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Sammanfattning av samrådsredogörelsen  

Ändring av detaljplan D154, Eldaren 1   

Eldaren 1 

Dnr 2018-181 

2019-01-29 

 

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

berörda sakägare och myndigheter 2018-12-19 – 2019-01-13. Planhandlingarna har också 

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

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

under samrådet och kommunens ställningstaganden. Sammanlagt har 7 yttranden inkommit, 

varav 2 med synpunkter.  

 

Yttranden  

Med synpunkter 

Västra Götalandsregionen, Västarvet 2019-01-08 

Länsstyrelsen Västra Götaland 2019-01-10 

 

Utan synpunkter 

Miljösamverkan Östra Skaraborg 2018-12-27 

Trafikverket   2019-01-07 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2019-01-07 

Lantmäteriet   2019-01-09 

Hjo hembygdsförening  2019-01-12 

 

 

Sammanfattning av samrådsredogörelsen 

Västarvet bedömer att kulturmiljön i det område som planområdet ligger i är av mycket stort 

värde då det anses vara det bästa exemplet i Skaraborg på väl bibehållen småskalig industrinära 

egnahemsbebyggelse från 1900-talets början i stadsmiljö. För att inte riskera att påverka den 

småskalighet som präglar kulturmiljön måste ett förslag till tillbyggnad därför studeras mycket 

omsorgsfullt. 

 

Länsstyrelsen anser att det är positivt att de kulturhistoriska värdena poängteras och att 

kommunen bör komplettera planbeskrivningen med en redogörelse för transporter med farligt 

gods. 

 

Mellan samråd och granskning har planbeskrivningen kompletterats med en redogörelse för 

transporter med farligt gods. Ett garage inom planområdet som felaktigt funnits med i 

grundkartan i samrådsförslaget har tagits bort. En inmätt byggnad har förts in i grundkartan och 

mindre justeringar av egenskapsgränser har gjorts i förhållande till den. 
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Yttranden med synpunkter/erinran och kommunens 

kommentarer 

 

Västra Götalandsregionen, Västarvet 2019-01-08 

 

”Angående ändring av detaljplan D154, fastigheten 

Eldaren 1, Hjo stad och kommun 

 

Västarvet har erhållit rubricerade ärende för yttrande och vill framföra följande synpunkter. 

Fastigheten Eldaren 1 ligger i en kulturmiljö som uppmärksammats i det kunskapsunderlag 

för Hjo stad som Västarvet under 2016-17 arbetat fram på uppdrag åt Hjo kommun 

(Område 15 - Nolgatan-Skövdevägen). Kulturmiljön Nolgatan-Skövdevägen beskrivs i 

kunskapsunderlaget som en miljö med mycket stark förankring i Hjo som industristad. 

Kulturmiljön är som helhet fortfarande väl bibehållen från tidigt 1900-tal, även om en del 

enskilda bostadshus genomgått förändringar på senare år och enstaka nybyggnader har 

gjorts. Bebyggelsen har dock i de flesta fall kvar sin huvudkaraktär sedan tidigt 1900-tal och 

har ofta en ursprunglig volym och fasadutformning, i vissa fall även på detaljnivå. Området 

vid Nolgatan-Skövdevägen uppges i kunskapsunderlaget vara det bästa exemplet i 

Skaraborg på väl bibehållen småskalig industrinära egnahemsbebyggelse från 1900-talets 

början i stadsmiljö. Mot den bakgrunden bedöms kulturmiljön vara av mycket stort 

kulturhistoriskt värde. Kulturmiljön karaktäriseras av en väl sammanhållen bebyggelsemiljö 

med dels småskalig industri- och verksamhetsbebyggelse i tegel eller trä från 1900-talets 

början, dels egnahem och mindre villor från ca 1905-1930 med enstaka inslag av små 1940- 

talsvillor. De historiska och visuella sammanhangen mellan industrimiljöerna och den 

närliggande småskaliga egnahemsbebyggelsen ger kulturmiljön dess grundkaraktär och 

särdrag. Kvarteret Eldaren utmärker sig i kulturmiljön genom sin småskaliga och 

oregelbundna tomtstruktur. 

 

Fastigheten Eldaren 1 är uppmärksammad i kunskapsunderlaget, och utgör tillsammans med 

ett par objekt i kvarteret Svarvaren välbevarade exempel på villor uppförda i 20- 

talsklassicism. Dessa 1920-talsvillor med brutna tak och relativt symmetrisk fasadutformning 

står sålunda i viss kontrast till de något äldre egnahemmen, som ofta har Lformad plan och 

fasader med mer eller mindre utvecklad panelarkitektur. 

 

Det är enligt Västarvet viktigt att kulturmiljöns byggnader med skilda funktioner från olika 

tidsepoker även i framtiden behåller sin särpräglade karaktär, såväl bostadshusen som 

industri- och verksamhetsbebyggelsen. Undertecknad har förståelse för att det kan finnas 

praktiska behov av tillbyggnad av bostadshuset på Eldaren 1. Samtidigt utgör småskaligheten en 

del av kulturmiljöns särdrag, vilket bidrar till det samlade kulturhistoriska värdet. En tillbyggnad, 
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särskilt i två våningsplan, riskerar enligt Västarvet att påverka den 

småskalighet som präglar kulturmiljön. Ett förslag till tillbyggnad måste därför studeras 

mycket omsorgsfullt. Då bostadshuset på fastigheten Eldaren 1 ligger i ett exponerat läge i 

korsningen Skövdevägen-Sveavägen, är det än mer angeläget att en eventuell tillbyggnad utförs 

på ett anpassat sätt.” 

 

Kommunens kommentar:  

Tillbyggnadens utformning studeras omsorgsfullt i bygglovskedet. 
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Länsstyrelsen Västra Götaland 2019-01-10 

 

”Förslag till ändring av detaljplan för del av kvarteret Eldaren i 

Hjo kommun, Västra Götalands län 

Handlingar daterade 2018-12-04 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 ändringen är att utöka byggrätten för att möjliggöra en mindre 

tillbyggnad av huvudbyggnaden på fastigheten Eldaren 1. I gällande 

detaljplan är en tillbyggnad inte möjlig eftersom marken runt 

huvudbyggnaden inte får bebyggas. 

 

Länsstyrelsen anser att planförslaget inte strider mot några 

prövningsgrunder. 

 

Länsstyrelsen anser att det är positivt att de kulturhistoriska värdena 

poängteras. Kommunen bör dock se över sin planbeskrivning och 

komplettera den med en redogörelse för transporter med farligt gods. 

 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrundema i 11 kap 10 § 

PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av en ändring av detaljplan 

enligt förslaget inte kommer att prövas. 

 

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. 

• 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 inte strider mot några prövningsgrunder. 
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Råd enligt 2 kap. PBL 

Farlig gods 

Planområdet ligger intill Skövdevägen som är en rekommenderad sekundär 

transportled för farligt gods. Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätten 

för att möjliggöra en mindre tillbyggnad av huvudbyggnaden på fastigheten 

Eldaren 1. Länsstyrelsen har inget krav på att det görs en riskutredning då 

den mindre tillbyggnaden inte påverkar riskbilden men vill ändå ta upp 

följande. 

I checklistan "Undersökning om Ändring av detaljplan D154, fastigheten 

Eldaren 1 kan antas medföra betydande miljöpåverkan" framgår att 

fastigheten ligger vid en rekommenderad transportled för farligt gods. I 

checklistan har kommunen gjort bedömningen att risker från farligt gods 

inte ger någon påverkan. Det saknas en redogörelse för transporter med 

farligt gods i planbeskrivningen. Här bör det finnas en beskrivning av 

riskkällan och framgå om och vilka transporter med farligt gods som går 

förbi planområdet. Det lämpligt att kommunen anger bakgrunden till 

bedömningen att riskkällan inte kan påverka planområdet 

 

Kulturmiljö 

Länsstyrelsen har tagit del av Västarvets synpunkter och med hänvisning till 

deras yttrande anser Länsstyrelsen att småskaligheten är viktig och ett 

eventuellt tillbyggnadsförslag bör utformas med stor omsorg om volymer 

och detaljer. Det är positivt att de kulturhistoriska värdena poängteras. 

 

Behovsbedömning 

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på 

miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, således behöver inte en 

miljökonsekvensbeskrivning tas fram. 

 

Kommunens kommentar: 

Planbeskrivningen kompletteras med information om farligt gods på sidan 3. 
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Yttranden utan synpunkter 

 

 

Miljösamverkan Östra Skaraborg 2018-12-27 

 

”Remiss om samråd för ändring av detaljplan D154 i Hjo 

stad (1497-P85) 

 

Beslut 

Miljönämnden östra Skaraborg har inga synpunkter på förslaget. 

 

Redogörelse för ärendet 

En remiss om ändring av detaljplan för fastigheten Eldaren 1 har kommit in från 

Samhällsbyggnad i Hjo kommun.” 

 

 

 

 

 

 

Trafikverket   2019-01-07 

 

”Trafikverkets samrådsyttrande gällande detaljplan för Eldaren 1, Hjo kommun 

 

Ärende 

Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna 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. 

 

Trafikverkets synpunkter 

Statlig infrastruktur påverkas inte ändringen och Trafikverket har därmed inte några 

synpunkter på planförslaget.” 
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Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2019-01-07 
 

”Yttrande gällande planprocessen 

 

Ärende: Yttrande gällande planprocessen - samråd om ändring av detaljplan 

D154, Hjo kommun. 

 

Fastighetsbeteckning: HJO ELDAREN 1 

 

Räddningstjänsten avger följande yttrande i aktuellt ärende: 

- Räddningstjänsten har inget att erinra i aktuellt ärende.” 

 

 

 

 

 

Lantmäteriet   2019-01-09 

 

”Ändring av detaljplan D154 (1497-P185) i Hjo stad 

Ert ärende: 2018-181 

 

Lantmäterimyndigheten har tagit del av planförslagets samrådshandlingar 

och har inget att erinra mot dessa.” 

 

 

 

 

 

Hjo hembygdsförening  2019-01-12 

 

”Ändring av detaljplan för del av kvarteret Eldaren, fastigheten Eldaren 1, 

Hjo kommun 

 

Hjo Hembygdsförening har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerat 

detaljplaneförslag. 

 

De kulturhistoriska värdena säkerställs på plankartan med ett q. I 

planbeskrivningen förtydligas syftet med q - bestämmelsen. 

Hjo hembygdsförening har därför inget att erinra mot planförslaget.” 
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Ändringar som gjorts mellan samråd och granskning 

 

 

På plankartan: 

 

En mindre byggnad inom planområdet för ändringen som felaktigt funnits med i grundkartan i 

samrådsförslaget har tagits bort. Då prickmarken i samrådsförslaget följde den obefintliga 

byggnaden har denna justerats till att följa egenskapsgränsen i gällande detaljplan. En ny 

komplementbyggnad får uppföras inom den korsade marken. 

 

En inmätt huvudbyggnad har förts in i grundkartan och mindre justeringar av egenskapsgränser 

har gjorts i förhållande till den. 

 

 

 

 

I planbeskrivningen: 

 

Planbeskrivningen för ändringen har kompletterats med information om farligt gods på sidan 3.  

 

 

 

  

 

Louise Eriksson, planarkitekt 

 

 


