därför ändras, förslagsvis till ”fril”. 

Vägverket (yttrande 2001-05-28): Ingen erinran. 

 

 

Utlåtande över framförda synpunkter 
Länsstyrelsen har föreslagit att beteckningen ”F” för friliggande hus ändras till 
”fril”. 

Den aktuella detaljplanen utgör endast en begränsad del av ett större område, 
där samtliga befintliga detaljplaner har beteckningen ”F” för friliggande hus. 
Risken för att beteckningen förväxlas med flygtrafik kan anses som obefintlig. 
För enhetlighetens skull har beteckningen ”F” därför behållits. 

 

Planhandlingarna har inte reviderats eller kompletterats. Planförslaget föreslås 
bli fört till antagande med sin föreliggande utformning. 

 
 
 
Juni 2001  
Miljö- och byggförvaltningen 


