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

Detaljplan 
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE  
 

Ett förslag till detaljplan, upprättat i november 2013, har varit föremål för sam-

råd med berörda sakägare och myndigheter m.fl. under tiden 2014-10-10 t.o.m. 

2014-11-03. Handlingarna har varit tillgängliga i Stadshuset, Stadsbiblioteket 

samt på kommunens hemsida. 

 Ett kompletterande samråd genomfördes 2014-12-19 – 2015-01-11 med 

ytterligare fastighetsägare.  

 Planförslaget är i huvudsak identiskt med ett förslag som var föremål för 

samråd under hösten 2010. Därefter har ärendet av olika anledningar fördröjts. 

Byggnadsnämnden har därför 2014-08-26 beslutat att avbryta planarbetet och 

har fattat nytt beslut om upprättande av detaljplan, som kommer att handläggas 

enligt den version av plan- och bygglagen som trädde i kraft 2011.  

Under samrådstiden har följande yttranden inkommit (återges här i samman-

fattning): 

 

Myndigheter 

1. Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen befarar inte att planens genomförande kommer att skada riksin-

tressen enligt miljöbalken eller att användningen blir olämplig med hänsyn till 

hälsa och säkerhet m.m. Med hänsyn till nu kända förhållanden bedöms att ett 

antagande av planen inte kommer att prövas i högre instans. Länsstyrelsen de-

lar kommunens bedömning att förslagets genomförande inte innebär betydande 

miljöpåverkan. 

 Med hänvisning till råd enligt 2 kap plan- och bygglagen meddelas följande: 

- Planbestämmelsen om att verksamheten inte får vara störande bör komplet-

 teras med riktvärden för högsta bullernivåer. Även restriktioner för damm, 

 stoft- och luktspridning bör tydliggöras. 

- Dagvattenhanteringen för områdena söder om den före detta banvallen bör 

 beskrivas. Reningsdammen i områdets norra del ska ingå i planområdet.  

- Den före detta banvallen bör betecknas som allmän plats för gång-, cykel- 

 och mopedtrafik. 

- Lokalgatan bör ges beteckningen ga 1, som i planområdets norra del. 

- Genomförandebeskrivningen och de administrativa bestämmelserna bör tyd-

 liggöra ansvarsfördelningen och planens genomförande. 

 

2. Lantmäteriet 

Den före detta banvallen bör betecknas som allmän plats. I övrigt ingen an-

märkning. 

 

3. Trafikverket 

Ingen anmärkning. 
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4. Miljösamverkan Östra Skaraborg 

- Förutsättningarna för att ta hand om dagvattnet för områdena söder om ban-

 vallen behöver utredas.  

- Dagvatten från planområdet ska enligt förslaget efter rening ledas till Lillån. 

 Effekterna på gällande miljökonsekvensnormer för vatten bör belysas.  

- Föreslagna reningsdammar för dagvatten bör även markeras på plankartan.  

 

 

Infrastrukturföretag 

5. Skanova 

Ingen anmärkning. 

 

6. Västtrafik 

Avstår från att avge yttrande. 

 

7. Avfallshanteringen Östra Skaraborg 

Redogör för gällande krav på mått på sophämtningsplatser m.m. I övrigt ingen 

anmärkning.  

  

8. Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

Ingen anmärkning, om kraven på framkomlighet och tillgången på släckvatten 

tillgodoses. 

 

9. Vattenfall 

Befintliga kablar bör säkerställas genom u-område. I övrigt ingen anmärkning. 

 

 

Föreningar 

10. Fridene-Fröjered-Korsberga Hembygdsförening 

Ingen anmärkning. 

 

11. Hyresgästföreningen 

Ingen anmärkning. 

 

 

Enskilda 

12. Barbro Gustavsson (Gunnarstorp 1:6) 

- Det godtas inte att fastigheten ska utgöra skyddszon för den planerade verk-

 samheten, vilket medför begränsningar för markens utnyttjande. 

- Det godtas inte att dagvatten ska ledas över fastigheten. Dagvattenvolymen 

 befaras att öka dramatiskt, vilket kommer att leda till översvämningar med 

 förorenat vatten. 

- En miljökonsekvensbeskrivning måste ovillkorligen upprättas. 

 

13. Kerstin Gustavsson (Gunnarstorp 1:6) 

Yttrandet är i huvudsak identiskt med ovanstående yttrande från Barbro Gus-

tavsson, med tillägget att regelbundna vattenprover ska tas och analyseras ge-

nom opartisk kontroll och att en vall föreslås uppföras längs vägen. 
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14. Hans-Olof Karlstedt (Hamrum 6:7) 

- En vall för buller- och insynsskydd föreslås längs planområdets norra och 

 östra gränser. Vallen måste tydligt regleras i planbestämmelserna. 

- Störande verksamhet bör endast få bedrivas dagtid på vardagar, alternativt 

 att ljudet avskärmas med jordvall.  

- Dagvattenhanteringen bör beskrivas tydligare och regleras genom bestäm-

 melser. 

 

 

15. Johan och Lise-Lotte Fagerberg (Korsberga 1:7 och Gunnarstorp 1:7).  

- Med tanke på den planerade verksamheten yrkas att en miljökonsekvensbe-

skrivning genomförs. 

- Vi vill inte upplåta mark för skyddsområde. Detta behov måste tillgodoses 

 av exploatören. 

- På den nord-sydliga vägens västra sida bör finnas ett insyns- och buller

 skydd (bevuxen jordvall), som måste anläggas innan industrianläggningen 

tas i bruk. 

- Dagvattenhanteringen för områdena både norr och söder om den före detta 

 banvallen måste beskrivas tydligare. 

- Regelbundna prover på dagvatten och grundvatten måste tas och analyseras   

 genom opartisk kotroll. 

- Eventuell komplettering av trumma under vår framfartsväg måste utföras av 

 exploatören.   

 

16. Heidi Pirklbauer (Korsberga 1:6) 

- Trafiken till och från området är redan betydande och kommer troligen att 

 öka när planen genomförts. Detta medför ökat buller och nedsmutsning, vil-

 ket innebär försämring av både boendemiljön och fastighetens värde. 

 

17. Ove Lundqvist (Hamrum 6:9) 

- I industriområdets norra och östra gränser för anläggas ett insyns- och bul-

 lerskydd i form av en bevuxen jordvall. 

- Dag- och lakvatten från anläggningen får inte ledas ut i marken utanför 

 planområdet. Måste säkerställas genom opartisk kontroll. 

- Bullrande verksamhet måste tidsregleras. 

 

18. Claes Gunnarson (Gunnarstorp 1:33) 

- Dagvattenhanteringen måste utredas och beskrivas tydligare. 

- Bullerskydd måste finnas på exploatörens mark. 

- Bullrande verksamhet måste tidsbegränsas.  

 

19. Karl-Erik Johansson (Hamrum 9:1) 

- Det befaras att bullerstörningarna kommer att öka, vilket kräver bestämmel-

 ser om högsta ljudnivå. 

- Den före detta banvallen används för trafik med timmertransporter, trafik till 

 den befintliga verksamheten i området samt motorcykeltrafik, vilket inte bör 

 tillåtas. 

 

 

 

 



4 

 

 

 

20. Yvonne Heder (Hamrum 3:44) 

- Bullerstörningarna är redan idag betydande, och kan förväntas öka, vilket 

 innebär ökade störningar och minskat fastighetsvärde. 

 
 
 
ÅTGÄRDER 

Planförslaget har reviderats och kompletterats i följande avseenden med anled-

ning av yttranden som inkommit under samrådstiden: 

 

Planbestämmelsen om störningsfrihet har kompletterats med riktvärden för 

högsta bullernivåer. Övriga restriktioner kommer att tas upp vid överläggningar 

med Miljösamverkan Östra Skaraborg angående anmälan/tilltånd enligt miljö-

balken för den planerade verksamheten. (yttrande 1, 14, 17, 18, 19 och 20) 

Dagvattenhanteringen för områdena söder om den f.d. banvallen har beskrivits. 

Samtliga reningsdammar har illustrerats inom planområdet. (yttrande 1 och 4) 

Den f.d. banvallen har betecknats som allmän plats för gång- och cykeltrafik. 

(yttrande 1 och 2)    

Lokalgatan har även betecknats ga 1. (yttrande 1) 

Genomförandebeskrivningen har reviderats och omarbetats. (yttrande 1) 

Uppgifter om avtal om markförvärv, branddamm och detaljplan har förts in. 

Dagvattenhanteringens effekter på gällande miljökvalitetsnormer har beskri-

vits. (yttrande 4) 

Tillgången på släckvatten har tydliggjorts genom en bestämmelse om anläg-

gande av branddamm. (yttrande 8)    

Större delen av marken öster om lokalgatan och norr om den f.d. banvallen 

som i samrådshandlingen betecknats som skyddsområde har utgått. Endast den 

nordligaste delen innehållande en reningsdamm kvarligger i planen. Exploatö-

ren har träffat avtal med berörda markägare om förvärv av marken i fråga. (ytt-

rande 12, 13, 15 och 17) 

Dagvattenavledningen från den planerade verksamheten har beskrivits nog-

grannare och kommer att omfattas av ett kontrollprogram. (yttrande 12, 13, 14, 

15, 17 och 18) 

Störnings- och bullerskydd i form av vall och av plank föreslås längs planom-

rådets västra, norra och östra gränser. (yttrande 13, 14, 15, 17 och 18) 

Den f.d. banvallen får endast utnyttjas för gång- och cykeltrafik. (yttrande 19)  

Trafiken på länsväg 2879 är ännu inte av den omfattningen att bullernivåerna 

anses störande för de boende utmed vägen. När den planerade verksamheten är 

i drift kommer trafikmätningar att göras för att bedöma om bullerdämpande 

åtgärder behöver vidtas. (yttrande 16)  

Särskild miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalkens definition krävs inte 

med de nya bestämmelser som föreslås. Däremot har planens påverkan på mil-

jön analyserats i planbeskrivningen, avsnittet Behovet av miljökonsekvensbe-

skrivning. (yttrande 12, 13 och 15) 
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I samrådshandlingen hade ett industrikvarter föreslagits söder om den f.d. ban-

vallen och väster om lokalgatan. Denna industrimark har utgått ur planen ef-

tersom någon verksamhet på denna plats inte är aktuell. 

Bestämmelsen om byggnadshöjd har förtydligats genom att den ändrats till 

högsta nockhöjd.  

Planförslaget medför viss avvikelse från översiktsplanens rekommendationer 

rörande avståndet mellan industriell verksamhet och bostäder. Avvikelsen har 

motiverats i planbeskrivningen under rubriken Regleringar och skyddsvärden 

(sid 4). 

 

 

Redogörelsen upprättad 2016-02-29 

 

 

Aila Hirvonen  Louise Eriksson 

stadsarkitekt  planarkitekt 
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