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Sammanfattning av samrådsredogörelsen  

Ändring av detaljplan D177, Hamrum 3:50  

Hamrum 3.50 

Dnr 2019-025 

2019-06-03 

 

Planprocessen genomförs som standardförfarande. Planförslaget har varit ute på samråd hos 

berörda sakägare och myndigheter 2019-04-16 – 2019-05-02 med förlängning till 2019-05-19. 

Planhandlingarna har också funnits tillgängliga i kommunhusets entré, på Kulturkvarteret i Hjo 

samt på kommunens hemsida. Ett följebrev har satts upp på anslagstavlan vid bygdegården i 

Korsberga. Samråd har genomförts med Eon och Ellevio 23/4 vilka inte är berörda. 

Samrådsredogörelsen innehåller en redovisning av de synpunkter som kommit in under 

samrådet och kommunens ställningstaganden. Sammanlagt har 8 yttranden inkommit, varav 5 

med synpunkter.  

 

Yttranden  

 

Med synpunkter 

Länsstyrelsen Västra Götaland 2019-05-17 

Västarvet, Västra Götalandsregionen 2019-04-26 

Lantmäteriet   2019-05-02 

Vattenfall   2019-05-02 

Avfallshantering Östra Skaraborg 2019-05-03 

  

Utan synpunkter 

Skanova   2019-04-18  

Miljösamverkan Östra Skaraborg 2019-05-02 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2019-04-30  

    

    

Sammanfattning av samrådsredogörelsen 

Västarvet ställer sig mycket tveksam till om planförslaget skyddar och bevarar den f.d. 

frikyrkobyggnadens ursprungliga karaktär och kulturhistoriska värde. Detta gäller särskilt 

tillbyggnaden vid den norra långsidan. Länsstyrelsen anser att kommunen eventuellt borde 

skriva en bedömning om trafikbuller men bedömer inte att en bullerutredning inte krävs. Man 

bekräftar också kulturvärdet och ger förslag på hur en tillbyggnad kan utformas för att möta 

detta. Lantmäteriet har flera synpunkter på planformalia. Vattenfall accepterar inte en utbyggnad 

över u-området i väster. AÖS anger förutsättningarna för sophämtning. 

I granskningsförslaget har nockhöjden för tillbyggnaden i norr sänkts, byggrätten i väster har 

förskjutits söderut och flyttats in från u-områdesgränsen. En kommentar om trafikbuller har 

förts in i planbeskrivningen. Förslaget har också reviderats i enlighet med Lantmäteriets 

yttrande. Sophämtningsplatsen för Hamrum 3:50 kommer att flyttas till Sockertoppsvägen.    
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Yttranden med synpunkter/erinran och kommunens 

kommentarer 

 

Länsstyrelsen 2019-05-17 

 

Länsstyrelsens samlade bedömning 

Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och 

bygglagen (PBL 2010:900). 

Syftet med ändringen är att utöka byggrätten på prickad mark så att det blir 

möjligt att uppföra bostadsändamål i väster och norr. Länsstyrelsen har 

betydande råd avseende kulturmiljön som kommunen bör beakta i det 

fortsatta planarbetet. 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § 

PBL och nu kända förhållanden att en ändring av en detaljplan enligt 

förslaget inte kommer att prövas. 

 

Motiv för bedömningen 

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§ 

Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens 

antagendebeslut av en plan eller områdesbestämmelser om dessa kan antas 

strida mot någon av de fem prövningsgrundema. 

• Riksintresse (både MB kap 3 och 4, se listan i webbgis) 

• Mellankommunala frågor och regionala förhållanden 

• Miljökvalitetsnormer (MKN) (MB 5 kap, luft och vatten) 

• Strandskydd (MB 7kap) 

• Hälsa och säkerhet (risk för olyckor, översvämning, erosion) 

geoteknik 

Länsstyrelsen anser att planförslaget inte strider mot några prövningsgrunder. 

 

Råd enligt 2 kap. PBL och MB 

Buller 

Kommunen har inte skrivit något om trafikbuller och borde ev skriva någon bedömning om 

trafikbuller. Länsstyrelsen bedömer dock att en bullerutredning inte krävs. 

 

 

 

 

 



 6(13) 

 

Kulturmiljö 

Den gamla Elimkyrkan får anses ha kulturhistoriska värden som är  

viktiga för ortens och kommunens gemensamma kulturarv. Värdet får  

anses vara bekräftat genom q-bestämmelse i nu gällande detaljplan.  

Förslaget till ändring av detaljplanen medger två tillbyggnader, vilket skulle  

påverka upplevelsen av byggnadens ursprungliga användning som samlingslokal. 

Ändringen föranleds av ett behov av nya ytor lämpliga för den nya 

användningen som bostad. En mindre tillbyggnad mot Hjovägen och en 

större vid den västra gaveln ger de ytor som behövs. Samtidigt ges 

förutsättningar att bibehålla samlingslokalens ursprungliga rymd. 

Tillbyggnaden vid västra gaveln ser i sammanhanget alltför ytstor ut (50 % 

av ursprungliga byggnadsarean). Tillbyggnaden möjliggörs helt fram till 

fastighetsgränsen. Ett behörigt avstånd (1-1,5 meter) till fastighetsgränsen 

och eventuellt i kombination med att tillbyggnadens volym förskjuts söderut 

och eventuellt omsluter ursprungliga byggnadens sydvästra hörn, skulle 

göra att tillägget blir mindre visuellt dominerande i vyerna utmed Hjovägen. 

Förståelsen för Elimkyrkans ursprungliga byggnadsvolym och funktion 

skulle då eventuellt bli tydligare. 

 

Behovsbedömning 

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på 

miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, således behöver inte en 

miljökonsekvensbeskrivning tas fram. 

 

 

Kommunens kommentar: 

En kommentar om buller har förts in i planbeskrivningen. Byggrätten för tillbyggnaden i väster 

har anpassats efter länsstyrelsens yttrande.  
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Västarvet 2019-04-26 

 

Västarvet har erhållit rubricerade ärende för yttrande och vill framföra följande synpunkter. 

Undertecknad har p.g.a. kort remisstid inte haft möjlighet att besiktiga den aktuella 

fastigheten, utan yttrandet bygger på befintligt material i kommunens remiss. I planhandlingar 

från 2011 och 2019 beskrivs den f.d. frikyrkobyggnaden och det kulturhistoriska 

värdet som den representerar. Byggnaden uppges vara uppförd på 1930-talet som 

samlingslokal för Elimkyrkan i Korsberga, och utpekades 1997 som kulturhistoriskt 

värdefull i en kulturhistorisk byggnadsinventering. I 2019 års planbeskrivning bedöms huset 

vara ett av Korsbergas bäst bevarade äldre byggnader. 

 

I och med 2011 års detaljplan möjliggjordes att den f.d. frikyrkobyggnaden fick användas 

som bostad. Samtidigt fick byggnaden q-märkning, som bl.a. innebär rivningsförbud och 

skydd mot förvanskning. Genom prickmark förhindrades tillbyggnader. Sedan 2011 års 

detaljplan antogs har byggnaden inretts till bostad, vilket bl.a. medfört att ett av fönstren i 

samlingssalen ersatts av en dörr på norra fasaden och att det byggts ett stort altandäck med 

vitmålat staket/räcke längs norra långsidan och västra gaveln. Enligt Västarvets bedömning 

har förändringarna medfört att byggnadens ursprungliga funktion och karaktär inte längre är 

lika tydlig, särskilt p.g.a. det stora och dominerande altandäcket med sitt staket/räcke, som 

tydligt signalerar privat bostad. Möjligheterna till tillbyggnad av den f.d. frikyrkobyggnaden 

som den aktuella detaljplanen medger riskerar enligt Västarvet att ytterligare förändra 

byggnadens ursprungliga enkla karaktär. 

 

Om ambitionen med q-märkning av byggnaden inte endast är att förhindra rivning samt att 

fasadmaterial, färgsättning och fönsterutformning skall bevaras, utan även är att skydda och 

bevara den f.d. frikyrkobyggnadens ursprungliga karaktär och kulturhistoriska värde, ställer 

sig Västarvet mycket tveksam till om så blir fallet med den föreslagna förändringen av 

detaljplanen. Särskilt tillbyggnaden vid den norra långsidan riskerar genom sin höjd och då 

den bryter takfoten att tillföra ett helt främmande element på byggnaden. Även tillbyggnaden 

vid den västra gaveln, som enligt plankartan medger en ca 50% tillbyggd yta, riskerar att bli 

allt för stor i förhållande till den ursprungliga byggnadsvolymen. Det redan uppförda 

altandäcket längs med två av byggnadens fasader ger en tydlig fingervisning om hur 

byggnadens ursprungliga funktion och sparsmakade karaktär redan har påverkats. Genom 

de föreslagna tillbyggnaderna riskerar man att steg för steg förändra den ursprungligen enkla 

frikyrkobyggnaden i så hög grad att dess kulturhistoriska värde reduceras, vilket enligt 

Västarvet inte bör få ske med bebyggelse som i detaljplan skyddas genom q-märkning. 
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Kommunens kommentar: 

Kommunens perspektiv innebär i första hand att byggnadens främsta kulturvärde bestod i 

tidigare användning som kyrka/samlingssal och att dessa värden till stor del gått förlorade 

exteriört i och med den ändrade användningen till bostad. Däremot finns värdena kvar interiört 

och för att kunna bevara dessa anser kommunen att det är relevant att möjliggöra för varsamt 

utformade tillbyggnader av huset. 

 

I granskningsförslaget har nockhöjden på tillbyggnaden i norr sänkts. Tillbyggnaden i väster har 

ändrats för att bli mindre visuellt dominerande sedd från Hjovägen, i enlighet med 

Länsstyrelsens yttrande. 
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Lantmäteriet 2019-05-02 

 

Vid genomgång av planförslagets samrådshandlingar (daterade 2019-04-09) har följande 

noterats: 

 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 

Handläggning enligt vilken lagstiftning? 

• Det finns inte angivet i planhandlingarna vilken version av plan- och bygglagen (med hänvisning 

till SFS-nummer) som används vid handläggningen av detaljplanen. 

 

Plankarta 

• Angivelse om aktualitetsdatum för fastighetsredovisningen resp. för övriga detaljer i 

grundkartan saknas. 

 

• På plankartan finns det inte angivet vilket utskriftsformat som ska användas för att den angivna 

skalan ska stämma samt skalan stämmer inte överens med båda kartbildema. 

 

• Vit färg i den infällda kartan används vilket gör det oklart om det är kvartersmark eller inte, 

färgen saknas i teckenförklaringen. 

 

• Befintlig punktprickad mark redovisas inte i infälld karta vilket gör det oklart om detta är en 

ändring eller inte. 

 

 

Delar av planen som bör förbättras 

Plankarta 

• Bestämmelserna om punktprickad mark är inte formulerad 

enligt Boverkets rekommendationer för PBL från jan 2015. 

 

 

Delar av planen som skulle kunna förbättras 

(Under denna ntbrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom Lantmäteriets 

lagstadgade bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet skulle förbättra 

detaljplanen.) 

Plankarta 

• Plankartan är något svårläst. Den infällda kartans utbredning 

visas inte i ursprungliga plankartan vilket gör att det är svårt 

att se vart denna slutar och var den infällda tar vid. 

 

 

Kommunens kommentar: 

Yttrandet beaktas. 
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Vattenfall 2019-05-02 

 

Yttrandet sammanfattas:  

Vattenfall accepterar inte att byggrätten utökas över u-området. 

 

Kommunens kommentar: 

Yttrandet beaktas genom det nya förslaget till byggrätt i väster. 

 

 

 

 

Avfallshantering Östra Skaraborg 2019-05-03 

 

Avfallshantering Östra Skaraborg, AÖS lämnar följande yttrande: 

 

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

renhållningsföreskrifter. 

 

För genomförande av soptömning ska vägen till hämtningsplatsen 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 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. 

 

Gällande återvändsgator se nedanstående skiss. 

Vi ber er även att studera "Handbok för avfallsutrymmen" som finns att läsa på vår hemsida. 

 

 

Kommunens kommentar: 

Hämtningsplats kommer att flyttas till Sockertoppsvägen. 
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Yttranden utan synpunkter 

 

Skanova 2019-04-18 

 

Skanova AB har tagit del av rubricerat ärende och vill meddela att det ej 

finns något att invända mot planförslaget. 

 

 

 

 

Miljösmverkan Östra Skaraborg 2019-05-02 

 

Beslut 

Miljönämnden östra Skaraborg har inga synpunkter på förslaget. 

 

 

 

 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2019-04-30 
 

Räddningstjänsten avger följande yttrande i aktuellt ärende: 

- Räddningstjänsten har inget att erinra i aktuellt ärende. 
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Ändringar som gjorts mellan samråd och granskning 

 

På plankartan: 

 

Förs in: 

 

Följande bestämmelse ändras under 

BEGRÄNSNINGAR I MARKENS BEBYGGELSE: 

Marken får inte bebyggas 

ändras till 

Marken får inte förses med byggnad 

 

Genomförandetiden för ändringen är 5 år från det att beslut om antagande vinner laga kraft 

(Förslag om genomförandetiden för ändringen har i samrådsförslaget endast angivits i 

planbeskrivningen.) 

 

Uppgift om fastighetsredovisningens aktualitet, skala vid utskrift i A3-format förs in.  

 

 

 

 

Ändras: 

 
f1 Nockhöjd får inte överstiga höjden på befintlig byggnads långsidas väggliv 

 

ändras till 

 

f1 Nockhöjd får inte överstiga höjden på befintlig byggnads väggliv 

  

 

 

 

f3 Nockhöjd får inte vara högre än befintligt mansardtaks nedre takfall 

 

ändras till 

 

f3 Nockhöjd får högst vara 115 cm högre än befintlig takfots nedersta del 

 

 

 

 

Plankartans utformning har ändrats. 
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I planbeskrivningen: 
 

 

Sidan 3: 

Första stycket: 

Ett förtydligande om att planområdet ligger i Korsberga förs in i rubriken. 

Uppgift om vilken version av Plan- och bygglagen som använts vid handläggning förs in. 

 

Under Undersökning av betydande miljöpåverkan: 

Uppgift om att länsstyrelsen delar kommunens bedömning om att planförslaget inte medför betydande 

miljöpåverkan förs in. 

 

 

Sidan 4: 

Under Övrigt: En kommentar om buller förs in. 

 

 

Sidan 7: 

Under Förändringar och konsekvenser:  

Uppgift om att byggrätten utökats över u-område tas bort. 

Uppgift om att bestämmelsen ”Marken får inte bebyggas” ändras förs in. 

Uppdaterade uppgifter om utbyggnadens storlek förs in. 

 

 

Sidan 8: 

Under Ändringar av planbestämmelser på kartan: 

Ändrade bestämmelser för nockhöjd förs in. 

Illustration av ungefärlig föreslagen höjd för tillbyggnad i norr förs in. 

 

 

 

Checklista för undersökning om betydande miljöpåverkan 

För rubriken ”Andra kulturhistoriska värden” - ”Påverkan” på sidan 3 ändras krysset från kolumnen 

”Positiv” till kolumnen ”Ingen”.  

 

 

 

 

 

Louise Eriksson 

planarkitekt 


