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Granskningsutlåtande för detaljplan för fastighet Folkskolan 2 m.fl., 

Hjo kommun, Västra Götalands län 

Sammanfattning av planförslaget 

Hjo kommun har upprättat ett förslag till Detaljplan för Folkskolan 2 m.fl., Hjo stad. Syftet med 

planen är dels att släcka gamla planbestämmelser som idag förhindrar byggnation på fastigheten 

Söder 3:35, dels att justera så kallad ”prickmark” och andra planbestämmelser på övriga fastigheter 

i kvarteret så att befintliga byggnader och dess placeringar inte utgörs av planstridigt utgångsläge 

samt att se över och modernisera planbestämmelserna för Guldkroksskolan. Samtidigt införs vissa 

varsamhets- och skyddsbestämmelser. 

 

Granskningen 

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

tiden mellan 2022-02-28 och 2022-03-21. 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 6 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 2022-03-21 

2. Lantmäteriet 2022-03-21 

3. Miljösamverkan östra Skaraborg 2022-03-14 

4. Avfall & Återvinning Skaraborg 2022-03-14 

5. Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2022-02-28 

6. Vattenfall Eldistribution AB 2022-03-02 
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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 planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av Länsstyrelsen om den 

antas 

 
Synpunkter på granskningshandlingen  

Länsstyrelsen bedömer att frågan gällande strandskyddet är tillräckligt hanterad i planhandlingarna. 

Kommunen har även fördjupat beskrivningen av skyfallsproblematiken och visar att det inte finns 

några större risker eller behov av åtgärder i området, därmed bedömer Länsstyrelsen att frågan är 

tillräckligt väl hanterad.  

 
Synpunkter på granskningshandlingen i övrigt 

Länsstyrelsen ser det som fortsatt positivt att planens syfte innehåller skydd av kulturmiljövärden 

och som även tydliggörs i planbeskrivningen.  

Kommunen har sedan samrådsskedet arbetat vidare med att i större utsträckning uppfylla planens 

syfte genom att komplettera bestämmelser i plankartan vilket vi ser positivt på.  

 

Exempelvis har varsamhetsbestämmelserna utökats och vidareutvecklats. Exempelvis inkluderas nu 

hela bostadskvarteret (inkl. uthusen) och skolområdets gymnastikbyggnad, även 

skyddsbestämmelser och rivningsförbud har införts. Vidare har även mark med byggförbud utökats 

för att säkerställa den äldre skolbyggnadens förgård som syftar till att säkra del av tomtstrukturen 

inom skolområdet. 

Länsstyrelsen vill dock fortsatt uppmuntra kommunen att se över möjligheterna till att utöka 

marken med byggförbud något ytterligare för att även omfamnar den äldre skolbyggnadens gavlar ut 

mot gatan, med inspiration från den äldre bilden på sidan 10 i planbeskrivningen, för att säkerställa 

syftet med utökningen av ”prick-marken”.  

Till sist vill Länsstyrelsen även uppmuntra kommunen att se till möjligheten att även inkludera 

varsamhet för uthuset/utedasset inom skolområdet på plankartan, då det nämns särskilt i 

planbeskrivningen och är uttryck för en intressant skolhistorisk berättelse. Mot bakgrund av att 

kommunen tydliggör i planbeskrivningen att byggnaden omfattas av varsamhetskravet och att 

hänsyn ska tas till byggnadens karaktärsdrag och dess teknik, historiska, kulturhistoriska, 

miljömässiga och konstnärliga värden ska tas till vara. Varför då inte även tydliggöra 

varsamhetskravet även gällande uthuset/utedasset på plankartan? 

Kommentar: 

Plankartan justeras så uthuset inkluderas samt att A-huset gavlar skyddas.  

 

2. Lantmäteriet 

Sammanfattning: 

Delar av planen som bör förbättras 



 3(4) 

 

Kontrollera gränser med 0,025 meters lägesosäkerhet 

Ett antal gränser inom planområdet är inlagda i den digitala registerkartan med mycket god 

lägesosäkerhet (0,025 meter), men denna lägesosäkerhet kan vara missvisande. Det är möjligt att 

dessa fastighetsgränser inte har kontrollmätts av kommunen. 

Vid övergången mellan referenssystemen RT 90 och SWEREF 99 transformerades nämligen 

tusentals gränspunkter över hela landet som registrerades rakt av, utan kontroll, med 

lägesosäkerheten 0,025 meter. Det har i efterhand visat sig att många av dessa punkter till exempel 

i områden med lokala stomnät kan ha god ”intern” lägesosäkerhet, men inte ligga rätt i förhållande 

till SWEREF 99. Lantmäteriet uppmanar därför kommunen att vara extra uppmärksam vid 

planläggning av områden där det förekommer gränser med just lägesosäkerheten 0,025 meter, och 

vid behov kontrollmäta sådana gränser. 

 

Delar av planen som skulle kunna förbättras 

(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom Lantmäteriets lagstadgade 

bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet skulle förbättra detaljplanen.) 

 

Fast antal kvm tillåten exploatering angiven per fastighet 

Planbestämmelsen kring exploateringsgrad är utformad så att en viss angiven byggnadsarea är 

tillåten per fastighet. Lantmäteriet vill här påminna om att det inte finns några 

fastighetsindelningsbestämmelser eller bestämmelser om minsta fastighetsstorlek angivna i 

planförslaget. Detta innebär att det i vissa fall kan vara möjligt att kvartersmarken delas upp i flera 

olika fastigheter. Ett sådant scenario innebär med nuvarande formulering av planbestämmelserna att 

den tillåtna byggnadsarean inom ett kvarter till exempel fördubblas om kvarteret delas i två 

fastigheter istället för att ingå i en fastighet. Om detta inte är kommunens avsikt bör kopplingen till 

fastighet tas bort ur planbestämmelsen. 

 

Kommentar 

Fastighetsgränserna har kontrollmätts av kommunen.  

Planbestämmelser gällande exploateringsgrad ses över och justeras.  

 

3. Miljösamverkan östra Skaraborg 

Sammanfattning: 

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

 

Kommentar 

Noterat. 

 

4. Avfallshantering Östra Skaraborg 

Sammanfattning: 

Vi har bytt namn från Avfallshantering Östra Skaraborg till Avfall & Återvinning Skaraborg och 

skulle vilja få in det i texten i Granskningshandlingen under punkten Teknik, Avfall på sidan 12. 

Detsamma under punkten Tekniska frågor, Avfallshantering på sidan 17. 



 4(4) 

 

Avfallshanteringen fungerar idag väl på platsen. 

 

Kommentar 

Planhandlingar justeras så namnet Avfall & Återvinning Skaraborg finns med.  

 

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 rekommendationer för detta. 

 

Kommentar 

Noterat. Detta bedöms att det uppnås i planförslaget.  

 

6. Vattenfall Eldistribution AB 

Sammanfattning: 

Vattenfall Eldistribution har inga elanläggningar inom planområdet. Vattenfall Eldistribution har inget 

att erinra. 

 

Kommentar 

Noterat 

 

 

Förslag till revidering av detaljplan för fastighet Folkskolan 2 m.fl., 

Hjo kommun, Västra Götalands län. 

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

• Planbestämmelser gällande exploateringsgrad ses över och justeras.  

• Planhandlingar justeras så namnet Avfall & Återvinning Skaraborg finns med.  

 

 

Granskningsutlåtandet har upprättats av Hjo kommun 

 

Patrik Igelström  

Planarkitekt  

 


