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Sammanfattning av samrådsredogörelsen  

Detaljplan för kvarteret Köpmannen    

Dnr 2017-199 

2018-07-05 

 

Planprocessen genomförs som standardförfarande. Planförslaget har varit ute på samråd hos 
berörda sakägare och myndigheter 2018-05-29 – 2018-06-18. Planhandlingarna har också 
funnits tillgängliga i kommunhusets entré, på Kulturkvarteret i Hjo samt på kommunens 
hemsida. Samrådsredogörelsen innehåller en redovisning av de synpunkter som kommit in 
under samrådet och kommunens ställningstaganden. Sammanlagt har 9 yttranden inkommit, 
varav 7 med synpunkter.  

 
Yttranden  

Med synpunkter 

Länsstyrelsen Västra Götaland 2018-06-04 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2018-06-08 

Karl Sjögren   2018-06-17 

Ninni Hellqvist och Erik Drevius 2018-06-18 

Familjen Westin  2018-06-18 

Hjo Hembygdsförening  2018-06-19 

Lantmäteriet   2018-06-25 

 

Utan synpunkter 

Miljösamverkan Östra Skaraborg 2018-06-15 

Vattenfall   2018-05-31 

 

Kommunens ställningstaganden redovisas vid varje yttrande. En beskrivning av de ändringar som 
gjorts mellan samråd och granskning finns redovisad på sidan 12. 

Yttranden med synpunkter/erinran och kommunens 
kommentarer 

Länsstyrelsen   2018-06-04 

Länsstyrelsens samlade bedömning  

Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900). 

 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra nybyggnation av ett par byggnader i kvarteret med särskild 
hänsyn tagen till den kulturhistoriska miljön. Området föreslås utnyttjat för bostads- och 
centrumändamål. Länsstyrelsen är positiva till planförslaget och att kommunen har tagit särskild 
hänsyn till den kulturhistoriska miljön.  

Dock har Länsstyrelsen en del råd gällande bl.a. utformning och rivningsförbud som kommunen 
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bör ta vidare till 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 ett antagande av en detaljplan enligt förslaget inte kommer att prövas.  

 

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 prövningsgrunderna.  

- Riksintresse (både MB kap 3 och 4) 
- 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  

Kulturmiljö  

Befintliga byggnader i kvarteret bör utöver q i detaljplan även ges bestämmelsen rivningsförbud. 
Bestämmelsen q bör i detaljplanen kompletteras med vilka värden som ska skyddas.  

Kvarteret ingår, som framgår av samrådshandlingen, utöver kommunal kulturmiljö, även i 
riksintresseområde för kulturmiljövården R32. Uttryck för riksintresseområdet är bland annat 
bebyggelsens småskalighet. Småskaligheten bör komma till uttryck även i nybebyggelse. Typiskt 
för övrig bebyggelse vid Lilla torget är mindre enheter. Stor omsorg bör läggas på utformning 
och detaljer för att ansluta till miljön vid torget. Andra förslag till utformning än det som 
utkastet i samrådshandlingen visar bör tas fram.  

Markarbete kräver, som anges i planen tillstånd från Länsstyrelsen då kvarteret ingår i 
fornlämningen Hjo 17: 1 Stadslager.  

 

Planprocessen  

För att medborgarna ska kunna ha inflytande i planprocessen är det viktigt att det står i 
planhandlingarna vilket förfarande förslaget ska handläggas med (standard eller utökat 
förfarande). 

 

Behovsbedömning  

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

 
Kommunens kommentar:  

Kommunen väljer att inte införa rivningsförbud i planen. Alla förändringar på fastigheten 
kommer att göras i tät dialog mellan kommunen och fastighetsägaren.  

I planbeskrivningen finns detaljerade beskrivningar av de befintliga byggnaderna samt vilka 
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värden som ska skyddas. Det är ett medvetet val av kommunen att lägga värdebeskrivningen i 
planbeskrivningen istället för att utforma dem som bestämmelser i plankartan.  

Tillkommande bebyggelse ska förhålla sig väl till befintlig bebyggelse i fråga om våningsantal och 
höjder. Nya skisser har arbetats fram och de nya byggnadernas utformning kommer att 
bearbetas ytterligare i samband med bygglovsprövningen. 

Planbeskrivningen kompletteras med information om att detaljplanen handläggs med 
standardförfarande. 
 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2018-06-08 

Räddningstjänsten har granskat plankarta och planbeskrivning och avger följande yttrande i 
aktuellt ärende:  

- Räddningstjänstens åtkomlighet för räddningsinsatser ska tillgodoses i området. 
- Räddningstjänsten tillgång till brandvattenförsörjning via brandpost i området ska 

säkerställas i enlighet med räddningstjänstens rekommendationer för detta.  
- Räddningstjänstens rekommendationer "Brandvattenförsörjning från brandposter" finns 

att ta del av på www.rtos.se/rekommendationer. 

 
Kommunens kommentar: 

Räddningstjänstens åtkomlighet för räddningsinsatser är tillgodosedd genom tillfart från 
Torggatan och Trädgårdsgatan och Kyrkogatan. 

Tillgången till brandposter i området är god. Inom 50 meter från centrum av Köpmannen 1 
finns fyra brandposter lokaliserade i Torggatan, Kyrkogatan respektive Hantverksgatan. 

 
Karl Sjögren   2018-06-17 

Karl Sjögren, boende på Kyrkogatan 12 (Falks plåtslageri) 

Jag deltog i samrådsmötet om detaljplan för kvarteret Köpmannen 1 den 11 juni.  

Jag fick på mötet intrycket av att planen rent formellt är välgjord. Något som saknas är dock 
anpassning till den rådande situationen: 

1. För liten hänsyn har tagits till trafiksituationen på de små gatorna Hantverksgatan och 
Kyrkogatan. 

2. Stadsdelen (aktuellt område och kringliggande områden) är känslig ur flera aspekter: 
Den har höga kulturvärden, med kullerstensgator och äldre bebyggelse. 

Kommentarer: 

1. Gatorna är trånga och saknar till stor del trottoarer. Sikten är högst begränsad. 
Parkeringssituationen är ansträngd. Gatorna nyttjas av många fotgängare och cyklister 
(dels som "transportsträcka" till arbete/skola/träning etc., dels som flanerstråk och 
sightseeing).  
Vi boende på Kyrko- och Hantverksgatan invände på starkt emot placeringen av 
utfarten från gården/parkeringen - utfarten borde vetta ut mot Torggatan (med 
exempelvis en utfart mellan befintlig bebyggelse och ny bebyggelse). 
Wennergrens representanter menade att placeringen av utfarten så att den vetter mot 
Torggatan skulle vara trafikfarlig. En längre diskussion fördes på mötet om åtgärder för 
att förbättra trafiksituationen (såväl säkerhets- som bullermässigt) på Torggatan 
(automatiska farthinder, hastighetsbegränsning ända från Wagnergatan etc).  
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Wennergrens menade att man kan sträcka sig till att förlägga utfarten i direkt anslutning 
till Trädgårdsgatan, men inte till Torggatan p.g.a. att man inte vill försämra för de 
boende i befintlig byggnad (en "överbyggnad" mellan husen skulle eliminera befintlig 
balkong). Jag kan se värdet i detta för Wennergrens och kan vika mig på denna punkt så 
länge utfarten inte placeras mot Kyrkogatan, men anser fortfarande att Torggatan är 
det bästa och att det finns åtgärder man kan vidta för att Torggatan skall bli mer 
trafiksäker över huvud taget. 
 

2. Nya byggnader i området kan rimligen inte tillåtas dominera bilden genom höjd/storlek 
eller avvikande utseende. Husen utmed Kyrkogatan (i synnerhet de som ligger väster 
om Hantverksgatan) är överlag låga. Begränsning måste i planen sättas så att höjden inte 
överstiger exempelvis den för Kyrkogatan 8, eller för den delen befintlig byggnad 
(stallet/uthuset). Bebyggelsen utmed Torggatan är i regel högre och den husdel som 
byggs där kan av naturliga skäl vara tvåvåningshus med inredningsbar vind.  
Den skisserade byggnadsdelen som ligger utmed Kyrkogatan har en fasad som inte går i 
linje med övrig bebyggelse i området. 
 

Jag menar att planen behöver revideras så att: 
A. eventuell utfart från gård/parkering placeras i direkt anslutning till Torggatan och absolut inte 
i anslutning till Kyrkogatan. 

B. med hänsyn till befintlig bebyggelse utmed Kyrkogatan hus med huvudsaklig fasad utmed 
Kyrkogatan inte tillåts vara högre än nu befintlig höjd på det hus som ligger i det västliga hörnet 
Hantverksgatan-Kyrkogatan (Kyrkogatan 8). 

C. befintlig bebyggelse i kvarteret (exempelvis de delar av stallet/uthuset som har träpanel) inte 
får rivas eller användas till andra ändamål än nuvarande. 

 

När det sedan eventuellt kommer till bygglov för fastigheten vill jag redan nu inskärpa att det är 
olämpligt med balkonger, panoramafönster och liknande ut mot Kyrkogatan. Kyrkogatan är en 
kulturellt värdefull miljö - rofylld, spännande och intressant - för såväl turister som Hjobor! 

 
Kommunens kommentar:  

Kommunen har vägt olika alternativ mot varandra när det gäller in- och utfart till- och från 
fastigheten och kommit fram till att den föreslagna placeringen är den bästa ur alla aspekter. 
Genom att placera in/utfarten mot Kyrkogatan kan man tillskapa flest antal parkeringsplatser 
inom fastigheten utan att behöva backa ut från fastigheten och utan att ta onödigt mycket 
grönyta i anspråk. Parkeringsplatserna ska uteslutande användas av fastighetens hyresgäster. 
Kommunen gör bedömningen att det för de flesta faller sig naturligt att välja Trädgårdsgatan för 
att ta sig ut på eller in från Torggatan och att belastningen på Kyrkogatan och/eller 
Hantverksgatan därför inte kommer att öka nämnvärt.  

Parallellt med planarbetet på Köpmannen 1 pågår en översyn av trafikläget och tillgång till 
parkeringsplatser kring centrum och på Torggatan och i samband med det överväger 
kommunen alternativa sätt att få ner hastigheterna på. 

Tillkommande bebyggelse ska förhålla sig väl till befintlig bebyggelse i fråga om våningsantal och 
höjder. Nya skisser har arbetats fram och de nya byggnadernas utformning kommer att 
bearbetas ytterligare i samband med bygglovsprövningen. 
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Stallet är tänkt att bevaras och lämpar sig väl för att inhysa förrådsutrymmen och/eller miljöhus. 
Kommunen väljer dock att inte införa ett rivningsförbud på byggnaden. 

 
Josef och Viena Geszti  2018-06-17 

Vi mot säger att det ska bli ngn byggnation. På grund av nr. I Det finns så lite kvar av den gamla 
stadsdelen "Trädstaden" nr.2 Utsikten från vårat vardagsrum samt från vårat sovrum försvinner 
helt dvs. kyrktornet, takåsarna och trädgård med träden försvinner helt. Vi kommer att se 
enbart en stor husfasad mittemot. Nr.3 En ny byggnation i ett sådant gammalt kulturkvarter 
vore att förstöra stadens den lilla historiska arv som är kvar. 

 
Kommunens kommentar:  

Kommunen håller inte med om att det finns lite kvar av Trästaden utan att den tvärtom 
blomstrar och tål att samsas med tillkommande bebyggelse så länge den nya bebyggelsen 
förhåller sig till omgivande bebyggelse på ett varsamt sätt.  

Övriga synpunkter föranleder ingen åtgärd från kommunens sida. 
 
Ninni Hellquist och Erik Drevius 2018-06-18 

Efterfrågar trafikanalys för fordonstrafik till och från planområdet. Befarar att trafiken kommer 
öka på omkringliggande lokalgator, ej lämpade för en högre trafikbelastning.  

Hantverksgatan är en av de känsligaste gatorna vi har i staden. Det körs redan för fort på gatan 
av folk som inte bor där. Många barn och skolungdomar cyklar och promenerar på 
Hantverksgatan/Väster Gränd för att ta sig till och från skolan. Och andra fritidsaktiviteter. Det 
finns en bullerutredning, men den syftar bara till de nya lägenheterna. Det är svårt för oss 
boende att göra något åt det buller som uppkommer vid en ökad trafikmängd. Vi vill ju gärna 
inte sätta in treglasfönster i våra hus.  

Hur mycket trafik beräknas planområdet att alstra? En trafikalstring eller trafikanalys efterlyses.  

Kan infart till parkeringen för bostadshuset förläggas mot Torggatan, alt Trädgårdsgatan för att 
minimera risken för en ökad trafik på Hantverksgatan?  

Åtgärd: endast boende eller besökande på Hantverksgatan får trafikera gatan. 

 
Kommunens kommentar: 

Kommunen har vägt olika alternativ mot varandra när det gäller in- och utfart till- och från 
fastigheten och kommit fram till att den föreslagna placeringen är den bästa ur alla aspekter. 
Genom att placera in/utfarten mot Kyrkogatan kan man tillskapa flest antal parkeringsplatser 
inom fastigheten utan att behöva backa ut från fastigheten och utan att ta onödigt mycket 
grönyta i anspråk. Parkeringsplatserna ska uteslutande användas av fastighetens hyresgäster. 
Kommunen gör bedömningen att det för de flesta faller sig naturligt att välja Trädgårdsgatan för 
att ta sig ut på eller in från Torggatan och att belastningen på Kyrkogatan och/eller 
Hantverksgatan därför inte kommer att öka nämnvärt.  

Parallellt med planarbetet på Köpmannen 1 pågår en översyn av trafikläget och tillgång till 
parkeringsplatser kring centrum och på Torggatan och i samband med det överväger 
kommunen alternativa sätt att få ner hastigheterna på Torggatan.  

Utformningen på de nya byggnaderna kan hjälpa till att minska eventuellt buller som kan uppstå 
i och med att platsen bebyggs men i övrigt har ingen beräkning gjorts med anledning av att nya 
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fasader skulle generera mer buller. 

 
Familjen Westin  2018-06-18 

Vi undrar om det gjorts någon bullerutredning för Hantverksgatan i och med planerna på att 
anlägga in/utfart till parkering i direkt anslutning till Hantverksgatan? Då gatan är belagd med 
kullersten och dessutom är väldigt smal kommer den ökade trafiken påverka ljudnivån och 
boendemiljön negativt. Det finns uteplatser i direkt anslutning till gatan där det omöjligt går att 
efterleva kraven på ljudnivå.  

Vi anser det olämpligt att förlägga infart till parkeringen i denna riktning då det kommer att öka 
trafikflödet utmed Hantverksgatan vilket ökar risken för olyckor då det är smalt och med 
endast 40 cm trottoar på en sida av gatan. Och med anslutande cykelbana (Västergränd) vilken 
dessutom nyttjas av flertalet Hjobor och turister som bilväg!!, dessutom finns flera utfarter från 
fastigheter.  

Många skolbarn använder gatan och Västergränd till och från skolan varvid en ökning av trafiken 
inte är önskvärd.  

Gatan är av särskilt kulturhistoriskt intresse och är ett av Hjo kommun marknadsfört 
turiststråk med många fotgängare och cyklister och bör därför visas särskild hänsyn.  

Det vore lämpligare att anlägga in och utfart mot den asfalterade och bredare Torggatan 
alternativt mot Trädgårdsgatan. Att en privat byggherre önskar en entre just där den 
naturligaste infarten till fastigheten redan ligger bör ses som ett önskemål men inte ges någon 
större tyngd på bekostnad av trafiksäkerheten.  

Finns det någon beräkning kring en ökning av trafikflödet i korsningen och utmed 
Hantverksgatan? 

 
Kommunens kommentar: 

Kommunen har vägt olika alternativ mot varandra när det gäller in- och utfart till- och från 
fastigheten och kommit fram till att den föreslagna placeringen är den bästa ur alla aspekter. 
Genom att placera in/utfarten mot Kyrkogatan kan man tillskapa flest antal parkeringsplatser 
inom fastigheten utan att behöva backa ut från fastigheten och utan att ta onödigt mycket 
grönyta i anspråk. Parkeringsplatserna ska uteslutande användas av fastighetens hyresgäster. 
Kommunen gör bedömningen att det för de flesta faller sig naturligt att välja Trädgårdsgatan för 
att ta sig ut på eller in från Torggatan och att belastningen på Kyrkogatan och/eller 
Hantverksgatan därför inte kommer att öka nämnvärt. Att placera utfarten mot Torggatan är 
olämpligt ur flera aspekter; med ny bebyggelse kommer utfarten att bli relativt smal och sikten 
kommer att begränsas mot Torggatan som har högre trafikbelastning jämfört med Kyrkogatan. 
Sammantaget innebär detta en större olycksrisk. Vidare kommer en utfart mot Torggatan att 
innebära att bilarna tillhörande Köpmannen 1 måste passera den trädgård som ska utgöra 
grönområde/uteplats för de boende på fastigheten.  

Parallellt med planarbetet på Köpmannen 1 pågår en översyn av trafikläget och tillgång till 
parkeringsplatser kring centrum och på Torggatan och i samband med det överväger 
kommunen alternativa sätt att få ner hastigheterna på Torggatan.  

Utformningen på de nya byggnaderna kan hjälpa till att minska eventuellt buller som kan uppstå 
i och med att platsen bebyggs men i övrigt har ingen beräkning gjorts med anledning av att nya 
fasader skulle generera mer buller. 
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Hjo hembygdsförening  2018-06-19 

Hjo hembygdsförening har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerat detaljplaneförslag 
(samrådshandling) och vi vill framföra följande.  

Av planbeskrivningen framgår:  

"Planområdet ligger inom område för riksintresse för kulturmiljön, riksintresset bedöms inte 
skadas"  

"I området uppförs ett två/trevåningshus. Byggnaden ges en utformning som är anpassad till 
Hjo-skala i sina proportioner, material och kulörer"  

"Vid ombyggnad eller underhåll av befintliga byggnader skall byggnadernas ursprungliga utseende 
behållas"  

"Ett centralt kvarter med lång historia med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse ges en ny 
allmän funktion förutom bostadsändamål med en nybyggnad som är i linje med den gällande 
stadsplanen från 1931."  

"Arbetsföretag som medför maskiningrepp eller kan innebära förändring av eller skada på 
befintliga naturlager får inte påbörjas innan tillstånd enligt kulturmiljölagen erhållits från 
länsstyrelsen".  

Synpunkter  

Vi delar Hjo kommuns/Samhällsbyggnads uppfattning att riksintresset för kulturmiljön inte tar 
skada att vid utformning av ny bebyggelse skall hänsyn tas till den värdefulla miljön (f1) att 
ändring av byggnader inte får förvanska dess karaktär eller anpassning till omgivningen (q1) 

Illustrationen av planförslaget behöver utvecklas betydligt. Att enbart redovisa en fasadritning 
mot Torggatan räcker inte. Vi förutsätter att planbeskrivningen kompletteras med tex 
tredimensionella modeller (3D visualisering) för att åskådliggöra planerade förändringar på ett 
tydligt och informativt sätt.  

Den föreslagna byggnadens anslutning till Kyrkogatan är inte redovisad i planförslaget. Hur 
kommer marken mellan nybyggnaden och gatan att utformas? Kommer gränsen att markeras 
med ett staket eller kommer tomtmarken att bli en del av gatumiljön. Bästa lösningen tycker vi 
är att nybyggnaden placeras i tomtgräns. Gatan kommer då att bibehålla sin nuvarande karaktär. 

 
Kommunens kommentar: 

Illustrationen har utvecklats vidare och planbeskrivningen har kompletterats med nya 
illustrationer. 

Nybyggnadens placering kommer att bestämmas definitivt i bygglovsskedet men intentionen har 
varit att fasaden ska ligga i liv med gatan. 

 
Lantmäteriet   2018-06-25 

Vid genomgång av planförslagets samrådshandlingar (daterade 2018-04-27) har följande 
noterats:  

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  

Planbeskrivning -fastighetskonsekvenser  

Planbeskrivningen saknar helt angivelse om fastighetsbeteckning. Det bör uttryckligen anges 
under fastighetskonsekvenser alternativt plandata att detaljplanen omfattar fastigheten 
Köpmannen 1.  
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Ev. ersättning p.g.a. skyddsbestämmelser  

Av planförslaget framgår inte den ev. rätt till ersättning som en fastighetsägare kan ha när 
kommunen inför skyddsbestämmelser q1 i detaljplanen. Regelverket behöver redovisas tydligt i 
fastighetskonsekvens beskrivningen.  

Plankarta  

Bland planbestämmelserna finns administrativ gräns angiven. Lantmäteriet har dock inte kunnat 
hitta någon administrativ gräns i kartan. Detta behöver åtgärdas.  

Delar av planen som bör förbättras  

Planbeskrivning  

Planbestämmelserna anger att området får nyttjas för Vård. Planbeskrivningen anger enbart 
ändamålen Bostad och Centrumverksamhet. Planbeskrivningen kan utökas så att även Vård 
omnämns där. 

Planbestämmelser  

Användningsområdena för kvartersmarken anges med tre olika färger trots att plankartan 
enbart är gul. För tydlighetens skull borde samtliga användningsområden anges med gul färg i 
planbestämmelserna.  

Planekonomi  

Planekonomin är knapphändigt redovisad i planbeskrivningen. Det saknas redovisning angående 
planavgift. I Lantmäteriets Handbok "Lantmäterimyndighetens roll i planeringsprocessen, 
Handbok 5 kap. 15 och 22 a §§ PBL" ges följande råd:  

Planavgift  

Här anges om planavgift ska tas ut vid bygglov eller om plantkostnaden regleras i ett särskilt 
avtal.  

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.)  

Plankarta  

Plankartan innehåller symboler för exempelvis träd. Dessa kan vara kvar i illustrationskartan 
men skulle kunna tas bort från plankartan. Symbolen skulle även kunna införas i 
teckenförklaringen.  

Illustration  

Under rubriken "Ny bebyggelse" i planbeskrivningen anges att ett nytt två/trevåningshus ska 
uppföras. Illustrationskartan anger ny byggnad i en resp. två våningar. Dessa beskrivningar bör 
ändras så att de överensstämmer med varandra. 

 
Kommunens kommentar: 

Planbeskrivningen har kompletterats med information om fastighetsbeteckning, att 
fastighetsägaren och kommunen är överens om att markanvändningen inte 

avsevärt försvåras på grund av detaljplanens skyddsbestämmelser, att plankostnaden regleras i 
särskilt avtal samt att byggrätten avser tvåvåningshus med inredningsbar vind. 

I plankartan har ordet ”administrativ gräns” utgått, likaså har ”Vård” utgått som 
användningsområde för kvartersmarken. Kommunen har använt Boverkets rekommendationer 
avseende färgläggning av detaljplaner. Eftersom ”Bostäder” är det huvudsakliga 
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användningsområdet, har gul färg fått dominera planområdet. Synpunkten föranleder ingen 
förändring. 

Övriga synpunkter föranleder ingen åtgärd från kommunens sida. 

Yttranden utan synpunkter/erinran 

Miljösamverkan Östra Skaraborg 2018-06-15 

Beslut 

Miljönämnden östra Skaraborg har inga synpunkter på förslaget. 

 
Vattenfall   2018-05-31 

Vattenfall Eldistribution (Vattenfall) har tagit del av handlingarna för detaljplan för Köpmannen 1 
och lämnar följande yttrande.  

Vattenfall har inga anläggningar inom och i närheten av planområdet och har därför inget att 
erinra. 

Ändringar som gjorts mellan samråd och granskning 

I plankartan: 
”Byggnadshöjd” har ändrats till ”nockhöjd”. 
Användningen ”Vård” har utgått. 
”Ny byggnad i två våningar” har bytts ut mot ”Ny byggnad i två våningar med inredningsbar 
vind”. 
 
I planbeskrivningen: 

Planbeskrivningen har förtydligats avseende vilken fastighet som berörs av planen.  

Under rubriken ”Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse” har texten kompletterats med en 
beskrivning av befintligt affärs- och bostadshus samt med fotografier av detsamma. 

Planbeskrivningen har kompletterats med information om kostnader och ersättningar. 

Illustrationerna på sidan 7 har bytts ut. 

Vissa redaktionella ändringar har skett.  
 
 
Charlotte Paulsson 
Stadsarkitekt 
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