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Sammanfattning av granskningsutlåtande  

Detaljplan för Rönnen 19    

Dnr 2017-216 

2019-05-28 

 

Planprocessen genomförs som standardförfarande. Planförslaget har varit ute på granskning hos 
berörda sakägare och myndigheter 2019-04-23 – 2019-05-14. Planhandlingarna har också 
funnits tillgängliga i kommunhusets entré, på Kulturkvarteret i Hjo samt på kommunens 
hemsida. Granskningsutlåtandet innehåller en redovisning av de synpunkter som kommit in 
under samrådet och kommunens ställningstaganden. Sammanlagt har 6 yttranden inkommit 
varav en med synpunkter.  

 
Yttranden  

Utan synpunkter 

Trafikverket   2019-04-26 

Västarvet   2019-04-26 

Hyresgästföreningen  2019-04-28 

Privatperson   2019-05-14 

Miljösamverkan Östra Skaraborg 2019-05-15 

 

Med synpunkter 

Länsstyrelsen Västra Götaland 2019-05-14 

Lantmäteriet   2019-05-14 

Yttranden utan synpunkter 

Trafikverket   2019-04-26 

Trafikverket bedömer att statlig infrastruktur inte påverkas av planförslaget och har därmed 
inga synpunkter. 

 

Västarvet   2019-04-26 

Västarvet ser med tillfredsställelse att framförda synpunkter i samrådsskedet hösten 2018 
beaktats i granskningshandlingarna och har inget ytterligare att framföra. 

 

Hyresgästföreningen  2019-04-28 

Hyresgästföreningen Skaraborg har inga synpunkter gällande ändring av detaljplan för Rönnen 
19, Hjo stad. 

 
Fanny Bernspång  2019-05-14 

Undertecknad har mottagit underrättelse om detaljplan för Rönnen 19 daterad 2019-04-23 
samt hämtat Granskningshandling daterad 2019-04-16 på kommunens hemsida. Jag är 
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fastighetsägare till Söder 3:13 som gränsar till norra fastighetsgränsen av planområdet Rönnen 
19 men har inget att erinra mot förslaget.  

Jag har positivt noterat att området närmast min fastighet inte får bebyggas på ett avstånd av 
minst 4,5 m, viket jag ser som nödvändigt för att det inte ska påverka min fastighet i framtiden. 

 

Miljösamverkan Östra Skaraborg 2019-05-15 

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

Yttranden med synpunkter 

Länsstyrelsen   2019-05-14 

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.  

Motiv för bedömningen  

Länsstyrelsen befarar inte att:  

• Riksintresse kommer att skadas påtagligt (både MB kap 3 och 4) 

• Mellankommunal samordning blir olämplig. 

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

• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser (MB 7 kap) 

• Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller till risken för 
olyckor, översvämning eller erosion (buller, strålning, risk för olyckor, översvämning, erosion) 

Synpunkter på granskningshandlingen  

Kommunen har sedan samrådet tagit fram en geoteknisk utredning för att kontrollera 
stabiliteten för planerad och befintlig bebyggelse. Länsstyrelsen instämmer med SGI:s yttrande i 
sin helhet att områdets stabilitet är tillfredsställande. Vissa justeringar av utredning av tekniska 
innehåll bör dock utföras (SGI:s yttrande bifogas) 

 

Kommunens kommentar: 

Den geotekniska utredningen kommer att justeras i enlighet med SGI:s yttrande. 

 
Lantmäteriet   2019-05-15 

Delar av planen som bör förbättras  

Fastighetsstorlek istället för tomtstorlek  

I egenskapsbestämmelse för kvartersmark används begreppet tomtstorlek. Vid bestämmelser 
om fastigheters storlek är det enligt PBL endast begreppet fastighet och inte tomt som är 
möjligt att reglera. Det blir dessutom en otydlighet när begreppen tomt och fastighet inte 
används konsekvent i och med att bestämmelse om största tillåtna byggnadsarea relateras till 
fastighetsarea.  

Plankartan följer inte Boverkets rekommendationer  

Bestämmelsen för korsprickad mark är inte formulerad enligt rekommendationerna i Boverkets 
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planbestämmelsekatalog. Rekommenderad skrivning lyder: "Marken får endast förses med (t.ex. 
komplementbyggnad)".  

Initiativ till fastighetsbildning  

Det anges inte något om vem som initierar den fastighetsbildning som behövs för 
genomförandet av detaljplanen. 

 

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.)  

Symboler något otydliga  

Symboler för placering, utformning och utförande syns svagt i granskningsversionen av 
plankartan, de får samma grå färgskala som grundkartan. Kan stärkas upp för tydlighetens skull. 

 

Kommunens kommentar: 

Plankartan och planbeskrivningen har ändrats i enlighet med lantmäteriets synpunkter. 

Ändringar som gjorts efter granskning 

I plankartan: 
Ordet tomt har ersatts med fastighet och formuleringen för den korsprickade marken har 
ändrats enligt Boverkets rekommendationer. 
 
I planbeskrivningen: 

Det framgår nu att fastighetsägaren av Rönnen 19 ansvarar för kommande fastighetsbildning.  
 
 
Charlotte Paulsson 
Stadsarkitekt 
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