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Samrådsredogörelse för detaljplan för ändring av detaljplan för kv 

Kättingen m.fl. Hjo kommun, Västra Götalands län 

Sammanfattning av planförslaget 

Efter beslut i kommunstyrelsen (2021-08-25 §89) fick Samhällsbyggnad uppdraget att göra en 

översyn av befintliga detaljplaner och ändra som de som kan effektiviseras.  

I området finns fyra detaljplaner som samtliga ska revideras och detta är första steget. Ändringen 

innefattar att byggrätten utökas från 33 % till 80 %. Detta innebär att marken kan effektiveras och 

förtätas med byggnader.  Vidare så utökas även markanvändningen med verksamheter utöver 

markanvändningen industri.  

Samrådet 

I enlighet med PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap. 17 § har planförslaget varit ute på samråd under 

tiden mellan 2022-01-27 och 2022-02-17. Berörda sakägare, kommunala instanser, statliga 

myndigheter, berörda fastighetsägare, organisationer och övriga berörda har beretts tillfälle för 

samråd. Förslaget har varit utsänt för kännedom via brev till berörda och funnits tillgängligt på 

fysiskt hos Hjo kommun och i Kulturkvarteret samt tillgängligt på kommunens hemsida.  

 

Efter samrådet har 9 yttranden inkommit. I detta dokument sammanställs och besvaras inkomna 

synpunkter som berör detaljplanen. Samtliga yttranden finns att tillgå i sin helhet på Hjo kommun. 

 

Yttranden har lämnats av: 

Namn Inkommit 

1. Länsstyrelsen Västra Götaland 2022-02-22 

2. Lantmäteriet 2022-02-15 

3. Trafikverket 2022-02-07 

4. Miljösamverkan östra Skaraborg 2022-02-17 

5. Avfallshantering Östra Skaraborg 2022-02-10 

6. Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2022-02-04 

7. Västtrafik 2022-02-14 
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8. PostNord Sverige AB 2022-02-07 

9. Förvaltningen för kulturutveckling 2022-02-14 

 

1. Länsstyrelsen Västra Götaland 

Sammanfattning: 

Bedömning enligt 11 kap. 10 § PBL 

 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända 

förhållanden att frågor som berör hälsa / säkerhet eller miljökvalitetsnormer för vatten måste lösas 

på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte skall 

prövas av Länsstyrelsen 

 

Hälsa/Säkerhet 

Olycksrisk 

Eftersom användningen ”verksamheter” i större utsträckning än industri även kan omfatta viss 

publik verksamhet bör kommunen redovisa om det finns eller planeras för industri som kan 

utsätta omgivningen för olycksrisk. 

 

Miljökvalitetsnormer 

Dagvattenhantering 

 

Länsstyrelsen delar inte kommunens bedömning att dagvattenhanteringen inte behöver utredas 

med hänvisning till att marken är så pass hårdgjord och att dagvattenflöden redan utretts i 

ursprungsplanen. Ortofoto över planområdet visar att en ganska stor andel består av grönytor idag. 

En fullt utnyttjad byggrätt kan medföra en stor ökning av dagvattenflöden från planområdet. 

 

Planområdet angränsar i väster till ett vattendrag som mynnar i Vättern. Delar av planområdet ingår 

i eller angränsar till vattenskyddsområdet för dricksvattentäkten Vättern. Nedströms planområdet, 

i höjd med cykelvägen har förekomst av öring konstaterats vid upprepade elfisken under perioden 

2002–2016. 

 

Dagvattenhanteringen ska utredas med beaktande av den ökade byggrätten från 33 % till 80 % och 

med ökad hårdgöringsgrad för att säkerställa att miljökvalitetsnormen för Vättern inte riskerar att 

försämras. En dagvattenutredning ska genomföras innan planändringen kan antas. Den bör även 

beskriva om befintligt och planerat verksamhetsområde är förenligt med 

vattenskyddsföreskrifterna. 

 

Om kommunen hänvisar till tidigare genomförd utredning ska denna i så fall redovisas och bedömas 

om den är tillräcklig enligt nu gällande bestämmelser om MKN för vatten. 

 

 

Råd enligt 2 kap. PBL 
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Klimatanpassning  

Även om marken redan idag möjliggör fullt hårdgörande av marken, rekommenderar 

Länsstyrelsen att kommunen ser över översvämningsrisken i samband med skyfall. Riskerna 

kopplade till skyfall förväntas öka i framtiden och kommunen bör ta varje tillfälle i akt för att 

öka motståndskraften och robustheten mot denna typ av händelser. Med stora ytor som är 

hårdgjorda i form av byggnader, vägar och parkering ökar också riskerna kopplat till höga 

temperaturer. Eftersom klimatförändringarna kommer medföra ett varmare klimat med fler 

och intensivare värmeböljor bör kommunen beskriva hur man ska undvika att skapa så kallade 

värmeö-effekter. Länsstyrelsen rekommenderar kommunen att arbeta för att motverka 

oönskade värmeöar genom exempelvis placering och utformning av byggnader samt närheten 

till träd och grönska. Ett sådant arbete skulle även kunna ske i samband med ändring av 

detaljplaner. 

 

Geoteknik 

Planbeskrivningen saknar kommunens bedömning av markens lämplighet utifrån planområdets 

förutsättningar. Kommunen måste i den fortsatta planprocessen utreda om det finns geotekniska 

risker för området. Planbeskrivningen behöver kompletteras med kommunens bedömning av 

markens lämplighet för avsedd användning. 

 

Barnperspektiv 

Länsstyrelsen anser att det saknas ett resonemang om hur barnperspektivet påverkas av 

planförslaget. Detta behöver kompletteras i planbeskrivningen.  

 
Koppling till miljömålen 

Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett viktigt verktyg för att uppnå miljömålen. 

PBL (2010:900) är direkt knuten till miljöbalken, enligt dess 2 kap 2 §. Miljömålen ska enligt 

miljöbalkspropositionen (1997/98:45) vara vägledande vid tillämpningen av miljöbalken.  

En översiktlig redovisning av miljömål på olika nivåer, det nuvarande miljötillståndet och 

planinnehållets förhållande till detta saknas, vilket gör det svårt att bedöma föreslagna åtgärder från 

miljösynpunkt. 

 

Övriga synpunkter 

Länsstyrelsen rekommenderar kommunen att se över planbestämmelserna på plankartan så de 

följer Boverkets föreskrifter (2020:5) om detaljplan och Boverkets allmänna råd (2020:6) om 

redovisning av reglering i detaljplan. 

  

Kommentar: 

Planbeskrivningen kompletteras gällande utökningen av markanvändningen och vad det kan få för 

konsekvenser med en ökad rörelse av människor.  

En dagvattenutredning tas fram till granskningsskedet och läggs till i planhandlingarna. Vidare läggs 

informationen kring potentiellt föroreningar in i planhandlingarna.   

Planbeskrivningen kompletteras med text gällande: 

• Vätterns vattenskyddsområde och miljökvalitetsnormer 

• Miljömålen 

• Barnperspektiv 

• Geoteknik 
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Planhandlingarna justeras så de följer Boverkets föreskrifter 

 

2. Lantmäteriet 

Sammanfattning: 

Lantmäterimyndigheten har tagit del av samrådshandlingarna i rubricerat planförslag och har inget 

att erinra mot dessa. 

 

Kommentar 

Noterat. 

 

3. Trafikverket 

Sammanfattning: 

Trafikverkets anläggningar eller intressen berörs inte av (åtgärden) och Trafikverket har därmed 

ingen erinran. 

 

Kommentar 

Noterat 

 

 

4. Miljösamverkan östra Skaraborg 

Sammanfattning: 

Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att lämna följande synpunkter på förslaget:  

• Flera av fastigheterna inom planområdet finns med i länsstyrelsens databas över potentiellt 

förorenade områden (EBH-stödet). Det kan även finnas föroreningar på övriga fastigheter. 

Detta behöver utredas innan markarbeten genomförs på fastigheterna. På fastigheten 

Hyveln 1 har föroreningar påträffats framför allt i grundvattnet, men även i jord.  

• Delar av planområdet ligger inom Vätterns vattenskyddsområde. Detta behöver framgå av 

planhandlingarna.  

• Av planbeskrivningen framgår att dagvattenhantering inte behöver utredas ytterligare då 

detta utretts i ursprungsplanen. Då den ursprungliga planbeskrivningen eller 

dagvattenutredningen gjorts tillgänglig går inte det att bedöma denna uppgift. Eftersom 

Sjörydsbäcken ingår i Vätterns vattenskyddsområde har förutsättningarna förändrats. Ett 

utsläpp av diesel inom kv Kofoten 2016 orsakade stor skada i Sjörydsbäcken och nådde 

även Vättern, vilket motiverar att dagvattensituationen i området ses över.  

• På fastigheterna Degel 1 och Degeln 2 finns anmälda ytjordvärme-anläggningar. Man 

behöver ta hänsyn till dessa vid exploatering av fastigheterna. Eventuella ändringar av 

anläggningarna ska anmälas till miljönämnden.  

 

 

Kommentar 

En dagvattenutredning tas fram till granskningsskedet och läggs till i planhandlingarna. Vidare läggs 
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informationen kring potentiellt föroreningar in i planhandlingarna.   

Planbeskrivningen kompletteras med text gällande: 

• Förorenade områden 

• Vätterns vattenskyddsområde.  

 

5. Avfallshantering Östra Skaraborg 

Sammanfattning: 

Avfall & Återvinning Skaraborg har inget att yttra i ärendet 

 

Kommentar 

Noterat. 

 

6. Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

Sammanfattning: 

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. 

 

Kommentar 

Noterat 

 

7. Västtrafik AB 

Sammanfattning: 

Västtrafik ser positivt på att ytterligare verksamheter tillkommer i anslutning till befintliga gång- och 

cykelvägar. Planbeskrivningen saknar dock text om kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik 

och bör därför kompletteras med detta. 

 

Närmaste hållplats Nygatan på Skövdevägen ligger ca 1,5 km söder om planområdet, vilket 

innebär att avståndet till kollektivtrafik är ganska långt. Med fler verksamma och besökare till 

området ökar sannolikt bilanvändandet och bilberoendet, om det inte samtidigt görs åtgärder 

för att öka attraktiviteten för de hållbara färdsätten. 

 

För att minska bilberoendet så behöver det beskrivas hur det hållbara resandet till området kan 

öka, t.ex. genom att det byggs trygga och säkra anslutningar till planområdet för gående och 

cyklande och att det finns ett sammanhängande cykelvägnät inom tätorten. Det finns idag 

utbyggd gång- och cykelväg utmed Sveavägen, men denna behöver också anslutas till gatunätet 

inom planområdet på ett gent, tryggt och säkert sätt. Det är också viktigt ur ett barnperspektiv 

att denna grupp på ett tryggt och säkert sätt kan ta sig till verksamheter som etablerar sig i 
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området som delvis riktar sig till ungdomar. 

 

Kommentar 

Planbeskrivningen kompletteras med text gällande kollektivtrafik.  

 

8. PostNord Sverige AB 

Sammanfattning: 

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.  

 

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.  

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

 

Kommentar 

Noterat 

 

 

9. Förvaltningen för kulturutveckling 

Sammanfattning: 

De fastigheter som detaljplanen omfattar ligger inte inom någon av de kulturmiljöer som 

uppmärksammats i det kunskapsunderlag för Hjo stad som Västarvet under 2016-17 arbetat fram 

på uppdrag åt Hjo kommun. Planområdet gränsar till en av kulturmiljöerna, nämligen 20 Skruven 

m.fl., men då det främst är byggrätterna som ökar i omfattning och inte bebyggelsens höjd torde 

förändringen inte innebära någon negativ påverkan på den utpekade kulturmiljön. Förvaltningen för 

kulturutveckling har därför inget att erinra mot förslaget till ändring av detaljplanen. 

 

Kommentar 

Noterat. 

 

Förslag till revidering för ändring av detaljplan för kv Kättingen m.fl. 

Hjo kommun, Västra Götalands län 

 

Hjo kommun har bedömt att det är lämpligt att gå vidare med följande justeringar: 

 

En dagvattenutredning tas fram till granskningsskedet och läggs till i planhandlingarna. Vidare läggs 

informationen kring potentiellt föroreningar in i planhandlingarna.   
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Planhandlingarna justeras så de följer Boverkets föreskrifter 

Planbeskrivningen kompletteras gällande utökningen av markanvändningen och vad det kan få för 

konsekvenser med en ökad rörelse av människor.  

Planbeskrivningen kompletteras med text gällande: 

• Kollektivtrafik 

• Förorenade områden 

• Dagvatten 

• Vätterns vattenskyddsområde 

• Miljömålen 

• Barnperspektiv 

• Geoteknik 

 

 

Samrådsredogörelsen har upprättats av Hjo kommun 

 

Patrik Igelström    

Planarkitekt    

 

 


