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Sammanfattning av samrådsredogörelsen  

Detaljplan för Norr 5:8, del av (Sjöryd) i Hjo stad, Hjo kommun  

Fastigheten Norr 5:8 

Dnr 2016-098 

2019-04-29 

 

Planprocessen genomförs som standardförfarande. Planförslaget har varit ute på samråd hos 
berörda sakägare och myndigheter 2017-12-19 – 2018-01-28. Planhandlingarna har också 
funnits tillgängliga i kommunhusets entré, på Hjo stadsbibliotek samt på kommunens hemsida. 
Kungörelse har skett i Hjo Tidning och i Skaraborgs Läns Allehanda 2017-12-19. 
Samrådsredogörelsen innehåller en redovisning av de synpunkter som kommit in under 
samrådet och kommunens ställningstaganden. Sammanlagt har 16 yttranden inkommit, varav 9 
med synpunkter. Personnamn anges inte, synpunkterna finns i sin helhet på Plan- och 
byggkontoret, Hjo kommun. 

 
Yttranden  

Med synpunkter 

Länsstyrelsen Västra Götaland 2018-01-22 

Lantmäteriet   2018-01-22 

Vätternvårdsförbundet  2017-12-21 

Miljösamverkan Östra Skaraborg 2018-01-22 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2017-12-20 

SBB Norr AB   2018-01-04 

Hjo hembygdsförening   2018-01-29 

Privatperson   2018-01-17 

Privatpersoner  2018-01-28 

 

Utan synpunkter/med information 

Skanova   2017-12-21 

Försvarsmakten  2018-01-15 

Trafikverket   2018-01-16 

Västtrafik   2018-01-19 

Avfallshantering Östra Skaraborg 2018-01-22 

Sjöfartsverket   2018-01-23 

Vattenfall Eldistribution AB  2018-01-24 

 

 

Länsstyrelsen bedömer att frågor som berör riksintresse kulturmiljö och strandskydd måste 
lösas på ett tillfredställande sätt för att ett antagande av detaljplanen inte ska prövas av 
Länsstyrelsen. Man bedömer också att betydande miljöpåverkan, orsakat av planens 
genomförande, inte går att utesluta. 
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Lantmäteriet har synpunkter på utnyttjandegraden i förhållande till framtida möjlig 
fastighetsbildning. U-områden saknas och frågetecken finns kring kryssmarkerad mark och 
befintliga ledningsrätter.  

Vätternvårdsförbundet anser att hänsyn till Vättern och Sjörydsbäcken bör tas vad gäller 
avrinning av dagvatten. 

Miljönämnden Östra Skaraborg anser att planhandlingarna behöver utvecklas och förtydligas 
med avseende på omgivningsbuller. Förekomst av deponerad aska och rivningsmassor inom 
planområdet behöver utredas närmare. Det bör framgå av planhandlingarna att delar av 
planområdet ligger inom Vätterns vattenskyddsområde. 

SBB Norr AB har synpunkter på föreslagna byggnaders höjd och dess effekter, 
dagvattenhantering och vikten av att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig 
tillgång till strandområdet. 

Hjo hembygdsförening anser inte att riksintresset skadas, att det är viktigt att bevara vegetation 
i anslutning till Sjörydsbäcken och parkmark i anslutning till strandlinjen, att Sjörydsområdet i 
dagsläget är det enda område i centralorten som är möjligt att bebygga högt och koncentrerat, 
att en skalenlig modell görs. 

En privatperson anser att det är dåligt att bygga höga hus nära sjökanten och i nära anslutning 
till stadsparken. Passar inte in i sekelskiftesmiljön och påverkar helhetsintrycket både från sjön 
och på land negativt. 

Två privatpersoner anser att kommunen ska förebygga angrepp som negativt skadar 
riksintresset och att det behövs ett skydd mot överutnyttjande. Helhetsintrycket både från sjön 
och från land kommer att skadas. Nackdelar i form av höga boendekostnader, biltrafik och 
kraftiga vindar kommer att uppstå, istället behövs en lösning som är anpassad till staden 
dimensioner. 

Yttranden med synpunkter/erinran och kommunens 
kommentarer 

 

Länsstyrelsen Västra Götalands län 2018-01-22 
 
”Länsstyrelsens samlade bedömning 

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

Detaljplanen syftar till att möjliggöra nybyggnation av flerfamiljsbebyggelse inom fastigheten. 
Området föreslås utnyttjat för bostadsändamål. Länsstyrelsen anser att planen kommer i 
konflikt med riksintresse kulturmiljö samt strandskydd. 

 
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap I O § PBL och nu kända 
förhållanden att frågor som berör riksintresse kulturmiljö samt strandskydd måste lösas på ett 
tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte skall prövas 
av Länsstyrelsen. 
 
Motiv för bedömningen 
Riksintresse kulturmiljö 
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Länsstyrelsen vill informera kommunen om att uttrycket för riksintresset är att den äldsta 
stadskärnans småskaliga bebyggelse, stadsgårdar och små stugor vid infarterna samt 
vattenkuranstaltens park och villor med tidstypisk träarkitektur är av riksintresse kulturmiljö. 

 
Strandskydd Miljöbalken 7 kap. 

Länsstyrelsen anser att kommunen måste utförligare redovisa planhistoriken för området för 
att klargöra i vilken utsträckning som strandskydd återinträder för området. För att kunna 
ianspråkta strandskyddat område måste kommunen visa att det saknas möjligheter att uppnå 
syftet med planen genom att bygga på annan plats utanför strandskyddat område. Enligt 
Länsstyrelsens uppfattning ger den nuvarande planbeskrivningen inte underlag för en bedömning 
enligt ovan. Planbeskrivningen måste därför utvecklas och kompletteras även i denna del. 

 
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 Kulturmiljö 

Planområdet är inte, som det står i samrådshandlingen, granne med riksintresseområdet för 
kulturmiljö, utan ingår i sin helhet i detta. Uttryck för riksintresset är bland annat den äldsta 
stadskärnans småskaliga bebyggelse, stadsgårdar och små stugor vid infarterna samt 
vattenkuranstaltens park och villor med tidstypisk träarkitektur. KME befarar att 6- och 8-
våningshus kan innebära betydande miljöpåverkan på riksintresset och att en 
miljökonsekvensbeskrivning därför bör göras. Stadsparkens träd är viktiga för 
vattenkuranstalten som just är på väg att bli byggnadsminne år 2018. Ny bebyggelse bör inte 
placeras så nära tomtgränsen åt söder att man riskerar krav från boende om nedtagning av träd 
för att förhindra skuggning. Enligt illustrationsplanen ser detta ut att vara en risk. 
 
Strandskydd (Miljöbalken 7 kap.) 

Som kommunen angett inträder strandskydd om en gällande detaljplan upphävs och ersätts med 
annan plan (10 a § lagom införande av miljöbalken). Nuvarande plan är från 1989 men det 
framgår inte av planbeskrivningen om området varit planlagt före 1989. Vättern omfattas sedan 
1975 av utökat strandskydd om 300 meter. Om området varit planlagt före strandskyddets 
inträdande 1975 gäller att generellt strandskydd återinträder inom planområdet, dvs. 
strandskydd inom 100 m från strandlinjen. Om istället planområdet omfattades av utökat 
strandskydd om 300 meter vid planläggningen 1989 och detta strandskydd då upphävdes inom 

planområdet, gäller att strandskydd återinträder i den omfattning det tidigare haft. 

Kommunen måste därför utförligare redovisa planhistoriken för området för att klargöra i 
vilken utsträckning som strandskydd återinträder för området. 
 

Kommunen anger vidare att strandskydd ska upphävas i hela planområdet. Kommunen 
redovisar dock inte vilket särskilt skäl (7 kap 18 § punkt c miljöbalken) som åberopas för 
upphävande. Länsstyrelsen vill särskilt framhålla att Mark- och miljööverdomstolen i ett antal 

vägledande domar (MÖD 2016:13, MÖD mål nr P 8109-15 och mål nr P 9377-16) gett uttryck 
för en restriktiv syn på ianspråktagande av mark inom strandskyddat område och enligt praxis 
måste höga krav ställas på kommunens redovisning av vilka särskilda skäl som åberopas för 
upphävande av strandskydd, tyngden i det allmänna intresset som planen ska tillgodose, 
redovisning av alternativa utformningar av planen och alternativa placeringar av bebyggelse inom 
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plan. 

 

För att kunna ianspråkta strandskyddat område måste kommunen visa att det saknas 
möjligheter att uppnå syftet med planen genom att bygga på annan plats utanför strandskyddat 
område. Enligt Länsstyrelsens uppfattning ger den nuvarande planbeskrivningen inte underlag 
för en bedömning enligt ovan. Planbeskrivningen måste därför utvecklas och kompletteras även 
i denna del. 

 
Synpunkter enligt annan lagstiftning 
Vattenverksamhet 

Länsstyrelsen anser att det måste stå i planbeskrivningen att delar av området omfattas av 
vattenskyddsområdet för Vättern. Det är olämpligt att leda dagvatten till bäcken då den är lek- 
och uppväxtområde för öring. 

 
Behovsbedömning 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen 
bedömer dock att betydande miljöpåverkan, orsakat av planens genomförande, inte går att 
utesluta. Detta behöver utredas vidare. Samråd ska hållas med Länsstyrelsen om 
miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning och omfattning enligt 6 kap. 11-18 §§ miljöbalken. 
 
Synpunkter i övrigt 
Länsstyrelsen har i övrigt inga ytterligare synpunkter att tillföra planen.” 
 

Kommunens kommentar: 
 
Riksintresse Kulturmiljö 

När det gäller den gränsdragning som ligger till grund för riksintressets utsträckning så anser 
kommunen att denna är felaktig och att det är djupt olyckligt att denna brist inte har 
uppmärksammats förrän nu. Kommunen avser att framöver vidta åtgärder för att få denna 
felaktighet åtgärdad. I 1987 års beslut om ”Områden med kulturvärden av riksintresse i 
Skaraborgs län” framgår det att: ”Kulturvärdena i Hjo utgörs av stadsplanemönstret, 
vattenkuranstalten samt hantverks- och handelsgårdar i Hjo.” I ett nytt beslut från 
riksantikvarieämbetet 1996 gjorde man en revidering och fördjupning av värdetexterna från 
1987 års beslut: ”Kärnvärden är den äldsta stadskärnans småskaliga bebyggelse, stadsgårdar och små 
stugor vid infarterna samt Vattenkuranstaltens park och villor med tidstypisk träarkitektur.” Kartan 
som utgör underlag till besluten är utförd i liten skala och med grovt dragna gränslinjer som 
helt saknar precision då de skär tvärs genom fastigheter och dessutom omsluter halva 
campingområdet. Kommunen menar med bestämdhet att det inte finns några representanter 
för riksintressets kärnvärden inom området och att Sjöryd de facto ligger utanför det område 
som i realiteten omfattas av kulturvärde.  

Vad gäller planområdets eventuella påverkan på den tidigare vattenkuranstaltens park bedömer 
kommunen att bostadsbebyggelse snarare kommer att berika parken, då man vill ha en levande 
park med många besökare.    

Stadsparkens träd är viktiga för vattenkuranstalten och för att inte riskera dessa har radhusen 
utgått ur planförslaget. 

Sammantaget gör kommunen fortfarande bedömningen att planen inte kan antas innebära någon 
betydande miljöpåverkan på riksintresset och att en miljökonsekvensbeskrivning därför inte är 
nödvändig.  
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Strandskydd (Miljöbalken 7 kap.) 
 
Planhistorik 

Sjöryd har sedan början av 1900-talet varit en enskild privat strandtomt som inte varit tillgänglig 
för allmänheten. Sjöryd köptes under 1920-talet av landstinget för att användas som sjukhem. 
Fastigheten sträckte sig från Karlsborgsvägen i väster ner till stranden vid Vättern. Marken var 
därmed inte tillgänglig för allmänheten.  

Strandskydd om 300 meter infördes för Vättern 1975, då utomplansbestämmelser gällde för 
Sjöryd. Strandskyddet sträckte sig vid denna tidpunkt hela vägen till Karlsborgsvägen. 

Den 28 februari 1985 fastställdes detaljplan (S66) för Hjo camping och Sjöryds vårdcentral. I 
och med framtagandet av S66 markerade kommunen sin vilja att låta allmänheten utnyttja 
befintlig gångväg för en sammanhängande strandpromenad genom att beteckna gångvägen med 
”x” (tillgänglig för allmän gångtrafik). Genom ett förbiseende saknades dock erforderlig 
bestämmelse till kartbeteckningen och länsstyrelsen kunde inte fastställa föreslaget X-område. 
Istället bibehölls rådande strandskydd emligt 15 § naturvårdslagen intill 30 meter från 
strandlinjen in på land och 50 meter ut i Vättern (se röd markering i plankartan). I övrigt kunde 
strandskyddet upphävas inom planområdet. 

1989 blev det aktuellt med försäljning av delar av Sjörydsområdet. För att kunna genomföra 
avstyckning och försäljning upprättades en detaljplan (D 77). Kommunen krävde dock att en 
zon om 25 meter mellan strandlinjen och den blivande fastigheten skulle förvärvas av 
kommunen och avsättas som parkmark. I och med detta skapades ett gångstråk mellan Hjo 
stadspark och campingområdet norr om planområdet. Därmed har Hjo kommun aktivt arbetat 
för att tillgängliggöra strandområdet från Hjoåns mynning till och med Hjo camping.  

Länsstyrelsen upphävde strandskyddet för planområdet i sin helhet i samband med 
fastställandet. I planområdet ingår dessutom ca 25 meter vattenområde. 

Efter försäljningen utvecklades sjukhemsbyggnaderna (H-byggnaderna) till bland annat 
hyresrätter. Under årens lopp har hyresgästerna använt marken mellan H-byggnaderna och 
allmän platsmarken för privata odlingar i varierande grad. Dessutom finns inom detta område 
planterade och uppväxta fruktträd, vilket understryker områdets privata karaktär. Enligt 
gällande detaljplan står det fastighetsägaren fritt att upplåta mark för hyresgästerna att etablera 
odlingslotter. 

 

Särskilda skäl 

I samband med denna detaljplan återinträder strandskyddet intill 300 meter från strandlinjen. 
För ett nytt upphävande av strandskyddet ska de särskilda skälen åter prövas enligt Miljöbalken 
(7 kap. 18 c-d § MB).  

 

7 kap 18 c § punkt 1 MB 

Hjo kommun menar att planområdet både historiskt sett (se planbeskrivning) men även idag är 
ianspråktaget i sin helhet. Inte enbart genom bebyggelse men också genom planterade fruktträd 
och anlagda gräsmattor. Trots en parkliknande miljö upplevs inte ytan framför paviljongerna 
som offentlig utan snarare som en halvprivat/privat zon.  Strandskyddets syfte att skydda växt- 
och djurliv kommer inte att påverkas då marken idag är hävdad genom detaljplanerad parkmark 
och allmänheten har fritt tillträde inom en strandzon om 25 meter närmast vattnet.  
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7 kap 18 c § punkt 5 MB 

Som ytterligare särskilt skäl anges att marken behöver tas i anspråk för att tillgodose ett 
angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Med angeläget allmänt 
intresse avses här nybyggnad av bostäder i form av flerbostadshus.  

 

Hjo Bostadsförsörjningsprogram 

Befolkningsprognosen för Hjo pekar mot en ökning av antalet invånare, främst i gruppen äldre 
mellan 75- 84 år och i gruppen unga 0-14. Totalt beräknas befolkningen öka med ca 330 
personer fram till år 2025. 

Länsstyrelsens bedömning av bostadsbehovet för Hjo kommun i rapporten ”Bostadsförsörjning, 
planeringsläge och bostadsbyggande i Västra Götalands län 2015” (Rapport 2015:53) är ett 
genomsnittligt, årligt behov om 29 nya bostäder under perioden 2016- 2025. Hjo kommuns 
egen beräkning, baserat på Västra Götalandsregionens senaste befolkningsprognos visar på ett 
genomsnittligt årligt behov om 19 bostäder per år under perioden 2016-2025.  

Hjo kommun är en boendeort och många av invånarna pendlar ut till arbetet på andra orter. En 
uttalad politisk vilja är att fler ska välja Hjo som boendeort och då är det sjönära läget en viktig 
faktor i konkurrensen med andra kommuner om inflyttande invånare. Ett ökat bostadsbyggande 
är en förutsättning för att fler ska kunna bosätta sig här.  

 

ÖP 2010 

Sjörydsområdet är utpekat i gällande översiktsplan som det enda område som är möjligt att 
exploatera för högre och mer koncentrerad bostadsbebyggelse i sjönära läge inom staden Hjo. 
Länsstyrelsen har inte i sitt granskningsyttrande till översiktsplanen haft några synpunkter på 
kommunens planer på bostadsbebyggelse på Sjöryd. 

 

Alternativstudie 

Hjo kommun har i en studie ”Studie av alternativa bostadslokaliseringar inom Hjo tätort” under 
våren 2019 utrett alternativa platser för framtida bostadsbebyggelse i och i närheten av 
tätorten. (Studien kommer att ligga som en bilaga till planförslaget.) 

Sammanfattningsvis konstateras i alternativstudien att i staden Hjos närhet finns det relativt gott 
om mark som kan exploateras för bostäder, såväl på kommunal mark som mer svårtillgänglig 
privat mark. Huvuddelen av undersökta områdena inom länsväg 195 har funnits med i 
planeringen sedan 1970-talet – därav kommunens benämning av marken närmast staden som 
strategiskt område.  

Den slutsats man kan dra av studien är att det finns ett flertal områden i eller i närheten av 
staden Hjo som är lämpade för bostadsbebyggelse. Många områden kräver dock omfattande 
utredningar och kanske även markförvärv. Behovet av bostäder föreligger just nu 2019 
(bostadssituationen finns utförligt beskriven i Hjo Bostadsförsörjningsprogram). Därför är det 
viktigt att koncentrera insatserna till områden som kan exploateras på kort sikt. Dessutom är 
alternativen till Sjörydsexploateringen framför allt "låga exploateringar", avsedda för marknära 
bebyggelse som endast ger små bostadstillskott till kommunens behov. 

 

Hjo kommuns Hållbarhetsstrategi 

Hållbarhetsstrategin anger sex prioriterade områden för kommunens strategiska miljöarbete. 
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Områdena är valda för att de bedöms vara mest betydelsefulla för Hjo kommun att nå direkta 
resultat i det strategiska miljöarbetet. De är ett tydligt uttryck för kommunens ambitioner att 
visa vägen i miljöarbetet – att vara ett föredöme och skapa förutsättningar för den nödvändiga 
omställningen. Varje prioriterat område bidrar till att uppfylla ett eller flera av de globala 
hållbarhetsmålen. Två av de prioriterade områdena avser ”hållbara transporter” och ”hållbar 
samhällsutveckling”. Dessa finns utförligt redovisade i planbeskrivningen. Det faktum att 
planområdet redan idag är planlagt och ianspråktaget, att planområdet är centrumnära och inte 
ställer krav på motortransporter till och från stadskärnan samt att man inte tar jungfrulig mark i 
anspråk ligger tydligt i linje med vad man med hållbarhetsmålen (nationella, regionala och lokala) 
vill uppnå och detta borde väga till kommunens fördel.  

 

Med ovan sagda menar Hjo kommun att planens anspråk ska väga tyngre än 
strandskyddsintresset i enlighet med 4 kap. 17 § PBL och 7 kap 18 § 2st MB. 

 
Lantmäteriet   2018-01-22 

 

”Vid genomgång av planförslagets samrådshandlingar (upprättade i november 2017) har följande 
noterats: 
 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 

Utnyttjandegrad 

Kommunens uppfattning verkar vara att det är hyresrätter som kommer anläggas inom 
området och att någon fastighetsbildning inte kommer att aktualiseras. För det fallet att 
planerna ändras kan utnyttjandegraden medföra problem om exempelvis radhusen ska styckas 
av och innehas med äganderätt. Kommunen bör föra ett resonemang i planbeskrivningen om 
hur olika fram tidsscenarion kan komma att påverka detaljplanens genomförbarhet. 
Utbyggnadstiden för området bedöms av kommunen vara cirka 20 år och det är inte orimligt 
att anta att formatet för hur området ska exploateras kan komma att ändras under den tiden. 
 
Ledningar 

U-områden för befintliga och eventuellt planerade ledningar saknas. Det är normalt lämpligt att 
säkra befintliga anläggningar med markreservat. Inom kryssmarkerad mark får byggnader 
uppföras. Hur förhåller sig plankartans bestämmelse till befintliga ledningsrätter? 
 
Fastighets gränser 

Kommunen bör försäkra sig om läget för fastighetsgränserna i anslutning till planområdet för att 
veta att detaljplanen belastar och har den utbredning som avses. 
 
Delar av planen som bör förbättras 
Koordinatangivelser 
Fler koordinatangivelser kan anges i x- och y-led istället för endast i plankartans hörn.” 
 

Kommunens kommentar: 

Radhusen har plockats bort ur planförslaget. Ägandeförhållanden?   

U-område har lagts till för befintliga elledningar inom planområdet. Alla gränser är inmätta och 
koordinatsatta. 
 



 10(16) 

 
Vätternvårdsförbundet  2017-12-21 
 
”Vätternvårdsförbundet har kikat på handlingarna och konstaterar att de tar upp såväl Vättern 
som Sjörydsbäcken på ett tillfyllest vis. Hänsyn för dessa vatten vad gäller avrinning av dagvatten 
bör tas. I övrigt har vi inte några synpunkter. 
 
Sjörydsbäcken behandlas inom" Åtgärdsplan för Vätterns tillflöden", version från 2006. 
Huvudrapport: http://www.vattern.org/wp-content/uploads/2017/03/Rapp104.pdf 
 
Västra Götalands del: 
http://extra.lansstyrelsen.se/vattern/SiteCollectionDocuments/sv/vatternvardsforbundet/publikat
ioner/Rapporter/Atgardsplan%20-%20V%20Gotaland%20-%20104.pdf ” 

 
Kommunens kommentar: 

Ytlig och spridd infiltration till grönytor kan sannolikt utföras under förutsättning att 
marklutningar skapas från hus. Andra alternativa lösningar såsom fördröjningsmagasin, 
fördröjningsdammar kan vara alternativa lösningar för att skydda dessa vatten från avrinning av 
dagvatten. Vid utformning med perkolationsmagasin ska filter eller dylikt installeras uppströms 
magasin. Vid tillfällen då infiltrations-/perkolationsmagasinets dimensionering överskrids, 
kommer magasinet att fyllas, och tillrinnande flöde måste avledas utan magasinering, antingen 
via bräddavlopp till kommunens befintliga dagvattenledning/bäck eller ledas ut på mark utan att 
förorsaka skador. 

 

Miljösamverkan Östra Skaraborg 2018-01-22 
 
”Remiss om samråd för detaljplan, Norr 5:8 
 
Beslut 
Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att lämna följande synpunkter på 
förslaget: 
1. Planhandlingarna behöver utvecklas och förtydligas med avseende på omgivningsbuller. 
 
2. Förekomst av deponerad aska och rivningsmassor inom planområdet behöver utredas 
närmare. Askan bör provats med avseende på dioxiner. 
 
3. Det bör framgå av planhandlingarna att delar av planområdet ligger inom Vätterns 
vattenskyddsområde. 
 
Bakgrund 
En remiss om en detaljplan för del av Norr 5:8 har kommit in från Samhällsbyggnad i Hjo 
kommun. Samhällsbyggnad önskar svar senast den 28 januari 2018. 
 
Motiv och bedömning 

1. Av planbeskrivningen framgår det att "Rekommenderade riktvärden för buller beräknas inte 
att överskridas från Karlsborgsvägen". Underlaget för detta är inte redovisat bland 
planhandlingarna. Det framgår heller inte hur planförslaget påverkar trafik- och 
bullersituationen på Karlsborgsvägen. Det finns i planhandlingarna inte heller någon beräkning 
av omgivningsbuller enligt 4 kap. 33 a § plan- och bygglagen (2010:900). Planhandlingarna ger 
inga motiv till varför det skulle anses obehövligt. 

 

2. Enligt den geotekniska undersökningen påträffades fyllning som består av aska och organiskt 

http://www.vattern.org/wp-content/uploads/2017/03/Rapp104.pdf
http://extra.lansstyrelsen.se/vattern/SiteCollectionDocuments/sv/vatternvardsforbundet/publikationer/Rapporter/Atgardsplan%20-%20V%20Gotaland%20-%20104.pdf
http://extra.lansstyrelsen.se/vattern/SiteCollectionDocuments/sv/vatternvardsforbundet/publikationer/Rapporter/Atgardsplan%20-%20V%20Gotaland%20-%20104.pdf
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material samt tegel i en provpunkt. Det framgår inte av handlingarna vad det är för aska eller 
hur mycket som finns deponerat. Polyklorerade dibensodioxiner (dioxiner) är en vanlig 
biprodukt vid förbränningsreaktioner, och kan därför finnas i askan. 

 

3. Delar av planområdet ligger inom Vätterns vattenskyddsområde. Även Sjörydsbäcken ingår i 
vattenskyddsområdet. Detta bör framgå av planhandlingarna.” 

 
Kommunens kommentar: 

En översiktlig bullerberäkning har utförts och planbeskrivningen har kompletterats med ett 
stycke avseende buller. 

Planbeskrivningen har kompletterats med information om att även Sjörydsbäcken ingår i 
Vätterns vattenskyddsområde. 
 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2017-12-20 

 

Räddningstjänsten avger följande yttrande i aktuellt ärende: 

 

– Möjligheten till utrymning från fönster eller balkong med hjälp av räddningstjänsten kan endast 
användas upp till våning 4 i Hjo. Detta då räddningstjänstens förmåga i Hjo endast omfattar 
utskjutsstege och ingen maskinstege. På grund av ovanstående måste byggnader med fler än 4 
våningar utformas byggnadstekniskt så att utrymning inte kräver räddningstjänstens hjälp, t.ex. 
genom trapphus Tr1 eller Tr2. 

 

– Räddningstjänstens åtkomlighet för räddningsinsatser samt uppställningsplatser för 
stegutrustning ska tillgodoses i området i enlighet med kraven för detta i Boverkets byggregler. 

Räddningstjänsten behov av 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: 

Trapphusen kommer att utföra i Tr 1 eller Tr 2. Räddningstjänstens åtkomlighet för 
räddningsinsatser samt uppställningsplatser för stegutrustning kommer att tillgodoses i området 
i enlighet med kraven för detta i Boverkets byggregler. 

Närmsta brandvattenpost ligger inom 150 meter från planområdet. 

 

SBB Norr AB, genom Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”) 2018-01-04 
 
”Synpunkter vid "Samråd om ny detaljplan förfastigheten Norr 5:8 
(Sjöryd) i Hjo stad" 
Fastighetsägare SBB Norr AB, genom Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”) 
 
Bakgrund 

Samhällsbyggnadsbolaget är ägare av fastigheten Norr 5:10 och hyr ut fastigheten till olika 

verksamheter i form av vårdcentral, äldreboende, HVB- boende, familjecentral m.m. För att 

http://www.rtos.se/rekommendationer
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hyresgästerna ska kunna bedriva en konkurrensutsatt verksamhet i fastigheten krävs bra lokaler 
med en god arbetsmiljö för både kunder och medarbetare samt en god tillgänglighet till 
lokalerna. 
 
Sammanfattning av SBB:s yttrande 

SBB ser generellt positivt på att Norr 5:8 bebyggs och att nya hyresrätter tillskapas i området. 

Däremot emotsätter sig SBB förslaget till ny detaljplan med den förtätning av området som 
föreslås, genom att det skall tillåtas att uppföra tre åttavåningshus och fyra sexvåningshus. Dessa 
byggnader kommer att medföra försämrad utsikt, ökad insyn i lägenheterna och lokalerna, 
försämrad solinstrålning och därmed ökad skuggning med sämre arbets- och boendemiljö som 
resultat. 

 

SBB motsätter sig det presenterade detaljplaneförslaget och föreslår en omarbetning av 
förslaget med lägre byggnader med en högsta byggnadshöjd på fyra våningar 
 
Bebyggelse 

Planförslaget föreslår högre bebyggelse, vilket troligtvis kommer att skugga stora delar av vår 

fastighet. 

 

SBB:s yttrande: 

Då det finns 52 st. äldreboendelägenheter och 18 HVB- rum som alla i mer eller mindre 
utsträckning kommer att få försämrat dagsljus och minskad utsikt föreslår SBB att en solstudie 
tas fram så att vi kan se hur solinstrålningen kommer att påverka våra boende. 

 
Dagvatten 

SBB:s yttrande: 

Det är viktigt att säkerställa lågpunkter nära fastigheterna så att dagvattnet inte medför 
problem för fastigheterna. 
 
Strandskydd (syfte) 

Syfte: 

Att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområdet. 

 
SBB:s yttrande: 
 
Att nuvarande zon behålls i sin nuvarande omfattning.” 
 

Kommunens kommentar: 

En sol/skuggstudie kommer att begäras in i samband med bygglovsskedet och eventuell 
påverkan på grannbyggnaderna kommer att tas med i bedömningen av de nya byggnadernas 
placeringar. Det är dock svårt att lova att den nya exploateringen inte kommer att påverka 
befintlig bebyggelse i någon mån.  

Det kommer fortfarande att finnas möjlighet att röra sig genom området för att komma ned till 
strandkanten. 
 

Hjo Hembygdsförening  2018-01-29 
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Hjo hembygdsförening har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerat detaljplaneförslag 
(samrådshandling) och vi vill framföra följande synpunkter: 

 

Vi delar Samhällsbyggnads uppfattning att riksintresset för kulturmiljön strax söder om 
planområdet (stadsparken) inte skadas. 

 

Det är viktigt att bäcken i den norra delen av planområdet med intilliggande vegetation bevaras. 
Det är också viktigt att den 25 m breda zonen mellan strandlinjen och planområdet bevaras 
som parkmark. 

 

Det finns ett dokumenterat stort behov av bostäder, framför allt hyresrätter i Hjo. 

Vi delar Samhällsbyggnads uppfattning att i dagsläget är Sjörydsområdet det enda område i 
centralorten som är möjligt att exploatera för högre och mer koncentrerad bostadsbebyggelse. 

 

I detaljplanen redovisas tre hus i åtta våningar, fyra hus i sex våningar och tre radhus. För att 
kunna bedöma lämpligheten av att bygga tre st. 27 meter höga punkthus behöver 
illustrationerna över föreslagen bebyggelse vara bättre än vad som framgår av planhandlingarna. 
Vi föreslår att en skalenlig modell över "Sjörydsområdet" byggs för att man lättare skall kunna 
bedöma lämpligheten av att bebygga området med byggnader i åtta våningar. 
 
I övrigt har vi inte något att erinra mot planförslaget 
 

Kommunens kommentar: 

Den 25 meter breda zonen mellan strandlinjen och planområdet ligger utanför det aktuella 
planområdet och kommer därför även fortsättningsvis att vara parkmark. 

Kommunen har inte för avsikt att ta fram någon skalenlig modell i nuläget. 

 
Privatperson   2018-01-17 

 

Jag skulle vilja protestera mot planerna att bygga flervåningshus vid Sjöryd. Jag tycker att det är 
en väldigt dålig ide att bygga så pass höga hus så nära sjökanten och i så nära anslutning till den 
fina och unika stadsparksmiljön vi har här i Hjo. Det förstör helhetsintrycket både på land och 
från sjön för det passar helt enkelt inte in i sekelskiftesmiljön och det som gör Hjo så speciellt. 

 

Kommunens kommentar: 

Kommunen delar inte åsikten att högre hus skulle förstöra helhetsintrycket på land och från 
sjön eller att de har negativ påverkan på sekelskiftesmiljön. Tvärtom är Sjörydsområdet utpekat 
i gällande översiktsplan som det enda område som är möjligt att exploatera för högre och mer 
koncentrerad bostadsbebyggelse i sjönära läge inom staden Hjo. 

 

Privatpersoner   2018-01-28 

 

Yttrande ang. planerna på åtta- och sexvåningshus vid Stadsparken i Hjo 
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"Trästaden". Det är ett varumärke att skydda! 

Att allmänheten får tillfälle att yttra sig om dessa planer är utmärkt. Staden är en välbesökt 
turistort, känd för att vara en idyll vid vattnet. 

Jag motsätter mig det aktuella förslaget på nybyggnation vid Sjöryd/Sanna. 

Både sett från parken och från sjön är området en naturlig fortsättning av den unika 
Stadsparken som ses som Riksintresse., 

Vi menar att de aktuella byggplanerna betyder mer för Hjo än vad områdesplanen anger. Vi 
menar att de restriktioner som kan gälla "inom området för riksintresse" också kräver att 
kommunen förebygger sådana angränsande ingrepp som negativt kommer att påverka område 
för riksintresse. 

Det behövs ett medvetet, kommunförankrat skydd mot överutnyttjande. 

Helhetsintrycket av Hjo, "den lilla staden vid det stora vattnet", kommer att påverkas av detta 
överdimensionerade byggprojekt. Sett både från sjön och från land förstörs både stadens 
konturer och den trädkantade, många mil långa strandlinjen. 

Byggherren säger däremot (Hjo Tidning den 3 juni-17): 

"Vi tycker dock att detta är ett perfekt och på sitt sätt Hjos bästa läge för ett större 
bostadsområde." 

De tilltänkta boende lär dock inte komma undan nackdelarna av detta läge. Höga 
boendekostnader kommer att genereras av höga krav på anläggandet av vattentransport ned 
från husen. Biltrafik på området kan vara svår att undvika. Värst är nog ändå att de massiva 
huskropparna kommer att ge fritt lopp för kraftiga vindar. 

Vad som behövs är en helt annan lösning för nybyggnation, anpassad till stadens dimensioner. 
Låg bebyggelse, Stadsparken och den omgivande, milslånga och natursköna strandlinjen vid 
Vättern är, kort sagt, den charm Hjo är känt för. 

 
Kommunens kommentar: 

Kommunen delar inte åsikten att planförslaget innebär ett ”överutnyttjande” av marken eller 
att projektet i sig är överdimensionerat. Tvärtom är Sjörydsområdet utpekat i gällande 
översiktsplan som det enda område som är möjligt att exploatera för högre och mer 
koncentrerad bostadsbebyggelse i sjönära läge inom staden Hjo. 

Yttranden utan synpunkter/med information 

Trafikverket   2018-01-16 

 
Ärende 

Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna gällande detaljplan för Norr 5:8 (Sjöryd) i Hjo 
stad. Planförslagets syfte är att möjliggöra nybyggnation av flerfamiljsbebyggelse inom 
fastigheten. 

 

Trafikverkets synpunkter 

Trafikverket bedömer avståndet mellan planområdet och statlig infrastruktur till cirka 1,5km. 

Trafikverket har inget att erinra. 
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Försvarsmakten  2018-01-17 

 
Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende. 

 

Västtrafik   2018-01-19 

 
Västtrafik har tagit del av förslag till detaljplan för Norr 5:8, del av (Sjöryd) i Hjo stad, Hjo 
kommun. 

”Västtrafik ser positivt att bebyggelse sker i anslutning till befintlig kollektivtrafik. Vi har inga 
ytterligare synpunkter.” 

 

Vattenfall   2018-01-21 

 

Vattenfall Eldistribution AB, nedan Vattenfall lämnar följande yttrande avseende rubricerat 
ärende: 

 

”Vattenfall har ingen elnätanläggning inom nytt planområde eller inom dess närområde och har 
därmed inget att erinra i detta ärende”. 

 
Avfallshantering Östra Skaraborg 2018-01-22 

 

Gällande 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 
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. 

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

Hemsida: www.avfallskaraborg.se. 

För ytterligare information kontakta, info@avfallskaraborg.se 

 

Sjöfartsverket   2018-01-23 

 
Inledning 

Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk med myndighetsuppgifter och verkar för 
att de transportpolitiska målen uppnås genom ett trafikslagsövergripande synsätt.   

Vi tillhandahåller och utvecklar säkra och hållbara sjövägar, moderna sjöfartstjänster samt 
levererar kunskapsunderlag och experttjänster till såväl offentliga som privata sektorn. Vårt 
huvuduppdrag är att arbeta för sjösäkerhet och en effektiv sjöfart med minimal miljöpåverkan. 
 

http://www.avfallskaraborg.se/
mailto:info@avfallskaraborg.se
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Yttrande 

Sjöfartsverket har inget att erinra mot den föreslagna detaljplanen. 

 
Synpunkter 

Vid planering av belysningspunkter ska hänsyn tas så att dessa inte bländar sjöfarande eller 
påverkar funktionen på de ljuspunkter som är avsedda för sjöfartens säkra navigation. 

 

Skanova   2017-12-21 

 

Skanova AB har tagit del av rubricerat ärende och vill meddela att det ej finns något att invända 
mot förslaget. 

Skanovas anläggningar inom och intill aktuellt område är markerade på bifogad lägeskarta.  

Eventuell undanflyttning av Skanovas anläggningar förorsakad av exploatering, bekostas av 
fastighetsägare/exploatör. För offert och beställning hänvisas till e-post: natcenter@skanova.se 

För digitala kartor samt utsättning av Skanovas anläggningar hänvisas till www.ledningskollen.se 

mailto:natcenter@skanova.se
http://www.ledningskollen.se/
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