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Sammanfattning av samrådsredogörelsen 

Detaljplan för del av kvarteret Spettet i Hjo stad   

Dnr 2018-163 

2020-05-14 

 

Planprocessen genomförs som standardförfarande. Planförslaget har varit ute på samråd 

hos berörda sakägare och myndigheter 2018-09-17 – 2018-10-14. Planhandlingarna har 

också funnits tillgängliga i kommunhusets entré, på Kulturkvarteret i Hjo samt på 

kommunens hemsida. Ett samrådsmöte har hållits 2018-09-25. Samrådsredogörelsen 

innehåller en redovisning av de synpunkter som kommit in under samrådet och 

kommunens ställningstaganden. Sammanlagt har 9 yttranden kommit in, varav 4 med 

synpunkter.  

 

Yttranden  

Med synpunkter  

Lantmäteriet   2018-09-24 

Länsstyrelsen Västra Götaland 2018-10-11  

Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2018-09-21 

J Wennergren Byggnadsaktiebolag 2018-10-11 

 

Utan synpunkter 

Miljösamverkan Östra Skaraborg 2018-10-11 

Skanova   2018-09-19  

Trafikverket   2018-09-19 

Västtrafik   2018-10-12 

Vattenfall    2018-09-26    

   

 

Sammanfattning av yttrandena 

Lantmäteriet har synpunkter på administrativa frågor. Länsstyrelsen Västra Götaland har 

synpunkter om farligt gods på Skövdevägen. Räddningstjänsten Östra Skaraborg har synpunkter 

om riskutredning för gasolcistern och farligt gods på Skövdevägen. Wennergrens har 

synpunkter på planförslagets byggrätt, planavgift och olika former av handelslokalisering. 
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Yttranden med synpunkter/erinran och kommunens 

kommentarer 

 

Lantmäteriet   2018-09-24 

 

”Vid genomgång av planförslagets samrådshandlingar (daterade 

2018-09-04) har följande noterats: 

 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 

Handläggning enligt vilken lagstiftning? 

Det finns inte angivet i planhandlingarna vilken version av plan- och 

bygglagen (med hänvisning till SFS-nummer) som används vid 

handläggningen av detaljplanen. 

 

Delar av planen som bör förbättras 

Kostnader för och initiativ till fastighetsbildning 

Det anges inte något om vem som initierar och bekostar bildande av 

servitut eller ledningsrätt som behövs för genomförandet av detaljplanen. 

 

Ledningar 

Det är inte angivet vilka slags ledningar som berörs och vem som är ledningshavare.” 

 

 

Kommunens kommentar: 

Uppgift om vilken version av plan- och bygglagen som använts vid handläggning av detaljplanen 

förs in i planbeskrivningen på sidan 5.  

Kommunen uppfattar inte att bildande av servitut eller ledningsrätt behövs för genomförandet 

av detaljplanen.  

Uppgifter om ledningar och ledningshavare förs in på sidan 6. 
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Länsstyrelsen Västra Götaland 2018-10-11 

 

Handlingar daterade 2018-09-04 för samråd enligt 5 kap. 11 (7a §)plan-och bygglagen 

(PBL 2010:900). 

 

Länsstyrelsens samlade bedömning 

Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och 

bygglagen (PBL 2010:900). 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra detaljhandel och verksamheter 

inom det föreslagna planområdet. Handel bedrivs i viss utsträckning redan 

idag och planförslaget syftar därför också till att säkerställa att befintlig 

bebyggelse blir planenlig. 

För att inte planen ska strida mot prövingsgrunden Hälsa och Säkerhet anser 

Länsstyrelsen att det behöver finnas ett resonemang i planbeskrivningen om 

transporter med farligt gods har en påverkan på planområdet. 

 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § 

PBL och nu kända förhållanden att frågor som berör hälsa/ säkerhet måste 

lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att 

ett antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen. 

 

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, se listan i webbgis) 

• 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 strider mot prövningsgrunden Hälsa 

och säkerhet. 
 
 

Motiv för bedömningen 

Hälsa och Säkerhet - Farligt gods 

Länsstyrelsen tillämpar riskpolicyn Riskhantering i detaljplaneprocessen som finns 
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framtagen för Västra Götalands län, Stockholms län och Skåne län. Riskpolicyn 

innebär att riskhanteringsprocessen ska beaktas i framtagandet av detaljplaner inom 

150 meters avstånd från en farligt godsled. 

Skövdevägen är en rekommenderad sekundär transportled för farligt gods. Vad 

Länsstyrelsen kan bedöma ligger planområdet som närmast ca 60 meter från 

Skövdevägen. Området ligger därmed inom det riskhanteringsavstånd på 150 meter 

från transportleden som anges i Länsstyrelsens riskpolicy. 

Det framgår i planbeskrivningen att kommunen gör bedömningen att planområdet 

inte är utsatt för risker. Har transporterna med farligt gods på Skövdevägen vägts in 

vid bedömningen? Länsstyrelsen anser att kommunen behöver belysa detta i 

planbeskrivningen. Det behöver finnas ett resonemang om transporternas påverkan 

på planområdet. Om kommunen anser att det inte föreligger någon risk för negativ 

påverkan på planområdet från transporter med farligt gods kan detta konstateras i 

handlingarna. 

 

Behovsbedömning 

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på 

miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, således behöver inte en 

miljökonsekvensbeskrivning tas fram. 

 

Synpunkter i övrigt 

Länsstyrelsen har i övrigt inga ytterligare synpunkter att tillföra planen. 

 

 

Kommunens kommentar: 

Ett resonemang om farligt gods i enlighet med Länsstyrelsens ”Riskhantering i 

detaljplaneprocessen” har förts in i planbeskrivningen på sidan 8. 
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Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2018-09-21 

 

 

” Räddningstjänsten avger följande yttrande i aktuellt ärende: 

 

Fastigheten Spettet 1 som angränsar i norr till aktuellt planområde innehåller en 

verksamhet som utgör farlig verksamhet enligt lag om skydd mot olyckor. Orsaken till 

detta är omfattande hantering av brandfarlig gas i cistern placerad i nära anslutning till 

aktuellt planområde. 

 

Innan annan verksamhet än den befintliga verksamheten tillåts inom aktuellt 

planområde ska en riskutredning tas fram. Riskutredningen ska visa den risk som 

verksamheten på fastigheten Spettet 1 utgör samt vilka åtgärder som kan vara 

nödvändiga för att eventuellt tillåta aktuell ny detaljplan. 

 

- Närheten till rekommenderad transportled för farligt gods (väg 195.2) ska beaktas. 

En riskutredning bör tas fram för att kartlägga aktuella risker och eventuella behov av 

åtgärder för att minska sannolikheten för eller konsekvensen av en olycka på 

transportleden. 

 

- 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: 

En riskutredning har tagits fram (Brandprojektering 2020-04-22). Åtgärder som föreslås 

redovisas i planbeskrivningen och som bestämmelser om utförande på plankartan. Ett 

resonemang om farligt gods i enlighet med Länsstyrelsens ”Riskhantering i 

detaljplaneprocessen” har förts in i planbeskrivningen på sidan 8. 

 

Befintlig brandvattenförsörjning bedöms vara tillräcklig. 

 

 

 

 

http://www.rtos.se/rekommendationer
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J Wennergren Byggnadsaktiebolag 2018-10-11 

 

 

” Som fastighetsägare till Spettet 4 lämnas härmed följande synpunkter på det 

upprättade planförslaget: 

Vi motsätter oss en inskränkning av nuvarande byggrätt i kvarteret genom den 

föreslagna bestämmelsen att tillkommande bebyggelse placeras minst fyra meter 

från tomtgräns. Givet placeringen av nuvarande byggnader inom Spettet 4 är en 

lokalisering i eller i anslutning till tomtgräns den enda rimliga möjligheten till 

fortsatt expansion för vår verksamhet. 

 

Vi vill också framför att vi inte anser att en ny detaljplan gynnar vår verksamhet 

eller tillför fastigheten något av värde. Mot bakgrund av detta förutsätter vi att vi 

heller inte, vid framtida bygglovsprövningar, kommer påföras planavgift då vi inte 

har nytta av planen. 

 

Om Byggnadsnämnden inte delar ovanstående bedömning menar vi att vår 

fastighet Spettet 4 bör undantas från planförslaget. 

 

Vi har redan sett hur Hjos centrala delar utarmats på handel genom att extern 

eller halvextern etablering möjliggjorts. Viss handel är inte lämplig att ha i stadens 

centrala delar men det vore önskvärt att så långt det är möjligt styra vilken typ av 

handel som skulle vara tillåten - såväl inom kv Spettet som på övriga 

Industriområdet. ” 

 

 

Kommunens kommentar: 

Gällande detaljplan från 1964 saknar bestämmelser om byggnadens läge eftersom det funnits 

generella, konkreta bestämmelser i 39 § byggnadsstadgan om placering i förhållande till gränser 

mot gata, förgårdsmark och granntomter. Av 39 § framgår bland annat ”a) att byggnad, som ej 

sammanbygges eller kan förväntas komma att sammanbyggas med byggnad på granntomt, icke må 

läggas på mindre avstånd från gränsen mot denna än som motsvarar hälften av den för byggnaden 

tillåtna största höjden och ej närmare gränsen än 4,5 meter; samt b) att avståndet mellan byggnader å 

samma tomt ej må vara mindre än den för någondera byggnaden tillåtna största höjden.” 

 

Såtillvida innebär den nya bestämmelsen om att ny byggnad ska uppföras 4 meter från 

fastighetsgräns ingen försämring. 

 

Det har varit kommunens avsikt att tillåta handel inom planområdet. Kommunen får endast ta 

ut planavgift i samband med bygglov om planen är till nytta för fastigheten. Kommunen gör 

bedömningen att en utökning av markens användning är till nytta för fastigheten Planavgifter tas 
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ut för att täcka kostnader som har uppstått vid framtagande av detaljplan eller 

områdesbestämmelser.  

 

Möjligheterna att begränsa detaljhandeln i en detaljplan är mycket begränsade och inte 

tillämpliga inom ramen för det aktuella planförslaget. 
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Yttranden utan synpunkter 

 

 

Miljösamverkan Östra Skaraborg 2018-10-11 

 

” Beslut 

Miljönämnden östra Skaraborg har inga synpunkter på förslaget. ” 

 

 

 

 

Skanova   2018-09-19 

 

” Skanova AB har tagit del av rubricerat ärende och vill meddela att det ej 

finns något att invända mot planförslaget. 

 

På bifogad lägeskarta är Skanovas anläggningar inom och intill aktuellt 

område markerade. 

 

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

” 

 

 

 

Trafikverket   2018-09-19 

 

” Ärende 

Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna 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 1 ooo 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. 

 

Trafikverkets synpunkter 

Trafikverket bedömer att statlig infrastruktur inte direkt påverkas av förändringen, och har 

därmed inga synpunkter på planförslaget. ” 

 

 

http://www.ledningskollen.se/
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Västtrafik   2018-10-12 

 

” Västtrafik ser positiv på förslaget att möjliggöra för ytterligare handel i nära anslutning till 

befintlig kollektivtrafik. 

Det är viktigt att gång- och cykelvägar ansluter till hållplatser på ett bra sätt, så man på ett 

trafiksäkert och tillgängligt sätt kan ta sig till och från planområdet med hållbara färdsätt, som 

gång, cykel och kollektivtrafik. 

Det kan även innebära behov av säker gångpassage över Industrigatan, placerad så den på ett 

attraktivt och tydligt sätt kopplar an till befintligt gångstråk till/från hållplatserna. ” 

 

 

 

 

Vattenfall    2018-09-26 

 

” Vattenfall Eldistribution (Vattenfall) har tagit del av handlingarna av detaljplan för del av kv. 

Spettet och lämnar följande yttrande. 

 

Vattenfall har inga elanläggningar inom och i närheten av planområdet och har därför inget att 

erinra. ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minnesanteckningar från samrådsmöte 2018-09-25 

 

Ett samrådsmöte skulle hållits på plats men på grund av temperaturen ute hölls det istället i 

Coloramas lokaler. Representanter från Spettet 3, Spettet 5 och Spettet 6 deltog. Inga 

synpunkter inkom vid tillfället, förutom att grundkartan bör ses över. 
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Ändringar som gjorts mellan samråd och granskning 

 

 

På plankartan 

 

En uppdatering till Boverkets rekommendationer om hur markanvändning bör redovisas har 

gjorts. Användningarna Detaljhandel, Industri och Verksamheter har delats upp och givits 

rekommenderade färger. Planområdet har färgats brunt eftersom detaljhandel är den 

användning som är först i bokstavsordning. Ingen användning avses vara dominerande. 

 

Den tidigare bestämmelsen om att ”Byggnad får inte uppföras” har ändrats till ”Marken får inte 

förses med byggnad” och korsprickad mark med preciseringen ”Endast entré om max 40 m2 får 

placeras”.  Egenskapsgränsen har justerats på fastigheterna Spettet 5, 4 och 3 så att den följer 

befintliga byggnader. 

 

I samrådsförslaget har nockhöjd använts och felaktigt angivits motsvara gällande detaljplaner. 

Nockhöjden ändras till byggnadshöjd för att överensstämma med gällande detaljplaner. 

 

Utförandebestämmelser (b) för att reducera risker i samband med en gasolcistern i närheten av 

planområdet införs. 

 

Grundkartan har uppdaterats. 

 

   

 

I planbeskrivningen 

 

Sidan 5: 

Uppgifter om administrativa frågor har förts in. 

 

Sidan 6: 

Uppgifter om ledningar och servitut har förts in. 

 

Sidan 8-10: 

Ett avsnitt om risker i samband med farligt godstransporter på Skövdevägen och en gasolcistern 

i närheten av planområdet har lagts till. 

 

Sidan 11: 

Uppgift om att ingen användning avses vara dominerande förs in. 

Ändring till korsmark och uppgift om utförandebestämmelser förs in i andra stycket. 

Planförslagets konsekvenser för barn läggs till. 
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Sidan 12 - 13: 

Stycket Begränsningar av markens bebyggande ändras i enlighet med de ändringar som gjorts på 

plankartan. 

Nockhöjd ändras till byggnadshöjd och uppgift om var dagvattenmagasin kan anläggas ändras i 

enlighet med ändringar på plankartan. 

Uppgift om justering av användningsgräns på Spettet 5 ändras till Spettet 3. 

 


