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Hur samrådet har bedrivits
Ett planförslag har upprättats över fastigheterna Åkerärten 1 och 2. 
Stadsbyggnadsnämnden har informerats i ärendet och beslutade att 
skicka ut planförslaget på samråd under tiden 2015-07-13 – 2015-09-28. 
Samrådshandlingarna har skickats till Länsstyrelsen, kommunstyrelsen, berörda 
förvaltningar och myndigheter samt berörda fastighetsägare. Handlingarna har 
funnits tillgängliga i kommunens utställningslokal i Juneporten. Informationen 
har dessutom funnits tillgänglig på kommunens hemsida.

Hur granskningen har bedrivits
Efter samrådet justerades planhandlingarna. Stadsbyggnadsnämnden 
informerades i ärendet och beslutade att skicka ut planförslaget på granskning 
under tiden 18 juli - 14 september 2018. Granskningshandlingarna skickades 
till Länsstyrelsen, kommunstyrelsen samt de förvaltningar, myndigheter och 
berörda fastighetsägare som yttrade sig under samrådstiden. Handlingarna 
fanns även tillgängliga i kommunens utställningslokal i Juneporten och på 
kommunens hemsida.

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

1. Skanova    2018-08-20, ingen erinran
2. Kommunstyrelsen   2018-08-29, ingen erinran 
3.   2018-08-31  (1)
4. Räddningstjänsten   2018-09-03, ingen erinran
5. Länsstyrelsen    2018-09-06, ingen erinran
6. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2018-09-06, ingen erinran
7. Lantmäterimyndigheten  2018-09-12  (2)
8. Polismyndigheten    2018-10-15, ingen erinran

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. 

Bakgrund 
I vår överklagan daterad 2014-03-28 beskriver vi hur byggnationen avviker 
från gällande detaljplan. I Jönköping kommunssammanträdesprotokoll daterat 
2013-04-18 beskriver Jönköpings kommun att avvikelsen från detaljplanen 
är liten och förenlig med detaljplanens syfte. I samma protokoll har bygglov 
beviljats för projektet Åkerärten 1.



2

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut 2013-04-15 angående ändring 
av bygglov. Överklagandet inkom för sent, daterad 2014-04-07, och därmed 
avisar stadsbyggnadsnämnden överklagan, se bilagor 1-5.

Vi har i mail 2014-03-10 och 2014-04-28 ställt ett antal frågor angående 
handläggningarna av bygglovsärenden på fastigheten Åkerärten 1 i Jönköping, 
se bilagor 29 och 30. Ulf Mattsson svarar på våra brev daterad 2014-07-24, 
se bilagor 31-33. Vi konstaterade att markhöjningen var beslutad under 2013 
utan att marklov hade beviljats samt att geotekniska undersökningar inte var 
genomförda.

Ärendet överklagas till Länsstyrelsen daterat. Länsstyrelsens beslut innebar att 
myndigheten upphäver bygglovet för nybyggnaden, daterat 2014-10-09, se 
bilagor 6-11.

Ärendet överklagas av fastighetsägaren till Åkerärten 1 till Mark- och miljö 
domstolen om överklagan inkommit i rätt tid från Lotta Lamme. Mark och 
miljödomstolen avvisar fastighetsägarnas överklagande av länsstyrelsens beslut 
i frågan om Lotta Lammes överklagande kommit in i rätt tid, daterat 2014-12-
11. Innan dom ska fastighetsägarna komplettera överklagandet med grunderna 
för överklagandet, se bilagor 12-17.

Fastighetsägarna överklagar länsstyrelsens beslut i frågan om Lotta Lammes 
överklagande inkommit i rätt tid. Högsta domstolen, daterat 2015-11-27, 
avvisar resning i ärendet och meddelar att länsstyrelsens beslut i Jönköpings län 
inte kan överklagas och därmed har domen vunnit laga kraft, se bilagor 18-19.

Mark och miljödomstolen meddelar dom den 17 maj 2016 och upphäver 
beviljat bygglov och därmed ska överklagandet avslås, se bilagor 20-28.

Överklagan av bygglovet för fastigheten bostäder Åkerärten 1
I vår överklagan daterad 2014-03-13 beskriver vi hur byggnationen avviker 
från gällande detaljplan. I Jönköping kommuns sammanträdesprotokoll daterat 
2013-04-18 beskriver Jönköpings kommun att avvikelsen från detaljplanen är 
liten och förenliga med detaljplanens syfte. I samma protokoll har bygglov 
beviljats för projektet Åkerärten 1.

Ärendet överklagas till Länsstyrelsen daterat. Länsstyrelsens beslut innebar att 
myndigheten upphäver bygglovet för nybyggnaden, daterad 2014-10-09.

Ärendet överklagas till Mark och miljödomstolen och domstolen beslut innebär 
att domstolen upphäver bygglovet för nybyggnaden.

Utdrag från vår överklagan till Mark och miljö domstolen, nedan är styckena 
markerade.
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Beskrivning av markförhållanden
I planbeskrivningen samt samrådsredogörelsen beskrivs de geotekniska 
förhållandena. Yttrande har gjorts av Statens Geotekniska Institut(SIG) samt av 
Sigma Civil AB. I den geotekniska undersökningen som är gjord av SGI daterad 
2015-09-24 rekommenderas att en geoteknisk utredning utförs för att klarlägga 
de geotekniska förutsättningarna vad gäller risk för erosion och ras/skred i 
slänten mot Vättern. Vidare ser SGI det vara av stor vikt att ansvarsförhållandena 
klarläggs i det fortsatt planarbetet dvs det måste fastställas vem som ansvarar 
för besiktning, skötsel och åtgärder av slänten, med avseende på erosion och 
ras/skred. Sammanfattningsvis måste det upprättas en kontrollplan avseende 
risker och åtgärder.

I den geotekniska undersökningen som är gjord av Sigma Civil AB 
rekommenderas att inga belastningsökningar och markhöjningar bör utföras på 
fastigheterna Åkerärten 1 och 2, undersökningen är gjord efter samrådsskedet, 
se samrådsredogörelsen. Sigma konstaterar att markhöjningar kan påverka 
släntlutningen, vilket ökar risken för ras.

Sigma beskriver vidare att det är av vikt att slänten fortsatt skyddas av 
växtlighet och i de fall träd avverkas bör det planteras ny växtlighet. Sigma 
Civil AB beskriver vidare att ett kontrollprogram har tagits fram för att 
upptäcka att släntfot och släntkrön eroderar. Jönköpings kommun ansvarar 
för att kontrollprogrammet efterlevs och utför kontrollmätningar och 
okulärbesiktningar samt utför tolkningar, redovisning och dokumentation. Det 
konstateras att det är av allra största vikt att slänten skyddas av växtlighet och 
är en mycket viktig del i kontrollprogrammet.
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Synpunkter på beviljat marklov
I mars 2014 genomfördes markhöjning på ca 1,7 meter på fastigheten Åkerärten 
1 trots att det inte fanns något beviljat marklov. Vi kontaktade Ulf Mattsson som 
var handläggare i ärendet och krävde en förklaring. Vår tidigare konversation 
i ärendet finns dokumenterat i mailform med Ulf Mattsson. Vi ställde en fråga 
den 7 mars 2013 angående gällande höjder för nybyggnationen på fastigheten 
Åkerärten 1 och Ulf Mattson svarade att höjderna fanns på ritningen. Vad 
som är ytterst anmärkningsvärt är att Ulf Mattson inte redovisade att beslutet 
om en höjning av marken redan var klar den 7 mars 2013. Enligt regelverket 
ska marklov sökas om höjningen överstiger 0,5 meter och tidigare hade vi 
fått försäkran från kommunens tjänstemän att byggnationen skulle utgå från 
befintlig marknivå. Dessutom är det mycket märkligt att det överhuvudtaget 
kunde genomföras en markhöjning utan geotekniska undersökningar och 
det som är mycket alarmerande är att marklov ej beviljats. Den 6juni 2014 
beviljar Jönköpings Kommun ett marklov för Åkerärten 1 när markhöjningen 
är genomförd.

Vi konstaterar att den geotekniska utredningen klart och tydligt avråder från 
en markhöjning och en kritisk faktor är att undersökningen är gjord efter 
genomförd markhöjning.

Sammantaget kan vi konstatera att ärendet inte har följt gällande 
bestämmelser

- Byggnationen avviker med stor avvikelse från detaljplanen

- Marklovet har beviljats i efterhand. Tomten har höjts med ca 1,7 m.

- Bygglovet är upphävt av Länsstyrelsen och därmed finns det inget slutbesked, 
vilket innebär att byggnaden inte få tas i anspråk som bostad.

- Finns inga höjdangivelser på ritningsunderlagen. Vi har varit i kontakt med 
Jönköpings kommun på ett mycket tidigt stadium och fått garantier muntligen 
att höjden ska beräknas från befintlig marknivå dvs från ursprungsbyggnaden 
på Åkerärten 1.

- Brev daterat 2014-07-24 från Ulf Mattson beskrivs bygglov för stödmurar och 
staket. I marklovet finns det inga angiva höjder för fyllningen av markområdet. 
Innebär detta att det beslutade marklovet omfattas av stödmurar och staket och 
en mindre fyllningen av tomten?

- Om man läser svaret från Ulf Mattsson daterat den 2014-07-24 är mycket 
utlämnat av den konversation som vi har haft samt direkta felaktigheter ifråga 
om höjder och att marklov ingick i tidigare bygglov. Varför söks marklov 
efter att fyllningen är genomförd? I samma skrivning står det att besluten om 
markhöjning står i det ursprungliga bygglovet men enligt tjänstemännen ska huset 
byggas från ursprunglig marknivå. Varför står inte detta i ritningsunderlagen?

Synpunkter
Vi har synpunkter på hela hanteringen av ärende när det gäller Åkerärten 1 samt 
detaljplans förändringen för Åkerärten 1 och Åkerärten 2. Rent allmänt kan 
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man ställa sig frågan varför Jönköpings kommun lägger ner stora kostnader för 
att ändra detaljplanen, dessutom att kommunen inte tillämpar regelverket i PBL 
och försöker ändra detaljplanen i efterhand. Vi ser detta som en konstruktion 
för att rädda ett antal grova fel i hanteringen av beskrivet ärende. Detaljplan kan 
alltid ändras av kommunen men då är det viktigt att reglerna gäller lika för alla 
och att det finns en tillfredsställande genomlysning av ärendena. I detta ärendet 
har det funnits knapphändig information och dåligt diarieförd dokumentation 
vilket skapar en total förvirring samt ett stort misstroende mot handläggningen 
av ärendet.

Vi kräver att ärendet återigen tas upp i stadsbyggnadsnämnden och att all 
information kommer fram i ärendet och att Jönköpings kommun redovisar 
kostnaderna för ändringen av detaljplanen för fastigheterna Åkerärten 1 och 
Åkerärten 2. Viktigt är att kontrollprogrammet redovisas och kostnaderna blir 
offentliga eftersom kommunen är ansvariga.

Vi ser med stor oro hur den geotekniska undersökningen är beskriven i 
rapporten. Detta är vårt närområde och finns det rasrisker som är beskrivet i 
rapporten är det ett stort ansvar för samtliga beslutsfattare i ärendet att allting 
följs upp i kontrollprogram. Vi konstaterar att slänten mot Vätterkanten är 
rensad på visa ställen från vegetation vilket medför betydande rasrisker enligt 
den geotekniska undersökningen. Om ras även påverkar vårt hus Åkerö 1 vems 
är ansvaret och hur hanteras detta?

Kommentar

Kommunen har rätt att upprätta en ny detaljplan för ett område. Då det rör sig
om befintliga fastigheter och inte någon nybyggnation tas planavgiften vanligen
ut i bygglov. Den nya detaljplanen upprättas på kommunens initiativ och det 
innebär således att kommunen kommer att ta delar av plankostnaderna.  

Detaljplanen reglerar i stor grad var på fastigheten hus får placeras till skillnad 
från gällande detaljplan. Den största anledningen till att placeringen har reglerats 
är för att bebyggelse inte ska placeras ute på branten då Rosenlundsbankarna 
utsätts för en hög grad av erosion. Som säkerhetsåtgärd har därför prickmark 
placerats närmast branten och administrativa planbestämmelser om utökad 
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bygglovsplikt och marklovsplikt har tillförts plankartan. Marken har även 
försetts med plushöjder för att reglera markens höjd och därmed säkerställa att 
ingen höjning av marken sker. 

Gällande detaljplan tillåter en byggnadshöjd på 4,5 meter och utöver detta
ett sadeltak med maximal lutning av 30 grader. På en byggnad motsvarande
den storlek som finns på Åkerärten 1 skulle det innebära att taket från takfot
till nock tillåts upp till 3,5 meter. Den totala nockhöjden som den gällande
detaljplanen tillåter är därmed 8 meter. Föreslagen detaljplan tillåter en högsta
nockhöjd på +111 meter över nollplanet, istället för en våning samt tak med 
30 graders lutning. Anledningen till denna förändring är syftet att reglera 
byggnadernas höjd och inte utformningen.

Sigma Civil AB har utfört en geoteknisk undersökning för Åkerärten 1 och 
2 efter samrådsskedet. I rapporten går att utläsa att slänten idag skyddas av 
vegetation, vilken skyddar markytan och minskar risk för erosion från t.ex. 
nederbörd. I rapporten beskrivs att det därför är av vikt att slänten även 
fortsättningsvis skyddas genom växtlighet. I det fall något träd avverkas bör 
det planteras ny växtlighet. Med hänsyn till höjden på slänten, släntens lutning, 
närheten till Vättern och närheten till Rosenlunds bankar rekommenderas att 
ett kontrollprogram upprättas.  I släntfot, vid strandkanten, ligger sten som 
fungerar som erosionsskydd. Om erosionsskador konstateras vid den årliga 
besiktningen kan med fördel ytterligare erosionsskydd läggas ut i släntfot samt, 
vid behov, även vid eventuella konstaterade erosionsskred längre upp i slänten. 

Ett kontrollprogram har tagits fram för att kontrollera släntgeometrin ner mot 
Vättern vid fastigheterna Åkerärten 1 och 2. På så vis är det möjligt att i ett 
tidigt stadium upptäcka om släntfot och släntkrön eroderat och förskjutits. 
Jönköpings kommun ansvarar för att kontrollprogrammet efterlevs och utför 
kontrollmätningar och okulärbesiktningar samt utför tolkningar, redovisning 
och dokumentation. Jönköpings kommun ansvarar även för arkivering av 
utförda mätningar och besiktningar. 

2. Lantmäterimyndigheten

Vid genomgång av översända granskningshandlingar (daterade 2018-03-06) 
har följande noterats.

Den grundkarta som utgör underlag till plankartan saknar fastighetsgränser 
och behöver uppdateras med den informationen.

Kommentar

Plankartan har uppdaterats i enlighet med Lantmäterimyndighetens yttrande.
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Sammanfattning
Textjusteringar av redaktionell karaktär har gjorts i planbeskrivningen.

Egenskapsbestämmelsen ”p1 - Komplementbyggnad ska placeras minst 2 meter 
från fastighetsgräns, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.” har tagits bort och istället ersatts 
med 2 meter prickmark i den södra delen av det södra korsmarksområdet. 
Detta innebär således samma begränsning av byggrätten, men det regleras 
med prickmark istället för p1 på korsmark. Bestämmelsen p1 på övriga ställen 
på plankartan reglerades sedan tidigare med prickmark vilket gjorde att 
bestämmelsen var överflödig på dessa ställen. 

Byggnadshöjden (som reglerar avståndet från markplanet till skärningen 
mellan fasadplanet och ett takplan med 45 graders lutning) på 3 meter på 
korsmarksområdena har ersatts av 4,5 meter nockhöjd (reglerar den högsta 
delen på en byggnads takkonstruktion), vilket motsvarar ungefär samma tillåtna 
höjd av komplementbyggnaderna.

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.

STADSBYGGNADSKONTORET

Liselott Johansson  Klara Alexanderson

Planchef   Klara Alexanderson
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