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Sammanfattning av samrådsredogörelsen  

Detaljplan för Varpet 1:17  

Dnr 2017-163 

2018-05-15 

 

Planprocessen genomförs som standardförfarande. Planförslaget har varit ute på granskning hos 
berörda sakägare och myndigheter 2018-04-27 – 2018-05-11. Planhandlingarna har också 
funnits tillgängliga i kommunhusets entré, på Hjo stadsbibliotek samt på kommunens hemsida. 
Samrådsredogörelsen innehåller en redovisning av de synpunkter som kommit in under 
samrådet och kommunens ställningstaganden. Sammanlagt har 4 yttranden inkommit, varav 
ingen har haft något att erinra. 

 
Yttranden  

Utan synpunkter 

Vattenfall    2018-05-02 

Hjo hembygdsförening  2018-05-07 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2018-05-08 

Länsstyrelsen Västra Götaland 2018-05-08 

Lantmäteriet    2018-05-17 

Yttranden utan synpunkter 

Vattenfall   2018-05-02 

 

Vattenfall Eldistribution (Vattenfall) har tagit del av handlingarna av detaljplan för Varpet 1:17 
och lämnar följande yttrande: Vattenfall har inget att erinra. 

 
Länsstyrelsen   2018-05-08 

 
Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna 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 (både MB kap 3 och 4)  
• Mellankommunal samordning blir olämplig 
• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs (MB 5 kap, luft och vatten) 
• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser (MB 7 kap) 
• Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller  
eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion (buller, strålning, risk för olyckor, 
översvämning, erosion) 
 
Synpunkter på granskningshandlingen 
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Länsstyrelsen har inga synpunkter att tillföra planen. 
 

 
Hjo Hembygdsförening  2018-05-07 

Hjo Hembygdsförening har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerat detaljplaneförslag 
(granskningshandlingar) och vi har inget att erinra mot planförslaget 
 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2018-05-08 

Räddningstjänsten har granskat plankarta och planbeskrivning och avger följande yttrande i 
aktuellt ärende: 
- Räddningstjänsten har inget att erinra i aktuellt ärende. 
 
Lantmäteriet   2018-05-17 

Vid genomgång av planförslagets granskningshandlingar (daterade 2018-04-19) har inga 
synpunkter noterats. 
 

Ändringar som gjorts mellan samråd och granskning 
 
I plankartan: 
Inga ändringar har gjorts. 
 
I planbeskrivningen: 

Inga ändringar har gjorts. 
 
 
Charlotte Paulsson 
Stadsarkitekt 
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