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Hur samrådet har bedrivits
Ett förslag till ändring av detaljplan 06-JÖS-732 har upprättats över fastigheten 
Älghuvudet 7. Stadsbyggnadsnämnden har informerats i ärendet vid beslut om 
planbesked och planchef har sedan delegation att besluta om samråd. Planförslaget 
har varit på samråd under tiden 13 maj - 5 juni 2020. Samrådshandlingarna 
har skickats till Länsstyrelsen, berörda förvaltningar och myndigheter samt 
berörda fastighetsägare. Handlingarna har funnits tillgängliga i kommunens 
utställningslokal i Juneporten. Informationen har dessutom funnits tillgänglig på 
kommunens hemsida.

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

1. Jönköpings Energi   2020-05-08 
2. EON     2020-05-11, ingen erinran. 
3. Räddningstjänsten   2020-05-18, ingen erinran. 
4. Telia Company    2020-05-25, ingen erinran. 
5. Lantmäterimyndigheten  2020-05-27 
6. Vattenfall    2020-05-28, ingen erinran. 
7. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2020-06-02, ingen erinran. 
8. Trafikverket    2020-06-02, ingen erinran. 
9. Tekniska kontoret   2020-06-03, ingen erinran. 
10. Länsstyrelsen    2020-06-05, ingen erinran.

Inkomna yttranden med kommentarer
Nedan redovisas inkomna yttranden i sin helhet tillsammans med kommunens 
kommentarer. De som inte haft någon erinran redovisas inte nedan.

1. Jönköpings energi

Befintliga optokablar och kanalisation inom området måste hanteras i samråd 
med Jönköping Stadsnät. Fastigheten är ansluten med fiberkabel som behöver 
hanteras.

Kommentar

Synpunkten påverkar inte ändringen av detaljplanen men informationen lämnas 
vidare till berörd fastighetsägare.  

5. Lantmäterimyndigheten

Rubricerad detaljplan har översänts till lantmäterimyndigheten för samråd enligt 
plan- och bygglagen 5 kap. 11§. Lantmäterimyndighetens arbetsuppgifter efter 
det att detaljplanen har vunnit laga kraft är att med stöd av detaljplanen och efter 
ansökan om lantmäteriförrättning genomföra förändringar i fastighetsindelningen.

Vid genomgång av översända samrådshandlingar (daterade 2020-05-05) lämnar 
lantmäterimyndigheten följande information.
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Rubriken på plankartan och planbeskrivningen bör vara samma.

I grundkartan saknas kvartersnamn och en del fastighetsbeteckningar samt 
teckenförklaring.

Kommentar

Planhandlingarna revideras enligt kommentar. Angående grundkartan adderas 
kvartersnamn och fastighetsbeteckningar, teckenförklaringen redovisas på den 
separat bilagda grundkartan.

Sammanfattning
Efter samråd har placeringsbestämmelserna ändrats:

- En placeringsbestämmelse för komplementbyggnad har lagts till.

- Placeringsbestämmelse om att huvudbyggnad ska ha ett avstånd på 4 meter till 
fastighetsgräns har ändrats till 4,5 m.

Efter samråd har korsmark lagts till på den södra delen av Älghuvudet 7.

Utöver detta har redaktionella ändringar av samtliga planhandlingar, rättningar 
av stavfel, förtydliganden, omflyttningar av stycken gjorts för att handlingarna ska 
vara lättare att läsa.

Stadsbyggnadskontoret

 
Liselott Johansson  Felicia Wilén 
Planchef   Planarkitekt


	Samrådsredogörelse
	Hur samrådet har bedrivits
	Inkomna skrivelser
	Inkomna yttranden med kommentarer
	Sammanfattning

