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Hur samrådet har bedrivits
Ett förslag till ändring av detaljplan har upprättats över del av kvarteren 
Karlsborg, Kniven och Lutan. Stadsbyggnadsnämnden har informerats 
i ärendet och planförslaget har skickats ut på samråd 17 juni till 10 
augusti 2020. 

Samrådshandlingarna har skickats till Länsstyrelsen, berörda 
förvaltningar och myndigheter samt berörda fastighetsägare. 
Handlingarna har funnits tillgängliga i kommunens utställningslokal i 
Juneporten och på kommunens hemsida.

Hur granskningen har bedrivits
Efter samrådet har planhandlingarna justerats. Förslaget omfattar del av 
kvarteren Karlsborg och Lutan. Stadsbyggnadsnämnden har informerats 
i ärendet och planförslaget har skickats ut på granskning 7 december 
2020 till 6 januari 2021. 

Granskningshandlingarna har skickats till Länsstyrelsen, 
kommunstyrelsen samt de förvaltningar, myndigheter, berörda 
fastighetsägare och övriga som yttrade sig under samrådstiden. Berörda 
fastighetsägare som inte yttrat sig under samråd har informerats om 
granskning och var handlingarna finns att läsa. Handlingarna har 
funnits tillgängliga i kommunens utställningslokal i Juneporten och på 
kommunens hemsida.

Inkomna skrivelser
Vid granskningstidens slut har nedanstående skriftliga synpunkter 
inkommit. Nedan finns förteckning av inkomna yttranden. 

1. Lantmäterimyndigheten  2020-12-07 (1)
2. June Avfall och miljö  2020-12-08 (2)
3. Länsstyrelsen   2020-12-21 (3)
4. Kommunstyrelsen   2021-01-19, ingen erinran
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Inkomna yttranden med 
kommentarer
Nedan redovisas inkomna yttranden i sin helhet tillsammans med 
kommunens kommentarer. De som inte haft någon erinran redovisas 
inte nedan. 

1. Lantmäterimyndigheten
Gällande detaljplan med aktbeteckning EII505 härleder till en 
aktbeteckning som finns internt på Jönköpings kommun. Den nationella 
aktbeteckningen för den aktuella detaljplanen är 06-JÖS-707. 06-JÖS-
707 ska därför ersätta EII505 i alla handlingar som upprättas inför 
antagande.

Uppgifter om grundkartan är inte uppdaterad. Uppgifter som framgår 
är bl.a att fastighetsindelning: juni 2020. Se över detta innan antagande.

Kommentar
Ändring av detaljplan har bytt namn till den nationella aktbeteckningen. 
Fastighetsindelningen har justerats till korrekt datum.

2. June Avfall och miljö
Lutan 20 har ingen bra avfallshantering i dag, med fler lägenheter 
behöver detta lösas.

Kommentar
En ny lägenhet föranleder inte utökad avfallshantering. Dock kommer 
nya lagkrav inom kort där högre krav ställs på avfallshantierng inom 
fastigheten. Flertalet fastighter inom stadsdelen Söder har ytmässiga 
begränsningar och kommer ställas inför en utmaning. 

Detaljplanen ersätter prickmark på gård med kortsmark vilket innebär 
möjlighet att uppföra miljöhus. Dock är måtten mellan byggnad och 
fastighetsgräns begränsande för hämtningsfordon. Ett alternativ för 
sortering i fler fraktioner är därför att hitta gemensamma lösningar för 
flera fastigheter inom kvarteret. 

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

Riksintresse för kulturmiljövården
Länsstyrelsen anser att även takkupornas form mot gården i 
kvarteret Karlsborg ska regleras mer specifikt i planbestämmelsen. I 
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planbeskrivningen illustreras takkuporna mot gården inom Karlsborg 6 
med sadeltak. Länsstyrelsen anser att takkuporna mot gården ska ges en 
rektangulär form med pulpettak.

Kommentar
Planhandlingarna har försetts med nya illustrationer där kupor är i det 
utförande som efterfrågas. Planbestämmelserna som styr utformning har 
kompletterats så att utformning av kuporna är ett krav i enlighet med 
länsstyrelsens yttrande. 

Sammanfattning
Ändring av detaljplan har bytt namn till den nationella aktbeteckningen. 
Fastighetsindelningen har justerats till korrekt datum.

Ändringar har gjorts i bestämmelse f1 och f3 som innebär styr  utformning 
av takkupor mot gård till att vara rektangulära med pulpettak.

Planbestämmeslen korsmark har förtydligats avseende tillåten nockhöjd 
och utformning av komplementbyggnad.

Inga synpunkter har inkommit på konsekvensbeskrivningen, som medför 
att kommunens ställningstagande om att det inte föreligger någon 
betydande miljöpåverkan bör omprövas, i den mening som miljöbalken 
åsyftar.
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