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Sammanfattning av samrådsredogörelsen  

Ny detaljplan för del av Söder 3:43, Lundby, Hjo stad 

Del av fastigheten Söder 3:43 

Dnr 2018-193 

2019-06-19 

 

Planprocessen har genomförts som standardförfarande till och med samrådet, i samband med 

granskning fattas ett beslut om att gå över till utökat förfarande. Planförslaget har varit ute på 

samråd hos berörda sakägare och myndigheter 2019-01-15 – 2019-02-12. Planhandlingarna har 

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

hemsida. Samrådet har kungjorts i Hjo Tidning, SLA och på kommunens anslagstavla. Ett 

samrådsmöte har hållits 23/1. Samråd har genomförts med Ellevio 23/4 vilka inte är berörda. 

Samrådsredogörelsen innehåller en redovisning av de synpunkter som kommit in under 

samrådet och kommunens ställningstaganden samt de ändringar som gjorts mellan samråd och 

granskning. Sammanlagt har 13 yttranden inkommit, varav 8 med synpunkter. Personnamn 

anges inte, yttrandena finns i sin helhet på Plan- och byggkontoret, Hjo kommun. 

 

Yttranden  

 

Med synpunkter 

Länsstyrelsen Västra Götaland 2019-02-11 

Lantmäteriet   2019-02-01 

Hjo Energi   2019-01-23 

Västtrafik   2019-02-11 

Privat fastighetsägare 1  2019-02-11 

Privat fastighetsägare 2  2019-01-17 

Privat fastighetsägare 3  2019-02-05 

Privata fastighetsägare 4  2019-01-27 

  

Utan synpunkter med information 

Miljösamverkan Östra Skaraborg 2019-02-11 

Skanova   2019-01-16 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2019-01-31  

 

Utan synpunkter  

Vattenfall   2019-01-17 

Trafikverket   2019-01-21    
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Sammanfattning av samrådsredogörelsen 

 

Länsstyrelsen anser att planförslaget kommer i konflikt med prövningsgrunden för hälsa och 

säkerhet och att kommunen behöver utreda och beskriva ett skyfall inom området samt 

eventuell påverkan på området utanför planområdet. Man kommenterar också buller, att en 

trafikutredning krävs, trafiksäkerhetshöjande åtgärder, biotopskydd, riskavstånd till 

bensinstationer, jordbruksmark och behovsbedömning.  

En dagvatten- och skyfallsutredning, en trafikutredning och en bullerutredning har tagits fram. 

Biotopskydd kommer att sökas vid behov, riskavstånd och en utredning av alternativa 

placeringar av skolan har förts in i planbeskrivningen. 

 

Lantmäteriet har en synpunkt på att koordinatsystem i plan resp. höjd saknas på plankartan. 

Informationen finns i plankartan. 

 

Hjo Energi önskar placera en transformator i omedelbar närhet till den planerade skolan. 

Samråd om placering sker mellan Hjo Energi och kommunen. 

 

Västtrafik anser att det är viktigt att det skapas goda möjligheter att nå planområdet med gång 

och cykel, önskar fortsatt dialog och att vara med i utredning och utformning av hållplatslägen. 

 

Privata fastighetsägare har yttrat sig om skolbyggnadernas höjd, utformning och placering, 

idrottshallens placering, påverkan på trafiksäkerhet, trafiklösningar och parkeringar samt 

eventuellt höga ljudnivåer från skolan. 

Byggrätten har förskjutits till öster och byggnadernas höjd har sänkts. Idrottshallen avser fylla 

skolans behov men kan också användas efter skoltid av föreningslivet och planeras utgöra en 

del av skolbyggnaden. En trafikutredning och en utredning av eventuellt höga ljudnivåer från 

skolan har tagits fram. Infarter planeras till Lundbyvägen och Falköpingsvägen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6(24) 

 

Yttranden med synpunkter/erinran och kommunens 

kommentarer 

 

Länsstyrelsen Västra Götaland 2019-04-26 

 

Länsstyrelsens samlade bedömning 

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

bygglagen (PBL 2010:900). 

 

Länsstyrelsen anser att planförslaget kommer i konflikt med 

prövningsgrunden Hälsa och Säkerhet. Kommunen behöver utreda och 

beskriva konsekvesema av ett skyfall inom området samt eventuella 

påverkan på området utanför planområdet. 

Länsstyrelsen har en del råd avseende bl.a. buller, jordbruksmark, dagvatten 

och riskavstånd som kommunen bör beakta i sin fortsatta planering. 

 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrundema 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. 

 

Motiv för bedömningen 

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 prövningsgrundema. 

 

Hälsa / Säkerhet 

Risken för översvämning 

I planbeskrivningen står att grundvattennivån är relativt hög i området och 

att dagvattenhanteringen behöver anpassas efter detta. Något som ytterligare 

kan påverka detta är extrem nederbörd/skyfall. Detta kan orsaka problem 

redan idag och förväntas bli vanligare och intensivare i framtiden. 

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. För vägledning kan Länsstyrelsens 

"Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall" 

användas. 
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Kommunens kommentar: 

En utredning av översvämningsrisk och dagvattenhantering i förhållande till ett genomförande av 

detaljplanen och planerad byggnation har genomförts av COWI 2019-06-14. 

 

Skyfallsutredningen visar att eftersom skolbyggnaderna placeras precis där ytavrinning sker kommer 

stora mängder vatten att ansamlas vid byggnaderna om inga åtgärder vidtas. Ett avskärande svackdike 

föreslås väster om de planerade skolbyggnaderna för att hantera översvämningsriskerna. Även 

höjdsättning av byggnaderna kan skapa avvattning mot något av de svackdiken som föreslås inom 

området. 

 

Planens påverkan på omgivande mark visar inte på någon nämnbar förändring vilket beror på 

antagandet att markanvändningen vid skyfall inte spelar någon roll på grund av den höga 

regnintensiteten. Det beror också på att de planerade byggnaderna stoppar upp flödet inom området.  

 

 

 

 

Råd enligt 2 kap. PBL och MB 

Enligt 5 kap 14 § PBL är en av Länsstyrelsens uppgifter under samrådet att 

särskilt ge råd om tillämpningen av 2 kapitlet PBL och bestämmelserna i 

lagen i övrigt om det behövs från allmän synpunkt. 

 

Buller 

En bullerutredning kommer att genomföras. Vad som framkommer i 

utredningen ska beaktas i fortsatt planarbete. 

Av planhandlingarna framgår att trafiksituationen kommer att utredas kring 

skolan. Länsstyrelsen menar att en trafikutredning krävs för att utreda vilka 

följder en skolverksamhet får och vilka åtgärder som krävs i området för att 

skolans elever ska kunna ta sig till och från skolan på ett trygg och säker 

sätt. 

 

 

Kommunens kommentar: 

En trafikbullerutredning har genomförts av WSP 2019-05-27. Riktvärdet för trafikbuller för de delar av 

gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet är 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 

dBA maximal ljudnivå. För övriga vistelseytor inom skolgården gäller 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 

dBA maximal ljudnivå. Beräkningar har gjorts för scenariot med störst belastning: en skola, särskola 

samt förskola. Beräkningarna är gjorda med dagens trafikläge (2018) adderat med beräknad 

tillkommande trafik vid färdigbyggd skola. Utredningen innefattar gatorna Falköpingsvägen, Kornvägen 

och Lundbyvägen. Väg 195 har bedömts vara utan påverkan och har därför exkluderats. Vid den del av 

planområdet som är berörd av Falköpingsvägen gäller idag hastighetsbegränsningen 60 km/h men en 

sänkning till 40 km/h föreslås. Beräkningar har gjorts både för hastigheterna 60 km/h och 40 km/h.  
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Utredningens slutsats är att skolgården bör placeras där ljudnivåer understiger riktvärdena. Enligt de 

bilagor som visar ljudnivåernas utbredning understiger planområdet till största delen riktvärdena. En 

eller flera skolgårdar som inte är utsatta för trafikbuller över riktvärdena är därför möjliga att anlägga. 

 

En hastighetssänkning till max 40 km/h på hela Falköpingsvägen föreslås som trafiksäkerhetshöjande 

åtgärd. Andra trafiksäkerhetshöjande åtgärder, till exempel ny utformning av Falköpingsvägen genom 

avsmalning eller refuger eller en upphöjd gång- och cykelpassage vid Lundbyvägen/Falköpingsvägen, 

kan genomföras vid behov. 

 

 

 

Biotopskydd 

Träden utmed Lundbyvägen ser ut att vara lite större. Skyddet gäller bara 

lövträd så tallarna kan de bortse från. Så länge björkarna inte ska avverkas 

eller stora schaktarbeten ske alldeles inpå så är det ingen fara. Länsstyrelsen 

brukar säga ett skyddsavstånd om minst 15 gånger trädens stamdiameter. 

Skulle i detta fall enbart röra sig om cirka 4-5 meter. 

Kommunen bör också inför granskningsskedet se så att det inte finns andra 

biotopskyddade objekt då detta är jordbruksmark idag. T.ex. öppna diken 

eller stenmurar/odlingsrösen. 

 

Kommunens kommentar: 

Byggnationen av skolan och trafikytor planeras ske så att björkarna inte avverkas eller stora 

schaktarbeten sker alldeles intill. Biotopskydd kommer att sökas vid behov. 

 

Längs gång- och cykelvägen i söder och längs Lundbyvägen finns grunda diken som bedöms höra till 

vägarna och som leder till lågpunkten i sydöst. I norr finns ett dike längs med fastighetsgränsen till 

Söder 6:1. Där det berör planområdet ligger det inom markanvändningen Natur. 

 

 

 

Bensinstationer 

Planbeskrivningen nämner att två bensinstationer finns i närheten och att 

den närmsta stationen ligger ca 60 m från planområdet. Planbeskrivningen 

anger också att detta ska tas med i det fortsatta arbetet och att plankartan 

kommer att utformas så att riskavstånd tillgodoses och ev riskminskande 

åtgärder säkerställs. 

Det är bra att frågan utreds vidare, det är viktigt att riskavstånd och ev 

åtgärder är klarlagda till granskningsskedet för att Länsstyrelsen ska kunna 

bedöma planens lämplighet. Länsstyrelsen anser generellt att avstånd är att 

föredra framför riskreducerande åtgärder och att det är viktigt att minska 

antalet personer som kan exponeras vid en eventuell olycka. Inte minst då 
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det rör sig om känslig verksamhet med skola, idrottshall m.m. 

Planen tar också upp risken med trafiken på Falköpingsvägen som barn 

behöver korsa för att ta sig till och från skolan. Det är bra att frågan 

uppmärksammas men Länsstyrelsen ser gärna att kommunen utreder 

behovet av säkerhetshöjande åtgärder kopplat till detta. 

 

Kommunens kommentar: 

Efter samråd med Räddningstjänsten Östra Skaraborg har framkommit att de säkerhetsavstånd som 

kan bli aktuella uppfylls. 

 

 

 

I förarbetena till miljöbalken definieras brukningsvärd jordbruksmark som 

sådan mark som med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga 

förutsättningar är lämpad för jordbruksproduktion. Marken som Hjo 

kommun planerar att bygga en skola på ingår i denna definition på vad som 

är jordbruksmark eftersom den har brukats som åkermark. I Västra 

Götalands län har vi ett regionalt tilläggsmål "bevarande av åkermark". År 

2020 ska den totala åkermarkarealen i länet inte minska mer än 200 hektar 

åren 2015 - 2020, för att så långt som möjligt användas i produktion. Om 

detta mål ska uppnås är det viktigt att vi prioriterar att bevara den 

jordbruksmark som finns i länet. 

Det finns ett flertal domar från mark- och miljööverdomstolen där själva 

användningen av marken styr domskälet snarare än taxeringen av 

fastigheten. Då skatteverkets taxering bygger på de uppgifter som 

fastighetsägaren själv har lämnat till Skatteverket kan det vara lämpligt om 

Hjo kommun begär en omprövning hos Skatteverket för taxeringen av del 

av fastighet Söder 3:43. Det är fastighetsägarens skyldighet att uppge 

korrekta uppgifter. 

 

Marken som ingår i fastigheten Söder 3:43 är bevisligen väl lämpad för 

jordbruksproduktion. Länsstyrelsen anser därför att området ska prövas 

enligt 3 kap. 4 § miljöbalken. Följande tre frågor behöver besvaras enligt 3 

kap 4 § miljöbalken, innan en förändrad markanvändning föreslås på 

jordbruksmark: 

1. Är jordbruksmarken brukningsvärd? 

2. Är den aktuella förändrade markanvändningen ett väsentligt 

samhällsintresse? 

3. Varför är förutsättningarna att ta annan mark i anspråk inte 

tillfredsställande? 
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Länsstyrelsen bedömer att Hjo kommun har svarat på de två första frågorna 

i sin detaljplan, kvar att utreda är fråga tre. Varför är det inte möjligt att 

använda någon annan mark än brukningsvärd jordbruksmark att bygga en 

skola på? 

Enligt tidigare domar från mark- och miljööverdomstolen kan en detaljplan 

som överklagas få avslag om alternativutredningen saknas. 

 

 

Kommunens kommentar: 

Redovisning av de alternativa lokaliseringar som i ett tidigare skede utretts förs in i planbeskrivningen 

på sidan 8. 

 

 

 

Behovsbedömning 

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen 

delar kommunens åsikt, således behöver inte en 

miljökonsekvensbeskrivning tas fram. 
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Lantmäteriet 2019-02-01 

 

Vid genomgång av planförslagets samrådshandlingar har följande 

noterats: 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 

 

Delar av planen som bör förbättras 

Grundkarta 

• Angivelse om koordinatsystem i plan resp. höjd saknas. 

 

 

Kommunens kommentar: 

Informationen finns angiven i plankartans högra del. 

 

 

 

 

 

Hjo Energi 2019-01-23 

 

Hjo Energi AB har granskat samrådshandling för rubricerande objekt och vill med detta 

yttrande påtala att vi som Nätägare för Elnätet behöver placera en ny transformatorstation i 

omedelbar närhet till den planerade skolan. 

 

Vi önskar att vi i ett tidigt skede i planarbetet kan vara med och hitta en lämplig placering med 

tanke på belastningar och möjligheter att kunna göra service i framtiden. 

 

 

Kommunens kommentar: 

Samråd kring placering av ny transformator sker mellan Hjo Energi och kommunen. 
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Västtrafik 2019-02-11 

 

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

Söder 3:43, Lundby, ny skola i Hjo stad. 

Hjo kommuns diarienummer 2018-193. 

Planen syftar till att möjliggöra byggnation av skola. Skolan som planeras omfattar en F-6-skola 

(förskoleklass - årskurs 6), särskola F-6 och fritidshem F-6. Till skolan hör även en fullstor 

idrottshall som också kan användas efter skoltid. Ytterligare ytor som planeras är skolgård och 

en mindre boll plan om ca 60 x 40 meter. 

Västtrafik ser positivt på att fler målpunkter byggs i anslutning till befintlig kollektivtrafik, men 

då utbudet på de linjer som trafikerar närmsta hållplats är relativt begränsat, så är det viktigt att 

det skapas goda möjligheter att nå planområdet även med gång och cykel. 

Trafiksäkra passager över Falköpingsvägen bör byggas, så att så många som möjligt kan gå, cykla 

eller åka buss till skolan. 

Västtrafik har löpande dialog med kommunens kollektivtrafikansvariga om ev förändringar av 

utbud och linjesträckningar för de linjer som trafikerar området, utifrån utbyggnadsplaner och 

förändrat resandeunderlag. 

Västtrafik önskar också vara delaktiga i det fortsatta arbetet med utredning och utformning av 

hållplatslägen. 

 

 

Kommunens kommentar: 

Hjo kommun verkar för att öka möjligheterna till gång- och cykeltrafik i Hjo stad och det finns goda 

möjligheter redan idag att nå planområdet med cykel eller till fots. En hastighetssänkning till max 40 

km/h på hela Falköpingsvägen föreslås som trafiksäkerhetshöjande åtgärd. Andra 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder, till exempel ny utformning av Falköpingsvägen genom avsmalning eller 

refuger eller en upphöjd gång- och cykelpassage vid Lundbyvägen/Falköpingsvägen, kan genomföras vid 

behov. 
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Privat fastighetsägare 1  2019-02-11 

 

Som granne till fastigheten Söder 3:43 Lundby vill jag framföra följande synpunkter som en del 

av samrådet inför beslutet om ny detaljplan. 

Jag ser positivt på att en ny skola byggs i Hjo och jag förstår att den aktuella platsen är väl 

lämpad. Men det planerade bygget väcker också en rad frågor. 

Jag utgår ifrån att skolbyggnaderna kommer att ligga i den östra delen av området (dvs mot 

Lundbyvägen), eftersom säkerhetsavståndet till bensinstationen måste respekteras. Där tar 

byggnaderna också mindre av utsikten mot sjön från fastigheterna på Kornvägen, vilket 

uppskattas. 

Jag utgår också ifrån att infart till det planerade skolområdet blir från Lund byvägen eller 

Falköpingsvägen, eftersom en utbyggnad av Kornvägen skulle bli ett större ingrepp än att 

använda Lundbyvägen/Falköpingsvägen. 

Vid samrådsmötet den 23 :e januari framfördes en ide av de närvarande på mötet, om att lägga 

en parkeringsplats söder om Falköpingsvägen och förbinda den med det nya skolområdet med 

en gångtunnel under Falköpingsvägen. Jag ser positiv på det förslaget. Oavsett var 

parkeringsplatsen hamnar, så vill jag betona vikten av att bygga en säker övergång för 

skolbarnen över Falköpingsvägen. 

Jag förutsätter att behovet av en idrottshall utreds i relation till den befintliga Guldkrokshallen. 

Jag ställer mig positiv till att den planerade skolan har en idrottshall som används även utanför 

skoltid, men är samtidigt frågande till om Hjo stad behöver två hallar av större mått. 

 

 

Kommunens kommentar: 

Skolbyggnader planeras i den sydöstra delen av planområdet och in/utfarter mot Falköpingsvägen och 

Lundbyvägen.  

Hastighetssänkning till max 40 km/h på hela Falköpingsvägen föreslås som trafiksäkerhetshöjande 

åtgärd. Andra trafiksäkerhetshöjande åtgärderkan genomföras vid behov. 

En idrottshall som avses fylla skolans behov men också användas efter skoltid av föreningslivet, 

planeras utgöra en del av skolbyggnaden. 
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Privat fastighetsägare 2  2019-01-17 

 

Jag vill härmed skriftligen framföra anmärkning angående detaljplanen med hänsyn till att planen 

ej i detta utförande beskriver: 

• Byggnadernas utformning o placering 

• Vägnätets eventuella utbyggnad 

• Nya trafiksituationen 

Därmed avser jag behålla rätten att kunna överklaga framtida beslut att anta planen . 

 

Övrigt: 

Jag är positiv till att det planläggs för ny skola och idrottshall, dock vill jag ta del av planens 

utformning i detalj för att eventuellt ha synpunkter på den samma. 

Min avsikt är ej att förhala processen , endast att ha möjlighet att tycka till om utformningen av 

planen när utbredningen av området och dess eventuella konsekvenser blivit tydligare. 

 

 

Kommunens kommentar: 

Byggnadernas utformning, förutom höjd och fasadmaterial, regleras inte i detaljplanen utan är en fråga 

för bygglovet. Byggnadernas placering är förlagd till den östra delen av planområdet.  

Planförslaget innebär ingen utbyggnad av det allmänna vägnätet, däremot planeras vägar och 

parkeringar inom skolområdet för att tillgodose skolans behov. En trafikutredning och en 

bullerutredning har tagits fram för att utreda och planera för den trafiksituation som ett genomförande 

av planförslaget innebär. I planförslaget ingår också en illustration som visar hur en möjlig utbyggnad av 

området kan se ut.  
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Privat fastighetsägare 3  2019-02-05 

 

Efter att ha tagit del av samrådshandling (Dnr:2018-193) samt deltagit på 

samrådsmöte 2019-01-23 har vi som ägare till fastigheten  

nedanstående synpunkter. 

 

Vi önskar naturligtvis med tanke på den miljö vi vant oss vid och den utsikt vi 

har över Vättern, då det utgör ett av fastighetens största värden, att inte 

detaljplanen antas. Efter samrådsmötet inser vi dock att det blir svårt då det i 

princip verkar bestämt och några andra alternativ för en skolas placering inte 

längre utreds. 

 

Vi hoppas att kommunen inser att det är en stor förändring av vår boendemiljö 

och därför omhändertar nedanstående synpunkter i den fortsatta planeringen. 

Synpunkter vilka vi ser som rimliga i förhållande till den förändring för oss och 

den negativ påverkan på vår fastighets attraktionsvärde som en byggnation 

innebär. 

 

Vi önskar att den allmänt hållna detaljplanen vilken innebär att fastigheter med 

en nockhöjd på upp till 13 m över Falköpingsvägens medelhöjd kan byggas ca 

20 m från vår tomtgräns förändras. Vi önskar att detaljplanen förändras så att 

möjligheten att bygga med denna nockhöjd är på rimligt avstånd från vår 

tomtgräns och därmed inte förändrar vår utsikt så radikalt. Anledningen till detta 

är att vårt boningshus är uppfört med tanke på den utsikt som finns mot den 

öppna yta som planområdet avser och därigenom också Vättern. Vi har därför 

våra största ljusinsläpp (fönster) i riktning mot planområdet och Vättern. En 

byggnad med denna nockhöjd i planområdets västra eller norra delar är något 

som vi därför motsätter oss. Vi vill därför att det i detaljplanen anges ett område 

om ca 100 m från planområdets västra användningsgräns samt ca 60 m från 

planområdets norra användningsgräns där byggnader inte får uppföras. 

 

Vi vill också att det av detaljplanen framgår hur trafiksituationen och infarter till 

området skall placeras. I underlaget anges en ökning om ca 100-200 fordon per 

dygn vilket vi personligen tror är lågt räknat då en idrottshall även skall kunna 

nyttjas utanför skoltid. Längs Kornvägen som leder till vår fastighet är 

genomfart förbjuden idag vilket leder till att det enbart är trafik till fastigheterna 

längs vägen. En infart från detta håll till området skulle därför avsevärt förändra 

trafiksituationen för oss vilket gör att vi motsätter oss en sådan lösning. 
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Kommunens kommentar: 

Möjligheten att uppföra skolbyggnader har förskjutits till öster och en högsta nockhöjd för byggnader 

har ändrats till 9,5 meter över markens medelnivå, dock högst +137 meter över nollplanet.  

Planområdet har minskats något i riktning söderut. Prickad mark har införts i väster så att avståndet 

från byggrätten för skolan är ca 80 – 110 meter från Kornvägen och mer än 100 meter till 

bostadshusen på Kornvägen. I norr har prickad mark införts med 10 meter.  

En trafikutredning som beskriver beräknade förändringar och möjlig utformning av trafikytor inom 

planområdet har tagits fram och ingår som bilaga, frågan finns även sammanfattad i 

planbeskrivningen. Antalet fordonsrörelser har i utredningen beräknats till fler än tidigare. Infarter 

planeras via Lundbyvägen och Falköpingsvägen. 
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Privata fastighetsägare 4  2019-01-27 

 

Vi flyttade till  för ett år sedan och är såklart mycket oroade över vad skolbygget 

och dess detaljplan med fullstor idrottshall, parkering och avlämningsplats kommer innebära för 

det lugna läge med fin utsikt över Vättern som vi blev förälskade i och köpte. Det ger en klump 

i magen att tänka vad ett sådant bygge kommer göra med fastighetsvärdet och vad det kommer 

innebära för det avskilda läge vi investerade i. 

 

Primärt har vi fyra åsikter/farhågor om bygget: 

1-Höjden i detaljplanen. 13 meter är rätt rejält tilltaget? Skulle innebära en väldigt stor kontrast 

till övrig bebyggelse i området. Moderna skolbyggnader är ju inte direkt kända för att vara 

charmiga heller... Om det är som det sades på detaljplansmötet, att det är för möjliggöra 

byggen av en fullstor idrottshall - så kan man väl ändå bygga en nedsänkt hall snarare än ett 

fullstart schabrak på 13 meter ovan markhöjd? 

 

2 - Idrottshallens placering - bör om möjligt placeras ner mot Falköpingsvägen. Vi undanber oss 

ett monster till byggnad som ligger uppe på andra sidan Kornvägen, precis i angränsning till våra 

fastigheter. Tanken på en vägg på vadå? 10 meter i en fullstor idrottshall känns fruktansvärd att 

ha tvärs över tomtgränsen. Detta känns väldigt prioriterat. Att placera hallen nedåt 

Falköpingsvägen kan även fungera som bullerskydd från Falköpingsvägen, mot skolan. 

 

3 - Skolgårdens placering, och i förlängningen den extrema ljudnivå en rastgård för barn 

innebär. Bör även denna om möjligt placeras ner mot Falköpingsvägen för att slippa buller mot 

angränsande fastigheter på Lund byvägen och Kornvägen. En dåligt strategiskt placerad skolgård 

kan även innebära en del spring och hyss och bus in på angränsande tomter. 

 

4 - Trafiksituationen med avlämningsgenomfart samt parkering kommer innebära en stor 

påverkan på situationen på Kornvägen och Lundbyvägen. Idag är det genomfartsförbud på lilla 

Kornvägen vilket i kontrast till en av- och upptagningsplats, kommer bli en stor förändring. 

Avlämning och hämtning kommer öka trafiken markant dagtid, men även om nu idrottshallen 

skall vara en allmän hall, för användning av Hjos föreningar, så kommer trafiken öka även 

kvällstid och helgtid. En ny parkering kommer säkerligen också innebära en del stoj och stim 

nattetid, då den kommer vara nära belägen bensinmacken och således en naturlig samlingsplats 

för fordons-ungdomarna och det väsen dom för. Vi undanber oss därför strängt att denna 

parkeringsplats hålls så liten som möjligt, för att göra den mindre attraktiv som samlingsplats 

nattetid. 

 

 

Kommunens kommentar: 

Möjligheten att uppföra skolbyggnader har förskjutits till sydöst och en högsta nockhöjd för byggnader 

har ändrats till 9,5 meter över markens medelnivå, dock högst +137 meter över nollplanet.  

Idrottshallen planeras ingå som en del av skolbyggnaden och kunna användas efter skoltid av 

föreningslivet.  
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En utredning om eventuellt höga ljudnivåer från skolgård har tagits fram. De översiktliga beräkningarna 

har utgått från att skolgårdar placeras där de planeras i dagsläget och utifrån de förutsättningarna 

tyder beräkningarna på att Naturvårdsverkets riktvärden för verksamhetsbuller, som är 50 dBA vid 

bostäder, inte kommer att överstigas. Ljudmätningar kan vid behov genomföras när skolan är 

färdigställd, detaljplanen medger ljuddämpande åtgärder som till exempel utformning av skolgården 

eller avskärmning med plank. 

Parkeringsytor kommer att utformas efter skolans behov. Infarter planeras via Lundbyvägen och 

Falköpingsvägen. 
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Yttranden utan synpunkter /med information 

 

Skanova 2019-01-16 

 

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 intill aktuellt område markerade. 

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

 

 

 

Miljösamverkan Östra Skaraborg 2019-02-11 

 

Beslut 

Miljönämnden östra Skaraborg har inga synpunkter på förslaget under 

förutsättning att verksamheten utformas och byggnader lokaliseras på ett sådant 

sätt att Naturvårdsverkets riktvärden för buller från vägtrafik på ny skolgård 

uppfylls. 

 

 

 

 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2019-01-31 

 

Räddningstjänsten avger följande yttrande i aktuellt ärende: 

Räddningstjänsten har inget att erinra i aktuellt ärende men förväntar sig fortsatt 

samråd kring de punkter i planbeskrivningen som beskrivs kommer att utföras efter 

samråd med räddningstjänsten. 

 

 

 

 

Vattenfall 2019-01-17 

 

Vattenfall Eldistribution (Vattenfall) har tagit del av handlingarna av detaljplan för del av Söder 

3:43 och lämnar följande yttrande. 

Vattenfall har inga elanläggningar inom planområdet och har därför inget att erinra. 
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Trafikverket 2019-01-21 

 

Ärende 

Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna gällande detaljplan för del av 

fastigheten Söder 3:43, Lundby. Förslaget syftar till att göra det möjligt att bygga en ny 

F-6-skola med särskola, fritidshem och idrottshall. 

 

Statlig infrastruktur 

Trafikverket är väghållare för den statliga vägen 195 som går ca 130 meter väster om 

planområdet. Väg 195 är utpekad som riksintresse för kommunikationer och även 

funktionellt prioriterad för dagliga personresor och godstransporter. Trafikmängden på 

väg 195 omedelbart norr om cirkulationsplatsen uppmättes år 2017 till 3 814 

fordon/årsmedeldygn, varav 562 tunga. Gällande hastighetsbegränsning är 80 km/h. 

 

Trafikverkets synpunkter 

Trafikverket bedömer att planförslagets påverkan på statlig infrastruktur är begränsad 

och har inte några synpunkter på detaljplanen. 

 

 

 

 

 

Ellevio 2019-04-26 

Ellevio har yttrat sig om att man inte är berörda. 
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Minnesanteckningar från samrådsmöte  

 

Tid: 23/1 2019, 18.30 – ca 19.30 

 

Plats: Estridsalen, Kulturkvarteret i Hjo 

 

Närvarande: 

Åtta boende/deltagare 

 

Charlotte Paulsson, stadsarkitekt 

Ronny Keinvall, projektledare 

Louise Eriksson, planarkitekt 

 

 

 

Mötet inleds med att Louise Eriksson gör en kort genomgång av planförslaget och 

planprocessen.  

 

 

De synpunkter som framförallt tas upp tas upp är:  

Att en högsta höjd för byggnader på 13 meter kommer att innebära förstörd utsikt  

Idrottshallens placering 

Trafiksituationen och var tillfarten till skolan och idrottshallen kommer att lokaliseras,  

Bullerstörning från skolan, skolgårdens placering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22(24) 

 

 

Ändringar som skett mellan samråd och granskning 

 

På plankartan: 

 

Planområdesgränsen har utökats i norr mot gällande detaljplan S62, minskats något i väster och 

flyttats närmare gång- och cykelvägen i söder. 

 

Markanvändningen Natur utökats längs hela planområdesgränsen i norr och har lagts till i 

sydöstra hörnet. 

 

Prickad mark har införts. 

 

Högsta nockhöjd på huvudbyggnad i meter över Falköpingsvägens medelhöjd utefter tomtgräns 

har ändrats till 

Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan, +137 meter, och  

Högsta nockhöjd i meter över markens medelnivå, 9,5 meter. 

Takkupor, fläktar och tekniska anläggningar får även i granskningsförslaget uppföras över högsta 

nockhöjd.  

 

En utformningsbestämmelse som säger att fasadmaterial ska utgöras av trä och/eller tegel och 

att detaljer får utföras i andra material, har införts. 

 

Exploateringsgraden har ändrats från Största byggnadsarea i procent av fastighetsarea till 

Största bruttoarea i procent av fastighetsarea.  
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I planbeskrivningen: 

 

Sidan 4: 

Under Inledning: Information om övergång till utökat förfarande förs in.  

Under planhandlingar: Ytterligare bilagor har lagts till. 

 

Sidan 5: 

Under Planens bakgrund, syfte och huvuddrag: Information om den planerade skolan har 

uppdaterats. 

Under Undersökning om betydande miljöpåverkan: Uppgift om att planförslaget inte kan antas 

medföra betydande miljöpåverkan, att länsstyrelsen delar kommunens bedömning och att beslut 

om betydande miljöpåverkan fattas av byggnadsnämnden i samband med beslut om granskning. 

 

Sidan 7: 

Under Areal och ägandeförhållanden: Planområdet storlek har uppdaterats 

Under Översiktsplan: Information om riskavståndet till bensinstationer har ändrats. 

 

Sidan 8: 

Under Mark och vegetation: Uppgift om hur många meter markan sluttar har ändrats och att 

marken används för jordbruksändamål. 

Redovisning av de alternativa lokaliseringar som i ett tidigare skede utretts förs in. 

 

Sidan 10: 

Under Geoteknisk undersökning: Information om radon har ändrats. 

 

Sidan 12: 

Under Risk: Information om riskavståndet till bensinstationer har ändrats. 

 

Sidan 13: 

Under Planförslag: Illustrationer av möjlig utformning av skolområdet och ett snitt som 

illustrerar höjdförhållandena förs in. 

 

Sidan 14: 

Under Skola: Information om den planerade skolan har uppdaterats: 

Under Placering, utformning och utförande: Informationen har uppdaterats i förhållande till de 

ändringar som gjorts på plankartan. 

 

Sidan 15: 

Information under Angöring, Trafik och Buller har ändrats. Uppgifter om utredningar har lagts 

till. 
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Sidan 16: 

Under Parkeringsbehov: Informationen har uppdaterats. 

Under Dagvatten: Rubriken ändras till Skyfall/Dagvatten och information i enlighet med den 

utredning som tagits fram förs in. 

Under El-teknisk infrastruktur, telefoni: Uppgift om Skanova tas bort. 

 

Sidan 18: 

Under Tidplan: Tidplanen ändras. 

Under Fastighetsbildning: Uppgift om planområdets storlek ändras. 

 

Sidan 19: 

Under Konsekvenser: En rubrik om jordbruksmark förs in. Information under Trafik och 

Hållbarhet ändras. 

 

 

 

 

 

Louise Eriksson 

planarkitekt 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 




