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Inledning 

Granskningsutlåtandet innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit under 
granskningstiden samt kommunens ställningstagande till dessa. 

Hur samrådet har bedrivits 

Byggnadsnämnden beslöt 2020-09-29 (§ 64) att ställa ut förslag på Ny detaljplan för del av 
kvarteret Sågen för granskning. Planförslaget har varit tillgängligt för granskning enligt PBL 5:18 
under perioden 2020-10-09 – 2020-10-23. Planen har skickats till kommunala och statliga 
remissinstanser samt fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Planen har dessutom funnits 
tillgänglig för allmänheten i stadshuset, i kulturkvarteret och på kommunens hemsida.  

Sammanfattning 

Sammanlagt har 4 yttranden inkommit. Yttranden som är av upplysningskaraktär och utan 
erinran har inkommit från Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Länsstyrelsen, Vattenfall 
Eldistrubition AB samt Trafikverket. 

Ändringar som gjorts mellan granskning och antagande 

Inga ändringar har gjorts. 

Kvarstående synpunkter 

Inga synpunkter har lämnats ohanterade. 

Ställningstagande 

En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har resulterat i en 
samlad bedömning. Planhandlingarna har justerats enligt kommentarerna ovan och 
stadsbyggnadsförvaltningen anser därmed att detaljplanen kan antas. 

Inkomna yttranden 

Inkomna yttranden har kommit in enligt nedanstående förteckning. Yttrandena återges i sin 
helhet och kommenteras med kursiv stil.  

1. Länsstyrelsen Västra Götaland 
2. Trafikverket 
3. Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) 
4. Vattenfall Eldistrubition AB (Vattenfall) 

Yttranden av upplysningskaraktär och utan erinran  

Varken, Länsstyrelsen, Trafikverket, RÖS eller Vattenfall har något att erinra i rubricerat 
ärende. 

Statliga remissinstanser 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsens samlade bedömning 

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. 
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Motiv för bedömningen 

Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kom-mer att skadas, att 
mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte 
iakttas, att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser, 
eller att bebyggelse blir olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa eller säkerhet 
eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. 

Synpunkter på granskningshandlingen i övrigt 

I övrigt har Länsstyrelsen inga synpunkter att tillföra planen. 

Trafikverket 

Ärende 

Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna gällande detaljplan för del av kvarteret 
Sågen i Hjo stad. 

Trafikverket är väghållare för väg 195 cirka 1 km norr om planområdet, och har tidigare yttrat 
sig utan synpunkter i samrådsskedet. (TRV 2020/43309, dat. 2020-04-15). 

Trafikverkets synpunkter 

Trafikverket bedömer att statlig infrastruktur inte berörs och har därför inte några synpunkter 
på detaljplanen. 

Kommunala remissinstanser 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

Räddningstjänsten avger följande yttrande i aktuellt ärende: 

− Räddningstjänsten har inget att erinra i aktuellt ärende. 

Yttranden från övriga 

Vattenfall 

Vattenfall Eldistribution har tagit del av detaljplan för del av kvarteret Sågen och lämnar följande 
yttrande. 

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

Medverkande tjänstemän 

Granskningsutlåtandet är sammanställt 2020-10-27 av stadsarkitekt Charlotte Paulsson 
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