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Sammanfattning av granskningsutlåtandet  

Ändring av detaljplan D154, Eldaren 1   

Eldaren 1 

Dnr 2018-181 

2019-02-26 

 

Planprocessen genomförs som standardförfarande. Planförslaget har varit ute på granskning hos 

berörda sakägare och myndigheter 2019-02-08 – 2019-02-24. Planhandlingarna har också 

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

hemsida. Granskningsutlåtandet innehåller en redovisning av de synpunkter som kommit in 

under granskningen och kommunens ställningstaganden. Sammanlagt har sex yttranden 

inkommit, varav ett med synpunkter.  

 

Yttranden  

Med synpunkter 

Lantmäteriet   2019-02-18 

 

Utan synpunkter 

Trafikverket   2019-02-13 

Länsstyrelsen Västra Götaland 2019-02-15 

Hyresgästföreningen  2019-02-18 

Skanova   2019-02-20 

Miljösamverkan Östra Skaraborg 2019-02-22 

 

 

Sammanfattning av granskningsutlåtandet 

Då det inte längre rekommenderas att antal våningar används som planbestämmelse eftersom 

det inte ger någon egentlig ledning för hur hög en byggnad får vara frågar Lantmäteriet 

kommunen om man övervägt att istället reglera byggnadens höjder på annat sätt. Kommunen 

beaktar Lantmäteriets fråga och inför istället bestämmelse om högsta nockhöjd i enlighet med 

befintlig byggnad samt utformningsbestämmelser för respektive del av tillbyggnaden. 

 

Mellan granskning och antagande har planbestämmelsen om antal våningar på plankartan ändrats 

till bestämmelse om högsta nockhöjd i enlighet med befintlig byggnad och 

utformningsbestämmelser för respektive del av tillbyggnaden. 
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Yttranden med synpunkter/erinran och kommunens 

kommentarer 

 

Lantmäteriet 2019-02-18 

Vid genomgång av planförslagets granskningshandlingar (daterade 

2019-01-29) har följande noterats: 

 

Delar av planen som skulle kunna förbättras 

Ej rekommenderat att reglera antal våningar 

Regeringen har i flera sammanhang betonat vikten av att detaljplanerna 

utformas på ett enhetligt sätt för att underlätta framtida digitalisering 

och förenkla byggprocessen. Detaljplanen tas fram enligt 

PBL med de regler som gäller för detaljplaner med planstart från och 

med januari 2015. För denna typ av detaljplaner bör som bekant Boverkets 

allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan, tillämpas. 

 

Det rekommenderas inte längre att antal våningar ska användas som 

planbestämmelse då det inte ger någon egentlig ledning för hur hög 

en byggnad får vara. Boverket har kommit fram till att det inte är 

lämpligt att reglera våningsantal i detaljplan då detta är ett otydligt 

begrepp. Det finns inga bestämmelser för hur hög en våning kan 

vara, och är vidare oklart om exv. vind eller källare ska anses vara en 

våning. Ses. 53 i Boverkets konsekvensutredning. 

 

Lantmäteriet noterar att bestämmelse om våningsantal finns i planen 

i övrigt men vill ändå fråga om det övervägts att istället reglera med 

bestämmelser om byggnadshöjd kombinerat med utformnings- eller 

varsamhetsbestämmelser för att uppnå avsikten med ett visst våningsantal? 

 

Kommunens kommentar: 

Kommunen beaktar Lantmäteriets fråga. Bestämmelsen om våningsantal ändras till högsta 

nockhöjd om 8 meter för huvudbyggnaden, vilket i princip motsvarar befintlig byggnads höjd 

som uppmätts till 7,9 m, samt en utformningsbestämmelse för respektive del av tillbyggnaden: 

f1 Tillbyggnadens taknock ska underordna sig den befintliga 

f2 Nockhöjd får inte överstiga befintlig byggnads takfot 
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Yttranden utan synpunkter 

 

 

Trafikverket   2019-02-13 
 

”Ärende 

Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna gällande detaljplan för 

fastigheten Eldaren 1 i Hjo stad, Hjo kommun. Syftet med planändringen är att utöka 

byggrätten för att möjliggöra en mindre tillbyggnad av befintlig huvudbyggnad samt en 

justering av byggrätten för den befintliga byggnaden som en anpassning till 

verkligheten. Trafikverket är väghållare för den allmänna vägen 195 ca 1,8 km väster om det 

aktuella området. 

 

Tidigare samråd 

Trafikverket har yttrat sig över detaljplanen i samrådsskedet och framförde då inte 

några synpunkter på planförslaget. 

 

Trafikverkets synpunkter 

Statlig infrastruktur påverkas inte ändringen och Trafikverket har därmed inte några 

synpunkter på planförslaget.” 

 

 

Länsstyrelsen Västra Götaland 2019-02-15 

 

”Länsstyrelsens samlade bedömning 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § 

PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte 

kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas. 

 

Motiv för bedömningen 

Länsstyrelsen befarar inte att: 

• Riksintresse kommer att skadas påtagligt (både MB kap 3 och 4) 

• Mellankommunal samordning blir olämplig. 

• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs (MB 5 kap, luft och vatten) 

• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser (MB 7 kap) 

• Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller 

till risken för olyckor, översvämning eller erosion (buller, strålning, 

risk för olyckor, översvämning, erosion) 

Synpunkter på granskningshandlingen 

Framförda synpunkter i samrådet har i allt väsentligt beaktats.” 
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Hyresgästföreningen  2019-02-18 
 
 

”Hyresgästföreningen Skaraborg har tagit del av "Underrättelse om granskning av ändring av 

detaljplan D154" samt för den bifogade handlingar. 

 

Hyresgästföreningen Skaraborg ser positivt på att man har tagit hänsyn till de kulturhistoriska 

värdena. 

 

I övrigt har föreningen inget att erinra.” 

 

 

 

 

Skanova   2019-02-20 

 

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

finns något att invända mot planförslaget.” 

(Luftledning för egen telefoni i karta går i verkligheten inte inom den utökade byggrätten.) 

 

 

 

 

Miljösamverkan Östra Skaraborg 2019-02-22 

 

Miljönämnden östra Skaraborg avstår från att yttra sig ytterligare i detta ärende. 
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Ändringar som gjorts mellan granskning och antagande 

 

På plankartan: 

Bestämmelsen om våningsantal har ändrats till högsta nockhöjd om 8 meter för 

huvudbyggnaden, vilket i princip motsvarar befintlig byggnads höjd som uppmätts till 7,9 m, samt 

en utformningsbestämmelse för respektive del av tillbyggnaden: 

f1 Tillbyggnadens taknock ska underordna sig den befintliga 

f2 Nockhöjd får inte överstiga befintlig byggnads takfot 

 

I planbeskrivningen: 

Information om antal våningar har ersatts med information om nockhöjd och 

varsamhetsbestämmelser på sidan 3. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Louise Eriksson, planarkitekt 

 

 


