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Sammanfattning av samrådsredogörelsen 

Detaljplan för Rättvisan 6 i Hjo stad   

Dnr 2019-156 

2020-04-21 

 

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

berörda sakägare och myndigheter 2020-03-06 – 2020-03-29. Planhandlingarna har också 

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

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

under samrådet och kommunens ställningstaganden. Sammanlagt har 9 yttranden kommit in, 

varav 3 med synpunkter.  

 

Yttranden  

Med synpunkter  

Länsstyrelsen Västra Götaland 2020-03-23 

Lantmäteriet   2020-03-26 

Hjo Hembygdsförening  2020-03-26  

 

Utan synpunkter 

Hyresgästföreningen   2020-03-08 

Skanova   2020-03-09  

Trafikverket   2020-03-09 

Västra Götalandsregionen, 

Förvaltningen för kulturutveckling 2020-03-19 

Miljösamverkan Östra Skaraborg 2020-03-27 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2020-04-08 

    

   

 

Sammanfattning av yttrandena 

Länsstyrelsen anser att kommunen bör överväga att justera byggrätten för att bevara 

huvudbyggnadens symmetriska karaktär. Lantmäteriet har synpunkter/reflektioner om 

redovisning och formuleringar kring gällande tomtindelning och bestämmelsen om varsamhet. 

Hjo Hembygdsförening har generella synpunkter kring värnandet av byggnaders volym och 

takutformning när det gäller det äldre byggnadsbeståndet i Hjo, i yttrandet tillämpade på 

Rättvisan 6. 
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Yttranden med synpunkter/erinran och kommunens 

kommentarer 

 

Lantmäteriet   2020-03-26 

 

Delar av planen som bör förbättras 

 

PÅVERKAN PÅ GÄLLANDE TOMTINDELNING 

För fastigheterna Rättvisan 6-8, 17 och 18 finns en upprättad tomtindelning: 

Rättvisan, akt 1684K-T103, antagen 1958-07-03. Tomtindelningen gäller numera som en 

fastighetsindelningsbestämmelse till gällande detaljplan. Vid ny planläggning upphävs 

fastighetsindelningsbestämmelserna inom planområdet med automatik. Det är därmed ingen 

administrativ bestämmelse, såsom den redovisas i plankartan. 

 

Lantmäteriet har inte kunnat hitta akten för den aktuella tomtindelningen och lämnar det därför 

som en upplysning att planområdesgränsen för den nya planen måste anpassas till 

fastighetsindelningsbestämmelserna så att den inte dras rakt igenom vad som är bestämt att bli 

en fastighet enligt äldre tomtindelning. Om så ändå görs är rättsläget oklart om vad som då 

gäller och det finns risk för problem vid framtida fastighetsbildning. 

I syftet med planförslaget står: ”syftet med planförslaget och upphävandet av tomtindelningen 

(…)”. Denna skrivning kan tolkas som att hela tomtindelningen avses att upphävas. För att det 

inte ska bli risk för olika tolkningar, är det viktigt att det framgår av plan- och 

genomförandebeskrivningen hur gällande bestämmelser påverkas av den nya planen.  

 

BESTÄMMELSE OM VARSAMHET – K 

Bland planbestämmelserna står det i beskrivningen till bestämmelsen k1, ”Vid ändring bör 

ursprungligt utförande eftersträvas”. Att utföra en ändring på ett ursprungligt sätt kan vara 

kostnadskrävande för fastighetsägaren, och kan därmed inte regleras som en 

varsamhetsbestämmelse. Se vidare på länk till Boverket om varsamhetsbestämmelser: 

https://www.boverket.se/sv/PBL-

kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestämmelser/egenskapsbestämmelser-for-

kvartersmark/varsamhet/ 

 

INNEBÖRD AV TOMTINDELNING 

I planbeskrivningen på s. 6 under rubrik ”tomtindelning” står att tomtindelning är en form av äldre 

bestämmelse som reglerar fastighetsgränser. Det bör förtydligas att tomtindelning är en egen 

planform som gällde vid sidan av stadsplanen, och reglerade ett kvarters indelning i fastigheter. 

Idag gäller tomtindelningar som en fastighetsindelningsbestämmelse och fastighetsbildning får 

därför inte motverka dessa bestämmelser.   

 

Kommunens kommentar:  

Yttrandet beaktas i de delar som gäller tomtindelningen. Kommunen behåller k-bestämmelsen. 

Syftet är att ge en vägledning om hur framtida ändringar bör hanteras. 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestämmelser/egenskapsbestämmelser-for-kvartersmark/varsamhet/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestämmelser/egenskapsbestämmelser-for-kvartersmark/varsamhet/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestämmelser/egenskapsbestämmelser-for-kvartersmark/varsamhet/
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Länsstyrelsen Västra Götaland 2020-03-23 

 

Länsstyrelsens samlade bedömning 

Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen  

(PBL 2010:900) 

 

Syftet med planförslaget och upphävandet av tomtindelningen är att kunna genomföra en 

fastighetsreglering som medför att fastigheten Rättvisan 6 anpassas i enlighet med befintliga 

förhållanden när det gäller ägande och nyttjande av mark samt bevara fastighetens 

kulturhistoriska värden.  

 

Länsstyrelsen har inget att erinra mot föreslagen detaljplan. 

 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10§ PBL och nu kända 

förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget inte kommer att prövas. 

 

Motiv för bedömningen 

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§ 

Enligt 11 kap. ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagandebeslut av en plan eller 

områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de fem prövningsgrunderna. 

 

• Riksintresse (både MB kap 3 och 4, se listan i webbgis) 

• Mellankommunala frågor och regionala förhållanden 

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

• Strandskydd (MB 7kap) 

• Hälsa och säkerhet (risk för olyckor, översvämning, erosion) 

geoteknik 

 

Länsstyrelsen anser inte att planförslaget strider mot några prövningsgrunder. 

 

Råd enligt 2 kap. PBL 

Den aktuella fastigheten ligger inom riksintresseområde för kulturmiljövården och är även 

utpekad i kulturmiljöunderlag från 1980- och 2010-talen. Det sistnämnda underlaget bör med 

fördel göras tillgängligt.  

 

Syftet med planförslaget är delvis att skydd kulturvärden, vilket görs genom rivningsförbud, 

skydds- och varsamhetsbestämmelser, utformningsbestämmelser samt utökad lovplikt. Detta är 

ett mycket bra helhetsgrepp. 
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Huvudbyggnadens symmetriska arkitektoniska karaktär lyfts fram i planbeskrivningen och avses 

säkerställas genom plankartans varsamhetsbestämmelse. Samtidigt finns byggrätt som möjliggör 

exempelvis förlängning av byggnadskroppen (med en lägre nockhöjd på 4 meter). En förlängning 

med en tillbyggnad i fasadliv med ursprungliga byggnaden kan (trots lägre nockhöjd) riskera att 

påverka upplevelsen av den symmetriska karaktären. Kommunen bör överväga att justera 

byggrätten för att motverka oönskad påverkan – exempelvis genom från gatan och fasadlivet 

indragen byggbar mark. 

 

Arkeologi 

Arbetet kommer att utföras inom fast fornlämning – Hjos stadslager, alla markingrepp kräver 

tillstånd till ingrepp i fornlämning. Tillstånd ska erhållas innan arbetet kan påbörjas. 

 

Behovsbedömning 

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

delar kommunens åsikt, således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. 

 

 

Kommunens kommentar: 

Yttrandet beaktas och den byggbara marken minskas åt söder. Ett utdrag ur 

kulturmiljöunderlaget läggs till som bilaga till detaljplanen. 

 

 

 

 

Hjo Hembygdsförening  2020-03-26 

 

Hembygdsföreningens yttrande redovisas i sin helhet som bilaga till samrådsredogörelsen. 

 

 

Kommunens kommentar: 

Byggnadshöjd med takvinkelintervall införs både för befintlig byggnad och ny- om- eller 

tillbyggnad. 
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Yttranden utan synpunkter 

 

 

Hyresgästföreningen   2020-03-08 

 

Hyresgästföreningen Skaraborg har tagit del av ”Samråd om Detaljplan för Rättvisan 6, i Hjo 

stad, Hjo kommun.” 

 

Vi har inget att erinra gällande förslaget om ändring av detaljplanen. 

 

 

 

 

Skanova   2020-03-09 

 

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

finns något att invända mot planförslaget. 

 

På bifogad lägeskarta är Skanovas anläggningar inom och intill aktuellt 

område markerade. 

 

För digitala kartor samt utsättning av Skanovas anläggningar hänvisas till www.ledningskollen.se 

” 

 

 

 

Trafikverket   2020-03-09 

 

Ärende 

Trafikverket har tagit del av handlingarna gällande ny detaljplan för Rättvisan 6 i centrala Hjo. 

Planförslagets syfte är att kunna genomföra en fastighetsreglering som medför att fastigheten 

Rättvisan 6 anpassas till befintliga förhållanden. I samband med planändringen upphävs också en 

äldre tomtindelning.  

Trafikverket ansvarar för väg 195 ca 1,8 km väster om den aktuella fastigheten. 

 

Trafikverkets synpunkter 

Trafikverket bedömer att statlig infrastruktur inte berörs och har därför inte några synpunkter 

på ändringen av stadsplanen. 

 

 

http://www.ledningskollen.se/
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Västra Götalandsregionen, 

Förvaltningen för kulturutveckling 2020-03-19 

 

Förvaltningen för kulturutveckling har erhållit rubricerade ärende för yttrande och vill framföra 

följande synpunkter. 

 

Fastigheten Rättvisan 6 ligger i en kulturmiljö som uppmärksammats i det kunskapsunderlag för 

Hjo stad som Västarvet under 2016-2017 arbetat fram på uppdrag av Hjo kommun, och som 

kommunen refererar till i planbeskrivningen. Förvaltningen för kulturutveckling (tidigare 

Västarvet) ser med tillfredställelse 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. 

 

 

 

Miljösamverkan Östra Skaraborg 2020-03-27 
 

” Beslut 

Miljönämnden östra Skaraborg har inga synpunkter på förslaget. ” 

 

 

 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2020-04-08 

 

Räddningstjänsten avger följande yttrande i aktuellt ärende: 

- Räddningstjänsten har inget att yttra i aktuellt ärende. 
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Ändringar som gjorts mellan samråd och granskning 

 

 

På plankartan 

 

Nockhöjden 7,7 meter ändras till högsta byggnadshöjd 4,5 meter med ett takintervall mellan  

33 – 38 grader. 

Nockhöjden 4 meter ändras till högsta byggnadshöjd på 3,5 meter med ett takintervall på 

mellan 33 – 38 grader vid sadeltak och 5 – 10 grader vid pulpettak. 

 

 

Byggrätten minskas i nordost genom att den prickade marken utökas 1 meter åt söder. 

 

 

k1  

”Ändring och underhåll ska ske varsamt – med särskild omsorg om byggnadens symmetriska 

formspråk, färgsättning, dess äldre bevarade detaljer, fönstrens form, storlek och indelning samt 

det lertegeltäckta sadeltaket. Vid ändring bör ursprungligt utförande eftersträvas.” 

 

Ändras till: 

 

Ändring och underhåll ska ske varsamt – med särskild omsorg om byggnadens symmetriska 

formspråk, färgsättning, dess äldre bevarade detaljer, fönstrens form, material, storlek och 

indelning samt det röda lertegeltäckta sadeltaket. Vid ändring bör ursprungligt utförande 

eftersträvas. 

 

 

f1 läggs till även för befintlig byggnad 

 

 

f2 Vid nybyggnad får frontespis uppföras mot gården, läggs till för befintlig byggnad. 

 

 

”Tomtindelning T103 (1684K – T103) upphävs inom planområdet” tas bort. 

 

 

En upplysning om att bygglov inte omfattas av planagift förs in. 
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I planbeskrivningen 

 

Sidan 4:  

”del av tomtindelning T103” införs för att förtydliga att upphävandet inte gäller hela 

tomtindelningen. 

 

Sidan 6: 

I enlighet med Lantmäteriets yttrande införs under rubriken Tomtindelning: 

”Tomtindelning är en egen planform som gällde vid sidan av en stadsplan och reglerade ett 

kvarters indelning i fastigheter. Idag gäller tomtindelningar som en 

fastighetsindelningsbestämmelse och fastighetsbildning får därför inte motverka dessa 

bestämmelser.” 

”Då planområdesgränsen följer dagens fastighetsgränser i söder och öster påverkas 

tomtindelningens bestämmelser enbart inom planområdet, där de upphävs.” 

 

Sidan 8: 

Under rubriken Riksintressen och fornlämningar införs:  

”Alla markingrepp kräver tillstånd till ingrepp i fornlämning och tillstånd ska erhållas innan 

arbetet påbörjas.” 

 

Sidan 10: 

Under Bevarande och rekommendationer, första raden, förtydligas: 

”dess lertegeltäckning” ändras till ”dess taktäckning med rött lertegel”  

 

Sidan 14: 

”Högsta nockhöjd i meter 

Höjdbestämmelsen ändras från en maximal byggnadshöjd på 7,5 meter till en maximal nockhöjd 

på 7,7 meter för huvudbyggnaden, vilket motsvarar den befintliga byggnadens nockhöjd.  

För övriga delen av byggrätten föreslås en nockhöjd på 4 meter.” 

 

Ändras till: 

 

Högsta byggnadshöjd i meter 

Höjdbestämmelsen ändras från en maximal byggnadshöjd på 7,5 meter till en maximal 

byggnadshöjd på 4,5 meter för huvudbyggnaden med ett takvinkelintervall på 33 – 38 grader, 

vilket är något mindre än den befintliga byggnadens höjd. För övriga delen av byggrätten föreslås 

en byggnadshöjd på 3,5 meter med takintervall på 33 – 38 grader vid sadeltak och 5 – 10 grader 

vid pulpettak. 

 

Under Skydds- och varsamhetsbestämmelser, utformningsbestämmelser och utökad 

bygglovsplikt ändras k1 i enlighet med ändring på plankartan. 

 

”Tomtindelning T103 (1684K – T103) upphävs inom planområdet” tas bort. 
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Sidan 15: 

 

Under Konsekvenser ändras uppgiften om nockhöjd. 

 

Under rubriken Genomförande införs: 

Förändringar vid ny fastighetsgräns i väster 

Den föreslagna planområdesgränsen motsvarar den gräns som avses utgöra ny fastighetsgräns. I 

den västra delen mot Regeringsgatan är den befintliga gränsen mellan gata och tomt inte helt 

rak. Där står också en lyktstolpe i sydväst som ägs av Hjo kommun. Vid behov kan gatulinjen 

läggas i enlighet med ny fastighetsgräns och lyktstolpen flyttas. Detta bekostas av Hjo kommun.   

 

 

 

 


