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Granskningsutlåtande för detaljplan för fastighet Hjo-Bengtstorp 

1:19 m.fl. Hjo kommun, Västra Götalands län 

Sammanfattning av planförslaget 

Detaljplanens syfte är att utöka byggrätterna inom området. Enligt de föreslagna 

planbestämmelserna utökas byggnadsarean för bostadshus och komplementbyggnad till 150 kvm 

respektive 40 kvm. Den totala byggnadsarean får dock inte överstiga 20 procent av tomtens areal. 

Detaljplanen följer intentionerna i översiktsplanen. Planens genomförande bedöms inte medföra 

betydande miljöpåverkan eller att gällande miljökvalitetsnormer överskrids. 

 

Granskningen 

I enlighet med PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap. 18 § har planförslaget varit ute på granskning under 

tiden mellan 2022-06-08 och 2022-06-29. Berörda sakägare, kommunala instanser, statliga 

myndigheter, berörda fastighetsägare, organisationer och övriga berörda har underrättats. Förslaget 

har varit utsänt för kännedom via brev till berörda och funnits tillgängligt på fysiskt hos Hjo 

kommun och i Kulturkvarteret samt tillgängligt på kommunens hemsida. 

 

Efter granskningen har 9 yttranden inkommit. I detta dokument sammanställs och besvaras inkomna 

synpunkter som berör detaljplanen. Samtliga yttranden finns att tillgå i sin helhet på Hjo kommun. 

 

Yttranden har lämnats av: 

Namn Inkommit 

1. Länsstyrelsen Västra Götaland 2022-06-29 

2. Lantmäteriet 2022-06-28 

3. Trafikverket 2022-06-22 

4. Miljösamverkan östra Skaraborg 2022-06-29 

5. Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2022-06-09 

6. Västtrafik 2022-06-17 

7. Hjo hembygdsförening 2022-06-13 
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8. Vattenfall 2022-06-16 

9. Fastighetsägare 1 2022-06-19 

 

1. Länsstyrelsen Västra Götaland 

Sammanfattning: 

Bedömning enligt 11 kap. 10 § PBL 

 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu kända 

förhållanden att bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till 

människors hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. 

 
Hälsa- och säkerhet  
 

Översvämning 

Vid bedömning av översvämningsrisk är det ”beräknad högsta nivå” som är utgångspunkten för 

bostadsbebyggelse utan åtgärder enligt både Stigande Vatten och Boverkets Tillsynsvägledning. 

Kommunen redovisar 200-årsnivån och säkerställer golvhöjd i förhållande till denna med viss 

marginal. Kommunen behöver dock förtydliga varför kommunen bedömer att vald planeringsnivå 

bedömts som tillräcklig. 

 

Kommunen behöver också beskriva möjligheten till framkomlighet till byggnader vid höga 

vattennivåer i Mullsjön. 

 

 

Synpunkter på granskningshandling i övrigt 

 

Vatten- och avlopp 

Länsstyrelsen vill upplysa om att innan planen antas behöver kommunen försäkra sig om att vatten- 

och avlopp kan lösas. Kommunen behöver utreda om planområdet omfattas av bestämmelserna i 6 

§ Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Vidare behöver kommunen utreda och beskriva om 

det finns tillräcklig kapacitet att ansluta avloppsvatten till Hjo reningsverk. Detta ska stämmas av 

med tillsynsmyndigheten MÖS.  

 

I plankartan ingår en planbestämmelse om vattenområde (W) med rätt att anlägga bryggor. 

Länsstyrelsen vill erinra om att anläggande av brygga är en anmälningspliktig vattenverksamhet. 

Länsstyrelsen prövar anmälningspliktiga vattenverksamheter utifrån miljöbalkens bestämmelser och 

verksamhetens påverkan på miljön. Detta kan innebära att bryggorna vid en prövning inte bedöms 

vara lämpliga på platsen trots planbestämmelsen.  

 

Under rubriken ändrad lovplikt anges att inom vattenområdet får högst 10 bryggor med en bredd 

av högst 1 meter och en längd av högst 5 meter vardera anläggas utan bygglov. Samma sak gäller 

här, anläggande av bryggor utgör en anmälningspliktig verksamhet som prövas av Länsstyrelsen. 

Kommunen bör överväga om sådana planbestämmelser är lämpliga att ha kvar.  
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Länsstyrelsen har i övrigt inga ytterligare synpunkter att tillföra planen.   

 

Kommentar: 

Planhandlingar kompletteras gällande översvämningsrisk. Detta har stämts av med Länsstyrelsen 

efter granskningen och godkänd detaljplanen.  

 

I övrigt är kommunen medveten om att bryggor är vattenverksamhet och prövas av Länsstyrelsen. 

Detta kan innebära att bryggorna vid en prövning inte bedöms vara lämpliga på platsen trots 

planbestämmelsen. 

 

 

2. Lantmäteriet 

Sammanfattning: 

 

Delar av planen som skulle kunna förbättras 

Egenskapsbestämmelser relaterade till tomt eller fastighet 

I planförslaget har egenskapsbestämmelserna e1, e2 och e3 relaterats till begreppet tomt. 

Lantmäteriet vill påminna om att begreppet tomt enligt PBL är ”ett område som inte är en allmän 

plats men som omfattar mark avsedd för en eller flera byggnader och mark som ligger i direkt 

anslutning till byggnaderna och behövs för att byggnaderna ska kunna användas för avsett ändamål” 

(definitionen i 1 kap. 4 § PBL). Begreppet tomt har inte någon betydelse i äganderättsligt hänseende, 

medan däremot fastighet är ett fastighetsrättsligt begrepp. En fastighet kan ibland innehålla flera 

tomter och ibland kan en tomt kan vara uppdelad i flera fastigheter. Eftersom tomt inte är ett 

fastighetsrättsligt begrepp medför det att det i vissa situationer kan vara svårt att definiera vilken 

omfattning tomten har och var tomtgränsen går. Begreppet fastighet är därför ofta att föredra i 

planbestämmelser. 

 

Byggnadshöjd bör helst inte användas 

Lantmäteriet vill tipsa om att Boverket rekommenderar att höjd på byggnadsverk endast i 

undantagsfall ska regleras med begreppet byggnadshöjd. Detta beror på att det i rättspraxis finns 

olika tolkningar av begreppet. När byggnadshöjd används kan lovprövningen försvåras och leda till 

svårförutsedda resultat. Boverket förordar istället i första hand att totalhöjd eller nockhöjd används 

eller möjligen takfotshöjd. I Boverkets föreskrifter BFS 2020:5 finns totalhöjd och nockhöjd som 

egna kategorier medan andra begrepp för att reglera höjd på byggnadsverk registreras i en 

gemensam kategori för övrigt och blir därmed svåra att följa upp vid övergripande analyser av t.ex. 

outnyttjade byggrätter. 

 

Genomförandetid 

Vid framtagande av detaljplaner som följer Boverkets nya föreskrifter i BFS 2020:5 samt allmänna 

råd i Boverkets allmänna råd BFS 2020:6 behandlas genomförandetid inte längre som en 

planbestämmelse (det finns inte heller några administrativa bestämmelser). Det anges dock i 

konsekvensutredningen till BFS 2020:6 på s. 24. att ”Genomförandetiden är inte en 

planbestämmelse men informationen om vilken genomförandetid som gäller behöver tydligt framgå 
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av detaljplanens redovisning. Genomförandetiden kan därför, trots att det inte är någon 

planbestämmelse, redovisas under en egen rubrik i listan med planbestämmelser.” Boverket 

föreslår i det allmänna rådet, avsnitt 2.1, att rubriken ovanför texten om genomförandetiden ska 

vara ”Genomförandetid” med samma rubriknivå som till exempel rubriken 

”Egenskapsbestämmelser för kvartersmark”. Genom att rätt rubriknivå används, framgår det att 

genomförandetid varken är en administrativ bestämmelse eller en egenskapsbestämmelse. 

 

 

Kommentar 

Noteras.  

 

3. Trafikverket 

Sammanfattning: 

Trafikverket har granskat granskningshandlingarna och har inga ytterligare synpunkter. 

 

4. Miljösamverkan östra Skaraborg 

Sammanfattning: 

Miljönämnden östra Skaraborg avstår från att yttra sig ytterligare i detta ärende. 

 

 

5. Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

Sammanfattning: 

Räddningstjänsten avger följande yttrande i aktuellt ärende: 

 

− Räddningstjänsten åtkomlighet med räddningsfordon i området ska säkerställas. 

 

− Räddningstjänstens tillgång till brandvattenförsörjning via brandpost i området ska 

säkerställas i enlighet med räddningstjänstens brandvattenplan som finns att ta del av 

på www.rtos.se/vagledningar. 

 

Kommentar 

Noteras. 
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6. Västtrafik 

Sammanfattning: 

Västtrafik har inga ytterligare synpunkter på detaljplanen, mer än att det är viktigt att det blir 

trafiksäkert och attraktivt att ta sig mellan planområdet och de hållplatser som finns utmed väg 

2879 i anslutning till planområdet. 

 

Kommentar 

Noteras.  

 

 

7. Hjo hembygdsförening 

Sammanfattning: 

Hjo hembygdsförening har inga synpunkter på detaljplanen. 

 

 

8. Vattenfall 

Sammanfattning: 

Eftersom Vattenfall inte vill ha några byggnader närmare än 5 meter till transformatorstationer så 

måste det bli prickmark runt det östra E-området. Alternativ att det läggs in en planbestämmelse 

om ett säkerhetsavstånd på minst 5 meter. Finns det inte möjlighet att göra något av alternativen så 

bör kvartersmarken tas bort. 

Vattenfall vill ha ett 4 meter brett (2 meter på varje sida av kabel) u-område för högspänningskablar 

inom kvartersmark, se bifogad fil. Vattenfalls koordinatsystem är Sweref 99 TM. 

 

Kommentar 

Noteras. Bedömning att avstånden säkerställs i plankartan och inga behov av u-områden 

Prickmarken utökas.  

 

 

9.  Fastighetsägare 1 

Sammanfattning: 

Vår fastighet sluttar kraftigt och detta innebär att vi för att kunna utnyttja byggnadsytan 150 m2 

måste bygga ett långt och smalt hus vilket inte passar bra på platsen eller kraftiga ingrepp för att 

plana ut marken genom att schakta och/eller fylla marken. Ett sutteränghus skulle däremot passa 

bättre på tomten, minska schaktning/fyllning och samtidigt passa bra in med övrig bebyggelse. 

 

3,5 meter som högsta byggnadshöjd tillåter inte sutteränghus. Det behöver vara ca 5,0 m 

byggnadshöjd på kraftigt sluttande tomter. Men det kan givetvis finnas andra bra sätt att formulera 

en regel som tillåter suterränghus men inte 1,5 eller tvåplanshus. 
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För att ytterligare förbättra förutsättningarna för permanentboende vore det bra med GC-väg 

utmed länsväg 2879 mellan uppfart till Högaliden och Fågelbärsstigen. Detta skulle vara mycket 

säkrare för fotgängare och cyklister och speciellt bra för barn. 

 

Kommentar 

Bestämmelsen Högsta byggnadshöjd i meter över markens medelnivå vid byggnaden innebär att 

sluttningshus möjliggörs. Genom att beräkna medelvärde på högsta och lägsta höjdpunkten som 

byggnaden upptar ges en punkt. Från denna punkt gäller byggnadshöjden 3,5 meter och 

byggnadshöjden räknas till skärningen mellan fasadplanet och ett plan som med 45 graders lutning 

inåt byggnaden berör byggnadens tak. 

 

 

 

Förslag till revidering av för detaljplan för fastighet Hjo-Bengtstorp 

1:19 m.fl. Hjo kommun, Västra Götalands län 

Hjo kommun har bedömt att det är lämpligt att gå vidare med följande justeringar: 

• Planhandlingar kompletteras gällande översvämningsrisk. Detta har stämts av med 

Länsstyrelsen efter granskningen och godkänd detaljplanen.  

 

• Information om planavgift läggs till i plankartan.  

 

 

 

Granskningsutlåtandet har upprättats av Hjo kommun 


