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Hur samrådet har bedrivits
Ett planförslag har upprättats över fastigheten
Spädbarnet 1.
Stadsbyggnadsnämnden har informerats i ärendet och beslutat att skicka
ut planförslaget på samråd under tiden 2017-05-03 – 2017-07-03.
Samrådshandlingarna har skickats till Länsstyrelsen, kommunstyrelsen, berörda
förvaltningar och myndigheter samt berörda fastighetsägare. Ett allmänt
samrådsmöte ägde rum på Öxnehagaskolan 2017-05-30. Handlingarna har
funnits tillgängliga i kommunens utställningslokal i Juneporten. Informationen
har dessutom funnits tillgänglig på kommunens hemsida.

Inkomna skrivelser
Vid utställningstidens slut har nedanstående skriftliga synpunkter/svar
inkommit.

Inkomna yttranden inom samrådstiden
1. Socialförvaltningen				2017-06-09
2. Räddningstjänsten				2017-06-14
3. Tekniska nämnden				2017-06-20
4. Länstyrelsen					2017-06-26
5. HSO						2017-06-27
6. Social och äldrenämnden			
2017-06-28
7. Jönköpings Energi				2017-06-28
8. Skanova					2017-05-08, ingen erinran.
9. Jönköpings Länstrafik				
2017-06-01, ingen erinran.
10. Eon						2017-06-08, ingen erinran
11. Trafikverket					2017-06-22, ingen erinran.
12. Lantmäterimyndigheten			
2017-06-28, ingen erinran.
13. Eon						2017-06-28, ingen erinran.
14. Svenska kraftnät
			
2017-07-03, ingen erinran.
Sakägare
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

				2017-04-27
					2017-05-16
			
2017-05-31
		
2017-06-02
		
2017-06-07
					2017-06-07
				
2017-06-15
			
2017-06-21
				2017-06-22

24.
25.
26.
27.
28.

		

2017-06-30

2017-07-03
			
2017-07-03
				2017-07-03
2017-07-03
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Inkomna yttranden efter samrådstidens slut
29. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 		

2017-08-30

Inkomna yttranden med kommentarer
Nedan redovisas inkomna yttranden i sin helhet tillsammans med kommunens
kommentarer.

1. Socialförvaltningen
Socialnämnden och äldrenämnden ser positivt på detaljplaneändringen som
möjliggör tillskott av fler bostäder till kommunen.
Socialförvaltningen vill tillämpa riktlinjerna för anvisningsrätten vid kommande
byggnation.
Kommentar
Frågan om vem som får tillgång till bostäder kan inte styras genom detaljplanering.
Information om socialnämndens yttrande vidarebefordras därför till tekniska
kontoret. Generellt ställer Jönköpings kommun kravet att 10 % av lägenheterna
ska gå till socialt boende. Fördelning och placering av lägenheterna inom
fastighetsbolagens egna bostadsbestånd beslutas av fastighetsbolagen.

2. Räddningstjänsten
Räddningstjänsten vill informera om att utrymning med hjälp av
räddningstjänstens maskinstege kan ske från högst 23 meter dock som högst 8
våningar. I övrigt inga synpunkter.
Kommentar
Den nya bebyggelsen är 8-9 våningar. Eftersom räddningstjänsten inte har
möjlighet att utrymma med maskinstege över åtta våningar ställs krav på att
byggnadens utformning är brandsäker. Räddningstjänsten har informerat om
att detta kan lösas med hjälp av brandsäkert trapphus. Detaljplanen styr inte
utformning av trapphus. Utformningskraven prövas i bygglov.

3. Tekniska nämnden
Förslag till tekniska nämnden
- Tekniska nämnden lämnar synpunkter på planförslag för kommande
byggnation inom Spädbarnet 1 i Jönköpings kommun enligt denna
tjänsteskrivelse.
- Tekniska nämnden tillstyrker i övrigt upprättat förslag till detaljplan för
Spädbarnet 1 i Jönköpings kommun.
TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING 2017-06-13
Jäv
Elin Rydberg (S) anmäler jäv och lämnar tillfälligt samnanträdet under
tekniska nämndens behandling av ärendet.
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Yrkanden
Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag.
Tekniska nämndens beslut
- Tekniska nämnden lämnar synpunkter på planförslag för kommande
byggnation inom Spädbarnet 1 i Jönköpings kommun enligt denna
tjänsteskrivelse.
- Tekniska nämnden tillstyrker i övrigt upprättat förslag till detaljplan för
Spädbarnet 1 i Jönköpings kommun
Tjänsteskrivelse
Detaljplan för bostäder Spädbarnet 1
Tn/2017:511 210
Sammanfattning
Bostads AB Vätterhem har ansökt om ny detaljplan för att förädla befintlig
mark där det tidigare legat en förskola på Öxnehaga. Tekniska kontoret
har nu fått planen på remiss under samrådsskedet. Inom planområdet finns
idag ingen byggelse utan marken utgörs av grönområde och asfalterade ytor.
Byggherrenönskar uppföra två punkthus i 9-10 våningar, totalt 75 lägenheter.
Beslutsunderlag
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2017-05-23
Planbeskrivning Spädbarnet 1
Plankarta Spädbarnet 1
Översiktskarta
Förslag till tekniska nämnden
–
Tekniska nämnden lämnar synpunkter på planförslag för kommande
byggnation inom Spädbarnet 1 i Jönköpings kommun enligt denna
tjänsteskrivelse.
–
Tekniska nämnden tillstyrker i övrigt upprättat förslag till detaljplan
för Spädbarnet 1 i Jönköpings kommun
Ärende
Bostads AB Vätterhem, har ansökt om ny detaljplan för att kunna förädla
befintlig mark där det tidigare legat en förskola. Vätterhem äger idag Spädbarnet
1 och kommer även behöva del av Öxnehaga 2:1 utmed Hästhagsgatan för att
lösa sin infart till fastigheten. Inom planområdet finns idag ingen bebyggelse
utan marken utgörs av grönområde och asfalterade ytor. Byggherren önskar
uppföra två punkthus i 9-10 våningar, totalt 75 lägenheter varav ett hus
kommer ha lägenheter som upplåts med hyresrätt och ett med bostadsrätt.
Parkering föreslås ske till största del i garage under mark och besöksparkeringar
i markplan kommer att utföras och finnas i anslutning till bostadshusens entréer.
Gällande detaljplan medger allmänt ändamål med en maximal byggnadshöjd på
fem meter.
Tekniska kontorets bedömningar och synpunkter är följande:
Exploateringsavtal kommer att behöva träffas mellan Bostads AB Vätterhem
och kommunen för att reglera marköverlåtelse och genomförandefrågor.
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Hänsyn ska tas till ytvattendiket utmed Hästhagsgatan vid höjdsättning av
garageinfart. Utformningen på garageinfarten ska ske på så sätt att vattnet från
angränsande kommunala anläggningar inte rinner in på tomtmark.
I övrigt se bifogade planhandlingar.
Tillämpning av barnkonventionen
Ärendet bedöms inte beröra barn i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter då det rör sig om ett samrådsyttrande på befintligt förslag till detaljplan.
Stadsbyggnadskontoret har i sitt planarbete tagit hänsyn till frågeställningar
berö-rande barn och barnets bästa
Kommentar
Exploateringsavtal ska vara tecknat och godkänt av tekniska nämnden innan
detaljplanen antas. Frågan om ytvattendiket kommer att behandlas under
bygglovshantering och skrivs in i planbeskrivningen.

4. Länsstyrelsen
Råd enligt 2 kap. PBL
Byggrätten för garage bör inte ligga inom mark som inte får förses med byggnad.
Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön.
Länsstyrelsen delar kommunens åsikt.
Kommentar
Plankartan har ändrats så att prickmarken gäller ovan mark. Däremot får
marken byggas under med garage.

5. HSO
FN-konventionen och Barnkonventionen i tillämpliga delar samt Ett samhälle
för alla. fastställt av kommunfullmäktige och Boverkets tillämpningsföreskrifter
BFS 2011 : 5 ALM2 anläggande av Allmänna platser och Trafikverkets
anvisningar VGU om lutningar max 2% skall gälla för gång- och körbara ytor.
Ovanstående skall vara inarbetat i detaljplanen.
Anläggande av Allmänna platser och Trafikverkets anvisningar VGU om
lutningar max 2% För gång- och körbara ytor inom detaljplanen skall likaså
vara inarbetat i detaljplanen.
Kommentar
Detaljplanen styr inte markens lutning. Utformningskraven prövas i bygglov.
Större delen av detaljplaneområdet är flack men det finns en del höjdskillnader
till och från området. För att säkerställa tillgängligheten till och inom området
kommer ramper iordningställas. Enligt BBR (Boverkets byggregler) kan ramper
användas för att utjämna nivåskillnader. För dessa gäller en maxlutning med 8
procent.
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6. Social- och äldrenämnden
Socialnämnden och äldrenämnden ser positivt på detaljplaneändringen som
möjliggör tillskott av fler bostäder till kommunen.
Socialförvaltningen vill tillämpa riktlinjerna för anvisningsrätten vid kommande
byggnation.
Kommentar
Se kommentar under punkt 1.

7. Jönköpings energi
Befintlig el se bifogad pdf.
Vi planerar att ansluta nya husen från nätstationen öster om fastigheten.
Bilaga:
SLÖJDLÄRAREN
52480

52481

52162

52478

52479

Hästhagsgatan
52645

52644

52536

50 Cu

LP14711

240 Al
240 Al
LK4449

53881

SLÖJDVIRKET
LK2752

240 Al
240 Al

SPÄDBARNET
1

52594

43

LP10604

LK2762

52646

51

70 Cu

240 Al

STN068

52647

52648
52595

52650

52596

Skala 1:500 (A4)
0

39

52649

HÄSTHAG

10

20

30

52653

40

240 Al
53892

50 m

Kommentar
Exploatören informeras om detta.

11. Trafikverket
Spädbarnet 1 ligger inom kommunalt väghållningsområde i stadsdelen
Öxnehaga. Önskad exploatering, innebärande byggnation av två punkthus
på 9-10 våningar, med sammanlagt ca 75 lägenheter, påverkar vad gäller
trafikökning i någon mån indirekt statlig infrastruktur. Närheten till E4 och
trafikplats Huskvarna Södra innebär viss påspädning av lokalt genererad trafik
på statlig infrastruktur. Trafikverket har dock inget att erinra mot planförslaget.

15.
BYGG FLER HÖGHUS PÅ ÖXNEHAGA MED SVERIGES FINASTE UTSIKT
Kommentar
Detaljplanen medger en byggnation av bostadshus till plushöjd 211 meter över
angivet nollplan vilket motsvarar 8-9 våningar i Öxnehaga. Planarbete pågår
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för ytterligare höghus i Öxnehaga centrum. Handlingar för dessa projekt finns
på hemsidan.

16.
1. Planen medför en icke acceptabel miljöförsämring för oss boende på fastighet

1.1
-Antal soltimmar per år reduceras starkt för vår fastighet med två 9-10 våningar
höga hus med ej angivna mått vad avser husbredderna. Kräver utredning av hur
mycket solbelysningstiden per år minskar. Antar att den kommer att minska
med 20-50% per år i förhållande till nuläget.
-I sol- och skuggstudien (bilaga4) utreds inte det ovan angivna. I stället anges
felaktigt att de tre björkarna skulle skugga vår fastighet. Vi har aldrig haft
skugga på vår fastighets sydsida. När björkarna bär löv utgör de inget hinder
för solen. När de är avlövade lyser solen igenom de späda grenarna och de
smala stammarna. Några skuggeffekter uppstår således inte.
-Hur kan kommunen göra en bedömning att uppkomna skuggpåverkan inte
är betydande utifrån vad vi angett ovan? Vi föreslår att en förnyad sol- och
skuggstudie görs!
1.2
-Vi anser dessutom att de två höghusen inte utgör en för oss god och hälsosam
livsmiljö och medverkar inte till en god regional miljö. Byggnaderna skall
utformas på ett för oss miljöanpassat sätt så att långsiktigt solens resurser
främjar oss.
-Gällande detaljplan medger en maximal byggnadshöjd om 5 meter. Varför
förändras detta mått drastiskt till +214 meter över nollplan? Hur höga skall
byggnaderna bli från befintlig marknivå? (44m?) Vi är inte emot att en bebyggelse
sker med en maxhöjd av 5 meter eller om en ny sol- och molnstudie kan påvisa
en högre höjd utan att högst 10% av den totala årliga solbelysningstiden
försvinner.
1.3
-Insynen på vår fastighet från så höga hus upplever vi också som ett miljöproblem
som inte kan åtgärdas med vare sig staket eller annat. Förstår inte hur de två
höghusen kan jämföras med bebyggelse i Öxnehaga centrum(motpol och
medspelare). Denna jämförelse saknar ju fullständig relevans!
1.4
- Ökat trafikbuller berörs inte i rapporten för vår fastighet norr om Hästhagsgatan.
Vad blir max ljudnivå? Vad menas med dygnsekvivalent ljudnivå? Vad uppgår
den till?
- Varför saknas bild i rapporten avseende de tre fastigheterna norr om planområdet
närmast Hästhagsgatan? Det är ju de fastigheterna som berörs i första hand av
miljöpåverkan! Bilder på bostäder öster och väster om planområdet finns ju
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med! Men är de berörda på något sätt?
1.5
Ett genomförande av detaljplanen medför för oss en betydande miljöpåverkan i
den mening som avses I 6 kap § 11-18 Miljöbalken. Enligt 12 § punkt 3. skall
en beskrivning av miljöförhållandena för vår fastighet finnas då vår miljö kan
komma att påverkas betydligt! 18§ säger att kommunen skall skaffa sig kunskap
om den för oss betydande miljöpåverkan som planens genomförande medför för
att åtgärder kan vidtas. Lag(2004:606). En miljökonsekvensbeskrivning för de
tre närmaste fastigheterna norr om Hästhagsgatan och söder om detaljplanen
saknas i underlaget. Sol- och Molnstudien i bilaga 4 är bristfällig och ej
sanningsenlig i avseenden som påpekats under punkt 1.1 ovan.
Kommentar
Enligt fastighetsförteckningen bor sakägaren på fastighet
och inte
Stadsbyggnadskontoret har därför i sitt svar utgått från fastighet .

.

1.1
Sol- och skuggstudien har kompletterats med anledning av de synpunkter som
inkommit. Enligt föreslagen utformning skulle bebyggelsen behöva vara 5-6
våningar för att inte alls skugga fastigheten under sommarsolstånd, vår- eller
höstdagjämning.
På grund av de yttrande som har inkommit är stadsbyggnadskontorets
bedömning att bebyggelsen ska sänkas till 8-9 våningar. Studien visar att
fastighet
inte skuggas av bebyggelse upp till en höjd på motsvarande 8-9
våningar mellan 20 april till 22 augusti. Under vårdagjämning mellan cirka
10.30-15 och under höstdagjämning mellan cirka 11-16 kommer fastighetens
tomt påverkas av skugga. En bebyggelse på 8-9 våningar innebär att fastighetens
tomt täcks helt av skugga vid 11-12 under vårdagjämning och vid 12-13 under
höstdagjämning, övriga tider nås delar av fastigheten av sol. Däremot når
skuggan knappt fastighetens huvudbyggnad under vår- och höstdagjämning.
Genom att sänka bebyggelsen minskas skuggpåverkan något på fastigheten
under eftermiddagen under vår- och höstdagjämning i jämförelse med 9-10
våningar. Den nya bebyggelsen kommer innebära en viss skuggpåverkan på
omkringliggande fastigheter men stadsbyggnadskontoret bedömer påverkan
som acceptabel.
I dagsläget står det en trädrad längs ut mot Hästhagsgatan. De nya byggnaderna
kommer att det skapa en annan typ av skuggbildning än de befintliga björkarna.
Jämförelsen med dessa har därför tagits bort i sol- och skuggstudien.
1.2
Ett av riksdagens miljömål är ”God bebyggd miljö”. Syftet med miljömålet är
att städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam
livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och
kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god
hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. För att konkretisera
miljömålet har regeringen har fastställt tio preciseringar. De preciseringar som
berörs i denna detaljplan är bland annat en hållbar bebyggelsestruktur. Området
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är i översiktsplanen utpekat som ett omvandlingsområde, vilka ska eftersträva
en hög exploateringsgrad för att uppnå en ökad markhushållning. På så sätt
bidrar byggnationen till en hållbar bebyggelsestruktur genom att det leder till
en ökad markhushållning. Ytterligare preciseringar som berör detaljplanen är
att bebyggelse ska ligga i närheten av grönområden, att det ska finnas tillgång
till kollektivtrafik, gång- och cykelvägar samt människor inte ska utsättas för
hälsorisker såsom höga ljudnivåer. Området ligger i närheten av grönområden,
kollektivtrafik, gång- och cykelvägar samt har acceptabla bullernivåer. Då
byggnationen uppfyller flera av de preciseringar miljömålet avser att behandla
anses detaljplanen ligga linje med vad som kan anses vara en god bebyggd miljö.
Området i gällande detaljplan är planlagt som område för allmänt ändamål
med en maximal byggnadshöjd på fem meter. En byggnadshöjd på fem meter
inrymmer en byggnad på en våning. Behovet av bostäder i kommunen gör att
det inte anses rimligt med en byggnad i en våning. Befintlig marknivå inom
planområdet ligger på en plushöjd mellan 176 och 183 meter. Då byggnaderna
har sänkts till 8-9 våningar har plushöjden ändrats till 211 meter över angivet
nollplan. Det innebär att det tillåts en byggnad med en nockhöjd mellan 28-35
meter, då marken sluttar inom fastigheten.
Stadsbyggnadskontorets bedömning är att det enskilda intresset, i det här fallet
skuggfri fastighet, inte väger tyngre än det allmänna intresset av att bygga
bostäder. Med anledning av bostadsbristen behöver tätorten förtätas. Det är
då svårt att undvika att närliggande fastigheter tidvis kan komma att skuggas.
På grund av detta har det enskilda intresset, skuggfri fastighet, inte prioriterats.
1.3
Avståndet mellan den nya bebyggelsen och sakägarens fastighetsgräns är cirka
30 meter och till huvudbyggnad är det drygt 50 meter. Stadsbyggnadskontoret
bedömning är således att byggnaderna ligger med ett tilltaget avstånd från
sakägarens fastighet.
Det har inkommit flertalet synpunkter på jämförelsen med bebyggelsen i
Öxnehaga centrum. Det har därför plockats bort i planbeskrivningen. Den
tillkommande bebyggelsen kommer innebära att det tillförs en ny typ av
bebyggelse som skiljer sig från den närliggande bebyggelsen.
1.4
Dygnsekvivalent ljudnivå är ett mått på medelljudnivån under ett dygn. I
dagsläget trafikeras Hästhagsgatan av 2000 fordon per dygn och de nytillkomna
bostäderna har beräknats genera en ökad trafikmängd med 300 fordon per
dygn. Den nya trafikmängden innebär en försumbar ökning av trafikbullret, då
det innebär mindre än en decibels ökning av ljudnivån.
Bild på fastigheterna i norr har lagt till i planbeskrivningen.
1.5
För att en plan ska omfattas av miljöbalkens 6 kap 11-18 § krävs att
genomförandet av planen antas leda till en betydande miljöpåverkan. Vissa
planer anses automatisk ha en betydande miljöpåverkan som exempelvis
översiktsplaner eller planer som innehåller verksamheter som kräver
tillståndsplikt. För planer som rör mindre områden på lokal nivå, såsom

8

detaljplaner, ska behovet av miljöbedömning utredas i det enskilda fallet.
Bedömningen ska utgå från kriterierna i MKB-förordningen. Miljöbalken 6
kap 18 § gäller först när detaljplanen har antagits och gäller därmed inte när
detaljplanen är i samrådsskedet.
Kommunen har gjort bedömningen att detaljplanen inte medför en
betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen har i sitt yttrande instämt i den
bedömningen. De tre fastigheterna norr om Hästhagsgatan har inte tagits
med i miljökonsekvensbeskrivningen då de inte ingår i planområdet. En
miljökonsekvensbeskrivning beskriver inte påverkan utanför planområdet. I
planbeskrivningen beskrivs däremot planens påverkan på omgivingen.

17.
Er detaljplan för bostäder - kvarteret Spädbarnet 1 Öxnehaga, kommer att
för mig som boende på
Öxnehaga få konsekvenser för god
boendemiljö.
God boendemiljö är en uppfattning om och som syftar till att skapa god
boendemiljö inne som ute. Det finns många faktorer som spelar in för att det
uppnås. Det uppnås bäst under planeringsprocessen. (Plan - och Bygglagen
(1987:10), Kap 2. 2).
Höjden på dessa höga hus, kvarteret Spädbarnet 1 kommer att avsevärt minska
dagligt sol- och ljusinsläpp. Detaljplanen och husen kommer att lägga skugga
över min/vår fastighet under en stor del av dagar och årstimmar, därför kommer
antal soltimmar per år att starkt reduceras.
I nära anslutning till vår fastighet finns det björkar. Dessa utgör ingen som
helst hinder i jämförelse med två 9 - 10 våningars höghus som kommer att ge
betydande skugga.
Vi är inte emot att en bebyggelse sker med en max höjd av fem meter eller om
en ny sol- och skuggstudie kan påvisa en högre höjd utan att högst 5 % av den
totala årliga solbelysningstiden försvinner.
Ett genomförande av detaljplanen kommer att dramatisk få en ökning av trafik,
och följden kommer att bli en osäker miljö för barn, det med ökad biltrafik.
Biltrafik medför dessutom ökat buller och miljöpåverkan för alla. Det finns
många frågetecken kring risk- och bullernivåbedömning.
Vid alla byggnationer medför det även risker för barn och omgivning att dessa
får en sämre livskvalitet under en längre tid.
Insynen från höghusen mot mitt/vårt boende efter detaljplanen upplever jag
också som ett problem. Att bygga så höga hus i förhållande och proportion till
byggnader och i kvarteret som finns idag.
Därmed anser vi att de bägge höghusen utgör en icke hälsosam livsmiljö och
medverkar inte till regional miljö.
En miljökonsekvensbeskrivning för de tre närmaste fastigheterna norr om
Hästhagsgatan och söder om detaljplanen saknas. (Svensk Författningssamling,
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(2004:606), kap. 6. 3).
Med alla dessa uppräknade punkter kommer mitt hus på
att få betydande sänkning i värde. Jag vill jag att ni ser över
detaljplanen för Öxnehaga/Huskvarna kvarteret Spädbarnet 1.
Kommentar
Sol- och skuggstudien har kompletterats med anledning av de synpunkter som
inkommit. Enligt föreslagen utformning skulle bebyggelsen behöva vara 5-6
våningar för att inte alls skugga fastigheten under sommarsolstånd, vår- eller
höstdagjämning.
På grund av de yttrande som har inkommit är stadsbyggnadskontorets
bedömning att bebyggelsen ska sänkas till 8-9 våningar. Studien visar att
fastighet
inte skuggas av bebyggelse upp till en höjd på motsvarande 8-9
våningar mellan slutet av 20 april till 22 augusti. Vid vårdagjämning mellan
cirka 09-14 och vid höstdagjämning mellan cirka 10-15 påverkas fastighetens
tomt av skuggbildning. Under perioden nås delar av fastigheten av sol förutom
vid 10.30 eller 11 då en bebyggelse på 8-9 våningar skuggar hela fastigheten.
Däremot når skuggan knappt fastighetens huvudbyggnad under vår- och
höstdagjämning.
Genom att sänka bebyggelsen minskas skuggpåverkan något på fastigheten
under eftermiddagen under vår- och höstdagjämning i jämförelse med 9-10
våningar. Den nya bebyggelsen kommer dock innebära en viss skuggpåverkan
på omkringliggande fastigheter men stadsbyggnadskontoret bedömer påverkan
som acceptabel.
Det finns i dagsläget en trädrad längs ut mot Hästhagsgatan. De nya byggnaderna
kommer att det skapa en annan typ av skuggbildning än de befintliga björkarna.
Jämförelsen med dessa har därför tagits bort i sol- och skuggstudien.
Området i gällande detaljplan är planlagt som område för allmänt ändamål
med en maximal byggnadshöjd på fem meter. En byggnadshöjd på fem meter
inrymmer en byggnad på en våning. Behovet av bostäder i kommunen gör att
det inte anses rimligt med en byggnad i en våning.
Stadbyggnadskontorets bedömning är att det enskilda intresset, i det här fallet
skuggfri fastighet, inte väger tyngre än det allmänna intresset av att bygga
bostäder. Med anledning av bostadsbristen behöver tätorten förtätas. Det är
då svårt att undvika att närliggande fastigheter tidvis kan komma att skuggas.
På grund av detta har det enskilda intresset, skuggfri fastighet, inte prioriterats.
I dagsläget trafikeras Hästhagsgatan av 2000 fordon per dygn och de
nytillkomna bostäderna har beräknats genera en ökad trafikmängd med 300
fordon per dygn. Utveckling- och trafikavdelningen har gjort bedömningen att
trafiksäkerheten inte påverkas negativt då risken för ökade olyckor bedöms som
liten. Den nya trafikmängden innebär en försumbar ökning av trafikbullret, då
det innebär mindre än en decibels ökning av ljudnivån. En ökad trafikmängd
skulle dock kunna bidra till att barns rörlighet minskas något.
Området är utpekat som ett omvandlingsområde i översiktsplanen. I
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omvandlingsområden ska en hög exploatering eftersträvas för att uppnå en
ökad markhushållning. Avståndet mellan den nya bebyggelsen och sakägarens
fastighetsgräns är knappt 30 meter och till huvudbyggnad är det drygt 50
meter. Byggnaderna ligger därmed med ett väl tilltaget avstånd från sakägarens
fastighet.
De tre fastigheterna norr om Hästhagsgatan har inte tagits med i
miljökonsekvensbeskrivningen då de inte ingår i planområdet. En
miljökonsekvensbeskrivning beskriver inte påverkan utanför planområdet.

18.
1. Planen medför en icke acceptabel miljöförsämring för oss boende på fastighet
Vi vill att höjderna på höghusen minskas samt att byggnaderna
uppföres längre söder ut Längs med områdesgränsen för att minimera
skuggeffekterna på vår fastighet.
1.1
- Antal soltimmar per år reduceras starkt för vår fastighet med två 9-10 våningar
höga hus med ej angivna mått vad avser husbredderna. Kräver utredning av hur
mycket solbelysningstiden per år minskar. Antar att den kommer att minska
med 20-50% per år i förhållande till nuläget.
-I sol- och skuggstudien (bilaga4) utreds inte det ovan angivna. I stället anges
felaktigt att de få lövträden bestående mest av björkar skulle skugga vår
fastighet. Vi har aldrig haft skugga på vår fastighets sydsida. När björkarna bär
löv utgör de inget hinder för solen. När de är avlövade lyser solen igenom de
späda grenarna och de smala stammarna. Några skuggeffekter uppstår således
inte. Även de dagar innan de avlövas på hösten strålar solens strålar in mellan
lövverket.
Teknik-och produktutvecklingen avseende solenergins utnyttjande kommer att
förbättras. Det rekommenderas av bl.a Vattenfall att man inte bör installera
solceller på tak som skuggas av andra hus. I dagsläget finns inget som skuggar
vårt tak. I ett beräkningsprogram av Vattenfall som finns tillgängligt på internet
skulle vår fastighet med 45 kvadratmeters solpaneler som aldrig skuggas ge en
årlig besparing på drygt 5000 kr per år över en 30-årsperiod. Det tar ca 15 år
att få tillbaks investeringskostnaden på ca 125.000 kr. Detta är med dagens
tekniska lösningar. All tidvis skuggtid under ca 7 månader från höghusen
kommer drastiskt att påverka en ev. årlig besparing. Hur mycket vet jag inte.
Dessutom borde flera fastigheter inom radhusområdet påverkas av tidvis
skugga. Det är förvånande att inget av solenergins miljövänliga lösningar har
behandlats i detaljplanen.
Hur kan kommunen göra en bedömning att uppkomna skuggpåverkan inte är
betydande utifrån vad vi angett ovan?
Vi föreslår att en förnyad sol- och skuggstudie görs! T.ex kl 12 under augusti,
september, oktober, mars och april en dag i början resp slutet av dessa månader.
Tycker detta är tillräckligt för att dra slutsatser avseende skuggeffekter under
hela året.
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1.2
-Vi anser dessutom att de två höghusen inte utgör en för oss god och hälsosam
livsmiljö och medverkar inte till en god regional miljö. Byggnaderna skall
utformas på ett för oss miljöanpassat sätt så att långsiktigt solens resurser
främjar oss.
- Den gamla detaljplanen medger en maximal byggnadshöjd om 5 meter. Varför
förändras detta mått drastiskt till +214 meter över nollplan? Vi tar för givet att
5 m maxhöjd gäller till ny detaljplan fastställts. Vi är inte emot att en bebyggelse
sker med en max höjd av 5 meter eller om en ny sol- och molnstudie kan påvisa
en högre höjd utan att högst några få procent av den totala årligt möjliga
solbelysningstiden försvinner.
1.3
-Insynen på vår fastighet från så höga hus upplever vi också som ett
miljöproblem som inte kan åtgärdas med vare sig staket eller annat. Förstår inte
hur de två höghusen kan jämföras med bebyggelse i Öxnehaga centrum(motpol
och medspelare). Denna jämförelse saknar ju fullständig relevans! Dessutom
anger ni att platser som är lämpliga för byggnation av höga hus framförallt är
centrumnära platser där höga byggnader kan bidra till den urbana känslan som
eftersträvas i centrala miljöer. Att bygga höghus på en återvändsgata på en icke
centrumnära plats talar ju i stället mot en höghusbyggnation.
1.4
- Ökat trafikbuller berörs inte i rapporten för vår fastighet norr om Hästhagsgatan.
Vad blir max ljudnivå? Vad menas med dygnsekvivalent ljudnivå? Vad uppgår
den till? Gäller angivna ljudnivåvärdena även under byggnationstiden? Finns
ingen risk för trafikproblem under byggnationstiden?
-Varför saknas bild i rapporten avseende de tre fastigheterna norr om planområdet
närmast Hästhagsgatan? Det är ju de fastigheterna som berörs i första hand av
miljöpåverkan! Bilder på bostäder öster och väster om planområdet finns ju
med!
1.5
Ett genomförande av detaljplanen medför för oss en betydande miljöpåverkan
i den mening som avses i 6 kap § 11-18 Miljöbalken. Enligt 12 § punkt 3. skall
en beskrivning av miljöförhållandena för vår fastighet finnas då vår miljö kan
komma att påverkas betydligt! 18§ säger att kommunen skall skaffa sig kunskap
om den för oss betydande miljöpåverkan som planens genomförande medför för
att åtgärder kan vidtas. Lag(2004:606). En miljökonsekvensbeskrivning för de
tre närmaste fastigheterna norr om Hästhagsgatan och söder om detaljplanen
saknas i underlaget. Sol- och Molnstudien i bilaga 4 är bristfällig och ej
sanningsenlig och kan inte utgöra ett beslutsunderlag för höghusbyggnation i
avseenden som påpekats under punkt 1.1 ovan.
Kommentar
1.
Områdets area är begränsad vilket gör att de finns få alternativa placeringar
för den tillkommande byggnationen. Längst i söder är mark reserverad för
underjordiska ledningar där byggnader inte kan placeras. I de södra delarna
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lutar marken kraftigt vilket påverkat placeringen av byggnaderna.
1.1
Sol- och skuggstudien har kompletterats med anledning av de synpunkter som
inkommit. Enligt föreslagen utformning skulle bebyggelsen behöva vara 5-6
våningar för att inte alls skugga fastigheten under sommarsolstånd, vår- eller
höstdagjämning.
På grund av de yttrande som har inkommit är stadsbyggnadskontorets bedömning
att bebyggelsen ska sänkas till 8-9 våningar. Studien visar att fastighet
inte
skuggas av bebyggelse upp till en höjd på motsvarande 8-9 våningar mellan
slutet av 20 april till 22 augusti. Under vår- och höstdagjämning mellan cirka
10-15 påverkas fastigheten av skugga. En bebyggelse på 8-9 våningar innebär
att fastigheten täcks helt av skugga vid 11 eller 12 och övriga tider nås hela
eller delar av fastigheten av sol. Däremot når skuggan knappt fastighetens
huvudbyggnad under vår- och höstdagjämning.
Stadbyggnadskontoret har även tittat på hur fastighet
påverkas av
skuggbildningen från bebyggelse i 8-9 våningar vid kl 12 i mars, april, augusti,
september samt oktober. Om bebyggelsen byggs enligt föreslagen utformning
kommer avståndet mellan byggnaderna göra att fastigheten knappt skuggas
kl 12 i mars och april. Från 20 april till 22 augusti påverkas fastigheten inte
alls av skuggbildningen. I september skuggas fastigheten delvis. Från slutet av
september och i oktober skuggas hela fastigheten tomt kl 12.
Genom att sänka bebyggelsen minskas skuggpåverkan något på fastigheten
under eftermiddagen under vår- och höstdagjämning i jämförelse med
bebyggelse i 9-10 våningar. Den nya bebyggelsen kommer dock innebära en
viss skuggpåverkan på omkringliggande fastigheter men stadsbyggnadskontoret
bedömer påverkan som acceptabel.
Det finns i dagsläget en trädrad längs ut mot Hästhagsgatan. De nya byggnaderna
kommer att det skapa en annan typ av skuggbildning än de befintliga björkarna.
Jämförelsen med dessa har därför tagits bort i sol- och skuggstudien.
Sol- och skuggstudien visar att skuggan från den nytillkomna bebyggelsen inte
når huvudbyggnadens tak under sommarsolstånd, vår- eller höstdagjämning.
Det finns därmed inget som talar för att byggnadernas skuggeffekt skulle ha en
negativ påverkan för solceller på huvudbyggnadens tak.
1.2
Ett av riksdagens miljömål är ”God bebygg miljö”. Syftet med miljömålet är
att städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam
livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och
kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god
hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. För att konkretisera
miljömålet har regeringen har fastställt tio preciseringar. De preciseringar som
berörs i denna detaljplan är bland annat en hållbar bebyggelsestruktur. Området
är i översiktsplanen utpekat som ett omvandlingsområde, vilka ska eftersträva
en hög exploateringsgrad för att uppnå en ökad markhushållning. På så sätt
bidrar byggnationen till en hållbar bebyggelsestruktur genom att det leder till
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en ökad markhushållning. Ytterligare preciseringar som berörs i detaljplanen är
att bebyggelse ska ligga i närheten av grönområden, att det ska finnas tillgång
till kollektivtrafik, gång- och cykelvägar samt människor inte ska utsättas för
hälsorisker såsom höga ljudnivåer. Området ligger i närheten av grönområden,
kollektivtrafik, gång- och cykelvägar samt har acceptabla bullernivåer. Då
byggnationen uppfyller flertal av de preciseringar miljömålet avser att behandla
anses detaljplanen ligga linje med vad som kan anses vara en god bebyggd miljö.
Området i gällande detaljplan är planlagt som område för allmänt ändamål
med en maximal byggnadshöjd på fem meter. En byggnadshöjd på fem meter
inrymmer en byggnad på en våning. Behovet av bostäder i kommunen gör att
det inte anses rimligt med en byggnad i en våning. Befintlig marknivå inom
planområdet ligger på en plushöjd mellan 176 och 183 meter. Då byggnaderna
har sänkts till 8-9 våningar har plushöjden ändrats till 211 meter över angivet
nollplan. Det innebär att det tillåts en byggnad med en nockhöjd mellan 28-35
meter, då marken sluttar inom fastigheten.
Stadsbyggnadskontorets bedömning är att det enskilda intresset, i det här fallet
skuggfri fastighet, inte väger tyngre än det allmänna intresset av att bygga
bostäder. Med anledning av bostadsbristen behöver tätorten förtätas. Det är
då svårt att undvika att närliggande fastigheter tidvis kan komma att skuggas.
På grund av detta har det enskilda intresset, skuggfri fastighet, inte prioriterats.
1.3
Avståndet mellan den nya bebyggelsen och sakägarens fastighetsgräns är cirka
30 meter och till huvudbyggnad är det drygt 50 meter. Byggnaderna ligger
därmed med ett väl tilltaget avstånd från sakägarens fastighet.
Det har inkommit flertalet synpunkter på jämförelsen med bebyggelsen i
Öxnehaga centrum. Det har därför plockats bort i planbeskrivningen. Den
tillkommande bebyggelsen kommer innebära att det tillförs en ny typ av
bebyggelse som skiljer sig från den närliggande bebyggelsen.
En av översiktsplanens riktlinjer för omvandlingsområde är: ”Platser eller
noder som är lämpliga för byggnation av höga hus är framförallt centrumnära
platser där höga byggnader kan bidra till den urbana känsla som eftersträvas i
centrala miljöer. Höga hus kan bli landmärke som ger identitet till en särskild
plats som också underlättar orienteringen i staden.” Riktlinjen har plockats
bort i planbeskrivningen då den inte gäller för detta område.
1.4
Dygnsekvivalent ljudnivå är ett mått på medelljudnivån under ett dygn. I
dagsläget trafikeras Hästhagsgatan av 2000 fordon per dygn och de nytillkomna
bostäderna har beräknats genera en ökad trafikmängd med 300 fordon per
dygn. Den nya trafikmängden innebär en försumbar ökning av trafikbullret, då
det innebär mindre än en decibels ökning av ljudnivån.
Vissa trafikproblem kan uppstå under byggtiden då jordmassor och
byggmaterial ska transporteras. Detta regleras genom trafikanordningsplaner
och en kontinuerlig dialog med byggherren för att minimera påverkan.
Bild på fastigheterna i norr har lagt till i planbeskrivningen.
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1.5
För att en plan ska omfattas av miljöbalkens 6 kap 11-18 § krävs att
genomförandet av planen antas leda till en betydande miljöpåverkan. Vissa
planer anses automatisk ha en betydande miljöpåverkan som exempelvis
översiktsplaner eller planer som innehåller verksamheter som kräver
tillståndsplikt. För planer som rör mindre områden på lokal nivå, såsom
detaljplaner, ska behovet av miljöbedömning utredas i det enskilda fallet.
Bedömningen ska utgå från kriterierna i MKB-förordningen. Miljöbalken 6
kap 18 § gäller först när detaljplanen har antagits och gäller därmed inte när
detaljplanen är i samrådsskedet.
Kommunen har gjort bedömningen att detaljplanen inte medför en
betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen har i sitt yttrande instämt i den
bedömningen. De tre fastigheterna norr om Hästhagsgatan har inte tagits
med i miljökonsekvensbeskrivningen då de inte ingår i planområdet. En
miljökonsekvensbeskrivning beskriver inte påverkan utanför planområdet. I
planbeskrivningen beskrivs däremot planens påverkan på omgivingen.

19.

Placera infarten till Spädbarnet 1:s besöksparkering och sopfordon på samma
plats som infarten till garagen vid östra delen av fastigheten. Motivet till detta är
att den avgiftsfria besöksparkeringen som tillhör vårt radhuskvarter till vänster
om spädbarnsfastigheten utnyttjas frekvent redan idag av obehöriga trots stor
och tydlig skylt (”Endast för boende och gäster”). Om infarten till Spädbarnet
1:s besöksparkering placeras enligt förslaget kommer med stor sannolikhet vår
besöksparkering att utnyttjas när de planerade 13 besöksparkeringsplatserna på
Spädbarnet 1:s tomt är fullt utnyttjade.
Placeras infarten enligt vårt förslag, är det ej lika enkelt/inbjudande att parkera
på vår besöksparkering.
Flyttar man Spädbarnet 1:s två huskroppar längre söderut (närmare
Oxhagsskolan) minskar man skuggeffekten för husen norr om Spädbarnet 1
och får också en större yta att kunna anlägga fler besöksparkeringsplatser.
Kommentar
Under arbetsgång har olika trafiklösningar för områdets tillfarter diskuterats.
Det har stått mellan tre alternativ. Det ena har varit att enbart utnyttja den
befintliga tillfarten i väster, det andra har varit att använda den befintliga
infarten tillsammans med en ny angöring från Hästhagsgatan samt ett tredje
alternativ att förlägga samtliga infarter från öster. Att placera infarten och
garagenedfarten i öster har uteslutits. Detta då det alternativet bedöms vara
olämpligt ur trafiksäkerhetssynpunkt eftersom det blir trångt att både ha garage
och infart till markplan på samma plats. Samtidigt anses det inte lämpligt att ha
tre utfarter från fastigheten till Hästhagsgatan. Alternativet innebär också att de
boendes grönytor tas i anspråk som behövs för fördröjning av dagvatten vilket
också bidragit till att detta alternativ inte valts.
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Alternativet att enbart utnyttja befintlig tillfart från väster bedöms också
vara olämplig. Detta då det ur trafiksynpunkt ses som positivt att inte leda
alla rörelse till en och samma infart. Fastighetens höjdskillnader bidrar även
till att det är bättre att anlägga garagenedfarten i öster eftersom terrängen då
utnyttjas bättre. Fler p-platser kan skapas och färre massor behöver grävas ut.
Att anlägga garagenedfarten i öster istället för väster bedöms därför vara bättre.
Däremot anses inte lämpligt som tidigare nämndes att även anlägga en infart till
markplan i öster. Planförslaget har därför landat i alternativet att ha en infart
från väster och en garagenedfart i öster. Den tillkommande trafiken för den
västra infarten kan till viss del komma att påverka närliggande fastigheter, men
utveckling- och trafikavdelningen bedömer påverkan som måttlig.
I Jönköpings kommun finns en parkeringsnorm antagen vilken anger riktlinjer
för beräkning av parkering inom kommunens olika stadsdelar. I beräkningen
av parkeringstal ingår även besöksparkering. Antalet parkeringsplatser inom
detaljplanen ligger över riktlinjerna enligt kommunens parkeringsnorm.
Detaljplanen inrymmer således det parkeringsbehov som tillkommer på grund
av den nya bebyggelsen. Stadbyggnadskontoret kan inte i sin detaljplaneläggning
ta höjd för att människor parkerar fel utan måste utgå ifrån att skyltning följs.
Eftersom fastighetens area är begränsad finns det lite utrymme för alternativa
placeringar för bebyggelsen. Längst i söder är mark reserverad för underjordiska
ledningar där byggnader inte kan placeras. I de södra delarna lutar marken
kraftigt vilket också påverkat placeringen av byggnaderna.

20.
1.
1.1
Planen medför en icke acceptabel miljöförsämring för oss boende på fastighet
Vi vill att höjderna på höghusen minskas samt att byggnaderna
uppföres längre söder utför att minimera skuggeffekterna på vår fastighet.
Antal soltimmar per år reduceras starkt för vår fastighet med två 9-10 våningar
höga hus med ej angivna mått vad avser husbredderna. Jag kräver utredning av
hur mycket solbelysningstiden per år minskar. Antar att den kommer att minska
med 20-50 % per år i förhållande till nuläget.
I sol- och skuggstudien utreds inte det ovan angivna. I stället anges felaktigt att
de få lövträden bestående mest äv björkar skulle skugga vår fastighet. Vi har
aldrig haft skugga på vår fastighets sydsida. När björkarna bär löv utgör. de
inget hinder för solen. När de är avlövade lyser solen igenom de späda grenarna
och de smala stammarna. Några skuggeffekter uppstår således inte. Även de
dagarna innan de avlövas på hösten strålar solens strålar in mellan lövverket.
1.2
Vi anser dessutom att de två höghusen inte utgör en för oss god och hälsosam
livsmiljö och medverkar inte till en god regional miljö. Byggnaderna skall
utformas pa ett för oss miljöanpassat sätt så att långsiktigt solens resurser
främjar oss.
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Den gamla detaljplanen medger en maximal byggnadshöjd om 5 meter. Varför
förändras detta mått drastiskt till +214 meter över nollplan? Vi tar för givet
att 5 meter max höjd gäller till ny detaljplan fastställs. Vi är inte emot att en
bebyggelse sker med en max höjd av 5 meter eller om en ny sol- och molnstudie
kan påvisa en högre höjd utan att högst några få procent av den totala årligt
möjliga solbelysningstiden försvinner.
1.3
Insynen på vår fastighet från så höga hus upplever vi också som ett miljöproblem
som inte kan åtgärdas med vare sig staket eller annat. Förstår inte hur de två
höghusen kan jämföras med bebyggelse i Öxnehaga. Denna jämförelse saknar
ju fullständig relevans. Dessutom anger ni att platser som är lämpliga för
byggnation av höga hus framförallt är centrumnära platser där höga byggnader
kan bidra till den urbana känslan som eftersträvas i centrala miljöer. Att bygga
höghus på en återvändsgata på en icke centurmnära plats talar ju i stället mot
en höghusbyggnation.
1.4
Ökat trafikbuller berörs inte i rapporten för vår fastighet norr om Hästhagsgatan.
Vad blir max ljudnivå? Vad menas med dygnsekvivalnt ljudnivå? Vad uppgår
den till? Gäller angivna ljudnivåvärdena även under byggnationstiden? Finns
ingen risk för trafikproblem under byggnationstiden?
Varför saknas bild i rapporten avseende de tre fastigheterna norr om planområdet
närmast Hästhagsgatan? Det är ju de fastigheterna som berörs i första hand av
miljöpåverkan! Bilder på bostäder öster och väster om planområdet finns ju
med!
Med alla dessa uppräknade punkter kommer mitt hus på
att få betydande sänkning i värde. Jag vill att ni ser över detaljplanen
för kvarteret Spädbarnet 1 på Öxnehaga/Huskvarna.
Kommentar
1
1.1
Områdets area är begränsad vilket gör att de finns få alternativa placeringar
för den tillkommande byggnationen. Längst i söder är mark reserverad för
underjordiska ledningar där byggnader inte kan placeras. I de södra delarna
lutar marken kraftigt vilket också påverkat placeringen av byggnaderna.
Sol- och skuggstudien har kompletterats med anledning av de synpunkter som
inkommit. Enligt föreslagen utformning skulle bebyggelsen behöva vara 5-6
våningar för att inte alls skugga fastigheten under sommarsolstånd, vår- eller
höstdagjämning.
På grund av de yttrande som har inkommit är stadsbyggnadskontorets bedömning
att bebyggelsen ska sänkas till 8-9 våningar. Studien visar att fastighet
inte
skuggas av bebyggelse upp till en höjd på motsvarande 8-9 våningar mellan
slutet av 20 april till 22 augusti. Under vårdagjämning mellan cirka 10.3015 och under höstdagjämning mellan cirka 11-16 kommer fastighetens tomt
påverkas av skugga. En bebyggelse på 8-9 våningar innebär att fastighetens
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tomt täcks helt av skugga vid 11-12 under vårdagjämning och vid 12-13 under
höstdagjämning, övriga tider nås delar av fastigheten av sol. Däremot når
skuggan knappt fastighetens huvudbyggnad under vår- och höstdagjämning.
Genom att sänka bebyggelsen minskas skuggpåverkan något på fastigheten
under eftermiddagen under vår- och höstdagjämning i jämförelse med en
bebyggelse i 9-10 våningar. Den nya bebyggelsen kommer innebära en viss
skuggpåverkan på omkringliggande fastigheter men stadsbyggnadskontoret
bedömer påverkan som acceptabel.
I dagsläget står det en trädrad längs ut mot Hästhagsgatan. De nya byggnaderna
kommer att det skapa en annan typ av skuggbildning än de befintliga björkarna.
Jämförelsen med dessa har därför tagits bort i sol- och skuggstudien.
1.2
Ett av riksdagens miljömål är ”God bebygg miljö”. Syftet med miljömålet är
att städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam
livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och
kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god
hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. För att konkretisera
miljömålet har regeringen har fastställt tio preciseringar. De preciseringar som
berörs i denna detaljplan är bland annat en hållbar bebyggelsestruktur. Området
är i översiktsplanen utpekat som ett omvandlingsområde, vilka ska eftersträva
en hög exploateringsgrad för att uppnå en ökad markhushållning. På så sätt
bidrar byggnationen till en hållbar bebyggelsestruktur genom att det leder till
en ökad markhushållning. Ytterligare preciseringar som berörs i detaljplanen är
att bebyggelse ska ligga i närheten av grönområden, att det ska finnas tillgång
till kollektivtrafik, gång- och cykelvägar samt människor inte ska utsättas för
hälsorisker såsom höga ljudnivåer. Området ligger i närheten av grönområden,
kollektivtrafik, gång- och cykelvägar samt har acceptabla bullernivåer. Då
byggnationen uppfyller flertal av de preciseringar miljömålet avser att behandla
anses detaljplanen ligga linje med vad som kan anses vara en god bebyggd miljö.
Området i gällande detaljplan är planlagt som område för allmänt ändamål
med en maximal byggnadshöjd på fem meter. En byggnadshöjd på fem meter
inrymmer en byggnad på en våning. Behovet av bostäder i kommunen gör att
det inte anses rimligt med en byggnad i en våning. Befintlig marknivå inom
planområdet ligger på en plushöjd mellan 176 och 183 meter. Då byggnaderna
har sänkts till 8-9 våningar har plushöjden ändrat till 211 meter över angivet
nollplan. Det innebär att det tillåts en byggnad med en nockhöjd mellan 28-35
meter, då marken sluttar inom fastigheten. Totalhöjden mäts upp till byggnadens
hösta punkt och inkluderar även uppstickande delar såsom skorstenar.
Stadsbyggnadskontorets bedömning är att det enskilda intresset, i det här fallet
skuggfri fastighet, inte väger tyngre än det allmänna intresset av att bygga
bostäder. Med anledning av bostadsbristen behöver tätorten förtätas. Det är
då svårt att undvika att närliggande fastigheter tidvis kan komma att skuggas.
På grund av detta har det enskilda intresset, skuggfri fastighet, inte prioriterats.
1.3
Avståndet mellan den nya bebyggelsen och sakägarens fastighetsgräns är cirka
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30 meter och till huvudbyggnad är det drygt 50 meter. Byggnaderna ligger
därmed med ett väl tilltaget avstånd från sakägarens fastighet.
Det har inkommit flertalet synpunkter på jämförelsen med bebyggelsen i
Öxnehaga centrum. Det har därför plockats bort i planbeskrivningen. Den
tillkommande bebyggelsen kommer innebära att det tillförs en ny typ av
bebyggelse som skiljer sig från den närliggande bebyggelsen.
En av översiktsplanens riktlinjer för omvandlingsområde är: ”Platser eller
noder som är lämpliga för byggnation av höga hus är framförallt centrumnära
platser där höga byggnader kan bidra till den urbana känsla som eftersträvas i
centrala miljöer. Höga hus kan bli landmärke som ger identitet till en särskild
plats som också underlättar orienteringen i staden.” Riktlinjen har plockats
bort i planbeskrivningen då den inte gäller för detta område.
1.4
Dygnsekvivalent ljudnivå är ett mått på medelljudnivån under ett dygn. I
dagsläget trafikeras Hästhagsgatan av 2000 fordon per dygn och de nytillkomna
bostäderna har beräknats genera en ökad trafikmängd med 300 fordon per
dygn. Den nya trafikmängden innebär en försumbar ökning av trafikbullret då
det innebär mindre än en decibels ökning av ljudnivån.
Vissa trafikproblem kan uppstå under byggtiden då jordmassor och
byggmaterial ska transporteras. Detta regleras genom trafikanordningsplaner
och en kontinuerlig dialog med byggherren för att minimera påverkan.
Bild på fastigheterna i norr har lagt till i planbeskrivningen.

21.
Betr. Detaljplan för Spädbarnet 1, Öxnehaga
Som berörd närboende har jag 30/5 deltagit i samrådsmöte.
Inledningsvis vill jag säga att jag anser det värdefullt att tomten bebyggs;
bostäder behövs i vår kommun. Detta vill jag framhålla, eftersom en representant
för Vätterhem gick i kraftfullt svaromål och bl.a ifrågasatte de närvarandes
samhällslojalitet som reaktion på de många frågor som togs upp. Att fråga och
också ifrågasätta delar av planen, som på olika sätt påverkar oss närboende,
innebär inte att man anser att hela bygget är olämpligt.
Tyvärr var det svårt att följa diskussionen och ställa följdfrågor, då de frågor
som ställdes av de närvarande endast undantagsvis upprepades av de svarande
tjänstemännen. Detta trots återkommande uppmaningar att göra andras
synpunkter hörbara med hjälp av mikrofon och högtalare.
1. Under rubrikerna Mål för hållbar utveckling samt Tidigare ställningstaganden
gör man i detaljplanen en del påståenden, där jag ifrågasätter den grund man
har för dessa.
Exempelvis påstår man att ett hus på 9-10 våningar ger området ett tillskott
rent arkitektoniskt. På vilket sätt är det positivt med en byggnad som med sin
höjd så kraftigt avviker från närliggande bebyggelse? Dessutom påstår man
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-felaktigt - att den nya byggnaden avslutar ett gångstråk, vilket dock sträcker
sig betydligt mer än 100 meter längre bort.
Man säger också att platsen är lämplig för en hög byggnad, eftersom det ger
”en urban känsla som eftersträvas i centrala miljöer”. Vem uppfattar nedre
Öxnehaga som en central miljö som behöver tillföras en urban känsla? Vanligen
brukar ju Öxnehaga marknadsföras för sin närhet till naturen och för de
marknära bostäderna som ger barn en önskvärd närkontakt mellan lekplats
och bostad mm. Vem flyttar till nedre Öxnehaga för att man vill bo i ett ”urbant
centrum”?
Ett högt hus sägs också underlätta ”orienteringen i staden”. Är det f.n. svårt att
hitta på nedre Öxnehaga? När blev Öxnehaga en ”stad” i stället för en förstad?
Man argumenterar också för att ett högt hus, med många boende, ger området
ökad trygghet. Personligen har jag aldrig upplevt någon otrygghet i vårt
närområde, däremot ibland känt osäkerhet i och runt Öxnehaga centrum, med
höghus och mycket människor i rörelse.
Alternativet att bygga s.k. kvartersstad avfärdas med att det inte överensstämmer
med omgivande bebyggelse. På vilket sätt kan ett 10-våningshus anses ha en
byggnadsstruktur som uppfyller detta krav?
2. Betr. buss linje 2.
Varför påstå att sträckan Oxhagsskolan-Juneporten tar ca 20 min , när det
enligt tidtabell tar 25 min?
Betr. buss 15 och 1. Har dessa bussar anslutning? Det är nämligen en
förutsättning för att angiven färdtid ska stämma, då 15:s ankomsttid till
Esplanaden i Huskvarna sammanfaller med 1:ans avgångstid. Om bussarna inte
upprätthåller anslutning måste 10 min läggas till uppgiven färdtid. Självklart
hoppas jag att man har kontakt med JLT och ordnar detta-- det vore utmärkt
för mig som trägen busspassagerare om denna förbindelse kan förbättras i och
med det nya husets tillkomst.
3.Betr.byggnadens höjd, som enligt förslaget anges till 9-10 våningar, vilket
enligt tjänstemännen motsvarar ca 30 m över markplan. Man har i planen
angett hur skuggningen ser ut kl. 15 under vårdagjämning, sommarsolstånd
och höstdagjämning, dvs den period då solen står högst och alltså skuggningen
av grannfastigheterna är minst. För mig som närboende är det minst lika viktigt
att veta hur skuggan faller vid vintersolståndet samt hur den faller kl. 18 vid
vår- och höstdagjämning, dvs vid tider då jag som yrkesarbetande har möjlighet
att vistas i min trädgård. (ja, jag yrkesarbetar trots uppnådd pensionsålder!)
”Befintliga lövträd” anges redan nu skugga så mycket att skillnaden inte blir
så stor med det tillkommande huset. På vilket sätt skuggar dessa lövträd under
perioden oktober till april? Hur kan dessa tämligen låga träd jämföras med en
30 meters byggnad?
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Hur blir skuggningen om huset i stället byggs i 6-7 våningar? Detta vore
värdefullt att få vetskap om.
Sammantaget anser jag att man använt sig av en del schablonmässiga
bedömningar, som har föga relevans för den aktuella platsen och planerade
byggnaden.
Jag anser det helt rimligt att tomten bebyggs, men vänder mig mot höjden på
det hus som planeras och önskar se hur omgivningen påverkas om man istället
bygger ca 6 våningar.

Bilaga:
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Kommentar
1.
Översiktsplanen visar kommunens ambition över hur kommunens ska utvecklas
och ger även riktlinjer för vissa geografiska områden. I översiktsplanen är
området utpekat som ett omvandlingsområde, vilka ska eftersträva en hög
exploatering för att uppnå en ökad markhushållning om det kan ske med
hänsyn till platsens karaktär och stadsbild.
Detaljplanen möjliggör för en byggnation som är högre än omkringliggande
bebyggelsen, vilket kommer innebära att det tillförs en ny typ av bebyggelse
som skiljer sig från den närliggande. Bebyggelsen innebär således att en ny typ
av bebyggelsekaraktär tillförs i området.
I Jönköpings kommun finns det bostadsbrist och för att lösa detta behöver
kommunen se till olika alternativ. En hög exploateringsgrad ligger i linje med
översiktsplanen riktlinjer. Eftersom det finns ett allmänt intresse av att bygga
bostäder i kommunen är stadbyggnadskontorets bedömning att det är motiverat
att området har en högre bebyggelsen än omkringliggande fastigheter.
Det allmänna stråket som beskrivs i planbeskrivningen syftar till att det
mellan Öxnehaga centrum och den gällande fastigheten finns platser avsedda
för allmänna ändamål i form av park och skola. Gång- och cykelstråket
fortsätter däremot längre norrut. Texten gällande detta har plockats bort i
planbeskrivningen.
En av översiktsplanens riktlinjer för omvandlingsområde är: ”Platser eller
noder som är lämpliga för byggnation av höga hus är framförallt centrumnära
platser där höga byggnader kan bidra till den urbana känsla som eftersträvas i
centrala miljöer. Höga hus kan bli landmärke som ger identitet till en särskild
plats som också underlättar orienteringen i staden.” Riktlinjen har plockats
bort i planbeskrivningen då den inte gäller för detta område.
Enligt vissa stadbyggnadsteorier kan ökad rörelse av människor på offentliga
platser bidra till en ökad trygghet. Vad som uppfattas som en trygg plats är
dock en subjektiv upplevelse och påverkas av flera faktorer.
Argumentet kring kvarterstad har tagits bort i planhandlingen.
2
Bussresan mellan Oxnehaga-Juneporten tar 25 minuter, vilket har ändrats i
planhandlingarna. Anslutningen för busstrafiken är något som Jönköpings
länstrafik råder över och ligger utanför vad detaljplanen kan reglera.
3
Med anledning av de synpunkter som inkommit har sol- och skuggstudien
har kompletterats. Enligt föreslagen utformning skulle bebyggelsen behöva
vara 5-6 våningar för att inte alls skugga fastigheten under sommarsolstånd,
vår- eller höstdagjämning. På grund av de yttrande som har inkommit är
stadsbyggnadskontorets bedömning att bebyggelsen ska sänkas till 8-9 våningar.
Skuggan når inte sakägarens fastighet under sommarsolståndet. En bebyggelse
på 8-9 våningar innebär att delar av fastigheten berörs av skugga mellan 15-17
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under vårdagjämning och mellan 16-17.30 under höstdagjämning. Vid kl 18
har skuggan passerat fastigheten. Under vintersolståndet då solen står som lägst
skuggas fastigheten redan av befintliga byggnader under hela dagen. Den nya
bebyggelsen påverkar däremot inte fastigheten.
Genom att sänka bebyggelsen minskas skuggpåverkan på fastigheten under
eftermiddagen under vår- och höstdagjämning i jämförelse med en bebyggelse
i 9-10 våningar. Den nya bebyggelsen kommer dock innebära en viss
skuggpåverkan på omkringliggande fastigheter men stadsbyggnadskontoret
bedömer påverkan som acceptabel.
Stadsbyggnadskontorets bedömning är att det enskilda intresset, i det här fallet
skuggfri fastighet, inte väger tyngre än det allmänna intresset av att bygga
bostäder. Med anledning av bostadsbristen behöver tätorten förtätas. Det är
då svårt att undvika att närliggande fastigheter tidvis kan komma att skuggas.
På grund av detta har det enskilda intresset, skuggfri fastighet, inte prioriterats.
Det finns i dagsläget en trädrad längs ut mot Hästhagsgatan. De nya byggnaderna
kommer att det skapa en annan typ av skuggbildning än de befintliga björkarna.
Jämförelsen med dessa har därför tagits bort i sol- och skuggstudien.

22.
1.0
Detaljplanen medför en boende- och, miljöförsämring för oss boende på
fastigheten
Vi vill att höjderna på höghusen minskas samt att
byggnader uppföres längre söderut, längs med områdesgränsen för att minimera
skuggeffekterna på vår fastighet.
1.1
Antal soltimmar per år reduceras starkt för vår fastighet med två 9 - 10 våningar
höga hus med ej angivna mått vad avser husbredderna. Kräver utredning av hur
mycket solbelysningstiden per år minskar. Antar att den kommer att minska
med 20-50% per år i förhållande till nuläget.
I sol och skuggstudien utreds inte det ovan givna. Istället anges felaktigt att
de få lövträden, bestående mest av björkar skulle skugga vår fastighet. Vi har
aldrig haft skugga på vår fastighets sydsida. När björkarna bär löv utgör de
inget hinder för solen. På hösten när löven har fallit lyser solen igenom de
späda grenarna och de smala stammarna. Några skuggeffekter uppstår således
inte. Även de dagar innan löven fallit på hösten, strålar solens strålar in mellan
Iövverket.
Teknik- och produktutvecklingen avseende solenergins utnyttjande kommer att
förbättras. Det rekommenderas bl.a. av Vattenfall att man inte bör installera
solceller på tak som skuggas av andra hus. I dagsläget finns inget som skuggar
vårt tak. I ett beräkningsprogram av Vattenfall som finns tillgängligt på internet
skulle vår fastighet med 45 kvadratmeters solpaneler som aldrig skuggas, ge en
årlig besparing på drygt 5000 kr per år över en 30-års period. Det tar ca 15 år
att få tillbaks investeringskostnaden på ca 125000 kronor. Detta med dagens
tekniska lösningar. All tidvis skuggning under ca 7 månader från höghusen
kommer drastiskt att påverka en eventuell årlig besparing. Dessutom borde flera
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fastigheter inom radhusområdet påverkas av tidvis skugga. Det är förvånande
att inget av solenergins miljövänliga har behandlats i detaljplanen.
Hur kan kommunen göra en bedömning att uppkomna skuggpåverkan inte är
betydande utifrån vad vi angett ovan?
Vi föreslår att en förnyad sol- och skuggstudie görs. Till exempel, kl. 12 under
mars, april, augusti, september och oktober, en dag i början respektive, i slutet
av dessa månader. Tycker detta är tillräckligt för att dra slutsatser avseende
skuggeffekter under året.
1.2
Vi anser dessutom att de två höghusen inte utgör en för oss god och hälsosam
livsmiljö och medverkar inte till en god regional miljö. Byggnaderna skall
utformas på ett för oss miljöanpassat sätt så att långsiktigt - solens resurser
främjar oss.
Den gamla detaljplanen medger en maximal byggnadshöjd om 5 meter. Varför
förändras detta mått drastiskt till +214 meter över nollplan? Vi tar för givet
att 5 meters max höjd gäller till ny detaljplan fastställts. Vi är inte emot att en
bebyggelse sker med en max höjd av 5 meter eller om en ny sol- och molnstudie
kan påvisa en högre höjd utan att högst några få procent av den totala årligt
möjliga solbelysningstiden försvinner.
1.3
Insynen på vår fastighet från så höga hus upplever vi också som ett miljöproblem,
som inte kan åtgärdas med vare sig staket eller annat. Förstår inte hur de två
höghusen kan jämföras med bebyggelse i Öxnehaga centrum. Denna jämförelse
saknar ju fullständig relevans. Dessutom anger ni att platser sam är lämpliga för
byggnation av höga hus framförallt är centrumnära platser där höga byggnader
kan bidra till den urbana känslan som eftersträvas i centrala miljöer. Att bygga
höghus på en återvändsgata på en icke centrumnära plats talar ju i stället mot
något annat.
1.4
Ökat trafikbuller berörs inte i rapporten för vår fastighet norr om
Hästhagsgatan. Vad blir dygnsekvivalent ljudnivå? Vad uppgår den till? Gäller
angivna ljudnivåvärdena även under byggnationstiden? Finns ingen risk för
trafikproblem under byggnationstiden?
Varför saknas bild i rapporten avseende de ter fastigheterna norr om planområdet, närmast Hästhagsgatan? Det är ju de fastigheterna som berörs i första
hand av miljöpåverkan. Bilder på bostäder öster och väster om planområdet
finns ju med.
1.5
Ett genomförande av detaljplanen medför för oss en betydande miljöpåverkan I
den mening som avses i 6 kap § 11-18 i Miljöbalken. Enligt 12 § punkt 3, skall
en beskrivning av miljöförhållandena för vår fastighet finnas då vår miljö kan
komma att påverkas betydligt, samt I Plan- och Bygglagen 5 kap. 18§ säger att
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kommunen skall skaffa sig kunskap om den för oss betydande miljöpåverkan
som planens genomförande medför, för att åtgärder kan vidtas. Lag (2004:606).
En miljökonsekvensbeskrivning för de tre närmaste fastigheterna norr om
Hästhagsgatan och söder om detaljplanen saknas I underlaget. Sot- och
molnstudien i bilaga 4 är bristfällig och ej sanningsenlig och kan inte utgöra ett
beslutsunderlag för höghusbyggnation i avseende som påpekats under punkt
1.1 ovan.
Kommentar
1.0
Områdets area är begränsad vilket gör att de finns få alternativa placeringar
för den tillkommande byggnationen. Längst i söder är mark reserverad för
underjordiska ledningar där byggnader inte kan placeras. I de södra delarna
lutar marken kraftigt vilket också påverkat placeringen av byggnaderna.
1.1
Sol- och skuggstudien har kompletterats med anledning av de synpunkter som
inkommit. Enligt föreslagen utformning skulle bebyggelsen behöva vara 5-6
våningar för att inte alls skugga fastigheten under sommarsolstånd, vår- eller
höstdagjämning.
På grund av de yttrande som har inkommit är stadsbyggnadskontorets
bedömning att bebyggelsen ska sänkas till 8-9 våningar. Studien visar att
fastighet
inte skuggas av bebyggelse upp till en höjd på motsvarande 8-9
våningar mellan slutet av 20 april till 22 augusti. Vid vårdagjämning mellan
cirka 09-14 och vid höstdagjämning mellan cirka 10-15 påverkas fastighetens
tomt av skuggbildning. Under perioden nås delar av fastigheten av sol förutom
vid 10.30 eller 11 då en bebyggelse på 8-9 våningar skuggar hela fastigheten.
Däremot når skuggan knappt fastighetens huvudbyggnad under vår- och
höstdagjämning.
Stadbyggnadskontoret har även tittat på hur fastighet
påverkas av
skuggbildningen från bebyggelse i 8-9 våningar vid kl 12 i mars, april, augusti,
september samt oktober. Om bebyggelsen byggs enligt föreslagen utformning
kommer avståndet mellan byggnaderna göra att fastigheten knappt eller endast
delvis skuggas kl 12 i mars, april, september och oktober. Från 20 april till 22
augusti påverkas fastigheten inte alls av skuggbildningen.
Genom att sänka bebyggelsen minskas skuggpåverkan något på fastigheten
under eftermiddagen under vår- och höstdagjämning i jämförelse med en
bebyggelse i 9-10 våningar. Den nya bebyggelsen kommer dock innebära en
viss skuggpåverkan på omkringliggande fastigheter men stadsbyggnadskontoret
bedömer påverkan som acceptabel.
Det finns i dagsläget en trädrad längs ut mot Hästhagsgatan. De nya byggnaderna
kommer att det skapa en annan typ av skuggbildning än de befintliga björkarna.
Jämförelsen med dessa har därför tagits bort i sol- och skuggstudien.
Sol- och skuggstudien visar att skuggan från den nytillkomna bebyggelsen inte
når huvudbyggnadens tak under sommarsolståndet, vår- eller höstdagjämning.
Det finns därmed inget som talar för att byggnadernas skuggeffekt skulle ha en
negativ påverkan för solceller på huvudbyggnadens tak.
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1.2
Ett av riksdagens miljömål är ”God bebygg miljö”. Syftet med miljömålet är
att städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam
livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och
kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god
hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. För att konkretisera
miljömålet har regeringen har fastställt tio preciseringar. De preciseringar som
berörs i denna detaljplan är bland annat en hållbar bebyggelsestruktur. Området
är i översiktsplanen utpekat som ett omvandlingsområde, vilka ska eftersträva
en hög exploateringsgrad för att uppnå en ökad markhushållning. På så sätt
bidrar byggnationen till en hållbar bebyggelsestruktur genom att det leder till
en ökad markhushållning. Ytterligare preciseringar som berörs i detaljplanen är
att bebyggelse ska ligga i närheten av grönområden, att det ska finnas tillgång
till kollektivtrafik, gång- och cykelvägar samt människor inte ska utsättas för
hälsorisker såsom höga ljudnivåer. Området ligger i närheten av grönområden,
kollektivtrafik, gång- och cykelvägar samt har acceptabla bullernivåer. Då
byggnationen uppfyller flertal av de preciseringar miljömålet avser att behandla
anses det ligga linje med vad som kan anses vara en god bebyggd miljö.
Området i gällande detaljplan är planlagt som område för allmänt ändamål
med en maximal byggnadshöjd på fem meter. En byggnadshöjd på fem meter
inrymmer en byggnad på en våning. Behovet av bostäder i kommunen gör att
det inte anses rimligt med en byggnad i en våning. Befintlig marknivå inom
planområdet ligger på en plushöjd mellan 176 och 183 meter. Då byggnaderna
har sänkts till 8-9 våningar har plushöjden ändrat till 211 meter över angivet
nollplan. Det innebär att det tillåts en byggnad med en nockhöjd mellan 28-35
meter, då marken sluttar inom fastigheten.
Stadsbyggnadskontorets bedömning är att det enskilda intresset, i det här fallet
skuggfri fastighet, inte väger tyngre än det allmänna intresset av att bygga
bostäder. Med anledning av bostadsbristen behöver tätorten förtätas. Det är
då svårt att undvika att närliggande fastigheter tidvis kan komma att skuggas.
På grund av detta har det enskilda intresset, skuggfri fastighet, inte prioriterats.
1.3
Avståndet mellan den nya bebyggelsen och sakägarens fastighetsgräns är cirka
30 meter och till huvudbyggnad är det drygt 50 meter. Byggnaderna ligger
därmed med ett tilltaget avstånd från sakägarens fastighet.
Det har inkommit flertalet synpunkter på jämförelsen med bebyggelsen i
Öxnehaga centrum. Det har därför plockats bort i planbeskrivningen. Den
tillkommande bebyggelsen kommer innebära att det tillförs en ny typ av
bebyggelse som skiljer sig från den närliggande bebyggelsen.
En av översiktsplanens riktlinjer för omvandlingsområde är: ”Platser eller
noder som är lämpliga för byggnation av höga hus är framförallt centrumnära
platser där höga byggnader kan bidra till den urbana känsla som eftersträvas i
centrala miljöer. Höga hus kan bli landmärke som ger identitet till en särskild
plats som också underlättar orienteringen i staden.” Riktlinjen har plockats
bort i planbeskrivningen då den inte gäller för detta område.
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1.4
Dygnsekvivalent ljudnivå är ett mått på medelljudnivån under ett dygn. I
dagsläget trafikeras Hästhagsgatan av 2000 fordon per dygn och de nytillkomna
bostäderna har beräknats genera en ökad trafikmängd med 300 fordon per
dygn. Den nya trafikmängden innebär en försumbar ökning av trafikbullret då
det innebär mindre än en decibels ökning av ljudnivån.
Vissa trafikproblem kan uppstå under byggtiden då jordmassor och
byggmaterial ska transporteras. Detta regleras genom trafikanordningsplaner
och en kontinuerlig dialog med byggherren för att minimera påverkan.
Bild på fastigheterna i norr har lagt till i planbeskrivningen.
1.5
Kommunen har gjort bedömningen att detaljplanen inte medför en betydande
miljöpåverkan. Länsstyrelsen har i sitt yttrande instämt i den bedömningen. De
tre fastigheterna norr om Hästhagsgatan ingår inte i planområdet och berörs
därav inte av en miljökonsekvensbeskrivning.
För att en plan ska omfattas av miljöbalkens 6 kap 11-18 § krävs att
genomförandet av planen antas leda till en betydande miljöpåverkan. Vissa
planer anses automatisk ha en betydande miljöpåverkan som exempelvis
översiktsplaner eller planer som innehåller verksamheter som kräver
tillståndsplikt. För planer som rör mindre områden på lokal nivå, såsom
detaljplaner, ska behovet av miljöbedömning utredas i det enskilda fallet.
Bedömningen ska utgå från kriterierna i MKB-förordningen. Miljöbalken 6
kap 18 § gäller först när detaljplanen har antagits och gäller därmed inte när
detaljplaner är i samrådsskedet.

23.
Föreslagen plan betyder en oacceptabel försämring för oss i fastigheter

A) Vår utsikt i öster mot Huskvarna kommer att försämras. Huskropparna bör
därför placeras närmare tomtgräns i söder för att komma mer i linje med våra
fastigheter.
B) Att angöra planområdet med tillfart i väster kommer att innebära
stora försämringar för infarten till våra 16 platser i parkeringsgarage och
våra gästparkeringsplatser i kvarteret F 1. Eftersom denna infart är tänkt
för besöksparkering och för servicebilar kommer det att uppstå stora
trafikstörningar för våra fastigheter. Vi menar att det är mycket bättre att bara
kunna angöra fastigheten via den nya infarten i nordöst till garagen och göra
den in och utfarten bredare för att kunna gälla även för servicebilar och till
gästparkeringen. Den fastighetsyta som då blir ledig i väster kan användas för
att bereda fler besöksparkeringar inom egna fastigheten.
C) Att det föreslås endast 91 bilplatser (inklusive 13 besöksparkeringar) till 75
lägenheter anser vi kommer att innebära otaliga konflikter med oss som närboende
eftersom man kommer att försöka ställa på våra besöksparkeringsplatser. Det
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sker redan idag med gäster från boende hos Vätterhem i området.
D) Byggherrens önskan om att uppföra två punkthus i 9-10 våningar (214
meter över nollplan är betydligt högre än nu gällande detaljplan med maximalt
byggnadshöjd på 5 meter. Sol- och skuggstudie visar att bebyggelsen i närområdet
kommer att påverkas under olika perioder. För att minska dessa olägenheter
föreslås att punkthusen uppförs i 6-7 våningar (58 lägenheter) vilket dels skulle
innebär kraftigt minskad skuggförhållanden för närområdet och dels innebär
att de planerade 91 bilplatserna mer ligger i linje med behoven för fastigheten.
Det är vår förhoppning att stadsbyggnadsnämnden beaktar våra synpunkter
och ändrar förslaget till detaljplan för bostäder i Spädbarnet 1.
Kommentar
A
Planområdet är utpekat som ett omvandlingsområde i översiktsplanen. Behovet
av bostäder är stort i Jönköping och därför måste kommunen se till alla sina
utbyggnadsmöjligheter. Fastighetens begränsade yta ger få möjligheter till
alternativa placeringar av byggnaderna. De nya husen kan därför komma att
bidra till vissa utblickar minskas för de närboende.
Det enskilda intresset, som i det här fallet är utsikt, bedömer inte kommunen
väga tyngre än det allmänna intresset, bostadsbehovet, som finns i Jönköpings
tätort. Fastigheternas utblickar mot Vättern kommer fortfarande behållas men
det är svårt att förtäta tätorten utan att förstöra någon utblick. På grund av
detta är inte det enskilda intresset – utsikt – en prioriterad fråga.
B/C
Under arbetsgång har olika trafiklösningar för områdets tillfarter diskuterats.
Det har stått mellan tre alternativ. Det ena har varit att enbart utnyttja den
befintliga tillfarten i väster, det andra har varit att använda den befintliga
infarten tillsammans med en ny angöring från Hästhagsgatan samt ett tredje
alternativ att förlägga samtliga infarter från öster. Att placera infarten och
garagenedfarten i öster har uteslutits. Detta då det alternativet bedöms vara
olämpligt ur trafiksäkerhetssynpunkt eftersom det blir trångt att både ha garage
och infart till markplan på samma plats. Samtidigt anses det inte lämpligt att ha
tre utfarter från fastigheten till Hästhagsgatan. Alternativet innebär också att de
boendes grönytor tas i anspråk som behövs för fördröjning av dagvatten vilket
också bidragit till att detta alternativ inte valts.
Alternativet att enbart utnyttja befintlig tillfart från väster bedöms också
vara olämplig. Detta då det ur trafiksynpunkt ses som positivt att inte leda
alla rörelse till en och samma infart. Fastighetens höjdskillnader bidrar även
till att det är bättre att anlägga garagenedfarten i öster eftersom terrängen då
utnyttjas bättre. Fler p-platser kan skapas och färre massor behöver grävas ut.
Att anlägga garagenedfarten i öster istället för väster bedöms därför vara bättre.
Däremot anses inte lämpligt som tidigare nämndes att även anlägga en infart till
markplan i öster. Planförslaget har därför landat i alternativet att ha en infart
från väster och en garagenedfart i öster. Den tillkommande trafiken för den
västra infarten kan till viss del komma att påverka närliggande fastigheter, men
utveckling- och trafikavdelningen bedömer påverkan som måttlig.
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I Jönköpings kommun finns en parkeringsnorm antagen vilken anger riktlinjer
för beräkning av parkering inom kommunens olika stadsdelar. I beräkningen
av parkeringstal ingår även besöksparkering. Antalet parkeringsplatser inom
detaljplanen ligger över riktlinjerna enligt kommunens parkeringsnorm.
Detaljplanen inrymmer således det parkeringsbehov som tillkommer på grund
av den nya bebyggelsen. Stadbyggnadskontoret kan inte i sin detaljplaneläggning
ta höjd för att människor parkerar fel utan måste utgå ifrån att skyltning följs.
D
Sol- och skuggstudien har kompletterats med anledning av de synpunkter som
inkommit. Enligt föreslagen utformning skulle bebyggelsen behöva vara 5-6
våningar för att inte skugga omkringliggande fastigheter under sommarsolstånd,
vår- eller höstdagjämning.
På grund av de yttrande som har inkommit är stadsbyggnadskontorets
bedömning att bebyggelsen ska sänkas till 8-9 våningar. De flesta fastigheter
påverkas inte av skuggeffekten under sommarsolståndet, förutom fastigheterna
öster om området som berörs något vid kl 18. Under vår- och höstdagjämning
kommer däremot närliggande fastigheter att beröras av skuggpåverkan. Genom
att sänka bebyggelsen minskas skuggpåverkan något på fastigheten under
eftermiddagen under vår- och höstdagjämning. Den nya bebyggelsen kommer
dock innebära en viss skuggpåverkan på omkringliggande fastigheter men
stadsbyggnadskontoret bedömer påverkan som acceptabel.
Stadsbyggnadskontorets bedömning är att det enskilda intresset, i det här fallet
skuggfri fastighet, inte väger tyngre än det allmänna intresset av att bygga
bostäder. Med anledning av bostadsbristen behöver tätorten förtätas. Det är
då svårt att undvika att närliggande fastigheter tidvis kan komma att skuggas.
På grund av detta har det enskilda intresset, skuggfri fastighet, inte prioriterats.

24.
yrkar att kommunen
ändrar förslaget om detaljplan för Spädbarnet 1
Skäl för Yrkandet
Vi som grannar hävdar att byggnaderna på tomten är för höga och felplacerade,
samt att argumentet om förtätning är felaktigt. Det viktigaste för oss närboende
är att området blir ett fint inslag i den bebyggelse som finns. Därför bör husen
placeras vid gångvägen närmast skolan (Max en meter från densamma).
Se bilaga! Husens höjd är av största betydelse. De flerfamiljshus som finns i
närheten är 3 till 4 våningar. Avvikelse från denna höjd bör undvikas. I samband
med byggnationen bör Hästhagsgatan byggas om och göras till stadsgata med
träd. Parkering för besökande kan med fördel ske på Hästhagsgatan då denna
är extra bred. Vi är oroliga att våra privata parkeringar kommer att användas.
Att husen blir energisnåla och väl designade är för oss grannar en angelägen
fråga. Vi skall ju bo kvar här och hoppas att husen passar in i miljön.
Rätt att klaga
Vi är grannar till området och har rätt att ha synpunkter.
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Bilaga:

Kommentar
Översiktsplanen visar kommunens ambition över hur kommunens ska utvecklas
och ger även riktlinjer för vissa geografiska områden. I den kommunala
översiktsplanen är detaljplaneområdet utpekat som omvandlingsområde. Inom
omvandlingsområde kan förtätning ske genom kompletterande byggnation.
Enligt riktlinjerna för dessa områden ska de eftersträva en hög exploateringsgrad
för att bidra till en ökad markhushållning om det kan ske med hänsyn till
platsens karaktär och stadsbild.
Detaljplanen möjliggör för en byggnation som är högre än omkringliggande
bebyggelsen, vilket kommer innebära att det tillförs en ny typ av bebyggelse
som skiljer sig från den närliggande. Bebyggelsen innebär således att en ny typ
av bebyggelsekaraktär tillförs i området.
I Jönköpings kommun finns det bostadsbrist och för att lösa detta behöver
kommunen se till olika alternativ. En hög exploateringsgrad ligger i linje med
översiktsplanen riktlinjer. Eftersom det finns ett allmänt intresse av att bygga
bostäder i kommunen är stadbyggnadskontorets bedömning att det är motiverat
att området har en högre byggelsen än omkringliggande fastigheter.
Områdets area är begränsad vilket gör att de finns få alternativa placeringar för
den tillkommande byggnationen. I söder närmst gång- och cykelvägen är mark
reserverad för att säkerställa allmännyttiga underjordiska ledningar. Det är
därför inte möjligt att placera byggnaderna en meter från gång- och cykelvägen.
I de södra delarna lutar marken kraftigt vilket också påverkat placeringen av
byggnaderna.
De parkeringsplatser detaljplanen inrymmer följer kommunens parkeringsnorm
och ligger över de riktvärden som rekommenderas. Antalet parkeringsplatser
bedöms därför som tillräcklig. Hästhagsgatan ligger utanför det område
detaljplanen reglerar. Enligt utveckling och trafikavdelningen finns det idag inga
planer på att göra om Hästhagsgatan till stadsgata.
Byggnadernas design och energiförbrukning regleras inte i detaljplanen utan är
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en fråga för kommande bygglov.

25.
Det uppges i planbeskrivningen att det har gjorts en sol- och skuggstudie för den
planerade bebyggelsen på Spädbarnet 1 i Öxnehaga. Man uppger mycket riktigt
att störst påverkan på sol och skugga har man då solen står lågt; höst, vår och
vinter. Tyvärr visas endast sol- och skuggstudie för vårdagjämningen på sidan 12
i planbeskrivningen. Allra störst påverkan torde det vara under vintersolståndet
då skuggan från höghusen kan ta en stor del av den korta dagens sol undre
vintern. Hur såg skuggstudien ut med motsvarande bild vid vintersolståndet?
I planbeskrivningen för Spädbarnet 1 anges att man följer riktlinjerna för
parkering i och med att de uppskattningsvis 75 lägenheterna kommer att
ha tillgång till 78 parkeringsplatser i garage och totalt 91 bilplatser. Antalet
parkeringsplatser verkar inte vara särskilt väl tilltagna. Parkering kommer
med största säkerhet ske på omkringliggande parkeringar tillhörande andra
fastigheter i relativt stor utsträckning om de nya fastigheterna ska ha totalt 75
lägenheter med 91 bilplatser.
Den förtätning som föreslås i planbeskrivningen är på alldeles för hög nivå.
Det ifrågavarande området på Öxnehaga har idag redan omfattande problem
kopplade till för hög förtätning och koncentration av problem i samband med
för stora hyreshuskomplex. Att man ska bygga bostadsrätter är bra, men minst
ett av husen är tilltänkt som hyreshus vilket skulle kunna bidra till ökade
problem på området.
Angränsande och omgivande fastigheter är 1-2 vånings enfamiljshus i soutteräng
eller är 3-4 flerfamiljshus i soutteräng. Två fastigheter med tio våningar är ett
markant avsteg från detta. Fastigheterna på spädbarnet 1 har ingen koppling
alls till det betydlig mycket högre belägna höghuset vid Öxnehaga Centrum som
ligger 400 meter längre bort, utom möjligen då om man tittar på Öxnehaga
med kikare från toppen av Vista kulle. I den volymstudie över bebyggelsen som
visas på sidan 4 i Planbeskrivningen framgår tydligt att tiovåningshusen på
Spädbarnet 1 är markant högre än omgivande bebyggelse och att bebyggelsen
på och i närheten av Spädbarnet 1 inte alls hänger ihop med det avlägsna
höghuset i Öxnehaga centrum. Bebyggelsen på spädbarnet 1 är helt fristående
från bebyggelsen på Öxnehaga centrum vilket visas med all tydlighet i bilden
’sektion” på sidan 12 i planbeskrivningen.
Vi anser att byggnaderna är på tok för höga med hänsyn till hur närområdet
i övrigt ser ut. Om byggnation ska ske på fastigheten Spädbarnet 1 ska
byggnadshöjden begränsas till maximalt sex våningar. Utöver detta ska
byggnaderna flyttas längre söderut, så nära fastighetsgräns det går.
Kommentar
Vid vintersolståndet när solen står som lägst sträcker sig skuggorna långt vilket
gör att de nya byggnaderna kommer att skugga omkringliggande fastigheter
oavsett våningsantal. Exempelvis skuggar bebyggelsen i två våningar söder
om Hästhagsgatan fastigheterna norr om gatan. Skuggpåverkan från den nya
bebyggelsen vid vintersolståndet bedöms därav som marginell i förhållande till
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nuläget.
För att säkerställa att parkering för tillkommande lägenheter ryms inom
fastigheten ska kommunen utgå från de riktlinjer som satts upp gällande
parkeringstal. Antalet parkeringar i detaljplanen ligger över riktlinjerna och
bedöms därav som tillräcklig.
I detaljplanen kan inte kommunen styra över upplåtelseform såsom hyresrätter
eller bostadsrätter. Enligt översiktsplanen ska däremot den upplåtelseform det
finns brist av i ett område prioriteras för att tillgodose behovet av olika typer av
bostäder inom varje stadsdel.
Översiktsplanen visar kommunens ambition över hur kommunens ska utvecklas
och ger även riktlinjer för vissa geografiska områden. I den kommunala
översiktsplanen är detaljplaneområdet utpekat som omvandlingsområde. Inom
omvandlingsområde kan förtätning ske genom kompletterande byggnation.
Enligt riktlinjerna för dessa områden ska de eftersträva en hög exploateringsgrad
för att bidra till en ökad markhushållning om det kan ske med hänsyn till platsen
karaktär och stadsbild.
Det har inkommit flertalet synpunkter på jämförelsen med bebyggelsen
i Öxnehaga centrum. Det har därför plockats bort i planbeskrivningen.
Detaljplanen möjliggör för en byggnation som är högre än omkringliggande
bebyggelsen, vilket kommer innebära att det tillförs en ny typ av bebyggelse
som skiljer sig från den närliggande. Bebyggelsen innebär således att en ny typ
av bebyggelsekaraktär tillförs i området.
I Jönköpings kommun finns det bostadsbrist och för att lösa detta behöver
kommunen se till olika alternativ. En hög exploateringsgrad ligger i linje med
översiktsplanen riktlinjer. Eftersom det finns ett allmänt intresse av att bygga
bostäder i kommunen är stadbyggnadskontorets bedömning att det är motiverat
att området har en högre bebyggelsen än omkringliggande fastigheterna. Med
anledning av de synpunkter som inkommit har bebyggelsen dock sänkts till 8-9
våningar.

26.
Vi har inget emot att den numera skräpiga tomten bebyggs men...
Vi anser dock att höjden på byggnaderna med 10 våningar är på tok för stor. Så
stora kolosser passar inte in bland övrig bebyggelse.
Framför allt kommer skuggorna från husen att på ett negativt sätt påverka
trivseln på omkringliggande fastigheter.
Dessutom innebär det stora antalet lägenheter att antalet bilar på gatan kommer
att öka dramatiskt. Det innebär ökad risk för olyckor främst för barn men
också för trafiksituationen mot Öxnehagaleden.
Vi föreslår att höjden på husen begränsas till 5-6 våningar. Då tror vi de flesta
som bor runt omkring kommer acceptera byggnaderna.
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Kommentar
I översiktsplanen är området utpekat som ett omvandlingsområde, vilka ska
eftersträva en hög exploatering för att uppnå en ökad markhushållning om det
kan ske med hänsyn till platsens karaktär och stadsbild.
Detaljplanen möjliggör för en byggnation som är högre än omkringliggande
bebyggelsen, vilket kommer innebära att det tillförs en ny typ av bebyggelse
som skiljer sig från den närliggande. Bebyggelsen innebär således att en ny typ
av bebyggelsekaraktär tillförs i området. Med anledning av de synpunkter som
inkommit har bebyggelsen dock sänkts till 8-9 våningar.
I Jönköpings kommun finns det bostadsbrist och för att lösa detta behöver
kommunen se till olika alternativ. En hög exploateringsgrad ligger i linje med
översiktsplanen riktlinjer. Eftersom det finns ett allmänt intresse av att bygga
bostäder i kommunen är stadbyggnadskontorets bedömning att det är motiverat
att området har en högre byggelsen än omkringliggande fastigheter.
Idag trafikeras Hästhagsgatan med 2000 fordon per dygn. De nya lägenheterna
kommer att innebära en ökad trafikmängd med 300 fordon per dygn. Utvecklingoch trafikavdelningen har bedömt risken för olyckor som liten.
Sol- och skuggstudien har kompletterats med anledning av de synpunkter
som inkommit. Enligt föreslagen utformning skulle bebyggelsen behöva
vara 5-6 våningar för att inte alls skugga fastigheten under sommarsolstånd,
vår- eller höstdagjämning. På grund av de yttrande som har inkommit är
stadsbyggnadskontorets bedömning att bebyggelsen ska sänkas till 8-9
våningar. Sakägarens fastighet berörs inte av skuggbildningen från den nya
bebyggelsen under sommarsolstånd, vår- och höstdagjämning. De flesta
fastigheter påverkas inte alls av skuggeffekten under sommarsolståndet. Under
vår- och höstdagjämning kommer däremot närliggande fastigheter att beröras
av skuggpåverkan. Genom att sänka bebyggelsen minskas skuggpåverkan något
på fastigheten under eftermiddagen under vår- och höstdagjämning. Den nya
bebyggelsen kommer dock innebära en viss skuggpåverkan på omkringliggande
fastigheter men stadsbyggnadskontoret bedömer påverkan som acceptabel.
Stadsbyggnadskontorets bedömning är att det enskilda intresset, i det här fallet
skuggfri fastighet, inte väger tyngre än det allmänna intresset av att bygga
bostäder. Med anledning av bostadsbristen behöver tätorten förtätas. Det är
då svårt att undvika att närliggande fastigheter tidvis kan komma att skuggas.
På grund av detta har det enskilda intresset, skuggfri fastighet, inte prioriterats.

27.
Jag har tagit del av ovanstående detaljplan, men kunde dessvärre inte närvara
på samrådsmötet den 30 maj. Min granne
, som deltog på
mötet, har informerat om de frågor och synpunkter som togs upp. Jag har också
tagit del av hennes till Stadsbyggnadsnämnden inskickade skriftliga synpunkter.
Jag delar helt hennes synpunkter på detaljplanen och vill gärna tillföra följande:
1. Vilka är t ex de reella argumenten, för att ett hus på 9-10 våningar rent
arkitektoniskt skulle ge området ett tillskott? Vad då för tillskott? Är ett högt
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hus ett större tillskott än ett lägre? Nog vore det mer relevant, att man strävar
efter att all byggnation/bebyggelse ska bidra till en harmonisk helhet vad
gäller höjd, fysisk planering etc - inte avvika på ett så markant sätt som nu är
föreslaget. Flerfamiljshusen öster om kvarteret Spädbarnet 1 har 4 våningar och
smälter väl in i den övriga miljön.
2. Hur många människor skulle uppfatta den föreslagna bebyggelsen som en
motpol till det befintliga höghuset i Öxnehaga centrum? Det är väl bara på
en ritning, som man kan se den tänkta linjen, och det kan väl knappast vara
ett argument för att bygga två höghus i en för övrigt lågt hållen miljö? Varför
skulle lägre hus inte kunna utgöra ”ett tydligt och naturligt slut på det befintliga
stråket”?
3. På vilket sätt ger höga hus större trygghet???? Är det inte tvärt om? Ca 75
lägenheter med kanske i snitt tre personer i varje lägenhet blir ca 225 personer.
Det blir ganska många, som ska bygga upp någon slags relation och skapa
den gemenskap, som kan tänkas ge trygghet! Färre människor och därmed
färre relationer, som ska samsas på samma utrymme, skapar normalt bättre
förutsättningar för trygghet, samhörighet och ansvarstagande. Dessutom
- bredare social integration skapas inte med höga hus, utan snarare med en
varierad byggnation, så som det har gjorts på Öxnehaga.
4. Jag har bott på Öxnehaga i 39 år och har aldrig uppfattat området som vare
sig centralt eller att man har haft för avsikt att det skulle ge en urban känsla. Då
hade valet av boende antagligen landat i Huskvarnas eller Jönköpings centrum.
Det var närheten till naturen, som var viktig för mig och min familj, när vi
flyttade hit.
Jag är på intet sätt negativ till att det byggs fler bostäder på området, men
motsätter mig starkt att det byggs ett 9-10 våningar högt hus på kvarteret
Spädbarnet 1 hänvisande till argumenten ovan. Jag menar, att en nybyggnation
med hus med ca 5-6 våningar med all sannolikhet skulle utgöra ett långt mer
”rimligt” och acceptabelt alternativ. Det blir förvisso färre lägenheter, men
värdet och fördelarna för de omkringboende och Öxnehaga som helhet skulle
troligtvis öka väsentligen.
Kommentar
1.
Översiktsplanen visar kommunens ambition över hur kommunens ska utvecklas
och ger även riktlinjer för vissa geografiska områden. I översiktsplanen är
området utpekat som ett omvandlingsområde, vilka ska eftersträva en hög
exploatering för att uppnå en ökad markhushållning om det kan ske med
hänsyn till platsens karaktär och stadsbild.
Detaljplanen möjliggör för en byggnation som är högre än omkringliggande
bebyggelsen, vilket kommer innebära att det tillförs en ny typ av bebyggelse
som skiljer sig från den närliggande. Bebyggelsen innebär således att en ny typ
av bebyggelsekaraktär tillförs i området.
I Jönköpings kommun finns det bostadsbrist och för att lösa detta behöver
kommunen se till olika alternativ. En hög exploateringsgrad ligger i linje
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med översiktsplanen riktlinjer. Eftersom det finns ett allmänt intresse av att
bygga bostäder i kommunen är stadbyggnadskontorets bedömning att det är
motiverat att området har en högre byggelsen än omkringliggande fastigheter.
Med anledning av de synpunkter som inkommit har bebyggelsen dock sänkts
till 8-9 våningar.
2.
Det har inkommit flertalet synpunkter på jämförelsen med bebyggelsen i
Öxnehaga centrum. Det har därför plockats bort i planbeskrivningen.
3.
Enligt vissa stadsbyggnadsteorier kan ökad rörelse av människor på offentliga
platser bidra till en ökad trygghet. Vad som uppfattas som en trygg plats är
dock en subjektiv upplevelse och påverkas av flera faktorer.
4.
En av översiktsplanens riktlinjer för omvandlingsområde är: ”Platser eller
noder som är lämpliga för byggnation av höga hus är framförallt centrumnära
platser där höga byggnader kan bidra till den urbana känsla som eftersträvas i
centrala miljöer. Höga hus kan bli landmärke som ger identitet till en särskild
plats som också underlättar orienteringen i staden.” Riktlinjen har plockats
bort i planbeskrivningen då den inte gäller för detta område.

28.
Vi överklagar beslutet om bebyggelse enligt föreslagen ny detaljplan. Byggnaderna
är alldeles för höga, de avviker markant från omgivande bebyggelse och är
placerade alltför nära Hästhagsgatan. Vi ser dessutom en stor risk för ökande
trafik och ett otillåtet utnyttjande av samfällighetens gästparkeringar.
Generellt har vi inga invändningar mot bebyggelse av tomten men den bör ske
med hänsyn till befintlig bebyggelse. Höjden på byggnaderna bör vara i nivå
med befintliga byggnader, inte komma för tätt inpå Hästhagsgatan och i övrigt
passa in väl i den luftiga och gröna miljön som är Öxnehagas kännetecken.
Kommentar
En detaljplan kan först överklagas när kommunen tagit beslut om att planen
ska vinna laga kraft och överklagas till Mark- och miljödomstolen. Tiden för
överklagande av antagande av detaljplan är tre veckor från det att kommunen
tillkännagett beslutet. De som får överklaga detaljplanen är de som är berörd av
planen och som senast under utställningstiden har lämnat skriftliga synpunkter
som inte blivit tillgodosedda.
Översiktsplanen visar kommunens ambition över hur kommunens ska utvecklas
och ger även riktlinjer för vissa geografiska områden. I översiktsplanen är
området utpekat som ett omvandlingsområde, vilka ska eftersträva en hög
exploatering för att uppnå en ökad markhushållning om det kan ske med
hänsyn till platsens karaktär och stadsbild.
Detaljplanen möjliggör för en byggnation som är högre än omkringliggande
bebyggelsen, vilket kommer innebära att det tillförs en ny typ av bebyggelse
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som skiljer sig från den närliggande. Bebyggelsen innebär således att en ny typ
av bebyggelsekaraktär tillförs i området.
I Jönköpings kommun finns det bostadsbrist och för att lösa detta behöver
kommunen se till olika alternativ. En hög exploateringsgrad ligger i linje
med översiktsplanen riktlinjer. Eftersom det finns ett allmänt intresse av att
bygga bostäder i kommunen är stadbyggnadskontorets bedömning att det är
motiverat att området har en högre byggelsen än omkringliggande fastigheter.
Med anledning av de synpunkter som inkommit har bebyggelsen dock sänkts
till 8-9 våningar.
Idag trafikeras Hästhagsgatan med 2000 fordon per dygn och den nya bebyggelsen
väntas bidra med ytterligare 300 fordon per dygn. Antalet parkeringar ligger
över kommunens parkeringsnorm och bedöms därmed som tillräcklig.
Enligt detaljplanen får marken närmst Hästhagsgatan inte förses med
byggnad, vilket utgör ett avstånd på cirka 17 meter. Flertalet fastigheter
längsmed Hästhagsgatan har byggnader som ligger cirka 20 meter från gatan.
Den nytillkomna bebyggelsen placering bedöms därmed ligga i linje med
omkringliggande bebyggelse och vara anpassad till Öxnehagas luftiga miljö.

28. Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Yttrande
till
stadsbyggnadsnämnden
bostäder
på
fastigheten
Spädbarnet,
Mhn 2017:1897 / Stbn 2016:228

över
detaljplan
för
Jönköpings
kommun

Sammanfattning
Detaljplanen gäller för en fastighet i centrala Öxnehaga. Avsikten är att
möjliggöra byggandet av två bostadshus om vardera 9-10 våningar, vilket ger
ca 75 lägenheter. Marken är nu planlagd för allmänna ändamål, och används
för parkering och grönområde.
Beslutsunderlag
Samrådshandlingar på kommunens hemsida, www.jonkoping.se, sök på
Spädbarnet 1, sökväg Bygga, bo & miljö/Kommunens planarbete, stadsplanering/
Detaljplanering/ pågående detaljplanearbete.
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2017-0630
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar följande synpunkter på detaljplan
över fastigheten Spädbarnet 1, Jönköpings kommun
• Lokalt omhändertagande av dagvattnet förordas, vilket även borde kunna
stå i detaljplanen.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens behandling 2017-08-17
Yrkande
Ordförande Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag
Rolf Wennerhag (S) tillstyrker förslaget.
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Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar följande synpunkter på detaljplan över
fastigheten Spädbarnet 1, Jönköpings kommun
• Lokalt omhändertagande av dagvattnet förordas, vilket även borde kunna stå
i detaljplanen.
Kommentar
Efter dialog med miljökontoret bedöms planbeskrivningen beskrivning av
dagvatten som tillräcklig.

Sammanfattning
Med anledning av inkomna synpunkter har sol- och skuggstudien kompletterats.
Stadbyggnadskontorets bedömning är att sänka bebyggelsen till 8-9 våningar
på grund av de synpunkter som inkommit.
Plankartans egenskapsbestämmelser för placering och utförande har ändrats
utifrån länsstyrelsen yttrande så att det är möjligt att tillåta underjordiskt
garage.
I planbeskrivningen har följande avsnitt redigerats:
•
•
•
•

Planförslag
Plankarta och bestämmelser
Planens konsekvenser
Förutsättningar

De ändringar som har gjorts för att försöka tillmötesgå inkomna synpunkter
finns redovisade i planbeskrivningen under rubriken Revideringar efter samråd.
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		
Elin Hallström
Planchef			Planarkitekter
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