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Samrådsredogörelse för detaljplan för fastighet Norr 7:8 (Förskolan 
Ute) Hjo kommun, Västra Götalands län 

Sammanfattning av planförslaget 

Huvudsyftet är att möjliggöra för markanvändningarna förskola och bostäder. Detta för att 
möjliggöra för den användning som bedrivs idag, men även möjliggöra för bostäder om behovet av 
en förskola minskar. Byggnaden inom planområdet är utpekat att ha ett kulturellt värde som ska 
skyddas med varsamhetsbestämmelser och detta beskrivs mer i detalj under rubriken 
planbestämmelser i plankartan. 

 

Samrådet 

I enlighet med PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap. 17 § har planförslaget varit ute på samråd under 
tiden mellan 27 januari och 17 februari 2022. Berörda sakägare, kommunala instanser, statliga 
myndigheter, berörda fastighetsägare, organisationer och övriga berörda har beretts tillfälle för 
samråd. Förslaget har varit utsänt för kännedom via brev till berörda och funnits tillgängligt på 
fysiskt hos Hjo kommun och i Kulturkvarteret samt tillgängligt på kommunens hemsida. 

 

Efter samrådet har 9 yttranden inkommit. I detta dokument sammanställs och besvaras inkomna 
synpunkter som berör detaljplanen. Samtliga yttranden finns att tillgå i sin helhet på Hjo kommun. 

 

Yttranden har lämnats av: 

Namn Inkommit 

1. Länsstyrelsen Västra Götaland 2022-02-17 

2. Lantmäteriet 2022-02-17 

3. Trafikverket 2022-02-07 

4. Miljösamverkan östra Skaraborg 2022-02-17 

5. Avfallshantering Östra Skaraborg 2022-02-14 

6. Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2022-02-04 

7. Västtrafik 2022-02-14 
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8. PostNord Sverige AB 2022-02-04 

9. Västra Götalandsregionen 
Förvaltningen för kulturutveckling 

2022-02-14 

 

1. Länsstyrelsen Västra Götaland 

Sammanfattning: 

Bedömning enligt 11 kap. 10 § PBL 

 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu kända 
förhållanden att frågor som berör hälsa / säkerhet måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet 
med vad som anges nedan för att ett antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen. 
 
Hälsa/Säkerhet - Skyfall 

Extrem nederbörd/skyfall är något som kan orsaka problem redan idag och som förväntas bli 
vanligare och intensivare i framtiden. Konsekvenserna av ett skyfall, minst ett 100-årsregn, behöver 
utredas och beskrivas i planen där också planens eventuella påverkan på området utanför 
planområdet behöver ingå. 

 

Råd enligt 2 kap. PBL 

Kulturmiljö 

Aktuellt planområde berör inte riksintresse för kulturmiljö, men är utpekat som kulturhistoriskt 
värdefullt enligt kommunens kulturmiljöunderlag från 2017. 

Mot bakgrund av detta ser Länsstyrelsen positivt på att detaljplanens syfte inkluderar att skydda 
befintlig bebyggelse och att varsamhetsbestämmelser har införts på plankartan för att säkerställa 
planens syfte. Vidare är det positivt att karaktärsdragen på befintlig bebyggelse till viss del beskrivs i 
planbeskrivningen. 

Länsstyrelsen vill dock uppmuntra kommunen att vidareutveckla beskrivningen av befintlig byggnads 
karaktärsdrag ytterligare samt överväga införande av rivningsförbud för att säkerställa planens syfte 
– att skydda befintlig bebyggelse, samt för att tydliggöra framtida hantering i samband med bygglov 
mm. 

I samband med vidareutveckling av området bör kommunen med fördel även överväga om det finns 
behov av utformningsbestämmelser, som exempelvis material, kulörer, taktyp/-vinkel.  
 
Barnperspektiv 

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. Kommunerna har genom sitt planmonopol 
en särskilt viktig uppgift att fylla för att barnkonventionen ska införlivas i samhällsplaneringen.  

I planförslaget framgår inte om en prövning av barnets bästa har genomförts och om barn har varit 
delaktiga i processen. Eftersom marken planläggs för förskola där barn kommer vistas dagligen är 
denna fråga ytterst relevant. Länsstyrelsen rekommenderar därför kommunen att göra en 
bedömning om hur barn påverkas av planförslaget. Kommunen bör ta ställning till planförslagets 
positiva eller negativa påverkan på barns miljö, hälsa och tillgänglighet inom och i angränsning till 
planområdet.  
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Förskola – friyta 

Enligt riktlinjer rekommenderas en gårdsyta på 40 kvadratmeter per barn för förskola. Det finns 
också en rekommendation att förskolegårdar inte ska underskrida 3000 kvadratmeter. I den 
planerade verksamheten har barnen mindre yta på förskolegården, ca 1698 m2 friyta. Kommunen 
bör se över förskolegårdens lämplighet utifrån storlek och göra en bedömning av säkerställande av 
friyta. I planbeskrivningen framgår även att det i närområdet finns lekytor och grönytor som kan 
göra att friytan blir godtagbar. Länsstyrelsen efterfrågar en beskrivning hur dessa ytor ligger i 
förhållande till planområdet och om de kan utgöra ett komplement till förskolegården. 

Förskola är anmälningspliktig enligt miljöbalken och tillsynsmyndigheten i kommunen kan komma 
att ställa krav på utformning.  
 
Övriga synpunkter 

Länsstyrelsen rekommenderar kommunen att se över planbestämmelserna på plankartan så de 
följer Boverkets föreskrifter (2020:5) om detaljplan och Boverkets allmänna råd (2020:6) om 
redovisning av reglering i detaljplan. 

Kommunen behöver se över planbeskrivningens avsnitt om planbestämmelser i plankartan (s.14) så 
att listan överensstämmer med de planbestämmelser som regleras på plankartan. Exempelvis finns 
bestämmelsen n1 – träd får endast fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk – det är att 
skydda trädet från fällning beskriven i planbeskrivningen men återfinns inte på plankartan. Detta bör 
justeras och säkerställas. 

 

Koppling till miljömålen 

Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett viktigt verktyg för att uppnå miljömålen. 
PBL (2010:900) är direkt knuten till miljöbalken, enligt dess 2 kap 2 §. Miljömålen ska enligt 
miljöbalkspropositionen (1997/98:45) vara vägledande vid tillämpningen av miljöbalken.  

En översiktlig redovisning av miljömål på olika nivåer, det nuvarande miljötillståndet och 
planinnehållets förhållande till detta saknas, vilket gör det svårt att bedöma föreslagna åtgärder från 
miljösynpunkt.  

 

Undersökningssamråd 

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar 
kommunens bedömning. 

 

Kommentar: 

Planhandlingar utvecklas kring konsekvenserna av ett skyfall. 

Planhandlingarna kompletteras gällande beskrivningen av befintlig byggnads karaktärsdrag.  

Planhandlingarna ses över gällande friyta för förskolans lämplighet. Vidare kompletteras 
planbeskrivningen om närliggande ytor.  

Planbestämmelserna ses över och justeras så att dessa följer Boverkets föreskrifter (2020:5) och 
Boverkets allmänna råd (2020:6). Vidare revideras s.14 så att det överensstämmer med plankartan.  

Miljömålen skriv in i planbeskrivningen.  
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2. Lantmäteriet 

Sammanfattning: 
 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 
 

Grundkarta 
• Teckenförklaring till grundkartan saknas. 
• Angivelse om aktualitetsdatum för fastighetsredovisningen resp. för övriga detaljer i 

grundkartan saknas. 
• Angivelse om koordinatsystem i plan resp. höjd saknas. 
• I grundkartan saknas fastighetsbeteckningar och fastighetsgränser. Det är viktigt att 

fastighetsbeteckningarna och fastighetsgränser redovisas för att göra det lätt för den som är 
berörd av planen att hitta respektive fastighet på plankartan. 

 
Planbestämmelser 

Planbestämmelserna på plankartan stämmer inte överens med de som redovisas i 

planbeskrivningen på sida 14. Det behöver justeras. 

 

Fastighetsrättsliga frågor 

Av planbeskrivningen framgår att infart till förskolan sker över Norr 7:18 och att det bör bildas ett 
servitut till förmån för Norr 7:8. Det saknas dock planstöd för att bilda ett servitut i denna 
sträckning. Kommunen bör överväga att utöka planområdet för att ta med infartsvägen. Exempelvis 
skulle ett markreservat g kunna läggas ut. Det behöver också tydliggöras vem som ansvarar för att 
ansöka om och bekosta en lantmäteriförrättning alternativ upprätta ett avtalsservitut och skicka till 
Lantmäteriet för inskrivning. Ett alternativ är att Norr 7:8 får anlägga en egen infart från Villagatan. 

 
Ändrad Lovplikt 

Egenskapsbestämmelsen om marklov är inte fullständigt formulerad. 
 

Fastighetskonsekvenstabell 

I tabellen står att Ledningsrätt och servitut föreslås bestå. Lantmäteriet kan dock inte se att det 
finns varken ledningsrätt, officialservitut eller något inskrivet avtalsservitut inom den berörda 
fastigheten. Genom att lägga ut markreservatet för allmännyttiga underjordiska ledningar s.k. u-
område ser kommunen dels till så att det inte blir planstridigt att lägga några underjordiska 
ledningar inom den aktuella kvartersmarken. Dels att lov inte kan ges lovpliktiga åtgärder som 
hindrar att ledningen utförs. Det bildas däremot ingen rättighet genom att kommunen lägger ut ett 
u-område i planen. För att säkerställa att ledningarna får vara kvar behöver normalt sett 
ledningsrätt eller servitut upplåtas. Detta är inte beskrivet i genomförandeavsnittet av 
planbeskrivningen. 
 
Delar av planen som bör förbättras/ses över 
 

Kontrollera gränser med 0,025 meters lägesosäkerhet 

Ett antal gränser inom planområdet är inlagda i den digitala registerkartan med mycket god 
lägesosäkerhet (0,025 meter), men denna lägesosäkerhet kan vara missvisande. Det är möjligt att 
dessa fastighetsgränser inte har kontrollmätts av kommunen. 
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Vid övergången mellan referenssystemen RT 90 och SWEREF 99 transformerades nämligen 
tusentals gränspunkter över hela landet som registrerades rakt av, utan kontroll, med 
lägesosäkerheten 0,025 meter. Det har i efterhand visat sig att många av dessa punkter till exempel 
i områden med lokala stomnät kan ha god ”intern” lägesosäkerhet, men inte ligga rätt i förhållande 
till SWEREF 99. 

Lantmäteriet uppmanar därför kommunen att vara extra uppmärksam vid planläggning av områden 
där det förekommer gränser med just lägesosäkerheten 0,025 meter, och vid behov kontrollmäta 
sådana gränser. Lyssna gärna på avsnitt 2 av Positionspodden från Geoforum Sverige där bland 
annat frågor om svårigheten med att vara säker på den angivna lägesosäkerheten diskuteras. Du 
hittar podden till exempel via denna länk. 

 
Egenskapsbestämmelse 

Lantmäteriet noterar att kommunen har infört bestämmelsen e3 ” Inom fastigheten får endast 1 
huvudbyggnad uppföras”. Det blir otydligt om den innebär att endast en huvudbyggnad får uppföras 
inom planområdet (som nu är en fastighet) eller om bestämmelsen innebär att endast en 
huvudbyggnad får uppföras per fastighet. Den senare tolkningen skulle kunna medföra att ytterligare 
en huvudbyggnad kan uppföras om fastigheten delas genom avstyckning. Bestämmelsen bör 
omformuleras och tydliggöras. 

 
Byggnad inom prickmark 

Lantmäteriet noterar att byggnaden i fastighetens östra hörn delvis har planlagts inom prickmark. 
Det behöver framgå att det kan bli problem att uppnå planenligt utgångsläge och få bygglov om inte 
denna byggnad flyttas. Likaså kan byggnaden inte uppföras på samma plats om den skulle förstöras 
vid en brand. Dessa konsekvenser bör framgå av planbeskrivningen. 
 
Delar av planen som skulle kunna förbättras 
(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom 
Lantmäteriets lagstadgade bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet 
skulle förbättra detaljplanen.) 
 

Byggnadshöjd bör helst inte användas 

Lantmäteriet vill tipsa om att Boverket rekommenderar att höjd på byggnadsverk endast i 
undantagsfall ska regleras med begreppet byggnadshöjd. Detta beror på att det i rättspraxis finns 
olika tolkningar av begreppet. När byggnadshöjd används kan lovprövningen försvåras och leda till 
svårförutsedda resultat. Boverket förordar istället i första hand att totalhöjd eller nockhöjd används 
eller möjligen takfotshöjd. Läs gärna mer om detta på sidan om ”Höjd på byggnadsverk” i PBL 
Kunskapsbanken. I Boverkets föreskrifter BFS 2020:5 finns totalhöjd och nockhöjd som egna 
kategorier medan andra begrepp för att reglera höjd på byggnadsverk registreras i en 
gemensamkategori för övrigt och blir därmed svåra att följa upp vid övergripande analyser av t.ex. 
outnyttjade byggrätter. 

 
Rubriker 

Plankartan och Planbeskrivningen har inte samma rubrik. 

• Plankartan: Detaljplan för fastigheten Norr 3:59 (Ur och skur) 
• Planbeskrivningen: Detaljplan för fastighet Norr 7:8 (Förskolan Ute) 
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Kombination enskild + allmän kvartersmark 

Det förekommer i planen en kombination av så kallad allmän kvartersmark (kvartersmark för annat 
än enskilt bebyggande) och enskild kvartersmark inom planområdet. Användningen Bostad utgör så 
kallad enskild kvartersmark. Användningen Skola betraktas i de flesta fall allmän kvartersmark och 
till sådan mark hör inlösenregler. Enligt 6 kap. 13 § PBL har kommunen rätt att lösa sådan mark 
som ska användas för annat än enskilt bebyggande, om användningen för det avsedda ändamålet inte 
kan anses säkerställd. Markägaren kan även begära att kommunen löser in sådan mark enligt 14 kap. 
14 § PBL. 

Att kombinera allmän och enskild kvartersmark kan leda till problem, exempelvis kan det bli så att 
ingen byggnad för det allmänna ändamålet byggs och utan enbart för det enskilda. Inlösenrätten för 
det allmänna ändamålet finns då fortfarande kvar. I denna situation kan både fastighetsägaren och 
kommunen begära att kommunen ska lösa in området för det allmänna ändamålet trots att 
området är utbyggt för det enskilda ändamålet. 

Lantmäteriet rekommenderar att kommunen så långt som möjligt skiljer enskild och allmän 
kvartersmark åt. Ett förslag är att specificera var den allmänna respektive den enskilda 
användningen gäller så att de hålls åtskilda, t.ex. genom att införa 3D-redovisning i plankartan ifall 
den allmänna kvartersmarken och den enskilda ska gälla för olika plan i byggnaden. 

Om förhållanden är sådana att kommunen ändå vill gå vidare med förslaget med kombination av 
enskild och allmän kvartersmark och gör bedömningen att eventuella problem eller risker med 
detta är små eller inga, så bör denna bedömning redovisas och motiveras i planbeskrivningen. 
 

Boverkets rekommendationer  

Regeringen har i flera sammanhang betonat vikten av att detaljplanerna utformas på ett enhetligt 
sätt för att underlätta framtida digitalisering och förenkla byggprocessen. Det är en stor fördel för 
samhället i stort om kommunen i möjligaste mån följer Boverkets rekommendationer i BFS 2020:6 
för den tvådimensionella redovisningen av planens innehåll i en plankarta. 

Lantmäteriet noterar att planuppdrag gavs 2021-06-22. Detaljplanen tas därmed fram enligt PBL 
med planstart under den period då Boverkets rekommendationer i BFS 2020:6 bör tillämpas (efter 
oktober 2020). I denna detaljplan uppfattar Lantmäteriet att kommunen istället valt att tillämpa 
Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. 

 

Plankartans utformning uppfyller inte Boverkets allmänna råd (2014:5) på följande 

punkter: 

• Kombinationer av användningar bör betecknas med samtliga relevanta beteckningar och 
redovisas var för sig i listan med planbestämmelser. I detta fall är bestämmelserna med 
beteckningen B och S som redovisas på samma rad bland planbestämmelserna. 

Plankartans utformning uppfyller inte Boverkets rekommendationer i BFS 2020:6 

på följande punkter: 

• Det finns inte längre några administrativa bestämmelser – de som tidigare varit sådana 
redovisas nu som egenskapsbestämmelser. En sekundär egenskapsgräns (med samma 
manér som den gamla administrativa gränsen) kan användas för att avgränsa 
egenskapsområden som korsar andra egenskapsområden. 

• Kombinationer av användningar bör betecknas med samtliga relevanta beteckningar och 
redovisas var för sig i listan med planbestämmelser. I detta fall är bestämmelserna med 
beteckningen B och S som redovisas på samma rad bland planbestämmelserna. 

• Genomförandetid är inte en planbestämmelse, men bör redovisas bland 
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planbestämmelserna under rubriken ”Genomförandetid” med samma rubriknivå som till 
exempel rubriken ”Egenskapsbestämmelser för kvartersmark”. 

 
 

Kommentar 

Grundkartan kompletteras med efterfrågad information till antagande. 

Informationen som redovisas på s.14 justeras så den överensstämmer med plankartan.  

Egenskapsbestämmelsen om marklov bedöms inte behövas och tas bort från planhandlingarna.  

Fastighetskonsekvenstabell revideras med korrekt information.  

Egenskapsbestämmelsen e3 revideras. 

Höjdbestämmelsen ändras till nockhöjd.  

Planhandlingar justeras så handlingarna har samma rubrik.  

Enskilt och allmän mark bedöms inte innefatta några problem i detta ärende och består.  

Planhandlingarna revideras så att Boverkets rekommendationer i BFS 2020:6 uppfylls.  

Genomförandetid ändras så det är under en egen rubrik i plankartan. 

 

3. Trafikverket 

Sammanfattning: 

Trafikverket har därmed ingen erinran. 

 

4. Miljösamverkan östra Skaraborg 

Sammanfattning: 

Miljönämnden östra Skaraborg har inga synpunkter på förslaget. 
 

 

Kommentar 

Noterat 

5. Avfallshantering Östra Skaraborg 

Sammanfattning: 
Sophämtningen vid förskolan fungerar bra idag. 

Väljer man att bygga bostäder på fastigheten vill vi framhålla följande för att uppfylla reglerna i 
renhållningsföreskrifterna.  

För genomförande av sophämtning ska vägen till hämtningsplatsen ha en fri höjd på minst 3,65 
meter, ha en fri bredd på minst 3 meter samt ha en bärighet för ett fordon på 18 ton.  

Vid hämtningsplatsen ska yta finnas med en bredd på minst 4,5 meter, fri längd på minst 14 meter 
samt ha en fri höjd på minst 5 meter.  

För återvändsgator ska det finnas en vändyta med diameter 18 meter samt en fri remsa på cirka 1,5 
meter utanför vändytan.  

I områden med kraftig lutning vid hämtningsplatser kan det bli aktuellt att hämtning inte kan ske vid 
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tomtgräns.  

Säkerheten vid hämtning är ytterst viktigt och backning med hämtningsfordon ska inte förekomma. 

 

Kommentar 

Noterat. 

 

6. Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

Sammanfattning: 
Räddningstjänsten har inget att erinra i aktuellt ärende. 

 

Kommentar 

Noterat 

 

7. Västtrafik 

Sammanfattning: 
Västtrafik ser positivt på att ytterligare bostäder och verksamheter tillkommer i anslutning till 
befintlig kollektivtrafik och i anslutning till befintliga gång- och cykelvägar. 
 
Planbeskrivningen bör kompletteras med text om kollektivtrafik. 

Närmaste hållplats Kvarngatan på Skövdevägen ligger endast ett par hundra meter från 
planområdet, vilket ger boende och besökare till planområdet goda möjligheter att arbetspendla 
med kollektivtrafik, särskilt mot Skövde. I övrigt är planområdets läge lättillgängligt med gång och 
cykel, vilket borde medföra att många förskolebarn kan lämnas, utan att vårdnadshavare är 
beroende av tillgång till bil. 

Inom området kan det med fördel ordnas trygg och säker plats för vårdnadshavare att parkera 
cykel eller cykelkärra för vidare resa med cykel eller kollektivtrafik till arbetet. Detta ger också 
goda möjligheter för två vårdnadshavare att dela på en cykel eller cykelkärra vid hämtning och 
lämning av barn. 

 

Kommentar 

Planbeskrivningen kompletteras med information kring kollektivtrafik.  

 

8. PostNord AB 

Sammanfattning: 
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket bland annat 
innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden på 
postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord samtliga postoperatörer som är 
verksamma i det aktuella området.  

 

Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i en lådsamling vid 
infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan.  
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En placering som inte är godkända leder till att posten inte börjar delas ut till adressen. 

 

Kommentar 

Noterat 

 

 

9. Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutveckling 

Sammanfattning: 
Den fastighet som detaljplanen omfattar ligger i en kulturmiljö som uppmärksammats i det 
kunskapsunderlag för Hjo stad som Västarvet under 2016-17 arbetat fram på uppdrag åt Hjo 
kommun, och som kommunen refererar till i planbeskrivningen. Förvaltningen för kulturutveckling 
(tidigare Västarvet) ser med tillfredsställelse att varsamhetsbestämmelser införs i planen för att 
bevara fastighetens kulturhistoriska värden. Förvaltningen för kulturutveckling har därför inget att 
erinra mot förslaget till ändring av detaljplanen. 

 

Kommentar 

Noterat 

 

 

Förslag till revidering av detaljplan för fastighet Norr 7:8 (Förskolan 
Ute) Hjo kommun, Västra Götalands län. 

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

 

Planbeskrivningen kompletteras med information kring: 

• Kollektivtrafik 
• Utvecklas kring konsekvenserna av ett skyfall 
• befintlig byggnads karaktärsdrag 
• friyta 
• Miljömålen 
• Informationen som redovisas på s.14 justeras så den överensstämmer med plankartan.  
• Fastighetskonsekvenstabell revideras med korrekt information 
• Planhandlingar justeras så handlingarna har samma rubrik.  

 

 

 

Plankartan 

• Genomförandetid ändras så det är under en egen rubrik i plankartan. 
• Grundkartan kompletteras med efterfrågad information till antagande. 
• Egenskapsbestämmelsen om marklov bedöms inte behövas och tas bort från 
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planhandlingarna.  
• Egenskapsbestämmelsen e3 revideras. 
• Höjdbestämmelsen ändras till nockhöjd.  
• Enskilt och allmän mark bedöms inte innefatta några problem i detta ärende och består.  

 

Planbestämmelserna ses över och justeras så att dessa följer Boverkets föreskrifter (2020:5) och 
Boverkets allmänna råd (2020:6). Vidare revideras s.14 så att det överensstämmer med plankartan.  

 
 

Samrådsredogörelsen har upprättats av Hjo kommun 

 

Patrik Igelström    

Planarkitekt    
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