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Del av Korsberga 1:1 m.m. 
Hjo kommun 
Detaljplan 
 

SYNPUNKTER SOM INKOMMIT UNDER GRANSKNINGEN  
 
Ett förslag till detaljplan, upprättat i augusti 2014 och reviderat i februari 2016, har 
varit utställt för granskning under tiden 11 mars - 5 april 2016. Handlingarna har 
varit tillgängliga i Stadshuset, Stadsbiblioteket samt på kommunens hemsida. 

Under granskningstiden har följande yttranden inkommit (återges här i sammanfatt-
ning) jämte kommentarer. Yttrandena återges i sin helhet i slutet av granskningsutlå-
tandet. 
 
Myndigheter 
1. Länsstyrelsen 
Med hänsyn till nu kända förhållanden bedöms att planen kan accepteras och därför 
inte kommer att prövas av länsstyrelsen om den antas. 
 Länsstyrelsen befarar inte att planens genomförande medför negativa effekter för 
riksintressen, mellankommunal samordning, miljökvalitetsnormer eller hälsa och 
säkerhet. 
 Länsstyrelsen påpekar att kommunen bör säkerställa att skyddsvallarna inte blir 
högre än vad som krävs för att tillgodose kraven på buller- och insynsskydd. 
Dessutom bör bestämmelsen för den f.d. banvallens användning överensstämma med 
texten i planbeskrivningen. 

Kommentar: Skyddsvallarnas höjd kan regleras vid prövning av marklov. Planbe-
stämmelsen om banvallens användning har kompletterats. 

 
2. Lantmäteriet 
Enskilt huvudmannaskap ska motiveras med särskilda skäl. Det påpekas att 
fastigheten Korsberga 1:1 ägs av Skara Stift, men del av den har förvärvats av 
exploatören. 

Kommentar: Beskrivningen har reviderats i berört avseende.   
 
3. Trafikverket 
Ingen anmärkning. 

Kommentar: Noteras. 
 
4. Miljösamverkan Östra Skaraborg 
Ingen anmärkning. Det konstateras dock att någon anmälan enligt 9 kap. miljöbalken 
ännu inte inkommit. 

Kommentar: Noteras. 
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Kommunalförbund 
5. Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
Behovet av framkomlighet och behov av släckvatten bedöms bli tillgodosett. Den 
föreslagna branddammen ska utformas och utrustas enligt särskilda regler och 
rekommendationer. 

Kommentar: I planbestämmelserna regleras att branddammens utformning ska 
bestämmas i samråd med Räddningstjänsten. 

  
 
Infrastrukturföretag 
6. Vattenfall 
Befintliga kablar i den f.d. banvallen ska ha fyra meter brett skyddsområde ( u-
område). I övrigt ingen anmärkning. 

Kommentar: Efter samråd i ärendet konstaterar Vattenfall att något u-område inte 
krävs, eftersom kablarna ligger på godtagbart avstånd från fastighetsgränsen. 

 
 

Enskilda 
7. Johan och Lise-Lotte Fagerberg (Korsberga 1:7 och Gunnarstorp 1:7)  
Den planerade verksamheten strider mot kommunens översiktsplan, bland annat med 
avseende på lägsta avstånd till bostäder samt tillgången till god infrastruktur. 
Föreslagna buller- och insynsskyddande åtgärder anses vara otillräckliga som 
motivering till avsteg från översiktsplanen. 
 Den redan betydande tunga trafiken till området kan förväntas öka avsevärt. Detta 
kommer att föranleda oacceptabla störningar för inte bara de närboende utan även för 
Korsberga samhälle vilket är en olämplig lokalisering både ur ett lokalt och regionalt 
perspektiv.  
 Planhandlingarna följer inte plan- och bygglagen. Planbestämmelserna måste 
förtydligas och mera exakt beskriva vilken industri och vilka ämnen som får hanteras 
inom området. En redovisning av de avvägningar som gjorts till motstående intressen 
saknas. En redovisning av de avtal som krävs för genomförandet måste finnas, 
liksom en illustrationskarta över hur området ska disponeras. Konsekvenserna för 
varje enskild fastighet i planområdets närhet måste redovisas. 
 Kommunens avvägningar mellan olika intressen framgår inte av planhandlingar-
na. Initiativ till att planlägga mark är normalt ett kommunalt ansvar, men i detta fall 
är det ett privat initiativ. Frågan till kommunen är - tillskapas detta projekt för att 
möta ett enskilt intresse eller har hänsyn tagit till allmänna intressen? Vem tar ansvar 
för helheten? 
 Den planerade verksamheten kommer att medföra en mycket stor påverkan på 
landskapet. En 2,5 meter hög vall hindrar inte insyn från olika riktningar. Dessutom 
tillåts byggnader och maskiner att sticka upp över vallar och plank. Bestämmelsen 
om högsta nockhöjd kan begränsas väsentligt. Ytterligare preciseringar föreslås för 
storleken på byggnader, byggnadsmaterial och färgval, ytskikt på vallar m.m. 
 Skogsfastigheten Korsberga 1:1 bör ingå i detaljplanen som allmän plats NATUR  
med egenskapsbestämmelsen SKOG eller SKYDD för att säkerställa att inte 
ytterligare industrimark tillkommer och för att skapa ett insynsskydd från väster. 
Beteckningen NATUR bör också införas på fastigheten Gunnarstorp 1:36. 
 Bestämmelsen för den föreslagna branddammen uppfyller inte rimliga krav på 
tydlighet. 
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 Bestämmelsen "insyns- och bullerskyddande plank, minst 2,5 meter högt, som får 
utgöra vägg i byggnad" är också otydlig. Den reglerar inte vare sig utformning eller 
när planket/väggen ska finnas på plats. Det föreslås att det ska finnas en gräsbeklädd 
3,5 meter hög vall i öster i stället för plank eller vägg. 
 Det förslås att ledningsområdet utmed östra gränsen utläggs som NATUR eller 
SKYDD med en bestämmelse om plantering, för att förhindra att området hårdgörs 
och används som upplag. Insynsskydd i planområdets södra del önskas också. 
 Bestämmelsen om bullerskydd ifrågasätts. När ska åtgärderna införas, och är de 
tillräckliga? 
 De ytor som i planen betecknats som vall bör ges användningsbestämmelsen 
NATUR eller SKYDD i stället för huvudanvändningen industri, för att förhindra att 
marken används som upplag m.m. 
 Bestämmelsen om högsta byggnadsarea i procent av fastighetsarea bör tolkas som 
att beräkningen endast avser den mark som får bebyggas. 
 De särskilda skälen till att enskild huvudman föreslås för LOKALGATA och 
SKYDD ska redovisas. 
 Det kan befaras att den planerade verksamheten kommer att påverka bäcken i 
planområdets nordöstra hörn som efter cirka 500 meter mynnar it i Lillån. Verksam-
heten får under inga omständigheter tillföra mer vatten än vad som sker idag. Det 
måste säkerställas att exploatören kan omhänderta, fördröja och rena vattnet innan 
det förs vidare. Hänsyn bör tas till möjligheterna att ta hand om extrema neder-
bördsmängder.  
 Är den förslagna reningsdammens volym 700 m3 tillräcklig? Förorening av 
befintliga dricksvattenbrunnar kan befaras, dessa bör därför omfattas av kontroll. 
 Vem utför och bekostar upprensning av diken? Dagvattenkulverten i planområdets 
norra del förutsätts bli bekostad av exploatören. 
 Kommunen föreslås vara huvudman för området SKYDD, för att säkerställa att 
särskild omsorg ägnas åt dagvattenanläggningens utformning. 
 Det råder oklarheter om viss mark för industri och SKYDD i områdets nordöstra 
del i stället bör redovisas som lokalgata. 
 Planförslagets genomförande kommer att innebära begränsningar av hur marken 
öster om planområdet kan utnyttjas, vilket förväntas medföra värdeminskning som 
inte kan accepteras.  
 Det uppges att gemensamhetsanläggningen/vägsamfälligheten, inte exploatören, 
är lokalgatans huvudman. 
 Det pågår anläggande av en kulvert parallellt med den nord-sydliga vägen i 
planområdets östra del. Det ifrågasätts om kulverten placeras så som plankartan 
redovisar. 

Kommentar: De avstånd mellan bostäder och industri som anges i översiktsplanen 
är inte bindande utan endast vägledande. De avvikelser som planförslaget medför 
kompenseras genom buller- och insynsskyddande vallar och plank samt genom 
bestämmelser om högsta bullernivåer. 
 Trafiken till området kommer sannolikt att öka, men omfattningen går f.n. inte 
att uppskatta. Trafikmängden på väg 2879 är ännu inte så hög att bullernivåerna 
kan anses störande för de boende utmed vägen. Trafikverket bevakar frågan och 
bedömer om och när vägens standard behöver förbättras samt om bullerskyddande 
åtgärder behöver vidtas. 
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 Den planerade verksamheten kräver anmälan eller tillstånd enligt 9 kap. miljö-
balken, vilket prövas av myndigheten Miljösamverkan Östra Skaraborg. Vid 
prövningen beslutas om upprättande av rutiner för egenkontroll/kontrollprogram, 
som kommer att omfatta frågor rörande hantering av material, bullerskydd, skydd 
mot damm- och luktspridning, effekter på vattenföring, omhändertagande av 
dagvatten samt övriga frågor som faller under miljöbalkens ansvar. Konsekven-
serna för omgivningen kommer att belysas. 
 De avtal som krävs för planens genomförande har förtecknats i genomförande-
beskrivningen. 
 Någon illustrationsplan har inte upprättats, med hänsyn till att större delen av 
den berörda marken kommer att utnyttjas för upplag, vars lägen och omfattning 
väntas variera. 
   Den planerade verksamheten är ett enskilt intresse, men har även bedömts 
vara av allmänt intresse. Kommunen upprättar detaljplanen, som reglerar markens 
användning. Ansvaret för helheten vilar alltså på både exploatören och kommu-
nen. 
 Kravet att öka skyddsvallarnas höjd bedöms påverka landskapet minst lika 
mycket som att byggnader och maskiner tillåts att synas.  
 Om verksamheten behöver utökas krävs ny detaljplan. Insynsskyddet från 
väster bedöms tillgodoses genom den föreslagna skyddsvallen. Fastigheten Gun-
narstorp 1:36 är planlagd som NATUR skyddsområde. 
 Bestämmelsen för branddammen har tillstyrkts av Räddningstjänsten (se 
kommentaren till Räddningstjänstens yttrande). 
 När vallar och plank ska vara på plats prövas av byggnadsnämnden i samband 
med bygglovsprocessen under beviljande av startbesked. Motiveringen till att 
förlägga en vall i stället för plank i områdets östra gräns är svår att finna. 
 Det kan finnas anledning att förhindra anordnande av upplag inom punktprick-
ad mark. Det föreslås därför att bestämmelsen om mark där byggnad inte får 
uppföras kompletteras med förbud att anordna upplag. Att ändra användningssätt-
et till Natur eller Skydd för vallarna anses därför inte nödvändigt. 
 Bestämmelsen om högsta byggnadsarea i procent av fastighetsarea ska tolkas 
bokstavligt, dvs i procent av den totala fastighetsarean. 
 Planhandlingarna har kompletterats med motiveringen till att enskild huvud-
mannaskap föreslås för Lokalgata och Skydd. 
 Reningsdammens angivna volym 700 m3 utgör ingen planbestämmelse. Om 
volymen behöver utökas finns utrymme för detta. 
 Om industriverksamheten föranleder anläggande av en dagvattenkulvert ska 
den naturligtvis bekostas av exploatören. Den i yttrandet omnämnda upprensning-
en av diken ifrågasätts. Varken planbeskrivningen eller den geohydrologiska 
utredningen innehåller några krav på sådana åtgärder. 
 Området Skydd är avsett för att ta hand om dagvattnet från industriverksam-
heten och bör alltså vara exploatörens ansvar. 
 Den planerade verksamheten bedöms inte påverka begränsningar av markens 
utnyttjande öster om planområdet (skogsbruk). Det finns i dagsläget inget som 
tyder på att fastigheterna skulle minska i värde. En eventuell planskada bedöms 
inte vara av sådan art att detaljplanen inte kan antas. 
 Huvudman för lokalgatan är den befintliga gemensamhetsanläggningen. Plan-
handlingarna har korrigerats i detta avseende. 
     Synpunkten om grävning och schaktning i gemensamhetsanläggning-
ens/samfällighetens vägdike har vidarebefordrats till Miljösamverkan Östra 
Skaraborg.    
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8. Hans-Olof Karlstedt (Hamrum 6:7) 
Planförslaget är oklart och hänsyn till tidigare framförda invändningar har inte tagits. 
Förslaget bör därför inte genomföras. I varje fall måste bestämmelserna förtydligas 
och reglera vilka ämnen som ska hanteras inom området och hur man ska kunna 
kontrollera hur verksamheten sköts. Planhandlingarna är så allmänt hållna att den 
enskilde fastighetsägaren får svårt att förstå dem. Konsekvenserna är bristfälligt 
beskrivna. 
 Även den geohydrologiska undersökningen är ofullständig med avseende på 
beskrivningen av de ämnen som ska hanteras i anläggningen. En ny undersökning 
bör tas fram, i vilken även dricksvattenbrunnar ska ingå.   
 Vidare måste lägsta höjd för skyddsvallarna ökas avsevärt för att hindra insyn och 
dämpa bullernivåerna. Höjden på de upplag som kommer att finnas måste också 
regleras. Fasad- och takmaterial för bebyggelsen bör regleras, liksom högsta 
nockhöjd som anses alltför hög. 
 Det påpekas att ett stycke i planbeskrivningen är ofullständigt (sidan 5 under 
rubriken Effekter på miljön) och slutar "...kan heller inte förut- ". 
 Kommunen bör beakta att den planerade verksamheten utgör en industri som 
ligger i ett jordbrukslandskap med bostadsbebyggelse. En verksamhet med den 
avsedda inriktningen bör placeras där störningarna för närboende minimeras. 
 Planhandlingarna innehåller ingen beskrivning av hur vattnet efter rening ska 
kontrolleras. Ett kontrollprogram med föreskrifter om regelbunden provtagning bör 
upprättas. 
 I kommunens översiktsplan konstateras att extrema vädersituationer med 
intensivare regnmängder väntas bli vanligare i framtiden. Har hänsyn tagits till detta 
förhållande vid dimensioneringen av dagvattenkulvert och reningsdamm? 
 Tunga transporter till och från området kan orsaka skador på lokalgatan, vilket 
inte ska drabba samfällighetsföreningen. 
 Lastning och lossning bör endast ske dagtid, för att inte bestämmelserna om 
högsta bullernivåer inte ska överskridas. 

 Kommentar: Det kan inte uteslutas att den planerade verksamheten alstrar mer 
trafik på lokalgatan. En ändring av villkoren i gemensamhetsanläggningen kan bli 
följden om frågan väcks. 
 Lastning och lossning av gods förutsätts ske med beaktande av gällande be-
stämmelser om högsta bullernivåer. 
 Det ofullständiga stycket i planbeskrivningen slutar "...kan heller inte förutses".  
 Övriga frågor i yttrandet rör frågor angående hanteringen av olika ämnen samt 
bestämmelser för vallar och byggnader m.m. I dessa avseenden hänvisas till 
kommentaren till yttrande 7. 
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9. Ove Lundqvist (Hamrum 6:9) 
Det måste säkerställas att bullerdämpande vallar och plank anläggs innan verksam-
heten påbörjas. Höjden bör vara 3,5 meter. 
 Det förutsätts att det upprättas ett program för kontroll av damm- och stoftutsläpp. 
Redan den befintliga verksamheten sprider damm till närliggande fastigheter. 
 Vattenprover från alla brunnar i närområdet måste tas regelbundet med kontinuer-
liga kontroller och som bekostas av exploatören. 
 Det pågår anläggande av en kulvert parallellt med den nord-sydliga vägen i 
planområdets östra del. Det ifrågasätts om kulverten placeras så som plankartan 
redovisar. 
 Den allmänna vägen mellan planområdet och Korsberga samhälle har en standard 
som inte är anpassad till tung trafik. Trots detta har Trafikverket inte haft några 
erinringar mot planförslaget. 
 Det kloka beslutet vore att avstå från det planerade projektet (nollalternativet) för 
att inte bidra till att göra Korsberga till en avfolkningsbygd. 

Kommentar: Frågan om nollalternativet har behandlats i planbeskrivningen. Att 
förlägga anläggningen till annan plats skulle innebära att möjligheten till samord-
ning med den befintliga verksamheten går förlorad. 
 Övriga frågor i yttrandet rör frågor angående hanteringen av olika ämnen samt 
bestämmelser för vallar och plank m.m. I dessa avseenden hänvisas till kommen-
taren till yttrande 7. 
 
 
 

 
   
10. Claes Gunnarson (Gunnarstorp 1:33) och Johnny Ericsson (Gunnarstorp 1:27) 
Den planerade verksamheten strider mot kommunens översiktsplan, bland annat med 
avseende på lägsta avstånd till bostäder samt tillgången till god infrastruktur. 
Föreslagna buller- och insynsskyddande åtgärder anses otillräckliga. 
 Ytterligare tung trafik på den nord-sydliga samfällda vägen i planområdets östra 
del kan inte accepteras. 
 Korsberga kan varken ur lokalt eller regionalt perspektiv anses vara den bästa 
platsen för den planerade verksamheten. 
 Planbestämmelsen om insyns- och bullerskyddande plank bör ändras till vall. som 
ska färdigställas innan verksamheten startar. 
 Verksamheten får under inga omständigheter tillföra mer vatten i vattendragen än 
de volymer som tillförs idag. Då uppstår omedelbar fara för två fastigheter öster om 
planområdet.  
 Vem utför och bekostar upprensning av befintliga diken? Dagvattenkulverten i 
planområdets norra del förutsätts bli bekostad av exploatören. 

Kommentar: De frågor som tas upp i yttrandet ingår i yttrandena 7 och 8. Se 
kommentarerna till dessa yttranden.  
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11. Karl-Erik Johansson (Hamrum 9:1) 
Hela planområdet bör förses med bullerskydd för att skydda närliggande bebyggelse 
mot förhärskande nordostliga vindar. Skyddsvallen invid länsvägen bör även 
förlängas ner till den f.d. banvallen. 
 Åtgärder bör vidtas för att förhindra tung trafik på banvallen med åtföljande risker 
för skador på befintliga ledningar. 
 Det har visat sig att banvallen ibland trafikeras av tyngre fordon, möjligen 
beroende på osäkerhet om vilka trafikslag som vallen är avsedd för. Skyltning om 
gång- och cykelväg föreslås. 

Kommentar: Området mellan länsvägen och banvallen ligger utanför planområdet. 
Det finns f.n. inga planer att anlägga en skyddsvall parallellt med den befintliga 
lokalgatan. 

Den f.d. banvallen bör förses med skydd mot obehörig trafik i form av skylt-
ning eller fysiska hinder.  
 Övriga synpunkter i yttrandet har tagits upp i yttrande 7-8. Se kommentaren till 
dessa yttranden.  
 

 
 
 

12. Kerstin Gustavsson (Gunnarstorp 1:6) 
Gunnarstorp 1:6 har getts felaktig beteckning på några ställen i planbeskrivningen.    
I övrigt ingen anmärkning. 

Kommentar: Felaktigheten har rättats. 
 
 
 

 
13. Yvonne Heder (Hamrum 3:44) 
Hur har bullernivån mätts? 
 Hur mycket kommer trafiken att öka på de redan hårt belastade vägarna? 
 Det föreslås att hela exploatörens verksamhet omgärdas med ett plank. 

Kommentar: Bullernivån har inte mätts, men högsta tillåtna nivåer har angetts 
genom särskilda planbestämmelser. 
   Frågan rörande trafiken har tagits upp i yttrande 7. Se kommentaren till detta 
yttrande.   

Skyddsåtgärder i det aktuella planförslaget finns i form av plank och vallar. 
Frågan rörande plank har tagits upp i flera av ovan refererade yttranden. Se kom-
mentarerna till dessa yttranden. 

 
 
 
 
14. Liselotte Ericsson (Hamrum 3:24) 
Stor risk föreligger att den redan nu tunga, bullriga och nedsmutsande trafiken 
kommer att öka när planen genomförs. Detta innebär sämre boendemiljö för 
omgivningen och påverkar fastigheternas värde. 

Kommentar: Frågan rörande trafiken har tagits upp i yttrande 7. Se kommentaren 
till detta yttrande.   
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15. Ingela Olsson (Hamrum 5:16) 
Fastighetsägaren har muntligen meddelat att möjlighet saknas att utnyttja utfart över 
Hamrum 12:1 enligt gällande avstyckning från 1964. Orsaken är att vägen över 
Hamrum 12:1 är borttagen. En mindre del av utfartsrättigheten går även över 
planområdets nordöstra del. Den alternativa utfarten mot söder innebär att den f.d. 
banvallen måste utnyttjas på en sträcka av cirka 180 meter.  

Kommentar: Rättsläget för den aktuella utfarten är inte helt klarlagt. Kommunen 
har förklarat att man ska bevaka frågan i samband med planarbetet. Den sträcka 
av cirka tjugo - trettio meter som berör planområdets nordöstra del har därför 
utlagts som område som får beläggas med servitut.  

 
 
 
 
UTLÅTANDE 
Det kan konstateras att samtliga myndigheter och infrastrukturföretag som yttrat sig 
inte har haft några anmärkningar mot planförslaget under granskningen. 
 Flera yttranden från enskilda sakägare uppvisar däremot oro för vilka negativa 
effekter den planerade verksamheten kan orsaka omgivningen. Det handlar om vilka 
giftiga och farliga ämnen som ska hanteras inom området, buller, damm- och 
luktspridning, ökad trafik samt övrig påverkan på miljön. Man upplever att planhand-
lingarna brister i redovisningen av dessa frågor. 
 I en detaljplan regleras hur mark- och i förekommande fall vattenområden ska 
användas. I den nu aktuella detaljplanen förekommer två olika typer av industrimark, 
den ena med och den andra utan närmare precisering av användningssättet. I båda 
fallen finns föreskrifter om att verksamheten inte får vara störande. Särskilda 
bestämmelser har därför införts om högsta bullernivåer samt genom föreskrifter om 
vallar och plank. 

Verksamheter som kan skada miljön regleras i 9 kapitlet miljöbalken genom 
tillstånds- eller anmälningsplikt för miljöfarlig verksamhet.  

Utdrag ur 9 kap 6 § miljöbalken:  
Regeringen får meddela föreskrifter om förbud att utan tillstånd eller anmälan: 
1. anlägga eller driva vissa slag av fabriker eller annan miljöfarlig verksamhet, 
2. släppa ut avloppsvatten i mark, vattenområde eller grundvatten, 
3. släppa ut eller lägga upp fast avfall m.m. om det kan leda till att mark, vatten-
område eller grundvatten kan förorenas, eller 
4. bedriva sådan miljöfarlig verksamhet som avses i punkterna 1-3 ovan, om 
den ändras med avseende på tillverkningsprocess, reningsförfarande eller på något 
annat sätt.    

Alla som bedriver miljöfarlig verksamhet ska fortlöpande planera och kontrol-
lera sin verksamhet. Genom sin egenkontroll ska verksamhetsutövaren se till 
att motverka eller förebygga olägenhet för människors hälsa eller påverkan på 
miljön. En väl fungerande egenkontroll ger bra förutsättningar för att fel på ut-
rustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar. Om-
fattningen av egenkontrollen beror på den enskilda verksamhetens art, storlek 
och påverkan. För anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter enligt mil-
jöbalken finns mer detaljerade krav enligt förordningen (1998:901) om verk-
samhetsutövares egenkontroll. Dessa rör bland annat rutiner för kontroll, rap-
portering av driftstörningar (överskridande av gränsvärde eller riktvärde, okon-
trollerade utsläpp till luft, mark, vatten eller till dag- eller spillvattenledning 
etc.) eller olyckor, riskbedömning av verksamheten och förteckning över de 
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kemiska produkter som hanteras i verksamheten. Tillsynsmyndigheten följer 
regelbundet upp verksamhetens egenkontroll. 

Detaljplanen upprättas enligt plan- och bygglagen och reglerar alltså vad marken får 
användas till, i det här fallet industri. Hur den får användas regleras i miljölagstift-
ningen. 
 
Ovanstående kommentarer till inkomna yttranden under granskningstiden innehåller  
upplysningar om hur kommunen ställer sig till de framförda synpunkterna. I de flesta 
fallen hänvisas till den process som nu ska vidtas med syfte att eliminera eller så 
långt som möjligt begränsa olägenheter i samband med hanteringen av miljöfarliga 
ämnen och utsläpp i marken.  
 
 
Följande ändringar och tillägg i planhandlingarna har gjorts: 
 
På plankartan: 
-  Bestämmelsen om den f.d. banvallens användning har kompletterats  
-  Bestämmelsen om den punktprickade markens användning har kompletterats 
-  En bestämmelse om inrättande av servitut för utfart har införts 
-  Den del av skyddsområdet som överlappade lokalgatan längst i nordöst har 
    korrigerats 
 
I planbeskrivningen: 
-  Beskrivningen av ägarförhållandena har förtydligats (sid 2) 
-  Felaktig fastighetsbeteckning har korrigerats (sid 6) 
-  Enskilt huvudmannaskap har motiverats (sid 6) 
-  Huvudmannaskapet för lokalgatan har ändrats (sid 6) 
-  Beskrivningen av banvallens användning har reviderats (sid 4) 
-  En uppgift om servitutsområde för infart har förts in (sid 4)   
-  En uppgift om att exploatören är ansvarig för anläggande, drift och underhåll av     
branddammen förs in och uppgiften om att avtal mellan kommunen och exploatören 
ska upprättas tas bort  (sid 6)  
-  Smärre redaktionella kompletteringar av texten i planbeskrivningen 
 
 
Planhandlingarna har försetts med ytterligare ett revideringsdatum. De utförda 
ändringarna och tilläggen strider inte mot några av de framförda synpunkterna och 
bedöms inte vara av den arten att förnyat granskningsförfarande krävs. 
 Planförslaget överlämnas härmed till byggnadsnämnden för beslut om att föra 
detsamma till antagande. 
 
 
Hjo 2016-04-25 
 
 
Aila Hirvonen  Louise Eriksson 
stadsarkitekt  planarkitekt 
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Yttranden återgivna i sin helhet 
 

Myndigheter 

Länsstyrelsen 
Granskningsyttrande över detaljplan för del av Korsberga 1:1  
m.m. i Hjo kommun, Västra Götalands län 
Handlingar daterade februari 2016 för samråd enligt 5 kap. 22 § plan-och 
bygglagen (PBL 2010:900) 
 
Länsstyrelsens samlade bedömning  
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrundema 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 
• Mellankommunal samordning blir olämplig. 
• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs 
• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 
• Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet 
 
Synpunkter på granskningshandlingen  
De synpunkter som tidigare framförts har i allt väsentligt beaktats.  
Länsstyrelsen vill därutöver nämna att kommunen på lämpligt sätt bör  
säkerställa att större skyddsvallar (än vad det finns behov av för att klara  
buller och eventuellt insynsskydd) inte anläggs inom planområdet. Detta för att 
undvika att omotiverat stora mängder schaktmassor läggs upp.  
 
Kommunen bör inför antagandet säkerställa att beskrivningen av banvallens 
användning (s. 4 i planbeskrivningen) överensstämmer med plankartans  
bestämmelser. 
 
 
 
 
Lantmäteriet 
Detaljplan för del av Korsberga 1:1 m.m. i Korsberga, Hjo Kommun  
Granskning 
 
Delar av planen som bör/kan förbättras  
När kommunen inte är huvudman för allmän plats kallas det för annan hu- 
vudman eller enskild huvudman. Det betyder att det är ägarna i till fastigheter i 
området som får ta ansvaret. Vilka fastigheter det är och de inbördes an-
svars-förhållandena avgörs inte i planen utan av lantmäterimyndigheten genom 
en anläggningsförrättning vid planens genomförande. I detta fall finns en be-
fint-lig gemensamhetsanläggning för vägen/lokalgatan. Ett enskilt huvud-
manna-skap skall motiveras med särskilt skäl. Ett särskilt skäl kan vara att an-
gränsande områden har enskilt huvudmannaskap eller att området har fortsatt  
landsbygdskaraktär.  
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I planen nämns att Jan Lundblad AB är exploatör och ägare till fastigheten  
Korsberga 1:1 (under Fastighetsrättsliga frågor). Korsberga 1:1 ägs av Skara  
Stift, men Jan Lundblad AB har enligt köp förvärvat del av denna fastighet.  
 
Övrigt  
E-post med mindre synpunkt som inte är av allmänintresse har skickats till 
Louise Eriksson.  
(Kommunens anmärkning: Synpunkten innehåller ett förtydligande av skillna-
den mellan samfälld mark och gemensamhetsanläggning.) 
 
  
 
 
Trafikverket 
Trafikverkets synpunkter gällande detaljplan för del av Korsberga 1 :1 med 
mera i Korsberga, Hjo kommun  
 
Ärende  
Syftet med detaljplanen är att planlägga mark för en planerad anläggning för 
återvinning av avfall.  
 
Synpunkter  
Trafikverket har inga synpunkter på planförslaget. 
 
 
 
 
Miljösamverkan Östra Skaraborg 
Remiss om utställning av detaljplan, del av Korsberga 1 :1 m. m. 
 
Beslut  
Miljönämnden östra Skaraborg har inga synpunkter på förslaget.  
Miljönämnden konstaterar dock att någon anmälan enligt 9 kap. miljöbalken 
(1998:808) ännu inte inkommit.  
 
Bakgrund  
En remiss om en detaljplan för del av Korsberga 1: 1 m.m. har kommit in från 
Samhällsbyggnad i Hjo kommun. 
 
 
 
 

Kommunalförbund 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
Yttrande gällande planprocessen -Granskning av detalplan för del av Kors-
berga 1:1 m.m. i Korsberga, Hjo kommun 
 
Räddningstjänsten avger följande yttrande i rubricerat ärende:  
Räddningstjänstens behov av framkomlighet för utryckningsfordon och behov 
av släckvatten bedöms tillgodoses i planen. Släckvattenbehovet tillgodoses ge-
nom anläggande av en branddamm. I sammanhanget förutsätts dock att rädd-
ningstjänsten får ta del av förslag till branddammens utformande med avseende 
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på volym och tillgänglighet. Utöver volym skall en branddamm vara tillgänglig 
för angörande av motorspruta (ev. kompletterande med sugbrunn eller ränna 
för sugslang), förses med staket (fårstängsel eller Gunnebo stängsel), förses 
med grind eller motsvarande öppningsbar med s.k. brandskåpsnyckel, samt 
vara försedd med standardiserad varselskylt märkt BRANDDAMM. Om ut-
formning som kassunerad branddamm väljs bortfaller krav på staket. I sådant 
fall skall lucka för sugslang kunna öppnas med brandskåpsnyckel. 
 
 
 
 

Infrastrukturföretag 

Vattenfall 
Kan inte se att vi fått u-område ( 2 m på vardera sidan om kablarna) för våra 3 
st 10 kV-kablar i söder? Dessa är inmätta i bif karta. Skall vi skicka över in-
mätningsfiler till er? 
 
 
 
 

Enskilda 

      Johan och Lise-Lotte Fagerberg (Korsberga 1:7 och Gunnarstorp 1:7)  
 
I översiktsplanen har Hjo kommun tagit ställning till vad de anser är en lämp-
lig långsiktigt hållbar utveckling av kommunens mark och vattenområde. 
På sidan 47 anges kommunens ställningstagande kring industri: 
1. Verksamheter ska helst förläggas inom Hjo norra industriområde. 
2. För en långsiktig plan för sunda och hållbara avstånd mellan bostäder och 
verksamheter, är det viktigt att arbeta efter principen att ju tyngre industrin är, 
desto längre in i industriområdet och bort från befintliga bostadsområden bör 
den förläggas. 
3. Skyddsavstånd ska finnas mellan bostäder och verksamheter. Rekommende-
rade avstånd är minst 200 m för industriområde. Socialstyrelsens rekommende-
rade skyddsavstånd tillämpas vid all samhällsplanering. Annat skyddsavstånd i 
Bättre plats för arbete? 
4. Väl fungerande infrastruktur är en förutsättning. 
 
Det nu aktuella förslaget innebär avsteg från Hjo kommuns översiktsplan på 
samtliga punkter ovan. Att buller-och insynsskyddande åtgärder föreslås inom 
planområdet anser inte vi vara en tillräcklig motivering till att frångå en över-
gripande strukturell långsiktigt hållbar lämplighetsbedömning. Som kommu-
ninvånare förutsätter vi att kommunens förslag till övergripande utvecklingsin-
riktning följs och att de skattemedel som lagts på denna strategi är välanvända! 
Vi förutsätter också att alla medborgare och exploatörer behandlas förvalt-
ningslagen, lika enligt kommunallagen (kap2 § 8) och att objektivitetsprincipen 
följs.  
 
Med detta sagt vill vi även påminna kommunen om att grustäktsverksamheten 
på Korsberga kullar, med infart mitt emot industriområdet på andra sidan Hjo-
vägen och mindre än 1 km bort, kunde läggas ned bara för några år sedan med 
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motiveringen att det inte var lämpligt med den mängden tung trafik till och från 
området genom samhället. Det befintliga industriområdet innebär idag tunga 
transsporter till och från området och genom Korsberga. Det nu föreslagna in-
dustriområdet innebär ungefär en fördubbling i verksamhetsyta och i förläng-
ningen därmed också en betydande ökning av tunga transporter genom såväl 
Korsberga samhälle som till och från området. Som delägare i den samfällig-
hetsförening som förvaltar den befintliga gemensamhetsanläggningen för väg 
som går i nord-sydlig riktning, accepterar vi inte den ytterligare ökade andelen 
tung trafik till-och från det nu föreslagna industriområdet.  
 
Det finns nu två olika bedömningar kring vad som är väl fungerande infrastruk-
tur kring två platser som ligger väldigt nära varandra. För samma platser före-
kommer även två olika lämplighetsbedömningar gällande tunga transporter ge-
nom Korsberga samhälle. Korsberga samhälle kan varken ur ett lokalt eller reg-
ionalt perspektiv anses vara den bästa platsen att lokalisera denna typ av verk-
samhet. Framförallt inte sett till den infrastruktur som finns i förhållande till 
andra delar i kommunen och inte minst regionalt. Vi ifrågasätter starkt  
kommunens förslag till lokalisering av industriverksamhet på denna plats. Som  
kommuninvånare förväntar vi oss en tydlig motivering kring eventuella avsteg 
från översiktsplanen ur ett övergripande perspektiv och inte utifrån ett enskilt 
perspektiv.  
 
Vi kan även konstatera att det i översiktsplanen finns utpekade utvecklingsom-
råden för bostäder i Korsberga samhälle som ännu inte har bebyggts, vilket 
hade varit ett positivt tillskott för samhället om det görs på ett bra sätt. Istället 
föreslås nu en fördubbling av ett redan stort industriområde i samhället där det 
i kommunens översiktsplan däremot inte finns något utpekat utvecklingsom-
råde för industri. Vidareutveckla/korrigera. 
 
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 4 kap. 33 § ska planbeskrivningen in-
nehålla en redovisning av bland annat 1) hur planen är avsedd att genomföras 
och 2) de överväganden som legat till grund för planens utformning med hän-
syn till motstående intressen och planens konsekvenser samt 3) om planen av-
viker från översiktsplanen, på vilket sätt den i så fall gör det och skälen för av-
vikelsen. Planbeskrivningen ska innehålla det illustrationsmaterial som behövs 
för att förstå planen.  
 
Av redovisningen enligt punkt 1 ska framgå de organisatoriska, tekniska, eko-
nomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att planen ska kunna 
genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt sätt samt vilka konsekvenser 
dessa åtgärder får för fastighetsägarna och andra berörda. Vidare ska det 
framgå om kommunen avser att ingå exploateringsavtal eller genomföra mar-
kanvisningar, dessa avtals huvudsakliga innehåll och konsekvenserna av att 
planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal. Vi 
anser inte att kommunen följer lagkraven på dessa punkter.  
 
Det finns ingen illustrationskarta och det framgår väldigt otydligt både i plan-
beskrivning och på plankarta vad det exakt är för verksamhet som är tänkt att 
bedrivas inom de föreslagna industriområdena. Planbestämmelser anger att vil-
ken industri som helst får tillkomma på platsen under förutsättning att den inte 
är störande för närboende. Vad som menas med störande och vad som definie-
ras som närboende framgår ej. Vi tolkar detta som att i princip vilket typ av 
industri som helst kan tillkomma på dessa ytor. Vi accepterar inte detta.  
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Vi anser att Hjo kommun behöver avgränsa planbestämmelsen, om inte annat 
behöver mycket mer större skyddsåtgärder än de som föreslås i planen med 
planbestämmelser. Industriverksamheter som anges i rapporten, Bättre plats för 
arbete, har långtgående större rekommenderat skyddsavstånd för vissa industri-
anläggningar, över 1 500 m, vilket kan jämföras med kommunens generella 
rekommenderade skyddsavstånd på minst 200 m för all industri.  
 
Avsteg från översiktsplanen motiveras med åtgärder, inte varför, dvs. några 
skäl till varför flera avsteg från översiktsplanen görs framgår inte. Konsekven-
serna av avstegen från kommunens översiktsplan på kort och/eller lång sikt för 
kommunen i stort framgår inte. Planbeskrivningen ska innehålla ett konse-
kvenskapitel - detta saknas. De konsekvenser ett genomförande av detaljplanen 
skulle innebära på Korsberga samhälle, de närboende och på naturen framgår 
inte över huvudtaget i planbeskrivningen. Handlingarna tenderar istället att be-
skriva de positiva effekterna planförslaget har istället för att se vilka skador och  
konsekvenser det kan medföra, vilket inte kan anses som ett objektivt balanse-
rat förhållningssätt. Som sakägare i detta planärende med två fastigheter i när-
heten till planområden kan vi inte i nuläget bedöma vilka konsekvenser ett ge-
nomförande av planen skulle innebära för oss då det dels inte finns någon lista 
där konsekvenserna beskrivs för varje enskild fastighet och dels då planhand-
lingar och underlag är undermånliga, otydliga och/eller saknar information. Att 
handlingarna rent generellt upplevs som hafsigt utförda inger inte någon tilltro 
till denna demokratiska process och gör oss oroliga. Till yta och volym så utgör 
detta planärende ett av Hjo kommuns största planärende och särskilt för indu-
stri och särskilt för Korsberga samhälle, vilket gör ovanstående extra anmärk-
ningsvärt.  
Plan- och bygglagen ger kommunerna ett väldigt starkt lokalt inflytande. Det 
lokala självbestämmandet är ofta väldigt starkt. Initiativet till att planlägga yt-
terligare mark förindustri kommer dock ursprungligen från en privat aktör. Vad 
vill Hjo kommun egentligen? 
 
Som medborgare går det att utläsa en ambivalens kring detta i olika politiska 
dokument. Vi ställer därför frågan till Hjo kommun -tillskapas detta projekt för 
att bemöta ett enskilt intresse eller till allmänheten och vem tar ansvar för hel-
heten?  
 
De överväganden som legat till grund för planens utformning med hänsyn till 
motstående intressen och planens konsekvenser ska redovisas enligt lag (4:33) 
men framgår ej i planhandlingarna. Kommunen kan göra avvägningar mellan 
olika intressen. Om kommunen gör avvägningar mellan olika intressen så ska 
de dock synliggöras och tydligt framgå i planhandlingar. Politiker fattar beslut 
baserat på det underlag utredningar och planhandlingar utgör och att det är vik-
tigt att de får tillgång till bra underlag. Våra synpunkter i samrådsskedet har i 
samrådsredogörelsen inte redovisats på korrekt sätt. Vi har inte fått något tyd-
ligt svar kring hur kommunen valt att hantera alla våra synpunkter i  
samrådsredogörelsen. Det framgår inte hur kommunen resonerat vid avvägning 
mellan olika intressen och varför vissa intressen väger tyngre tex varför våra 
och andra sakägares intressen åsidosätts framför att exploatera i området. Var-
för finns inga ambitioner på att säkerställa en trevlig miljö runt om industriom-
rådet? Varför finns inga ambitioner om att integrera industriområdet på ett bra 
sätt i landskapet? Vi vill att kommunen i fortsättningen, i granskningsutlåtan-
det, tydligt redovisar vilka avvägningar de gör mellan våra intressen och explo-
atörens och varför. Vi förväntar oss också denna gång att vårt granskningsytt-
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rande finns med i sin helhet i granskningsutlåtandet och att kommunens ställ-
ningstagande kring varje synpunkt och fråga redovisas, så att beslutsfattare i 
MBN, KS och KF innehar korrekt information.  
 
Stora ytor är i planförslaget avsatt för ändamålet industri. Det befintliga indu-
striområdet i söder är redan idag väldigt omfattande och det nya planförslaget 
innebär ungefär en fördubbling av verksamhetsyta. Även om planen innehåller 
bestämmelse om utnyttjandegrad och begränsas i höjd med nockbestämmelse 
så medger bestämmelserna stora byggnadsvolymer och upplaggsytor i ett i 
dagsläget relativt öppet landskap. Planområdet angränsar i norr direkt mot öp-
pet odlingslandskap och i söder av befintlig öppet industrilandskap, både med 
väldigt långa siktförhållanden. I väst och öst angränsar planområdet till mindre 
skogsområden, men skulle dessa områden avverkas så innebär det i framtiden 
att industriverksamheten skulle vara extremt utsatt och synligt visuellt inte bara 
i ett större öppet sammanhängande landskapsrum utan också i Korsberga tätort. 
Sett utifrån ett större sammahang innebär planförslaget inte en bra integrering i 
landskapet och är inte anpassat till omgivningen. Nuvarande planbestämmelser 
innebär inte att den befintliga industriverksamhetens dominans i landskapet 
minskar utan utökas ytterligare. Det finns inga åtgärder gjorda för befintliga 
industriområdet bortsett från en bullervall på mindre än 80 m vid Hjovägen 
mot befintlig bostadsbebyggelse, vilket innebär att alla Korsbergabor som åker 
på Hjovägen och boende i närområdet åker förbi det öppna befintliga industri-
landskap som för oss upplevs som en stökig/rörig, smutsig, bullrig och ful 
miljö. Att skapa dubbelt så stor yta med endast bullervall på ca 2,5 m i nord 
och västlig riktning hindrar inte Korsbergabor som åker på Hjovägen, prome-
nerar på banvallen (GC) eller boende i närområdet från  
fullständig insyn på det föreslagna industriområdet söder och öster ifrån. Vi-
dare kommer ca 5,5 m av storskaliga industribyggnader att sticka upp ovanför 
bullervallar och eventuella plank öster ifrån. Dessutom tillåts anordningar att 
sticka upp ovanför ytterligare. Utifrån vår kunskap så är det möjligt att till-
skapa industribyggnader med flera meter lägre nockhöjd och här behöver Hjo 
kommun väga och ta ställning mellan olika intressen. Vi anser att planen 
med fördel kan begränsas i höjdled till en väsentligt lägre nockhöjd som inte 
tillåts dominera landskapet så till denna grad.  
 
För att verksamheten inte ska dominera upplevelsen av området (mer än det 
redan gör idag med tanke på den befintliga verksamheten) så behöver byggna-
derna minska i volym, särskilt i höjdled. Dessutom är byggrätten stor och det 
finns inga begränsningar för hur stor en byggnad kan vara i läng eller bredd, 
endast 30 % av ytan får bebyggas. Vi anser att ytterligare mark behöver prickas 
och att begränsningar införs hur stora enskilda byggnader får vara. Även vilka 
färgval som görs påverkar hur området kommer att upplevas och hur väl bygg-
naderna smälter in i dess kontext, detta regleras inte och motivering önskas 
varför. Norr och väst ska det finnas/anordnas en bullervall som ska vara minst 
2,5 m hög. Det framgår dock inte vilket material denna bullervall ska ha. För 
att verksamhetsområdet ska smälta in anser vi att kommunen behöver säker-
ställa att mer grönska tillförs, att plank/fasader bryts av med material och färg 
som smälter in i omgivningen.  
 
Om kommunen trots våra synpunkter väljer att gå vidare med detta planärende 
så anser vi att skogsfastigheten Korsberga 1:1 som ägs av exploatören bör ingå 
detaljplanen och planläggas som allmänplatsmark NATUR med egenskapen 
Skog alternativt med användningen SKYDD för att säkerställa att inte ytterli-
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gare mark tas i anspråk för industriändamål och att insynskydd för området 
längs med den västra sidan. Vi vill också att NATUR-mark införs på fastighet-
en Gunnarstorpl:36  
 
Enligt plan-och bygglagen (2010:900) 4 kap. 32 § ska den avsedda regleringen 
av bebyggelsen, byggnadsverk och miljön i övrigt tydligt framgå av planen. 
Bestämmelserna ska vara tydliga så att det klart framgår vad som inryms i 
olika bestämmelser enligt både Boverket och PBL. Uttryck som "Branddamm, 
vars utformning ska bestämmas i samråd med Räddningstjänsten Östra Skara-
borg" uppfyller inte tydlighetskravet i PBL. Inte heller bestämmelser där pröv-
ningen blir beroende av någon annan myndighets eller organisations bedöm-
ning, till exempel Räddningstjänsten Östra Skaraborg, uppfyller tydlighetskra-
vet. Vi ställer oss också frågande till om branddammen verkligen räcker dels 
för den befintliga verksamheten och dels för den nu planerade då detta inte tyd-
ligt i de underlag som finns till planen.  
 
Uttryck som "insyns-och bullerskyddande plank, minst 2,5 meter  
högt, som får utgöra vägg i byggnad" uppfyller inte heller PBL:s tydlighets-
krav. Det framgår inte att detta är något som ska anordnas eller när. För att 
dessa planbestämmelser ska kunna säkerställas krävs det inte bara planbe-
stämmelser förtydligas med att detta är något som ska anordnas utan också att 
kommunen ställer krav på hur dessa ska se ut, utformas och när det ska finnas 
på plats (genomförandetiden är 15 år) i exploateringsavtal med exploatören. 
Det framgår inte av planbeskrivningen om det ska tas fram något  
exploateringsavtal och inte heller vad det ska reglera. Vi vill fortfarande ha en 
gräsbeklädd bullervall i öster och önskar därför att planbestämmelsen om in-
syns-och bullerplank ändras till vall. Då några kommunala VA-och/eller dag-
vattenledningar inte ska dras inom industriområdet anser inte vi att u-området 
behövs och att denna mark ska ändras till användningen NATUR eller SKYDD 
med en plantering av buskage, vi ser annars att denna yta  
kommer att hårdgöras och användas för upplag och det vill vi inte. Vi vill ha en 
zon mellanlokalgatan och industriområdet som kommunen kan säkerställa blir 
naturområde och inte upplag. Innanför naturområdet/skyddszonen (som idag är 
u-område) vill vi att det planläggs för gräsbeklädd bullervall med en höjd på 
minst 3,5 m.  
 
Hur kan kommunen säkerställa att de bulleråtgärderna som föreslås är tillräck-
liga? Hur kan kommunen göra bedömningen att de nu föreslagna skyddsåtgär-
derna är tillräckliga då kommunen inte styr med planbestämmelser mer tydligt 
vilka typer av industriverksam heter som kan förekomma inom planområdet?  
På plankartan anges att buller från verksamheten inte får överstiga Naturvårds-
verkets riktvärden -från vart ska bullret från verksamheten räknas? Vid indu-
striområdets fastighetsgräns eller fasadgräns? Är det maximal eller ekvivalent 
bullernivå som avses?  
 
När ska skydds- och bulleråtgärder införas? Hur kan kommunen säkerställa att 
dessa åtgärder genomförs och det innan exploatören påbörjar sin verksamhet, 
dvs. i början av genomförandetiden?  
 
Vi vill att den yta som i granskningshandlingen omfattas av planbestämmelsen 
vall planläggs för användningen NATUR eller SKYDD istället för huvudan-
vändningen industri. Den yta som är prickmarkerad i norra delen längs med 
lokalgatan i norr vill vi ändras till användningen NATUR, vi vill inte ha något 
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industriupplag eller uppställningsytor på denna plats. Vi vill även att det ska 
finnas mer grönska i den södra delen av planområdet längs med GC-vägen, så  
som insynsskydd, trädalle eller buskage.  
 
Bestämmelsen "Största byggnadsarea i procent av fastighetsarea" är en  
egenskapsbestämmelse vilket innebär att utnyttjandegraden endast ska beräk-
nas inom egenskapsgränserna, dvs. inom byggrätten. Vi förutsätter att det är på 
detta viset kommunen kommer att tolka planbestämmelsen i bygglovsskede då 
begreppet fastighetsarea även omfattar den prickade marken och exploatören 
totalt sett får bygga väsentligt mycket mer, vilket vi inte anser är acceptabelt. 
Vi önskar att kommunen redogör för antingen tydliggör planbestämmelsen el-
ler förtydligar i granskningsutlåtanden vad bestämmelsen medger.  
 
Enligt PBL (2010:900) 4 kap. 7 § ska kommunen vara huvudman för allmänna 
platser. Kommunen får dock, om det finns särskilda skäl för det, i detaljplanen 
bestämma att huvudmannaskapet i stället ska vara enskilt för en eller flera all-
männa platser. Förslaget föreslår delat huvudmannaskap men det framgår ej 
om det finns stöd för detta, dvs. om det finns särskilda skäl för att kommunen 
ej ska vara huvudman för t ex SKYDD och/eller LOKALGATA.  
 
I planområdets nordöstra hörn rinner en mindre bäck som innan det slutligen 
mynnar ut i Lillån ca 500 meter norrut, passerar våra dammar. Lillån uppfyllde 
inte god ekologisk status 2009 eller 2015 och den preliminära bedömningen 
2015 är att vattendraget inte kommer att klara god ekologisk status 2021 om 
inte åtgärder genomförs. För att ett genomförande av detaljplanen ska kunna 
anses lämpligt får under inga omständigheter den nu planerade  
industriverksamheten försämra vattnets kvalitet. Verksamheten får under inga  
omständigheter tillföra mer vatten i vattendragen och till våra dammar än de 
volymer som kommer från naturområdet idag. Kommunen måste kunna säker-
ställa att exploatören kan omhänderta, fördröja och rena sitt vatten innan det 
förs vidare i våra dammar, Lillån och tillslut Vänern. Anläggningar för omhän-
dertagande och rening av dagvatten ska dimensioneras och utformas så att ut-
gående flöde från planområdet begränsas till att motsvara befintligt flöde och 
reningsgrad. Kommunen måste vara säkra på att den önskade reningseffekt 
som behöver kunna uppnås kan säkerställas, annars kan inte  
industriverksamhet anses som lämplig markanvändning i denna del av kom-
munen. Det anges att reningsdammen ska vara 700 m3, vi är osäkra på om 
detta räcker. Det framgår inte i underlagen hur utredare har kommit fram till 
denna siffra. Det framstår inte i varken planhandlingar eller utredningar vilka 
regnflöden som ligger till grund för dimensionering-är det 10 års regn, 20, 
50,100 eller 200-årsflöden och under hur lång tid. Vi kräver att anläggningen 
dimensioneras för att kunna ta om hand om extrema regn, dvs. 200 års flöden. 
Vi vill se beräkningar på att exploatören klarar att fördröja extrema neder-
bördsmängder utan att öka flödesmängden till våra dammar. Om kommunen 
inte utgår från extrema flöden så riskerar reningsdammen att bräd-
das/översvämmas vid extrema regn, vilket innebär att orenat vatten från explo-
atörens industriområde kommer att släppas direkt ut i våra dammar och slutlig-
en i Lillån och i förlängingen eventuellt till Vänerns som är en dricksvattentäkt,  
vilket skulle innebära att vattendragens och sjöns ekologiska status skulle för-
värras ytterligare. För att inte riskera att vattendrag och sjöar förorenas behöver 
Hjo kommun säkerställa ovanstående på något sätt -genom planbestämmelser, 
avtal och/eller att stå som huvudman -annars kan inte denna detaljplan anses 
som lämplig. Vad vi kan se så ligger grundvattennivån på+ 115 och renings-
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dammen på ca+ 116,9, vilket innebär att reningsdammen förmodligen inte kan 
grävas så djup. Räcker detta djup för att kunna få den reningsgrad som er-
fordras? Då dammen inte kommer att kunna vara så djup innebär det att stora 
markytor kommer att behöva tas i anspråk för att anordna en reningsdamm på 
700 m3 och detta utan att vatten rinner vidare öster ut mot våra dammar. Är 
ytan SKYDD tillräckligt stor för att klara de åtgärder som behövs? Kommer 
reningsdammen att ha så pass liten utsläppspunkt så att exploatörens dagvatten 
fördröjs tillräckligt och inte uppgår till ett snabbare och större flöde än vad som 
är accepterat? Vid kraftiga bräddningar av reningsdammen kan detta medföra 
översvämnings problem för fastigheterna i östlig riktning. Vidare hur hanteras 
dräneringsvatten från vägar, skog och åkermark att hanteras som har naturlig 
avrinning mot till tänkta reningsdamm? Vi vill påpeka att kommunens roll är 
att bevaka de allmänna intressena och Länsstyrelsen roll är att bevaka att  
Miljökvalitetsnormer följs. Utredning och planhandlingar behöver ses över. 
Grundvatten strömmarna går i nord östlig riktning vilket gör att vår och närlig-
gande fastigheters vattenbrunnar kan förorenas. Därför anser vi att dricksvat-
tenbrunnar ska ingå i kontrollverksamheten för säkerställande av vattenkva-
liten. I plan beskrivningen anges att asfalt och betong skall lagras inom områ-
det alltså tillståndspliktig verksamhet. Ifrågasätter då om ett reningssteg är till-
räckligt då mer flyktiga föroreningar kan komma från upplagsplatsen. Farligt 
avfall såsom asfalt och betong får ej lagras på asfalt eller grusplan samt att det 
krävs tillstånd. Känns som den geohydrologiska utredningen gjorts med andra 
förutsättningar än planen.  
 
Det föreslås att upprensning av diken ska göras. Vem säkerställer och bekostar 
skötsel av dessa diken och vattendrag?  
 
Dagvattenkulverten som går under vägen i norra delen av planområdet förut-
sätts bekostas av exploatören. 
 
Vi anser att kommunen behöver stå som huvudman för området SKYDD för att 
kunna säkerställa att särskild omsorg läggs vid detaljutformningen av dagvat-
tenanläggningen.  
 
Det är osäkert hur vida mark som i norr föreslås som industrimark egentligen 
utgör vår väg idag, dvs. borde regleras som lokalgata istället. Vi kan inte utläsa 
detta.  
 
Det ser ut som om delar av vår väg är reglerad som SKYDD istället för L-
GATA i nordöstra delen av planområdet. Vi accepterar inte att delar av vår väg 
regleras som SKYDD - det ska regleras L-GATA.  
 
Vi äger mark mitt emot där det nu planeras industriområdet. I förlängningen så 
innebär det ett begränsande i hur vi kommer att kunna nyttja marken i framti-
den. Ett genomförande av detaljplanen skulle också innebära en avsevärd vär-
deminskning av vår bostadsfastighet. Inget av detta är på något sätt acceptabelt.  
 
I sista stycket om Planerade åtgärder, står det att gemensamhetsanläggning kan 
bildas, det är det redan. Under rubriken, Huvudmannaskap står det att exploatö-
ren är lokalgatans huvudman. Det är fel, gemensamhets/ vägsamfällighetsför-
eningen är huvudman för lokalgata. Att ingen risk föreligger att den förslagna 
branddammen förorenas? Med den stora maskinpark mm. som kommer att vara 
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uppställda förkommer alltid visst oljeläckage o spill. Vid arbete förekommer i 
bland hydraulslangs brått och andra störningar som kan medföra utsläpp.  
 
Vi förutsätter att kommunen tar hänsyn till våra frågor och yttrande annars har 
vi för avsikt att överklaga detaljplanens laglighet utifrån redovisade synpunkter 
i yttrandet.  
 
Vid skrivande stund kan även konstateras att grävning schaktning påbörjats i 
stor skala och att dagvatten kulvert enligt planförslaget ska placerad 3m från 
lokalgata västerut från lokalgata nu är påbörjad men placering i lokalgatans 
vägdike, vilket vi anser kommunen bör kontrollera omgående och åtgärder vid-
tas.   
 
 
 
 
Hans-Olof Karlstedt (Hamrum 6:7) 
 
Vi tycker att det är väldigt mycket som är oklart i planförslaget och att kom-
munen inte i tillräckligt hög grad tagit hänsyn till våra invändningar. Vi för-
språkar därför idag främst ett nollalternativ. Om så inte skulle hörsammas har 
vi invändningar och synpunkter på:  
 
 
Området norr om banvallen har fått beteckningen. 
 
"J1 Industri jämte återvinning av industriavfall. Verksamheten får inte vara stö-
rande för närboende." 
 
Detta innebär i praktiken att vilken industri som helst kan komma att bedrivas 
inom planområdet. Eller vilken återvinning av industriavfall som helst kan till-
komma. Förutsatt att verksamheten inte är störande för närboende. Vad beteck-
nas som störande?  
Detta känns omöjligt att ta ställning till eller förutse konsekvenserna av.  
Planbestämmelserna för markanvändningen inom planområdet måste entydigt 
avgränsas. Även planbeskrivningen är otydlig. I planbeskrivningen står att 
 
"Marken norr om den f.d. banvallen kommer att utnyttjas för sortering och 
återvinning av bygg- och skogsavfall, jord, sten, asfalt och betong m.m." 
 
Vad menas med byggavfall ingår impregnerat virke, målat virke, fönster, me-
tall, kablar, plastmattor, avloppsrör och gips? Vad ingår i begreppet m.m. (detta 
är inte ett försök till sarkasm)?  
 
Hur vet man att avfall som klassas som farligt avfall, avfall som har stark lukt, 
avfall som bidrar till försurning av vattendrag, avfall som innehåller cancer-
framkallande ämnen, avfall som innehåller allergiframkallande ämnen, avfall 
som innehåller ämnen som kan påverka immun och fortplantningssystem, av-
fall som klassas som brandfarliga eller avfall som dammar mycket inte kom-
mer återvinnas. Även om verksamheten kommer vara tillståndspliktig och re-
gleras. Vad säger att exploatören inte söker och får tillstånd. Vi anser att ingen 
av dessa avfallstyper bör återvinnas eller sorteras p.g.a. verksamhetens närhet 
till bostäder och Lillån.  
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Vad menas med återvinning avses flisning, krossning, förbränning, mellanlag-
ring, kompostering eller någon annan metod?  
 
Problemet är att planbeskrivningen och plankartan är så allmänt hållna och 
formulerad att det skulle kunna innehålla i stort sett vad helst. Det blir då svårt 
för den enskilda fastighetsägaren att yttra sig. Planbeskrivningen behöver göras 
om och förtydligas. Det saknas också den fastighetskonsekvensbeskrivning en-
ligt 4:33 PBL som ska innehålla en redovisning av vilka konsekvenser genom-
förandet av detaljplanen medför för berörda fastighetsägare och andra berörda 
med en redovisning för varje enskild fastighet. Kommunen har inte heller re-
dovisat de överväganden som har legat till grund för planens utformning med 
hänsyn till motstående intressen.  
 
I planbeskrivningen står att 
 
"Marken norr om den f.d. banvallen kommer att utnyttjas för sortering och 
återvinning av bygg- och skogsavfall, jord, sten, asfalt och betong m.m." 
 
Den geohydrologiska undersökningen (BGM) som finns angiven som bila-
gor/underlag till detaljplanen. Har i sin uppdragsbeskrivning fått angett att 
 
"Området planeras att användas till upplag för rivning. I Södra delen av områ-
det planeras upplag för träavfall medan norra delen av området kommer an-
vändas för upplag av betong, tegel, sten o jordupplag." 
 
Den geohydrologiska undersökningen (BGM) har genomförts med dessa förut-
sättningar angivna. Inget nämnt om byggavfall eller asfalt. Det förstår man 
också när man läser den ruta på kartan med föreskrifter som finns i gamla sam-
rådshandlingen på sidan fyra men som i den reviderade samrådshandlingen ta-
gits bort. I rutan står. 
 
 
 
Föreskrifter 
 
”Avfall får endast mellanlagras på upplaget, någon permanent förvaring av av-
fall, d v s deponering, får ej förekomma. 
Mellanlagring får endast fortgå i maximalt 1 år om avfallet ska bortskaf-
fas/destrueras och maximalt 3 år om avfallet ska återanvändas/återvinnas.  
Avfalls lagring under längre tid än 3 år klassas som deponering, som är till-
ståndspliktigt. Yrkesmässig insamling av avfall anmälningspliktig verksamhet.  
 
Farligt avfall får ej mellanlagras eller läggas upp inom området,  
Då detta kräver särskilt tillstånd enligt Miljöbalken samt  
skyddsåtgärder för att avfallet ej ska förorena omgivningen.  
(här är asfalt och grus olämpligt underlag och normalt krävs täckt förvaring,  
om sådant tillstånd finns).  
Begreppet avfall inkluderar asfalt som farligt avfall samt impregnerat trä,  
Förorenat byggmaterial/betong eller förorenade jordmassor.  
Vid osäkerhet om avfallets klass krävs provtagning och  
kontroll innan avfallet körs till platsen.  
 



21 
 

Observera att avfallet ej får behandlas på något sätt, då många typer av behand-
ling av avfall (när det rör sig om större mängder) kräver anmälan eller tillstånd. 
 
Här betecknas asfalt som farligt avfall.  
 
Vår grävda brunn saknas också i den brunnsinventering som gjorts i den 
geohydrologiska undersökningen (BGM). Brunnen är vår enda tillgång på fas-
tigheten till färskvatten. 
 
En ny geohydrologisk undersökning (BGM) bör genomföras med rätt förut-
sättningar där det tydligt framgår vilket avfall som ska lagras, på vilken slag 
ytmaterial och vilken återvinning som kommer att ske på området. Även vår 
dricksvattenbrun vill vi ska ingå i den nya undersökningen.  
 
Här antar jag att något har fallit bort, lätt hänt. Men när det gäller något så vik-
tigt vill jag kunna läsa och ta ställning till det som står. 
 
" -Några negativa effekter med anledning av den befintliga deponin (avfall från 
den f.d. tegeltillverkningen vid Korsberga Tegelbruk) sydost om planområdet 
bedöms inte föreligga. Deponin ligger på lägre nivå än planområdet, varför 
eventuellt lakvatten rinner österut. Några risker för att dagvatten från planom-
rådet kan påverka deponin med åtföljande negativa  
konsekvenser kan heller inte förut-" 
 
Det buller-och insynsskyddande vallarna som föreslås löpa runt industrikvarte-
rets västra, norra och nordöstra gränser och får vara så låga som 2,5 m befarar 
vi kommer inte tjäna sitt syfte att vara buller-och insynsskyddande. Framförallt 
eftersom det framgår av kartan för dagvattenhanteringen att differensen mellan 
högsta och lägsta punkt inom området och inom de planerade vallarna/planken 
är 3,3m. Framförallt vallen längs den nordöstra gränsen skulle vid 2,5 m inte 
ens uppväga för höjdskillnaden inom området, utan övre kant på vallen skulle 
hamna 80cm under högst punkt inom planområdet. När exploatören tagit ner 
den skog som fanns inom planområdet har vi tydligt hört de maskiner som ut-
fört arbetet och idag när skogen är fälld kan vi från fastigheten se rakt in i om-
rådet.  
 
Det trä-, flis-och metallhögar som finns i området söder om banvallen idag 
kommer med stor sannolikhet att flyttas till området norr om banvallen vid de-
taljplanen godkännande och samtliga är högre än 2,5 m. Vidare befarar vi att 
höjden på de flesta av exploatörens maskiner som kommer användas i verk-
samheten norr om banvallen förmodligen samtliga kommer vara högre än  
2,5 m.  
 
Vi vill att de buller-och insynsskyddande vallarna ska vara betydligt högre, så 
pass höga att det kan uppfylla sin funktion av buller-och insynskydd. Vi vill att 
det ska regleras hur höga eventuella flis, metall och byggavfallshögarna får 
vara och att detta blir avhängit av hur höga buller-och insynsskyddande vallar-
na blir. Avfallshögarna bör inte få vara högre än att det täcks av de buller-och 
insynsskyddande vallarna. Eftersom det inte är reglerat i planbestämmelsen 
vilket material som får återvinnas kan tex blandat byggavfall inför  
sortering komma att utgöra utsikten och komma att se väldigt skräpigt ut. De 
buller-och insynsskyddande vallarna vill vi ska vara bevuxen jordvall för att 
smälta in i övriga landskap. Detaljplanen bör även reglera att buller-och in-
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synsskyddande vallarna måste vara på plats innan någon annan verksamhet får 
bedrivas.  
 
En högsta nockhöjd om 8m kommer innebära att byggnader på området skulle 
få lov att sticka upp 5,5 m ovanför de planerade vallarna och planken. Med 
hänsyn till övrig bebyggelse känns det mycket. Inget i planförslaget reglerar 
heller de material som får användas på fasad och plank. Det skulle kunna bli så 
att byggnader och plank täcks av korrigerad plåt. Vi vill därför att högsta nock-
höjd sänks och att man specificerar vilka material som får användas till fasader 
och plank. Fasadgestaltningen och färgsättning av fasader och plank bör sträva 
efter att smälta in med övriga landskap. Vi tycker kommun bör ta i beaktan att 
det är "en" industri som ligger i ett bostadsområde/jordbrukslandskap och inte i 
ett industriområde med fler industrier omkring. Den starka belysning som för-
modligen kommer att komma på området norr om banvallen med höga armatu-
rer bör regleras så att belysningen från armaturerna konsekvent riktas ner i 
marken med avbländning ut åt sidorna för att inte störa omkringliggande fas-
tigheter. 
  
Eftersom asfalt är ett av de avfallsslag som man anger att man tänker återvinna 
och asfalt betecknas som farligt avfall, vill vi att reningsprocessen ska beskri-
vas mera ingående. Man redogör för hur man ska ta hand om dagvattnet från 
planområdet och att det ska passera en reningsdamm men inte vad reningspro-
cessen i dammen består av. Äldre asfalt kan innehålla kreosot som är ett cance-
rogent ämne och har hög giftighet för vattenlevande organismer.  
 
Vi tycker fortfarande att vi inte fått svar på hur vattnet efter rening ska kontrol-
leras? Kommer vattenprover att tas? Vi vill att planbeskrivningen kompletteras 
med ett kontrollprogram för att säkerställa att reningen av vattnet fungerar. I 
planbeskrivningen står att. 
 
"grundvattnets strömningsriktning bedöms följa markens topografi, dvs i hu-
vudsak mot norr samt mot nordost i den nordligaste delen av området." 
 
Vår brunn ligger i nordlig riktning och bör därför ingå i det kontrollprogram av 
vattenkvaliten som ska upprätas. Med regelbunden provtagning som ska admi-
nistreras och betalas av exploatören.  
 
Hjo kommun konstaterar i sin egen översiktsplan att. 
 
"klimatscenarier visar att extrema vädersituationer med intensivare regnväder 
kommer bli vanligare." 
 
Har man tagit hänsyn till det när man dimensionerat dagvattenhanteringen och 
reningsdammen?  
 
Det står inget i planen vad de tunga transporter till och från området som måste 
antas öka innebär för den samfällighetsförening som förvaltar lokalgatan i om-
rådet. Det ökade slitaget på vägen bör exploatörer bekosta och inte komma 
samfällighetsföreningen till last.  
 
Vi vill även att lastning och lossning av avfall endast får ske dagtid, då trafik-
bullret som kommer komma från de tunga transporterna från och till området 
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inte kan regleras i detaljplanen och tenderar att överstiga de värden som angetts 
i planbestämmelsen.  
 
Länsstyrelsen har i sitt yttrande skrivit att. 
 
"Även restriktioner för damm, stoft- och luktspridning bör tydliggöras.” 
 
Vi kan inte se att så har skett. 
 
 
 
 
Ove Lundqvist (Hamrum 6:9) 
 
Planens genomförandetid är bestämd till femton år och att bullerdämpande vall 
och plank ska anläggas. Det måste säkerställas att denna skyddsåtgärd uppförs 
INNAN verksamheten påbörjas. Ifrågasätter även höjden på detta skydd som 
enligt mig inte är särskilt högt, utan bör vara 3,5m högt. Vad det gäller skydd 
för flyktiga föroreningar i form av hälsovådligt damm och stoft så förutsätts det 
att ett program upprättas? Varför säkerställs/krävs det inte? Verksamheten som 
redan bedrivs dammar ner närliggande fastigheter och med planerad utökning 
av verksamheten kommer detta problem vara än mer påtagligt. Får vi ngn eko-
nomisk kompensation?  
 
Vad det gäller risk för förorening av grundvattnet så bedöms det inte föreligga 
några risker med de åtgärder som är vidtagna enligt genomförda analyser. 
Detta måste säkerställas genom att vattenprover tas från alla privata brunnar i 
närområdet, INNAN verksamheten startar samt att kontinuerliga kontroller 
görs och bekostas av exploatören.  
 
Exploatören har redan påbörjat med anläggningsarbeten norr om fd. banvallen 
med bl.a nedläggning av kulvert och enligt kartan så ska denna ligga 3m från 
vägen. Den förläggs nu i direkt anslutning till vägen, i diket.  
 
Vad det gäller tidigare yttranden så kan man fundera på om vissa över huvud 
taget tittat på ärendet. Trafikverket har enligt samrådsredogörelsen inga an-
märkningar. Detta är anmärkningsvärt om man tittar på väginfrastrukturen till 
och från Korsberga. Man behöver bara sätta sig i sin bil och åka till Korsberga, 
så förstår man att dessa vägar inte är lämplig för mer tung trafik. (mer än vad 
som redan trafikerar dessa vägar idag) Men det verkar inte som man ur trafik-
säkerhetssynpunkt gjort ngn djupare analys.  
 
Måste finnas bättre platser att förlägga denna typ av tung industriverksamhet 
på som har mycket bättre förrutsättningar rent infrastrukturmässigt, och som 
inte ligger i direkt närhet till bebyggelse.  
 
Nollalternativet vore det kloka beslutet för att inte bidra till att Korsberga blir 
en avfolkningsbyggd. 
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      Claes Gunnarson (Gunnarstorp 1:33) och Johnny Ericsson (Gunnarstorp 1:27) 
 
I översiktsplanen har Hjo kommun tagit ställning till vad de anser är en lämplig 
långsiktig hållbar utveckling av kommunens mark och vattenområde. På sidan 
47 anges kommunens ställningstagande kring industri 

1. Verksamheter ska hels förläggas inom Hjo norra industriområde 
2. För en långsiktig plan för sunda och hållbara avstånd mellan bostäder 

och verksamheter, är det viktigt att arbeta efter principen att ju tyngre 
industrin är desto längre in i industriområdet och bort från befintliga 
bostadsområden bör den förläggas. 

3. Skyddsavstånd ska finnas mellan bostäder och verksamheter. Rekom-
menderade avstånd är minst 200 m för industriområde. Socialstyrelsens 
rekommenderade skyddsavstånd tillämpas vid all samhällsplanering. 

4. Väl fungerande infrastruktur är en förutsättning. 
Förslaget innebär avsteg från Hjo kommuns översiktsplan på samtliga punkter 
ovan. 
 
Som andeltagare i den samfällighetsförening som förvaltar den befintliga ge-
mensamhetsanläggningen för väg som går i nord-sydlig riktning, accepterar vi 
inte den ytterligare andelen tung trafik till och från det nu föreslagna industri-
området. 
 
Korsberga samhälle kan varken ur ett lokalt eller regionalt perspektiv anses 
vara den bästa platsen att lokalisera denna typ av verksamhet.  
 
Vi vill fortfarande ha en gräsbeklädd bullervall i öster och önskar därför att 
planbestämmelsen om insyns- och bullerplank ändras till vall. Den ska göras 
klar innan eventuell drift startar. Detta är viktigt i framtiden kommer ju skog att 
avverkas i öster. Då ökar bullret mot fastigheterna i öster, samt insyn. Buller-
plank passar ej in i miljön.  
 
Verksamheten får under inga omständigheter tillföra mer vatten i vattendragen 
än de volymer som kommer från naturområdet idag. Då blir det omedelbar fara 
för 2 st. fastigheter som ligger i öster. Kommunen måste kunna säkerställa att 
exploatören kan omhänderta fördröja och rena sitt vatten innan det förs vidare. 
Det föreslås att upprensning av diken ska göras. Vem säkerställer och bekostar 
skötsel av dessa diken och vattendrag.  
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Karl-Erik Johansson (Hamrum 9:1) 
 
Hela området längs planområde bör vara ett bullerskydd eftersom nordostvin-
darna oftast blåser mot min fastighet. Eftersom området söder om banvallen 
används för flera verksamheter än lagring av maskiner och material för rör och 
ledningsp. bör även skyddsvallen från länsväg 2879 förlängas ner till f.d. ban-
vallen och sedan ner till lokalgatan för att förhindra att det som idag är flera 
infarter som det på papper är gång och cykelväg. Det kommer bliva osäkert när 
trafiken ökar över lokalg. Som det ser ut idag kommer allt timmer och flis att 
lastas på banvallen kan detta inte riskera avbrott i ledningsområdet och slitning 
och nedskräpning för gång och cykel. Är det samma riktvärde för buller från 
området söder om banvallen skulle det öka med fler gps felåkningar på banval-
len bör den skyltas som g-c-väg. 
 
 
 
 
Kerstin Gustavsson (Gunnarstorp 1:6) 
 
Har tagit del av detaljplanen över del av Korsberga 1:1 Uppmärksammar att 
vår del Gunnarstorp 1:6 benämns felaktigt Gunnarsbo 1:6 på sidan 6 i gransk-
ningshandlingen. I övrigt har jag inte något att invända. 
 
 
 
Yvonne Heder (Hamrum 3:44) 
 
Jag undrar var ifrån ni har mätt bullernivån? När vinden vänder har ni mätt bul-
lernivån då? Hur blir det med trafiken? Vi har ju inte bra vägar nu och det 
kommer att belasta vägarna ännu mer vi underhåller vägarna? Hur mycket mer 
trafik kommer det att bli? Det borde sättas upp plank runt om Lundblads. 
 
 
 
Liselotte Ericsson (Hamrum 3:24) 
 
Stor risk föreligger att den redan nu tunga, bullriga och nedsmutsande trafiken 
kommer att öka. Detta innebär en sämre boendemiljö och påverkar fastigheter-
nas värde. 
 
 
 
Ingela Olsson (Hamrum 5:16) 
 
Kommunen ska beakta befintlig rättighet för Hamrum 5:16 att använda berörd 
del av planområdet som utfart. 
(Gemensam minnesanteckning vid möte) 
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