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Samrådsredogörelse om  

Ändring av detaljplan för del av Hjo-Bengtstorp 1:19 

(D166+D178), 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. 

Samrådet 

I enlighet med PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap. 17 § har planförslaget varit ute på 

samråd under tiden mellan 2022-02-04 och 2022-03-10. Berörda sakägare, kommunala 

instanser, statliga myndigheter, berörda fastighetsägare, organisationer och övriga 

berörda har beretts tillfälle för samråd. 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. Det har även anordnats ett 

samrådsmöte 2022-03-09. 

 

Efter samrådet har 12 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 2022-02-25 

2. Lantmäteriet 2022-02-22 

3. Trafikverket 2022-02-16 

4. Miljösamverkan östra Skaraborg 2022-02-25 

5. Avfall & återvinning Skaraborg 2022-02-23 

6. Västtrafik 2022-02-18 

7. Vattenfall 2022-02-21 

8. Skanova 2022-02-08 

9. PostNord 2022-02-11 

10. Hyresgästföreningen Skaraborg 2022-02-08 

11. Hjo hembygdsföreningen 2022-02-07 

12. Fastighetsägare 1 2022-02-24 



 

1. Länsstyrelsen Västra Götaland 

Sammanfattning: 

Bedömning enligt 11 kap. 10 § PBL 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap10 § PBL och nu 

kända förhållanden att frågor som berör hälsa/säkerhet måste lösas på ett 

tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte 

skall prövas av Länsstyrelsen. 

 

Hälsa/Säkerhet 

Skyfall 

Andelen hårdgjord mark tillåts öka i samband med ändringen av detaljplanen, 

kommunen behöver beskriva vilken påverkan detta får på översvämningsrisken kopplat 

till skyfall. Även påverkan på områden utanför planområdet samt framkomlighet i 

samband med översvämning behöver inkluderas i beskrivningen. Utgångspunkt för 

bedömningen bör vara ett klimatanpassat 100-årsregn. Eventuella åtgärder behöver 

säkerställas. 

 
Höga vattennivåer 

Genom att syftet med detaljplaneändringen är att öka attraktiviteten för 

permanentboende, behöver kommunen beskriva riskerna kopplade till höga 

vattennivåer i Mullsjön. Bland annat behöver möjligheten till framkomlighet till 

byggnader vid översvämning beskrivas. Länsstyrelsens handbok Stigande Vatten är ett 

lämpligt stöd vid bedömning av översvämningsrisken. Eventuella åtgärder behöver 

säkerställas. 

 

Råd enligt 2 kap. PBL 

Vatten- och avlopp 

Av underlaget framgår det inte tydligt om området utgör ett kommunalt 

verksamhetsområde för vatten och avlopp. Länsstyrelsen vill uppmärksamma 

kommunen på att utökade byggrätter med ökad andel permanentboende ställer krav 

på att avloppsvatten kan omhändertas i ett större sammanhang. Mullsjön ligger inom 

vattenskyddsområdet för dricksvattentäkten Vättern. I den fortsatta planprocessen bör 

kommunen säkerställa att de åtgärder som ska göras inte strider mot 

vattenskyddsföreskrifterna. 

 

Dagvatten 

Utökade byggrätter medför sannolikt att andelen hårdgjord yta ökar och så även 

dagvattenflödet. Kommunen bör i fortsatt planarbete redovisa hur den ökade mängden 

dagvatten vidare ska hanteras för att inte försämra vattenkvaliteten samt äventyra 

miljökvalitetsnormen i Mullsjön. 

 

Strandskydd 

Länsstyrelsen vill upplysa kommunen om att det saknas en beskrivning av upphävandet 

av strandskyddet i både plankartan samt planbeskrivningen. 

 

  



Geoteknik 

Enligt planförslaget utökas byggrätten från 110 m2 till 150 m2 för huvudbyggnad och 

från 30 m2 till 40 m2 för komplementbyggnad. Länsstyrelsen saknar en bedömning av 

markens lämplighet utifrån planområdets förutsättningar och det planförslag som 

föreslås. Kommunen måste i det fortsatta arbetet utreda och göra en bedömning av 

markens lämplighet samt redogöra om det finns geotekniska risker i området. En 

konsekvensbeskrivning av de utökade byggrätterna bör också beskrivas. 

 

Barnperspektiv 

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. Kommunerna har genom sitt 

planmonopol en särskilt viktig uppgift att fylla för att barnkonventionen ska införlivas i 

samhällsplaneringen. 

 

I planförslaget framgår inte om en prövning av barnets bästa har genomförts och om 

barn har varit delaktiga i processen. Länsstyrelsen rekommenderar därför kommunen 

att göra en bedömning om hur barn påverkas av planförslaget. Kommunen bör ta 

ställning till planförslagets positiva eller negativa påverkan på barns miljö, hälsa och 

tillgänglighet inom och i angränsning till planområdet. 

 
Övriga synpunkter 

Länsstyrelsen rekommenderar kommunen att se över planbestämmelserna på 

plankartan så de följer Boverkets föreskrifter (2020:5) om detaljplan och Boverkets 

allmänna råd (2020:6) om redovisning av reglering i detaljplan. På Boverkets hemsida 

finns det mer information om ändring av detaljplan; Digital information vid ändring av 

detaljplan - PBL kunskapsbanken - Boverket.  

 

Länsstyrelsen rekommenderar även kommunen att se över planbeskrivningen så att 

den följer Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2020:8) om planbeskrivning. På 

Boverkets hemsida förtydligas vilken information som ska ingå i en planbeskrivning vid 

ändring av detaljplan; Planbeskrivning vid ändring av detaljplan - PBL kunskapsbanken - 

Boverket. 

 

Synpunkter enligt annan lagstiftning 

 

Vattenverksamhet 

Länsstyrelsen vill upplysa kommunen om att anläggande av brygga är en 

anmälningspliktig vattenverksamhet. Anmälan görs till Länsstyrelsen. 

 

Kommentar: 

Planbeskrivning kompletteras med information gällande: 

• Skyfall och höga vattennivåer 

• Vatten- och avloppsnätet.  

• Dagvatten 

• Strandskydd 

• Geoteknik och markens lämplighet 

Ändringen av gällande plan bedöms inte innebära en påverkan på barns miljö, hälsa och 

tillgänglighet. Ändringen innebär en utökning av befintliga byggrätter inom ett område som till 

stor del redan är utbyggt. 

Planändringen påbörjades innan den 31 december 2021 vilket innebär att planhandlingarna 

inte tas fram med krav på att följa Boverkets föreskrifter (2020:5) om detaljplan och 

Boverkets allmänna råd (2020:6) om redovisning av reglering i detaljplan. 



2. Lantmäteriet 

Sammanfattning: 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras: 
 

Otydligt kring ändringar 

Redovisningen kring ändringen av egenskapsbestämmelser är otydlig. Ändringarna som 

redovisas i plankartan blandas lätt ihop och riskerar att missförstås. Eftersom 

bestämmelselydelsen skrivs ut i sin helhet i rutan för ”Tidigare ändring som utgår” kan 

det misstas för att det är den ändringen som ska gälla när planförslaget vinner laga 

kraft. Bestämmelsen bör skrivas ut på ett sätt så att det tydligt framgår att den inte 

längre är aktuell, till exempel med en genomstrykning. Går det även att förtydliga 

vilken ändring som är vilken, det vill säga att genomstrykningen på 

ursprungsbestämmelserna tydligt kopplas till att de hör till ändringen med 

aktbeteckning D178 och att den nya ändringen rubriceras med en härledning till 

förevarande detaljplaneändring? 

 

Delar av planen som bör förbättras eller ses över 

 

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. 

Läs gärna mer om detta på sidan om ”Höjd på byggnadsverk” i PBL Kunskapsbanken. 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. 
 

Egenskapsbestämmelser relaterade till tomt eller fastighet 

I planförslaget har utnyttjandegradsbestämmelser 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. Se gärna en film från Boverket ang. begreppen tomt och fastighet. 

 

Kommentar 

Planhandlingarnas egenskapsbestämmelser justeras och görs tydligare. 

Bestämmelse gällande byggnadshöjd kvarstår men förtydligas i planbeskrivningen. 

Begreppet tomt kvarstår eftersom det inte bedöms lämpligt att relatera till fastighetsgräns. 

Begreppet tomt förtydligas i planbeskrivningen. 

  



3. Trafikverket 

Sammanfattning: 

Trafikverket har tidigare yttrat sig i detaljplane- och bygglovsärenden i närområdet 

gällande åverkan på statlig infrastruktur. Trafikverket anser att kommunen bör ta fram 

en trafikanalys som redovisar den beräknade trafikökningen sammantaget och 

prognosticerat till 2040 som konsekvens av ett ökat permanentboende i området. I 

den ÅVS för väg 2879, Hjo-Korsberga, som nu är beslutat ska genomföras under 2022, 

är detta ett viktigt underlag. 

 

I övrigt har Trafikverket inget att erinra mot föreslagen detaljplan. 

 

Kommentar 

Noterat. En enklare kalkyl hur många bostäder och vad det kan resultera i för trafikmängd 

görs. 

4. Miljösamverkan östra Skaraborg 

Sammanfattning: 

Miljönämnden östra Skaraborg har inga synpunkter på förslaget. 

 

Kommentar 

Noterat. 

5. Avfall & Återvinning Skaraborg 

Sammanfattning: 

Sophämtningen i området sker idag vid två gemensamma uppsamlingsplatser för 

sopkärl. Detta på grund av att vägarna i området är mycket smala och det saknas 

vändmöjligheter för våra fordon. De båda uppsamlingsplatserna för sopkärl finns vid 

infarterna till området vid väg 2911 och väg 2879. 

 

Vill man ha sophämtning nere i området ska vägen till hämtningsplatserna ha en fri höjd 

på minst 3,65 meter, ha en fri bredd på minst 3 meter samt ha en bärighet för ett 

fordon på 18 ton. 

 

Vid hämtningsplatserna ska yta finnas med en bredd på minst 4,5 meter, fri längd på 

minst 14 meter samt ha en fri höjd på minst 5 meter.  

 

För återvändsgator ska det finnas en vändyta med diameter 18 meter samt en fri 

remsa på cirka 1,5 meter utanför vändytan. 

 

I områden med kraftig lutning vid hämtningsplatser kan det bli aktuellt att hämtning 

inte kan ske vid tomtgräns. 

 

Kommentar 

Området har enskild väghållare och sophämtning bedöms kunna fortsätta som det är idag.  

  



6. Västtrafik 

Sammanfattning: 

Västtrafik ser positivt på att ändringen av detaljplanen skapar förutsättningar för ett 

något ökat resandeunderlag för befintlig kollektivtrafik. Kommunen beskriver väl vilken 

kollektivtrafik man som boende i området kan förvänta sig ha tillgång till. 

Med ett ökat antal permanentboende på landsbygden mellan tätorterna Korsberga och 

Hjo ökar också behovet av trafiksäkra cykelvägar, både för att minska bilberoendet 

och för att öka barn och ungas möjligheter att röra sig utanför hemmet på fritiden, 

utan att vara beroende av skjuts med bil. 

 

Kommentar 

Noterat 

7. Vattenfall 

Sammanfattning: 

Vattenfall har flera elanläggningar inom planområdet, se bifogade kartor. Röd linje = 11 

kV högspänningsledning, blå linje = 0,4 kV lågspänningsledning. Heldragna linjer är 

luftledningar och streckade linjer är markförlagda kablar. Kablarnas läge i kartan är 

ungefär. För att få exakt placering av kablar så måste personal ut på plats som mäter in 

kablar så kallad ledningsanvisning, vilket beställs via: https://www.ledningskollen.se/ . 

Transformatorstationer visas som svart blixtförsedd kvadrat. Notera att luftledningar 

och transformatorstationer är schematisk redovisade. Kartan får inte visas för 

allmänheten. 

 

Eftersom 11 kV kablarna har osäkert läge så har Vattenfall gjort en beställning för 

inmätning av dessa. Vattenfall kommer sen innan/vid granskning skicka dwg-filer för 11 

kV kablar. Vattenfall vill ha ett 4 meter brett (2 meter på varje sida av kabel) u-område 

för kablarna inom kvartersmark. 

 

Det finns två E-områden för befintliga transformatorstationer. Vattenfall vill att det 

kontrolleras fysiskt på plats att det är rätt placering. Vattenfall har ett önskemål att E-

områdenas areal utökas med 10*10 meter där transformatorstationer placeras 

centralt. 

 

Det östra E-området är placerat i kvartersmark för Bostäder. Eftersom Vattenfall inte 

vill ha några byggnader närmare än 5 meter till transformatorstationer så måste det bli 

prickmark runt E-området alternativ att kvartersmarken tas bort. 

 

Nya byggnader bör inte placeras närmare än 5 meter till luftledningarnas närmaste 

anläggningsdel. Det ser ut som att flera planerade tomter kommer i konflikt med 

befintliga luftledningar. 

 

Vid de etapper där kablar kommer i konflikt med väg så måste kablar skyddas med 

skyddsrör. Eventuell flytt/förändringar av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall, 

men bekostas av exploatören. 

 

  



Enligt Nät 2012 K § 7.3 får inte byggnader uppföras, marknivån ändras, eller andra 

åtgärder vidtagas som äventyrar funktionen eller driften av nätägarens anläggningar. 

 

Vattenfalls markförlagda kablar får inte byggas över och Vattenfalls anläggningar måste 

uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår av Elsäkerhetsverkets 

starkströmsföreskrifter. Befintliga elanläggningar måste hållas tillgängliga under alla 

skeden av genomförandet. 

 

Kommentar 

Det östra E-området utökas för att omfatta en yta på 10x10 meter. Det västra E-området 

utökas inte eftersom det kräver att planområdet görs större, vilket är olämpligt i en 

planändring. E-områdets läge innebär dock inte att bebyggelse planeras närmare än 5 meter 

från transformatorstationen, eftersom denna skiljs från kvartersmark för bostäder genom 

planlagd gata. 

 

U-områden kan ses över när kommunen mottagit inmätning av dessa. 

 

Planändringen omfattar i huvudsak en utökad byggrätt inom redan detaljplanelagda 

bostadstomter. 

8. Skanova 

Sammanfattning: 

Skanova har inget att erinra mot detaljplanen 

 

Kommentar 

Noterat 

9. PostNord 

Sammanfattning: 

Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i en 

lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en 

fastighetsbox på entréplan. 

 

Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog 

gällande godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation eller förändring 

av befintlig detaljplan. 

 

En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till adressen. 

 

Kommentar 

Noterat 

10.  Hyresgästföreningen Skaraborg 

Sammanfattning: 

Hyresgästföreningen har inget att erinra gällande förslaget om ändring om detaljplanen. 

 

Kommentar 

Noterat 



11.   Hjo hembygdsförening 

Sammanfattning: 

Hjo hembygdsförening har inga synpunkter att lämna på förslaget. 

 

Kommentar 

Noterat 

12.   Fastighetsägare 1 

Sammanfattning: 

Fastighetsägare 1 tycker att det är positivt att kunna öka upp byggrätten till 150 kvm. 

De ser ett ökat intresse för byggnation av året runt bostäder och att man vill bygga ut 

sina befintliga stugor med badrum och tvättstuga. 

 

Fastighetsägare 1 ser en ändring de skulle vilja göra i planhandlingarna. I en bifogad 

kartbild har de markerat en väg som inte finns idag som användes till tre tomter och 

att denna tas bort från planhandlingarna.  

 

Kommentar 

Plankarta justeras för att ta bort vägen mellan de tre tomterna. 

Förslag till revidering av Ändring av detaljplan för del av 

Hjo-Bengtstorp 1:19 (D166+D178), Hjo kommun, Västra 

Götalands län 

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

 

- Planbeskrivning kompletteras med information gällande: 

• Skyfall och höga vattennivåer 

• Vatten- och avloppsnätet.  

• Dagvatten 

• Strandskydd 

• Geoteknik och markens lämplighet 

- Planhandlingarnas egenskapsbestämmelser justeras och görs tydligare 

- Bestämmelse gällande byggnadshöjd kvarstår men tolkningen förtydligas i planbeskrivningen. 

- Begreppet tomt kvarstår eftersom det inte bedöms lämpligt att relatera till fastighetsgräns. 

Begreppet tomt förtydligas i planbeskrivningen. 

- En enklare kalkyl hur många bostäder och vad det kan resultera i för trafikmängd görs.  

- Det östra E-området utökas för att omfatta en yta på 10x10 meter 

- Plankartan justeras för att ta bort väg mellan tre tomter 

Samrådsredogörelsen har upprättats av Hjo kommun 

 

Patrik Igelström    

Planarkitekt    


