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Inledning 

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

Hur granskningen har bedrivits 

Byggnadsnämnden beslöt 2020-05-19 (§ 64) att ställa ut förslag på Ny detaljplan för del av 
kvarteret Spettet för granskning. Planförslaget har varit tillgängligt för granskning enligt PBL 5:18 
under perioden 2020-05-26 – 2020-06-10. 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 12 yttranden inkommit. Yttranden som är av upplysningskaraktär och utan 
erinran har inkommit från Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Post Nord, Vattenfall 
Eldistribution AB, Västtrafik, Trafikverket, Miljönämnden Östra Skaraborg, 
Hyresgästföreningen, Hjo hembygdsförening samt från Avfallshantering Östra Skaraborg. 

Ändringar som gjorts mellan granskning och antagande 

Efter noggranna överväganden har användningsbestämmelsen H - Handel utgått från 
planförslaget. Detta sker framför allt för att inte försvåra för en eventuell utbyggnad av 
Tectubes eller annan industri på fastigheten Spettet 1 i framtiden. Den form av handel som 
redan bedrivs inom planområdet bedöms omfattas av den tillkommande bestämmelsen Z - 
Verksamhet. Plankartan har utökats med en bestämmelse om att källare inte är tillåtet inom 
planområdet. Bestämmelsen om byggnads avstånd från fastighetsgräns har plockats bort och 
istället begränsar prick- och korsmarken byggnadernas placering. 

Planbeskrivningen har genomgått en del redaktionella ändringar men framför allt har större vikt 
lagts vid att beskriva och bedöma eventuella risker från farligt godstransporter och en befintlig 
gasolcistern samt översvämningsrisker vid 100-årsregn. 

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 nedan 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. Lantmäteriet 
3. Trafikverket 
4. Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) 
5. Miljönämnden Östra Skaraborg (MÖS) 
6. Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) 
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7. Västtrafik 
8. J. Wennergrens Byggnads AB 
9. Hyresgästföreningen Skaraborg 
10. Hjo Hembygdsförening 
11. Vattenfall Eldistrubition AB (Vattenfall) 
12. PostNord 

Statliga remissinstanser 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsens samlade bedömning 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända 
förhållanden att planen inte kan accepteras och kan därför komma att prövas av Länsstyrelsen 
om den antas. 

Motiv för bedömningen 

Länsstyrelsen befarar att: 

• Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor, 
översvämning eller erosion. 

Hälsa/Säkerhet 

Farligt gods 

Länsstyrelsen tog i samrådsskedet upp frågan om beaktandet av risker i samband farligt gods, 
eftersom Skövdevägen är en rekommenderad sekundär transportled för farligt gods. Ett tillägg 
kring detta har gjorts i planbeskrivningen, men Länsstyrelsen anser inte att frågan om vilken 
risknivå som föreligger är besvarad. Samtidigt har mer information kring områdets riskbild 
inkommit, vilket ökar komplexiteten och skapar ett behov av en samlad riskbedömning. 

I planbeskrivningen redovisas en zonindelning som kopplas till Länsstyrelsens Riskpolicy från 
2006. Det framgår dock inte hur avstånden för denna zonindelning är framtagen, vad den 
grundas på eller vad resultatet av tillämpningen blir. Notera att Riskpolicyn inte anger några 
fasta zoner med avstånd utan syftar till att redovisa vilken typ av verksamhet som är lämplig 
baserat på det vilken risknivå som föreligger. Risknivån styrs bland annat av avståndet från en 
farligtgodsled och andra riskobjekt, persontätheten, vad som transporteras och hur ofta, vad 
konsekvenserna kan bli vid en olycka m.m. Det är alltid de lokala förhållandena som styr. 
Länsstyrelsen anser att risknivån för området fortfarande inte är beskriven. 

Länsstyrelsen anser att följande krävs för att detaljplaneändringens lämplighet ska kunna 
avgöras, med hänsyn till risken för olyckor: 

• En samlad riskbedömning behöver redovisas. Den ska inkludera såväl de lokala 
förhållandena avseende farligtgodstrafik som riskbidrag från gasoltank och eventuella 
övriga riskkällor i närområdet. Transporter för påfyllnad av gasoltank ska inkluderas i 
riskbedömningen. 

• Eventuella tillkommande åtgärder utifrån risker kopplade till farligtgodstrafik ska föras 
in på plankarta. Eventuella konflikter mellan åtgärder för de olika riskkällorna ska 
beaktas och hanteras. Om utrymning exempelvis ska kunna ske bort från gasoltank (b3) 
så får denna åtgärd inte komma i konflikt med eventuell åtgärd utifrån transporter med 
farligt gods på Skövdevägen. 
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• I planbeskrivningen finns 3 åtgärder föreslagna kopplade till risken med gasoltanken som 

sedan ej finns med på plankartan. Denna diskrepans behöver motiveras eller åtgärdas. 

Synpunkter på granskningshandlingen i övrigt 

Konsekvenserna av ett skyfall, minst ett 100-årsregn, behöver utredas och beskrivas i planen 
där också planens eventuella påverkan på området utanför planområdet behöver ingå. 

Kommunens kommentar: 

Markanvändningen ”Handel” har utgått från planförslaget och endast ”Industri” och ”Verksamheter” 
kvarstår. Anledningen till detta är framför allt för att inte försvåra eventuella utbyggnader av befintlig 
industri i framtiden.  

Planbeskrivningen har utökats med beskrivningar och bedömningar av eventuella risker från 
farligtgodstransporter och en befintlig gasolcistern samt översvämningsrisker vid 100-årsregn. 
Motiveringar till vilka åtgärder kopplade till riskerna med gasoltanken som genererat planbestämmelser 
har tillförts planbeskrivningen. Kommunen hoppas att detta kan anses vara tillräckligt för att 
planförslaget ska kunna antas.  

Lantmäteriet 

Detaljplan för del av kvarteret Spettet 

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2020-05-19) har följande noterats: 

Delar av planen som bör förbättras 

PÅVERKAN PÅ BEFINTLIGA SERVITUT 

På s. 6 i planbeskrivningen framgår att det finns två avtalsservitut som belastar Spettet 5. Det 
kommunen skulle kunna tydliggöra är hur planförslaget påverkar dessa servitut. Kommer de att 
förändras eller ligger de kvar med samma rätt även efter planens genomförande? 

INITIATIV OCH BEKOSTANDE AV FASTIGHETSBILDNING 

På s. 14 anges att ”nya ledningar som placeras inom u-område säkerställs genom ledningsrätt 
eller servitut”. Dock står det inget om vem som ansvarar för att ta initiativ till 
fastighetsbildningen samt vem som bekostar denna. Det kan vara bra att tydliggöra i 
beskrivningen. 

Kommunens kommentar: 

Servitutet på Spettet 5 kommer inte att påverkas av planförslaget. Detta har förtydligats i 
planbeskrivningen. Genomförandet av detaljplanen kräver inga nya servitut eller ledningsrätter. I det fall 
ett sådant behov uppstår ska detta initieras och bekostas av den som har behov av detta. Detta har 
förtydligats i planbeskrivningen. 

Trafikverket  

Ärende  

Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna gällande förslag till detaljplan för del av 
kvarteret Spettet i Hjo stad. Detaljplanen syftar till att möjliggöra detaljhandel och 
verksamheter inom området samt säkerställa att befintlig bebyggelse blir planenlig.  

Planområdet ligger ca 1000 meter från den statliga väg 195, som har skyltad hastighet 80 km/h. 
Årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) söder om cirkulationsplatsen på väg 195 är 3 817 fordon, varav 
562 tunga, enligt en trafikmätning genomförd 2017. Norr om cirkulationsplatsen är 
motsvarande siffror 1 321 respektive 274 fordon.  
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Tidigare samråd  

Trafikverket har yttrat sig utan synpunkter i samrådsskedet.  

Trafikverkets synpunkter  

Trafikverket bedömer att statlig infrastruktur inte direkt påverkas av förändringen, och har 
därmed inga synpunkter på planförslaget. 

Kommunala remissinstanser 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

Räddningstjänsten avger följande yttrande i aktuellt ärende: 

• Räddningstjänsten åtkomlighet med räddningsfordon i området ska säkerställas. 
• Räddningstjänstens 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: 

Upplysningen föranleder inga förändringar i planförslaget. 

Miljönämnden Östra Skaraborg 

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

Avfallshantering Östra Skaraborg 

Avfallshantering Östra Skaraborg, AÖS har inget att yttra i ärendet. 

Yttranden från övriga 

Västtrafik 

Västtrafik har tagit del av granskningshandlingen för det förslag till detaljplan som Hjo kommun 

upprättat för kv. Spettet i Hjo stad. Hjo kommuns diarienummer 2018-163. 

Västtrafik har inga ytterligare synpunkter på detaljplanen. 

J. Wennergrens Byggnads AB 

Härmed lämnas följande yttrande:  

Vår inställning är fortsatt att den föreslagna planbestämmelsen om att byggnader inte får 
placeras närmare gräns än 4 meter hindrar fortsatt expansion på vår fastighet Spettet 4. Ett 
skolexempel på hur verksamheterna inom ett industriområde växer och utvecklas kan ses i kv 
Spettet. Omgivande fastigheter har bebyggelse i gräns och vi har i norr ett kallförråd som är 
placerat nära gräns efter medgivande av grannar.  

En eventuell framtida tillbyggnad av vårt kallförråd skulle vara direkt planstridig om planförslaget 
antas vilket vi menar är en avsevärd försämring jämfört med att som idag hanteras som en 
avvikelse från Byggnadsstadgan. Detta eftersom detaljplanen i en förväntad framtida 
utbyggnadsfas kan antas vara relativt nyligen antagen och vi vet av erfarenhet att avsteg från 

http://www.rtos.se/rekommendationer
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nutida planer ska hanteras restriktivt.  

Vi menar alltjämt att bestämmelsen om byggnaders placering i gräns ska tas bort alternativt 
utredas specifikt så fastighetsägarna i hela kvarteret kan bedöma om och hur detta påverkar 
respektive fastighet. 

Kommunens kommentar: 

För att inte försvåra eller för den delen tillskapa planstridiga placeringar genom den nya detaljplanen 
har bestämmelsen om avstånd till gräns tagits bort. Byggnadernas placeringar begränsas istället av 
prick- och korsmark. 

Hyresgästföreningen Skaraborg 

Hyresgästföreningen Skaraborg har tagit del av handlingar för "granskning av ny detaljplan för 
del av kv. Spettet i Hjo stad, Hjo kommun".  

Hyresgästföreningen har inget att erinra gällande den föreslagna detaljplanen. 

Hjo hembygdsförening 

Hjo hembygdsförening har inga synpunkter på den nya detaljplanen för del av kvarteret Spettet 
Hjo stad. 

Vattenfall 

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

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

PostNord 

PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket bland 
annat innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden på 
postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord samtliga postoperatörer som 
är verksamma i det aktuella området. 

Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt och med hänsyn till arbetsmiljön för 
chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken behöver utdelningen 
standardiseras. 

Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i en lådsamling 
vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på 
entréplan. 

Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog gällande 
godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation. 

En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till adressen. 

Kommunens kommentar:  

Upplysningen föranleder inga ändringar av planförslaget. 

Medverkande tjänstemän 

Granskningsutlåtandet är sammanställt 2020-10-2 av stadsarkitekt Charlotte Paulsson 
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