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Samrådsredogörelse för detaljplan för fastigheterna Folkskolan 2 
m.fl. Hjo kommun, Västra Götalands län 

Sammanfattning av planförslaget 
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 Hjos centralskola, 
Guldkroksskolan. 

 

Samrådet 
I enlighet med PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap. 17 § har planförslaget varit ute på samråd under 
tiden mellan 2021-06-28 och 2021-08-20. 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 2021-08-05 

 

Efter samrådet har 15 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 2021-08-16 

2. Lantmäteriet 2021-08-20 

3. Miljösamverkan östra Skaraborg 2021-07-22 

4. Avfallshantering Östra Skaraborg 2021-07-28 

5. Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2021-07-12 

6. Skanova 2021-07-07 
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7. Fastighetsägare 1 2021-07-19 

8. Fastighetsägare 2 2021-08-18 

9. Privatpersoner 1 2021-07-30 

10. Hyresgästföreningen Skaraborg 2021-08-06 

11. Västtrafik 2021-08-09 

12. Vattenfall 2021-08-09 

13. Västra Götalandsregionen, 
förvaltningen för kulturutveckling 

2021-08-16 

14. PostNord 2021-08-16 

15. Hjo Hembygdsförening 2021-08-20 

 

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 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. 

 

Översvämning/Skyfall 

Kommunen beskriver att planområdet inte bedöms vara sårbart för översvämning till följd av 
nederbörd. Kommunen behöver dock beskriva vad denna bedömning baseras på. Kommunen bör 
beskriva konsekvenserna av ett skyfall inom planområdet, minst ett klimatanpassat 100-årsregn. 
Även planens eventuella påverkan på området utanför planområdet samt framkomligheten till och 
från planområdet ska beaktas. Eventuella skyddsåtgärder behöver beskrivas och säkerställas. I 
bedömningen bör hänsyn tas till bland annat ytavrinningsvägar, lågpunkter och instängda områden. 
Mer information finns i ”Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall” 
(Fakta 2018:5), utgiven av länsstyrelserna i Stockholm och Västra Götaland. 

 

Råd enligt 2 kap. PBL 

 

Strandskydd 

Länsstyrelsen uppfattar inte detta som en ändring av befintlig plan utan en ny plan. Då inträder 
strandskydd eftersom delar av planområdet är inom 300 m från Vättern. Kommunen måste därför 
tydligt motivera upphävande av strandskyddet för området. 

 

Kulturmiljö 

Länsstyrelsen ser det som positivt att planens syfte innehåller skydd av kulturmiljövärdena som 
tydliggörs i planbeskrivningen. Plankartan innehåller dock i liten utsträckning skydd av de 
definierade uttrycken/karaktärsdragen för kulturvärdena inom planområdet. Länsstyrelsen ser att 
kommunen med fördel ser över möjligheterna att i större utsträckning uppfylla planens syfte genom 
bestämmelser i plankartan för att uppnå rättslig verkan.  
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Exempelvis bör möjligheten prövas att i större utsträckning säkra bevarandet av helhetsmiljön på 
ett tydligare sätt, möjligen genom t ex både bredare och mer preciserade varsamhetsbestämmelser 
som syftar på hela bebyggelsemiljön, underhåll, uthus och tomtstruktur mm, samt möjligen 
kompletterande utformningsbestämmelser som fångar upp planbeskrivningens karaktärisering av 
viktiga uttryck i miljön. Och för att säkerställa skydd av de mest betydelsefulla byggnaderna bör 
även införandet av skyddsbestämmelser/rivningsförbud övervägas. 

 

Varsamhetsbestämmelsen, k1, berör två byggnader och två villatomter inom planområdet, och den 
hanterar krav på varsamhet endast vid ändring. Formuleringen, byggnad, kan även tolkas som att 
enbart huvudbyggnaden berörs av bestämmelsen. Bestämmelsen hänvisar inte heller till beskrivna 
karaktärsdrag i planbeskrivningen och ger därmed inte något ytterligare förtydligande av 
varsamhetskravet än vad som generellt redan gäller all bebyggelse i landet. Detta trots att 
helhetsmiljön genom exempelvis tomtstruktur, ursprungliga volymer, dess placering och 
huvudsakliga utformning (inkl. uthus) till stor del kvarstår i området som helhet och ses som viktigt 
att bibehålla för bevarandet av området, även vård och underhåll nämns som betydande, enligt 
planbeskrivningen. Länsstyrelsen ser därför att kommunen behöver komplettera, vidareutveckla 
och precisera plankartans varsamhetsbestämmelse för att uppnå planens syfte, att skydda 
kulturvärdena inom planområdet. 

 

Vidare bör möjligheten att tillföra ytterligare mark med byggförbud ses över både för att i större 
utsträckning säkra förgårdarnas karaktäristiska utbredning i rådande tomtstruktur samt för att 
bevara skolbyggnadernas monumentala karaktär genom att förse mark framför/runt 
skolbyggnaderna med byggförbud, kanske i första hand ut mot gatumiljöerna. 

 

Det bör även nämnas att gymnastikbyggnaden från 1953 nämns särskilt i planbeskrivningen som 
kulturhistoriskt värdefull tillsammans med de övriga äldre skolbyggnaderna. Kommunen bör starkt 
överväga att komplettera plankartan med lämpliga bestämmelser för att säkerställa en 
bevarandeinriktning även avseende gymnastikbyggnaden.  

 

Även uthusen nämns särskilt i planbeskrivningen och beskrivs ha höga värden, både genom 
utformning, materialval och placering. Det bör tydliggöras i planen att varsamhetsbestämmelserna 
även gäller uthusen. 

 

Behovsbedömning  

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar 
kommunens bedömning, således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. 

 

Kommentar: 

Gällande översvämning/skyfall kommer bedömningen utvecklas till granskning i enlighet med 
Länsstyrelsens anvisande.  

 

Länsstyrelsen har rätt i att detta inte är en ändringsplan, utan ett nytt förfarande och detta justeras 
i handlingarna så det inte blir något missförstånd. Vidare kompletteras planhandlingarna med 
motivering gällande strandskyddet.  
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Hjo kommun delar Länsstyrelsens åsikt att planförslaget bör säkerställa bevarandet av kulturmiljön i 
högre grad. Till granskningen kommer skydds- och varsamhetsbestämmelser läggas till för att 
bevara karaktärsdragen inom planområdet. Vidare kommer ytterligare mark med byggförbud ses 
över samt K1 för att bli tydligare bestämmelse. 

 

2. Lantmäteriet 
Sammanfattning: 
 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 
 
 
Gränser med 0,025 m kvalitet 

Ett antal gränser inom planområdet är inlagda i den digitala registerkartan med mycket god kvalitet 
(0,025 m), men denna kvalitet 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 kvaliteten 0,025 m. Det har i efterhand visat sig att många av dessa punkter inte har 
god kvalitet. Lantmäteriet uppmanar därför kommunen att vara extra uppmärksam vid planläggning 
av områden där det förekommer gränser med just kvaliteten 0,025 m, och vid behov kontrollmäta 
sådana gränser. 

 
Kombination enskild + allmän kvartersmark  

Det förekommer i planen en kombination av så kallad allmän kvartersmark (kvartersmark för annat 
än enskilt bebyggande) och enskild kvartersmark inom planområdet. Användningen Skola betraktas 
som allmän kvartersmark och till sådan mark hör inlösenregler. Enligt 6 kap. 13 § PBL har 
kommunen rätt att lösa sådan mark som ska användas för annat än enskilt bebyggande, om 
användningen för det avsedda ändamålet inte kan anses säkerställd. Markägaren kan även begära 

att kommunen löser in sådan mark enligt 14 kap. 14 § PBL. 

 

Att kombinera allmän och enskild kvartersmark kan leda till problem, exempelvis finns möjligheten 
att ingen byggnad för det allmänna ändamålet byggs utan enbart för det enskilda. Inlösenrätten för 
det allmänna ändamålet finns då fortfarande kvar. I denna situation kan både fastighetsägaren och 
kommunen begära inlösen av området för det allmänna ändamålet trots att området är utbyggt för 
det enskilda ändamålet. 

 

Lantmäteriet rekommenderar att kommunen så långt som möjligt skiljer enskild och allmän 
kvartersmark åt. Ett förslag är att specificera var den allmänna respektive den enskilda 
användningen gäller så att de hålls åtskilda, t.ex. genom att införa 3D-redovisning i plankartan ifall 
den allmänna kvartersmarken och den enskilda ska gälla för olika plan i byggnaden. Om förhållanden 
är sådana att kommunen ändå vill gå vidare med förslaget med kombination av enskild och allmän 
kvartersmark och gör bedömningen att eventuella problem eller risker med detta är små eller inga, 
så bör denna bedömning redovisas och motiveras i planbeskrivningen. 

 
Delar av planen som bör förbättras 
 
Handläggning enligt vilken lagstiftning/Lydelse 
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I listan med planbestämmelser används h1-h5 för att beteckna höjd på byggnadsverk och o1-o2 för 
att beteckna takvinkel. Enligt boverkets planbestämmelsekatalog tillkom dessa betecknings i 
samband med lagändringen den 1 oktober 2020. I planbeskrivningen på s. 3 framgår att planen ska 
tolkas enligt lydelse ”efter januari 2015”. Detta bör ändras så att beteckningarna i plankartan 
stämmer överens med rätt lydelse av PBL. 
 
Grundkarta 

• Teckenförklaring till grundkartan saknas. 
• Angivelse om aktualitetsdatum för fastighetsredovisningen resp. för övriga detaljer i 

grundkartan saknas. 
• Angivelse om koordinatsystem i plan resp. höjd saknas. 

 
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.) 
 
Beskrivning av bestämmelse om varsamhet 

I listan med planbestämmelser framgår det i bestämmelsen om varsamhet, att bestämmelsen 
”regleras med sekundär egenskapsgräns”. För att göra detta tydligare bör det istället framgå att 
bestämmelsen avgränsas av sekundär egenskapsgräns. 

 

 

Kommentar: 

Gränserna ses över till granskningen 

Planhandlingarna revideras och tar bort motstående markanvändningar och behåller endast 
bostäder.  

Planbestämmelserna ses över och justeras.  

Information till grundkartan läggs till. 

 

3. Miljösamverkan östra Skaraborg 

 Miljönämnden östra Skaraborg har inga synpunkter på förslaget. 

 

Kommentar: 

Noterat 

 

4. Avfallshantering Östra Skaraborg 
Sammanfattning: 
 

Gällande framkomlighet för sophämtning för ovanstående vill vi framhålla följande för att uppfylla 
reglerna i renhållningsföreskrifterna. 

 

För genomförande av soptömning ska vägen till hämtningsplatsen ha en fri höjd på minst 3,65 
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meter, ha en fri bredd på minst 3 meter samt ha en bärighet för ett fordon på 18 ton. 

 

Vid hämtningsplatsen 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 ca 1,5 
meter utanför vändytan.  

 

Säkerheten vid hämtning är ytterst viktigt och backning med hämtningsfordon ska inte före-komma. 

 

Vi vill också framföra att enligt lag ska förpackningar sorteras ut för återvinning. Förpackningar får 
inte läggas i kärl avsedda för restavfall.  

Avfallsutrymmen eller avfallskärl ska placeras så nära sopbilens angöringsplats som möjligt samt inte 
överstiga 6 meter vid hämtning med baklastande sopbil. Vid hämtning med sidlastande sopbil ska 
kärlen placeras högs 1,5 meter från platsen där sop-bilen stannar. 

 

Kommentar: 

Hjo kommun gör bedömningen att detta uppfylls i planförslaget. 

 

 

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: 

Hjo kommun gör bedömningen att detta säkerställs i planförslaget. 

 

 

6. Skanova 
Skanova har inget att erinra mot detaljplanen. 

 

Skanovas teleanläggningar/rättigheter berörs inte/påverkas inte av rubricerat planförslag. Tvingas 
Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering 
förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. 

 

Kommentar: 
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Noterat 

 

 

7. Fastighetsägare 1 
Fastighetsägare har följande invändningar: 

• Förslaget ger inte möjlighet att bygga upp ett liknade hus som förstördes vid branden.  
• Mitt önskemål är att kunna bygga ett hus med låglutande takkonstruktion.  

 

Kommentar 

Förvaltningen har tagit synpunkten i beaktande men i slutänden kommit fram till att en ny byggnad 
bör anpassa sig i skala, volym och taklutning till den befintliga bebyggelsen längs med gatan. 

 

8. Fastighetsägare 2 
Fastighetsägarna har synpunkter kring gränsen mellan Söder 11:3 mot Söder 3:35. De menar på att 
fastighetsgränsen mellan dessa fastigheter är fel. Vidare sammanfattar de all information de har 
fått ut hos Lantmäteriet och kommunen gällande detta.  

 

De beskriver hur kartan i förrättningshandlingen från 11 december 1922 när fastigheten Söder 11:3 
styckades av, har en form och storlek som stämmer mycket väl med nuvarande fastighetsregister 
hos Lantmäteriet, se nedan. Men ingen av dessa stämmer med verkligheten. Vidare menar de att 
den ekonomiska kartan från 1959 Spakås, stämmer denna karta mer överens med hur 
fastigheten ser ut idag. Fruktträden finns inritade i rader på deras fastighet och de flesta finns kvar 
än idag, fastigheten till väster var markerad som en separat åker/tomt utan träd. 
 
Av fruktträdens storlek idag så kan man konstatera att alla har nyplanterats ungefär samtidigt och 
ungefär i tid med när bostadshuset var nybyggt. Så redan här kan man dra slutsatsen att dåvarande 
ägare av det som nu är Söder 11:3 gjort en överenskommelse med grannen redan på 1920-talet om 
att västra gränsen flyttats några meter västerut i förhållande till förrättningskartan. 
Flygbild från 1960 hos Lantmäteriet styrker utseendet på fastigheten i Ekonomiska kartan 1959 
Spakås. 

 
Sedan hänvisar de till den gällande stadsplanebestämmelser från 1961 som visar att den befintliga 
häcken idag ses som västra tomtgränsen, i förslag till ny stäckning av Bäckgatan (som aldrig blivit 
genomförd). Söder 3:35 var ännu inte avstyckad, utan väster om den tänkta Bäckgatan så fanns ett 
stort markområde runt tornhuset på nuvarande Folkskolan 3. Här kan man anta att man hade som 
ambition att fastställa en plan som stämde överens med verkligheten 

 
Fastighetsägare 2 skriver också att 1966 avstyckades fastigheten som idag heter Söder 3:35. I 
samband med bygglovsansökan togs det fram ett skissförslag till förändring av stadsplanen där den 
tänkta Bäckgatan togs bort och det som uppfattas som västra tomtgräns skulle permanentas. 
Länsstyrelsen kräver att stadsplanen justeras i samband med att bygglovet beviljas och antas att så 
sker. Fastighetsägare 2 frågar om detta beslut kan finns kvar eftersom detta var ett krav att 
genomföra. 
 
Fastighetsägare 2 bifogar även en sista bild som visar ett flygfoto och skriver att flygbilden från 
Lantmäteriets fastighetsregister idag bekräftar att den verkliga tomtgränsen mellan Söder 11:3 och 



 8(11) 

 

Söder 3:35 har sett ut så här åtminstone från 1959 men sannolikt redan från 1920-talet när huset 
på fastighet Söder 11:3 byggdes. Fastighetsägare 2 vill behålla det befintliga utseendet fastigheten. 

 

Kommentar 

Plankartan visar endast illustrerade fastighetsgränser och detta hindrar inte fastighetsägare att 
genomföra en ny förrättning som följer den befintliga häcken. Detta är dock inget kommunen 
bekostar eller initierar, utan det faller på individuella fastighetsägare.  

 

 

9.  Privatpersoner 1 
Sammanfattning: 
Vi har redan 2016 lämnat in en skrivelse för att stoppa genomfartstrafiken på Gärdhemsvägen 
mellan Skolgatan och Ringvägen. 

Orsaker: 

• Många småbarnsfamiljer, 
• Inga trottoarer och redan gång- och cykelväg 

 

Privatpersoner 1 kommer med ett förslag: stoppa Bäckgatans förlängning från Skolgatan till 
Gärdshemsvägen och gör att de kan söka bygglov istället *. I hörnet av gärdshemsvägen och 
Skolgatan sker flertalet krockar med att bilar hamnar i trädgårdar. Under rubriken kollektivtrafik 
förekommer en felskrivelse alternativt missförstånd: ”Det förekommer begränsad kollekttrafik mot 
Tidaholm och naturligtvis därifrån. 

 

*planhandläggaren egen tolkning. 

 

Kommentar: 

Detaljplanen föreslår att ta bort förlängningen och möjliggöra för en byggnation istället. Texten 
gällande kollektivtrafik ses över och justeras.  

 

 

10.  Hyresgästföreningen Skaraborg 
Vi ser positivt på att kommunen ämnar möjliggöra byggnation fastigheten Söder 3:35. 

 

I övrigt har vi inga synpunkter på förslaget. 

 

Kommentar 

Noterat 

 

11.  Västtrafik 
Sammanfattning 
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Västtrafik ser positivt på att det ges möjlighet till ytterligare bostäder och verksamheter i centrala 
Hjo, vilket ger goda möjligheter för boende, verksamma och besökare att välja hållbara färdsätt 
såsom gång, cykel och även kollektivtrafik för de längre resorna. 

 

Kommentar 

Noterat 

 

12.  Vattenfall 
Vattenfall Eldistribution har inga elanläggningar inom planområdet och har därför inget att erinra. 

 

Kommentar 

Noterat 

 

13.  Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutveckling 
Sammanfattning 

De fastigheter som detaljplanen omfattar ligger i en kulturmiljö som uppmärksammats 

i det kunskapsunderlag för Hjo stad som Västarvet under 2016–17 arbetat fram på uppdrag åt Hjo 
kommun, och som kommunen refererar till i planbeskrivningen. Förvaltningen för kulturutveckling 
(tidigare Västarvet) ser med tillfredsställelse att varsamhetsbestämmelser införs i planen för att 
bevara fastighetens kulturhistoriska värden. Förvaltningen för kulturutveckling har därför 

inget att erinra mot förslaget till ändring av detaljplanen. 

 

Kommentar 

Hjo kommun delar åsikten och till granskningen kommer skydds- och varsamhetsbestämmelser 
läggas till för att skydda och bevara de värden som finns inom planområdet.  

 

14.  PostNord 

PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket bland annat 
innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden på 
postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord samtliga postoperatörer som är 
verksamma i det aktuella området. 

 

 

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. 

 

Kommentar 

Noterat 
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15.  Hjo Hembygdsförening 
Hembygdsförening noterar med tillfredsställelse att kulturhistoriskt värdefulla byggnader inom såväl 
skoltomten som två villor söder därom skyddas genom en varsamhetsbestämmelse. Dock saknas 
en byggnad, som även den bör åsättas en varsamhetsbestämmelse, nämligen utedasset som hör 
samman med den ursprungliga skolbyggnaden från 1910. Även triviala byggnader har sin plats i 
historien. Det blir lättare att förstå hur skoldagen kunde te sig 1910 om även en sådan byggnad 

bevaras och underhålls. 

 

Av bifogat foto (som är en gammal bild över skolan) framgår det hur miljön och funktionerna runt 
skolbyggnaden var strukturerade. En stor öppen skolgård framför skolbyggnaden i kontrast mot 
den närmast parkliknande miljön med böljande gångvägar söder därom. Där, omgivet av skyddande 
träd, placerades utedassen, en sida för flickor och en sida för gossar. 

 

Kommentar 

Hjo kommun delar åsikten att det är en värdefull byggnad i skolmiljön men har valt att inte reglera 
med varsamhetsbestämmelse i plankartan, utan förtydligat det generella varsamhetskravet i plan- 
och bygglagen (PBL) i planbeskrivningen. Hänsyn ska tas till byggnadens karaktärsdrag och dess 
tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska tas till vara.  

 

Sammanfattning samrådsmöte 2021-08-05 
På samrådsmötet närvarade ca 5 personer. Utöver detta deltog Charlotte Paulsson, stadsarkitekt 
och Patrik Igelström, planarkitekt.  

Sammanfattningsvis framfördes följande synpunkter under samrådsmötet: 

• Synpunkt som kom upp på samrådsmötet var fastighetsgränsen mellan Söder 11:35 och 
11:3. Den misstänks från sakägare ligga fel. Samtliga ville ha ut handlingar för att kunna se 
om detta är fallet. Charlotte säger att detta ska utredas till granskningen av antingen 
kommunen eller Lantmäteriet. 

• En sakägare undrar hur bestämmelsen om bebyggelsefritt på fyra meter påverkar 
sakägarens fastighet. Charlotte förklarar att det inte finns någon bestämmelse med fyra 
meter på sakägarens fastighet, utan det är prickat längst med ägarens fasad. Detta för att 
slippa göra sakägarens fastighet planstridig.  

• En sakägare kommenterar bestämmelsen om takvinkel och vill ha ett lägre tal än det som 
finns i förslaget. Vidare tycker sakägaren inte om ska-formuleringen i bestämmelsen om 
sadel eller mansardtak. Charlotte besvarar detta med att det ska ses över om det måste 
vara ett ska i den formuleringen. 

 

Förslag till revidering av detaljplan för fastigheterna Folkskolan 2 
m.fl. Hjo kommun, Västra Götalands län. 

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

• Texten gällande kollektivtrafik ses över och justeras.  
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• Gällande översvämning/skyfall kommer bedömningen utvecklas till granskning i enlighet 
med Länsstyrelsens anvisande.  

• Planhandlingar revideras så att det står rätt att det är ett nytt förfarande.  
• Planhandlingarna kompletteras gällande bevarandet av kulturmiljön. Till granskningen 

kommer skydds- och varsamhetsbestämmelser läggas till för att bevara karaktärsdragen 
inom planområdet. Vidare kommer ytterligare mark med byggförbud ses över samt K1 för 
att bli tydligare bestämmelse. 

• Gränserna ses över till granskningen 
• Planhandlingarna revideras och tar bort motstående markanvändningar och behåller endast 

bostäder.  
• Planbestämmelserna ses över och justeras.  
• Information till grundkartan läggs till 

 
 

Samrådsredogörelsen har upprättats av Hjo kommun 
 

Patrik Igelström  Charlotte Paulsson  

Planarkitekt   Stadsarkitekt 
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