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Hur samrådet har bedrivits
Ett planförslag upprättades över fastigheten Lilla Åsa 23:165 m.fl. 
Stadsbyggnadsnämnden informerades i ärendet och beslutade att skicka 
ut planförslaget på samråd under tiden 2017-07-03 - 2017-09-20. 
Samrådshandlingarna skickades till Länsstyrelsen, berörda förvaltningar och 
myndigheter samt berörda fastighetsägare. Ett allmänt samrådsmöte ägde 
rum i Sörgården ”JOK-stugan” 2017-08-30. Handlingarna fanns tillgängliga 
i kommunens utställningslokal i Juneporten. Informationen fanns dessutom 
tillgänglig på kommunens hemsida.

Hur granskningen har bedrivits
Efter samrådet justerades planhandlingarna. Stadsbyggnadsnämnden 
informerades i ärendet och beslutade att skicka ut planförslaget på granskning 
under tiden 2018-03-02 - 2018-03-28. Granskningshandlingarna skickades 
till Länsstyrelsen, kommunstyrelsen samt de förvaltningar, myndigheter och 
berörda fastighetsägare som yttrade sig under samrådstiden. Handlingarna 
fanns även tillgängliga i kommunens utställningslokal i Juneporten och på 
kommunens hemsida.

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

1. Länsstyrelsen   2018-03-28
2. Cykelfrämjandet   2018-03-27
3.    2018-03-12
4.  2018-03-29
5.  2018-03-29 

6.  2018-03-28 

7.    2018-03-20
8.    2018-03-20
9.    2018-03-28
10.  2018-03-13
11.   2018-03-28 

12. Boende    2018-03-26
13. Kommunstyrelsen   2018-03-21, ingen erinran
14. Lantmäterimyndigheten  2018-03-21, ingen erinran
15. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2018-03-27, ingen erinran 
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Inkomna yttranden med kommentarer
Nedan redovisas inkomna yttranden i sin helhet tillsammans med kommunens 
kommentarer. De som inte haft någon erinran redovisas inte nedan.

1. Länsstyrelsen i Jönköpings län

Detaljplanen har under granskningstiden översänts till Länsstyrelsen för 
yttrande. Länsstyrelsen har följande synpunkter.

Strandskydd
Länsstyrelsen är, med hänvisning till dom M 10315-16, tveksam till att det 
särskilda skälet punkt 2 genom en väg väl avskilt från området närmast 
strandlinjen går att tillämpa. Med tanke på att det inte anges någon byggrätt 
inom det strandskyddade området anser Länsstyrelsen att strandskyddet ska 
ligga kvar och istället utgöra allmän plats NATUR. Det är också lämpligt med 
tanke på den dagvattendamm som planeras inom området och som i första 
hand ska ligga inom allmän plats. Detta eftersom det är kommunens ansvar 
att ta hand om dagvatten.

Kommentar  
Efter granskning har avsnittet Upphävande av strandskydd i planbeskrivningen 
samt mindre redaktionella ändringar av plankartan genomförts. Ändringarna 
avser att förtydliga det särskilda skälet; att vägen är tillräckligt avskiljande 
(Miljöbalken 1998:808, 7 kap. 18 d §, punkt 2). Stadsbyggnadskontoret 
delar Länsstyrelsens bedömning att föreslagen prickmark på kvartersmark 
inom strandskyddsområde ej behöver upphävas och justerar plankartan 
följdaktligen. Stadsbyggnadskontoret finner det däremot nödvändigt att 
ansöka om strandskyddsdispens för tänkt dagvattenanläggning då ytan utgör 
en naturlig lågpunkt inom planområdet. För att skapa en ändamålsenlig 
dagvattenhantering inom området åberopas även punkt 5 i Miljöbalken 
(1998:808, 7 kap. 18 d §) med hänsyn till att ett lokalt omhändertagande av 
dagvatten bedöms generera mer långsiktiga fördelar vad gäller hushållning av 
samhällsresurser, i form av en energieffektiv dagvattenhantering med minimal 
belastning av befintligt VA-nät, vilket i sig är att betrakta som ett angeläget 
allmänt intresse. 

Stadsbyggnadskontoret genomför en mindre redaktionell ändring av 
plankartan  samt preciserar i planbeskrivningen under avsnittet Upphävande 
av strandskydd med de två särskilda skälen för strandskyddsdispens.

2. Cykelfrämjandet i Jönköping

Cykelfrämjandet i Jönköping, infrastrukturgruppen, har granskat förslaget 
till detaljplan för Lilla åsa 23:165 m.fl. som kungjordes 2018-02-06 och ber 
att få lämna följande synpunkter.

 
Fortsatt avsaknad av genhetsanalys och restidskvotanalys
Vi är bekymrade över att genhetsanalys och restidskvotanalys inte genomförts 
trots våra anmärkningar om detta i vårt initiala remiss-svar samtidigt som 
cykelprogrammet där det slås fast att detta ska göras antogs för snart ett år 
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sedan. Hade en genhetsanalys genomförts hade detaljplanen blivit betydligt 
bättre eftersom det då hade synliggjort att bilen är tydligt prioriterad och 
att hela området är byggt för att de boende ska lösa transporterna med bil. 
Anledningen till detta är flera: 

1. I hela området finns inga gång och cykelvägar, utan istället gångvägar där 
knappt hälften kommer att vinterväghållas.

2. Enda stället där det kommer vara tillåtet att cykla är på genomfartsgatan där 
cyklister ska samsas med bilar och övrig trafik, detta medför att få föräldrar 
kommer att cykla med sina barn till nya förskolan eller andra målpunkter i 
närområdet. Få barn och ungdomar kommer välja cykel för sina transporter.

3. Cyklister kommer inte kunna cykla till cykelparkeringen vid entreerna eller 
i suterrängplan eftersom det bara är gångväg dit.

4. En genomfartsgata skapas trots att det finns kopplingar till andra vägar på 
båda sidor om området.

5. Det finns inget säkert sätt att ta sig från området ut på gång och cykelbanan 
utmed åsavägen. Det finns en passage planerad, men den ansluter till en gångväg 
som inte ska vinterväghållas.

Cykelfrämjandet rekommenderar starkt att ni avvaktar med beslut om denna 
detaljplan tills en genhetsanalys är genomförd och genhetskvoterna för gång 
och cykel är enligt riktlinjerna i cykelprogrammet. Rättas punkterna ovan till 
så kommer genhetskvoterna se betydligt bättre ut.

Fortsatt avsaknad av genhetsanalys och restidskvotanalys

I vårt förra remiss-svar skrev vi att anslutning till befintligt gång och cykelväg 
behövde förtydligas, detta har tyvärr inte gjorts vilket innebär att det inte 
finns något säkert och gent sätt att ansluta till befintliga gång och cykelvägar, 
detta syns tydligt på situationsplanen på sidan 6. Genomfartsvägen är enda 
tillgängliga vägen för cyklister eftersom övriga vägar är gångvägar. Där 
genomfartsvägen ansluter till åsavägan finns ingen cykelpassage utan cyklister 
tvingas cykla på åsavägen till närmaste väg som korsar gång och cykelbanan 
vilket både är osäkert och ogent, se situationsplan nedan med inritad cykelrutt.

Referens till cykelprogram saknas

I er samrådsredogörelse skriver ni som svar på våra synpunkter om cykelparkering 
att ”Detaljplanen reglerar inte hur cykelparkeringarna utformas. Riktlinjer 
I cykelprogrammet ska följas.” Det är ju bra, problemet är att detta inte är 
inskrivet i detaljplanen, därför bör en referens till cykelprogrammet läggas till 
på sidan 10 under rubriken Parkering.

Kommentar

Föreslagen detaljplan utgår ifrån ett övergripande koncept vilket kan förkortas 
med ledorden: ”att bo mitt i naturen”. I enlighet med följande ledord har därför 
detaljplanen utformats till att medge flerbostadshus utfört i lamellerstrukturer 
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i nord-sydlig riktning - vilandes mellan mindre meandrande gångvägar 
genom lummiga grönytor. Att föreslå utpekade cykelvägar längsmed dessa, 
mindre gångvägar, vore därför att frångå det övergripande konceptet. Istället 
hänvisas cyklister och bilister till föreslagen genomfartsgata vilket löper genom 
planområdet och angränsar till samtliga lamellhus. Denna gata är tänkt att 
utformas som ett gångfartsområde vilket innebär att trafik ska ske på de 
gåendes villkor. Exakt hur detta ska ske regleras inte i en detaljplan utan sker 
med fördel via lokala trafikföreskrifter.

Enligt kommunens cykelprogram, antagen 27 april 2017,  ska gång- och 
cykelfrågor lyftas tidigt i flera planprocesser däribland detaljplanering. Arbete 
pågår med att upprätta och implementera rutiner för samarbete i tidiga skeden 
där en eller flera cykelsamordnare ska ha ansvar att säkerställa att gång- och 
cykelfrågor hanteras tidigt i olika planprocesser. Det finns två skäl till att det 
inte har genomförts någon genhets- och restidskvotsanalys i denna detaljplan. 
För det första påbörjades planarbete hösten 2016, cirka ett halvår innan 
cykelprogrammet med föreslagen genhets- och restidskvotsanalys, antogs. 
Likt bilvägar löper gång- och cykelstråk genom flera detaljplaner. Sett till 
detaljplaneverktygets möjligheter och begränsningar kan endast detaljplanen 
medge det som sker inom föreslaget planområde. För att skapa genare gång- 
och cykelvägar krävs således en samordning via flera planprocesser: från 
översiktlig- till detaljplanering.

Stadsbyggnadskontoret bedömer ändock att cykelfrågor har beaktats under 
planarbetet. Förutom att samtliga bostäder ska anslutas till cykelparkeringar 
föreslås även en ny passage väster om planområdet, över Sjövägen till befintlig 
gång- och cykelväg. Öster om förskolan och bostadsområdet löper del av 
Åsastigen. Den yta utpekad som allmän plats (GATA) över Åsastigen medger, 
förutom körbana, även en reserv för en potientiell framtida gång- och cykelväg.

Planbeskrivningen och specifikt avsnittet Parkering ska kompletteras med en 
referens till framtaget cykelprogram vad gäller riktlinjer för cykelparkeringar. 

3. 

Vill inte att det ska byggas! Men fattar att det kommer att ske.

Jag tänker på oss som bor i området. Nära till naturen och har en fin badplats, 
som många besöker. Skogen som många barn och även vuxna längtar till eller går 
igenom. Att ens tänka tanken att det ska bort, för man ska bygga så mycket på en 
lite plats, är ledsamt.

Man har ju hört och även märkt att man satsar så mycket på Torsviks området. 
Att Taheskolan ska flyttas till gamla Intersport lagret. Varför bygger man inte i 
området på Tahe tänker jag då. Jag vet att det behövs lägenheter och förskolor 
i Tabergsdalen. Men att trycka ihop så mycket hus och en stor förskola på en 
lite plats känns konstigt för mig. Och inte minst så höga hus.

Där jag bor med min familj kommer vi behöva göra en stor inhandling av 
växter m.m. för att minska ljudnivån och även insyn till oss. Känns som att man 



5

kommer ha mer folk på sig än vad vi har idag om detta skall genomföras. 

Varför 11 st hus? Varför inte bygga mer åt kejdehus/lägenheter med två våningar 
som passar in mer med dom övriga husen/naturen som finns i området. Ett 
parkeringshus och mindre antal på hus. En stor förskola som har en nära och 
egen skolskog.

Enligt detaljritningen så ska det gå en gångbana/stig från hus A ner mot stora vägen. 
Där det är en skarp kurva som jag själv kallar ”självmordskurvan”. Kan låta 
hårt, men varje gång som jag ska åka in till min fastighet, så hoppas jag att jag 
inte möter någon bil som kör mer än vad hastigheten är. Bilförarna kör alldeles 
för fort på denna väg. Det har ju legat bilar i diken för det har gått för fort. Så 
hur är det tänkt där? Övergångsställe eller vad? Så led om den gångbanan/stig 
for säkerhet for folket.

Skulle vara bra om alla träd jäms med stora vägen och även mot husen behölls 
som finns där idag. Det blir ju mer natur av det och minskar ljudnivån som 
kommer ligga enligt beskrivningen på 70 db. Det blir ju även insynsskydd till 
våra hem och en vackrare omgivning.

Trafiken som jag nämnde innan. Det skulle vara bra om ni lägger om busslinjen. 
Att bussen från Månsarp går igenom det nya området och att bussen från 
Jönköping går som vanligt på den stora vägen. Det skulle minska ljud och ökad 
säkerhet för alla i mina ögon och tala inte om alla djur som springer över på 
vägen.

Men till slut vill jag skriva som en av våra sommargrannar brukar säga när hen 
kommer till sin stuga.

”Det är så skönt att komma till Taberg och vistas i sin stuga. Att slippa 
storstan och lägenheten för lugnet och närheten till naturen...”  
 
Kommentar

I Översiktsplanen definieras nyexploateringsområden som hittills obebyggda 
markområden som tas i anspråk för tätortsexpansion. Ett av dessa områden 
är B:309 Åsa, Taberg vilket i Översiktsplanen föreslås bebyggas med 
flerbostadshus. Området föreslås innefatta en exploateringsgrad av cirka 20 
bostäder/hektar; cirka 130 bostäder. Planförslaget medger byggrätter med 
höjdrestriktioner vilket sammantaget medger ungefär 120 bostäder. Val av 
byggnadstyp motiveras med att Taberg i dagsläget består av en hög andel 
småhus med äganderätt. Att medge byggrätter för flerbostadshus i närhet till 
befintlig tätortsbebyggelse och kollektivtrafiknod sammanfaller med nämnda 
riktlinjer för kommunens centrala tätort beskrivna i ytskiktet Tätort i gällande 
Översiktsplan.

Synpunkter som berör trafikhastigheter längsmed vägar eller omdragna 
busslinjer kan inte regleras i detaljplan och är således inga detaljplanefrågor.

4. 

Trafiken & bullret
”Tillkommande trafik bedöms skapa en acceptabel belastning på omgivande 
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fastigheter.”

Trafiken kommer att öka med ca 500 bilar varje dag. Det är ingen acceptabel 
belastning. Vi som har trädgård och uterum mot Sjövägen kommer att 
uppleva både mer avgaser och buller. Om en byggnation skulle ske enligt ovan 
planhandlingar, kommer vi som bor utmed Sjövägen att drabbas av ett högt 
trafikbuller.

”Utifrån utförd trafikbullerutredning framgår det att samtliga huskroppar 
klarar riktvärdet på 60 dBA ekvivalent ljudnivå. Riktvärdet för inomhusmiljön, 
30 dBA uppfylls genom byggtekniska åtgärder, exempelvis fönster med 
tillräcklig bullerdämpning.”

Om byggnation kommer att ske, står då kommunen för byte av fönster och 
dörrar hos oss som bor mellan Hamiltonvägen (  i vårt fall) och Sjövägen?

”Gemensamma uteplatser bör placeras så att de uppfyller riktvärdetpå 50 
dBA ekvivalent samt 70 dRA maximal ljudnivå angivna riktvärden. Samtliga 
bostäder I förslaget har tillgång till en bullerskyddad uteplats etc.”

Vi har vårt uterum mot Sjövägen. Vad tänker kommunen att göra för att minska 
just bullernivån i min trädgård? Den maximala ljudnivån överskrider riktvärdet 
80 dBA vid vår fastighet, eftersom tung trafik går på främst Sjövägen.

”Trafikbullerutredningsframtidsscenario för år 2035, visar på att höga 
ljudnivåer kan uppstå längs Sjövägen. Därmed bör bullerskyddande åtgärder 
vidtas vid den tänkta förskolan. Det kan t. ex. vara ett avskärmande plank 
eller en vall som sänker bullernivån till under 50 dBA. Bostadshusen närmast 
Sjövägen och uteplatsernas utformning kan också behöva anpassas för att 
uppfylla kraven ang. bullernivån. Det bör framgå av planbestämmelserna 
vilka bullernivåer som kan accepteras, vilket det inte gör.”

Vad tänker ni göra för att sänka bullernivån mellan t.ex. Hamiltonvägen och 
Sjövägen? En god trafikmiljö kommer inte att fungera med en ökande trafiktäthet 
och buller som redan idag är hög (Sjövägen, Nissanvägen, Sågfilarevägen, 
Hamiltonvägen och Spånbergsvägen med uteplatser mot Sjövägen.

Omgivningens påverkan
”En byggnation på föreslagen plats förändrar området i stadsdelen Taberg. 
Föreslagna flerbostadshus bedöms delvis påverka omgivande befintliga 
bostadsbyggnaders utblickar. Exploateringen bedöms ge ringa påverkan på 
landskapsbilden, eftersom planområdet redan angränsar till ett bostadsområde 
och således följer en existerande struktur.”    
 
En byggnation kommer att förfula hela området. Om det åtminstone vore 2 
respektive 4 våningars hus så skulle det smälta bättre in i omgivningen. Det 
måste väl ändå finnas regler som säger att man inte kan bygga 6 våningars hus 
på 22-25 meter precis intill ett stort enplansvillaområde. Det skulle innebära 
en mycket stor påverkans på omgivningen om man kommer att bygga dessa 11 
lamellhus.

Föreslagen detaljplan har för hög exploateringsgrad för det lilla området. Lite 
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färre hus är önskvärt. Vi ser helst också att områdena mellan husen blir bilfria. 
 
Byggnationen kan jämföras med området Huluäng i antal hus och ytstorlek. 
Vi tycker att det är alldeles för stora, många och höga hus som kommer att 
förstöra vår idag fina miljö.

Ett naturligt rekreations- och närströvområde försvinner i och med 
byggnationen. Vi har en gång valt att flytta hit eftersom vi uppskattar och 
trivs att bo i detta idag lugna område.      
 
Strandskyddet  
”Det kortaste avståndet mellan planområdet och Sörsjön uppgår till ca 
80 meter. Strandskyddet måste upphävas inom planområdet i samband 
med detaljplaneläggning. För att kunna avgöra om upphävandet av 
strandskyddet är lämpligt måste en tydlig beskrivning av planområdets 
värden utifrån strandskyddets syften gällande naturvärden och 
allmänhetens tillgänglighet göras.”      
 
Ett strandskydd ska tas i stort beaktande innan det kan upphävas. Är inte 
tillräckligt formulerat för ett ev. hävande. Värna om strandskyddet det är 
därför det finns.

Mobilmasten  
”På avstånd större än något tiotal meter från antennerna är 
strålningsstyrkan mycket låg. Strålningsmaximum från en antenn i en mast 
ligger vanligen mellan 50-300 meter från masten beroende på mastens 
höjd och antennens vinkel. Då kan högsta värde på marknivån uppgå till 
allra högst någon tiondel av gränsvärdet. Radiovågornas styrka avtar 
nämligen snabbt med avståndet till källan. Vanligtvis är allmänhetens 
exponering från master 100 till 1000 gånger lägre än gränsvärdet.”  
 
Det finns motstridiga uppgifter inom området. Strålningens långtidseffekter 
på hälsan ska man redan nu ta på allvar. Effekterna kommer inte att synas 
förrän om 10-30 år.        
 
Kommentar  
Något riktvärde för ljudnivån inomhus förekommer inte i förordning om 
trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216). Riktvärdet 30 dBA 
förekommer i  Boverkets byggregler, BBR, avsnitt 7 vilket är allmänna råd. 
I de fall där konsekvensen av nybyggnationen medför olägenheter vad gäller 
buller har fastighetsägaren möjlighet att ansöka om s.k. bullerskyddsbidrag. 
För mer information om villkor och hur man går tillväga för att ansöka 
hänvisar Stadsbyggnadskontoret till dokument Rutin för bullerskyddsbidrag 
för fönsteråtgärder daterat 2016-04-07.

Föreslaget planområde är utpekat i gällande Översiktsplan som 
nyexploateringsområde B:309. Nyexploateringsområdet föreslås bebyggas med 
bostäder uppförda i flerbostadshus, vilket syftar till att komplettera befintligt 
bostadsbestånd som huvudsakligen utgörs av enplansvillor. Flerbostadshusen 
har konsekvent placerats i en nord-sydlig sträckning för att  dels skapa goda 
solljusförhållanden mellan huskropparna samt generera nya siktstråk mot 
Sörsjön (Åsasjön) sett från villaområdet söder om planområdet vilket tidigare 
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skymdes av skogsmark.

Stadsbyggnadskontoret bedömer att tillgängligheten till rekreations- och 
närströvområden med föreslagen bebyggelse är goda. Planområdet omges av 
två vandringsleder; Franciskusleden i öst och Södra Vätterleden i väst. Norr 
om Sjövägen vilar klubbstugan för Jönköpings Orienteringsklubb med två 
spår: Elljusspåret och Johanssonspåret - båda utanför planområdet. Föreslaget 
planområde ianspråktar inga rekreationsstråk. 

Strandskydd, se Stadsbyggnadskontorets svar till Länsstyrelsen i Jönköping. 

ICNIRP, en internationell expertgrupp som samarbetar med 
Världshälsoorganisationen (WHO), har fastställt riktlinjer avseende 
allmänhetens exponering för radiovågor och andra elektromagnetiska fält. 
Dessa rekommenderas inom EU och tillämpas i Sverige. Dessa riktlinjer har 
en bred marginal för att skydda alla människor, vuxna såväl som barn, från 
de hälsoeffekter man vet att extremt höga nivåer av radiovågor kan orsaka. 
Ericsson har genom beräkningar fastställt driftområden för de vanligaste 
antenntyperna som ansluts till en UMTS-basstation. Beräkningsresultaten har 
kontrollerats genom mätningar på en testbasstation och på en takmonterad 
antenn kopplad till en basstation i drift i Stockholm (Svenska UMTS-Nät). Vid 
de senare mätningarna var Statens Strålskyddsinstitut (SSI), föregångaren till 
Strålskyddsmyndigheten (SSM), närvarande. De beräknade driftområdenas 
form och storlek varierar med uteffekt och antenntyp och är svåra att använda 
i praktiken, men driftområdet har form av en cylinder med en diameter på 3 
meter och en höjd motsvarande antennens höjd plus 20 cm. I informationsbladet 
Mobiler och master - information om radiofrekventa fält (2013, s. 4) bedömer 
Strålskyddsmyndigheten det ej föreligger någon risk för skadliga hälsoeffekter 
från mobilbasstationer. Befintlig mobilmast är 36 meter hög med antenner jämt 
fördelade runt masten. Masten har klätterskydd för att förhindra att obehöriga 
tar sig upp i masten. Stadsbyggnadskontoret bedömer således att befintlig 
UMTS-mast ej medför någon risk för skadliga hälsoeffekter.

5. 

Yrkande
Vi yrkar att Stadsbyggnadsnämnden upphäver detaljplanen.  
 
Skäl för yrkandet  
1. Vi anser att placeringen av förskolan inkräktar på strandskyddet och detta 
påverkar både natur- och miljövärden och vår landskapsbild på ett negativt sätt. 
Det finns ingen motivering till hur vägen ses som en avskiljning och på vilket sätt 
man ska lösa problemet.        
 
2. Parkeringsmöjligheten under badsäsongen försvinner helt och detaljplanen 
påvisar att man har alternativa lösningar och säger att detta inte kommer att 
innebära stora problem. Vi anser att man är naiv i detta påstående då det inte 
finns plats för att bygga ytterligare parkering i området. Detta kommer i sin 
tur innebära att badgäster parkerar längst både Sjövägen och Åsastigen och 
utsätter därmed allmänheten för trafikfara då man ska ta sig fram längst dessa 
vägar.
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3. Parkeringsmöjligheten till hyreshuset är snålt tilltagna då man räknar med 
0.55 bilar/hushåll. Vi anser att det är mer realistiskt att beräkna 1.5 bilar/ 
hushåll och då är parkeringsmöjligheterna för snålt tilltagna. Detaljplanen 
hänvisar till den tätortsnära placeringen och påstår att hyresgästerna i stor 
utsträckning vill använda kollektivtrafiken eller ta sig fram via cykel eller till 
fots. Vi anser att detta är en stor feltolkning på grund av att de flesta hushåll 
dagligen använder sig av ett eller flera fordon. Detta kommer i sin tur kraftigt 
öka utsläppen av koldioxid. Man bortser även från höjdskillnaderna i samhället 
då det tar över 30 minuter att ta sig till fots ner till samhället. Därför tar många 
bilen istället.

4. Skolfrågan är långt ifrån löst och man hänvisar till utbildningsförvaltningen 
som även de anser att skolorna i både Taberg och Tahe är hårt ansträngda. Man 
hänvisar till kommunens VIP-plan, och en planerad kapacitetsförstärkning. 
Vi anser inte att denna plan kommer vara klar i tid, ej heller räcka då även 
Flahultsskolan redan idag är överbelastad. Man är inte verklighetstrogen i 
sitt resonemang och kommer inte att kunna tillgodose önskad skolplats för 
kommande elever. Det finns inte någon helhetssyn i planeringen av bostäder 
utan man ser enbart till sin egen nytta.

5. Detta kommer bli Tabergsdalens största byggnation någonsin! Varför ska 
man trycka in så många hus på denna lilla yta då man istället skulle kunna 
sprida ut boendet över Taberg.      

Kommentar  
Föreslagen förskolefastighet ligger utanför strandskyddsområde, vilket går att 
tyda på plankartan. För extern referens, se strandskyddsområdets utbredning 
via Länsstyrelsens webbGIS-tjänst Länsstyrelsernas Geodatakatalog. 

Ett antal olika kommunala styrdokument är vägledande vid undersökning av 
ett planförslag och dess lämplighet till platsen. Ett av dessa styrdokument är 
Program för parkering i Jönköpings kommun, antagen i kommunfullmäktige 
29 april 2015 samt Parkeringstal för Jönköpings kommun - Riktlinjer för att 
anpassa nya fastigheters och stadsdelars parkeringsbehov till morgondagens 
resvanor, antagen av stadsbyggnadsnämnden 16 juni 2016. Målsättningen med 
parkeringsprogrammet är att skapa en stad som uppmuntrar fler att gå, cykla 
eller resa kollektivt - detta för att motverka ökad trängsel och miljöpåverkan 
bilen medför. Ett antagande av 0,55 bilar per hushåll motiveras med hänsyn 
till angivet parkeringstal för flerbostadshus i Zon C;  10 bilplatser respektive 18 
cykelplatser per 1000 m2 bruttoarea (BTA). Vidare bedöms möjligheterna för 
resor till Sörsjön (Åsabadet) vara goda sett befintlig gång- och cykelbana samt 
busshållplats Norrahammar Åsabadet. 

Utbildningsförvaltningen har ansvar för förskolor och skolor i kommunen. 
Utbildningsförvaltningen anser att det är en korrekt beskrivning att skolorna 
i både Taberg och Tahe är hårt ansträngda. Planerad kapacitetsförstärkning i 
hela Tabergsådalen återfinns i aktuell verksamhets- och investeringsplan.

För kommentar om val av exploateringsgrad och lokalisering hänvisas yttrandet 
till Stadsbyggnadskontorets kommentar till  samt  

.
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6. 

Bakgrund

Vi fortsätter å det bestämdaste att motsätta oss denna byggnation på det sätt 
som det har presenterats på. Att låta förstöra denna del av Taberg med ett 
lägenhetsområde av dena storlek (120 lägenheter fördelat på 11 st huskroppar) 
är att totalt förstöra en idyll.       
     
Vi har varit bosatta i detta naturnära villaområde sedan 2001 då det framförallt 
var närheten till skog och naturen in på knuten som gjorde att vi ville låta 
barnen få växa upp här.  Vi bor i anslutning till detta skogområde och vill 
fortsätta att bo med skogen som granne, se bild nedan: 

Synpunkter efter att Anders Samuelsson yttrat sig om att han ”sätter ner foten” 
och väljer att fullständigt köra över väljarna och se sin egen prestige gå före 
folkets synpunkter. (källa J-nytt, Februari 2018)

1. Vi vidhåller fortfarande att valet att placera ett hyreshusområde på 11 hus 
med 4-6 våningars höjd med enbart villor i närområdet är högst opassande ur 
ett arkitektoniskt perspektiv. Höjden på husen är helt oacceptabel med tanke 
på att det är enplans-villor som närmaste bebyggelse. Detta kan under inga 
som helst omständigheter vara något som är övervägt?  

2. Detta skogsområde är ett fantastiska naturområde som flitigt användas till 
strövområde av både motionärer och hundägare. Valet är att förstöra detta 
genom att ge plats åt 11 huskroppar med lägenheter och skövla ner all skog. 
Många kommer att sakna detta skogsområde som ger en bra balans mellan 
skog och bebyggelse. Denna balans far inte rubbas av höga lägenhetshus som 
bara hör hemma i centrala delar av ett samhälle eller en stad.  

3. Skogsområdet är flitigt använt av skola både för idrottslektioner och 
friluftsdagar. Detta är ett mycket bra lämpat område för nybörjarkurser i 
orientering eftersom det är begränsat och risken för att komma vilse är minimal. 
Något som både skola och orienteringsklubb utnyttjar flitigt. Dem kommer inte 
hitta något motsvarande ersättningsområde för dessa aktiviteter.   

Bildtext: Denna vackra vy med 
lummig skog som ska jämnas 
med marken och ersättas av höga 
huskroppar.    
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4. ”Åsabadet” är en mycket välbesökt badplats varma sommardagar, både 
från orten men även resande längre ifrån. Populariteten beror till stor del på 
att det är en vackert belägen badplats med naturen runt omkring. Ett stort 
lägenhetsområde så nära inpå kommer att ha en högst negativ påverkan och 
förstöra omgivningen runt badplatsen.

5. På grund av den höga populariteten så är antalet parkeringsplatser inte 
tillräckligt varma sommardagar även om en stor yta av fastigheten Lilla Asa 
23:165 utnyttjas. Nu så planerar ni att ta bort dessa parkeringsplatser.

6. JOK (Jönköpings orienteringsklubb) har sin klubblokal vid Asabadet 
och behöver alla parkeringsmöjligheter som finns, framförallt när dem ska 
anordna tävlingar och bjuda in andra klubbar. Hur blir konsekvenserna för 
klubben när denna parkeringsyta försvinner?    
 
7. Ni kommer nu med förslaget att göra en ny parkeringsyta norr om 
badplatsen vilket kommer med stor sannolikhet att inkräkta på dagens 
elljusspår och ändå så kommer antalet parkeringsplatser inte att kunna ersätta 
det antal som nuvarande grusplan rymmer. Hur ser orienteringsklubben på att 
ytterligare delar av deras skog försvinner?   
 
8 Stora lägenhetsområden är enligt vår mening inte något bra koncept, 
framförallt inte lägenheter med hyresrätt. Enligt SCB’s statistik från 2015 så 
bor det 2,4 personer per hushåll i hyresrätter. Detta medför ca 300 personer 
boende på en koncentrerad yta. Enligt Andreas Zeidlitz kommentar i en artikel 
i JP, 2014-05-05 så är socialens behov av lägenheter stort vilket skulle innebära 
att ett antal lägenheter skulle ”hyras” av personer med diverse olika problem. 
Med ett så stort område så blir det ett betydande antal personer med diverse 
problem som kommer att vara bosatta i området. Ett mindre område eller 
område med blandad bebyggelse, villor/lägenheter/radhus/parhus, leder till ett 
område med mycket bättre harmoni. 

9. I en artikel i Jnytt från Februari 2016 står följande:  
 
”Antalet bilar i Jönköping ökar och när 2015 tog slut fanns det 48 bilar 
per 100 invånare i kommunen vilket är en ökning från 45 bilar år 2005”. 
 
Med 300 personer i området kommer det att innebära att ytterligare nästan 
150 bilar ska trafikera dem olika in och utfarterna till och från Taberg. 
Vilken väg är det tänkt att dem ska välja om dem ska in till Jönköping? Ska 
dem åka vägen förbi Martins-gården kommer protesterna snart att komma 
då detta är en privat väg med många farthinder vilket kan tyda på att dem 
helst vill begränsa trafiken och få ner hastigheten. Alternativet är att välja 
vägen ner igenom Norrahammar men även det är numera olämpligt med alla 
chikaner och avsmalningar. Ska dem välja att åka över Torsvik så blir en 
markant ökning av trafiken förbi Tabergs-skolan och genom samhället. Har 
ni tänkt på hur det blir med denna trafikökning? För ni tror väl inte att man 
bosätter sig i utkanten av Taberg 17km från Jönköping utan bil?   
 
10. En förskola med 120 barn kommer att öka trafiken ytterligare. Alltså 120 
barns föräldrar som ska ta sig till och från förskolan där även dennas placering 
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inbjuder till någon av dem först nämnda vägvalen i föregående punkt. Det 
kommer med andra ord att leda till massiv trafikökning.   

11. Bullernivån i området kommer att öka avsevärt med 
tilltagande träfik. Bullret från Sjövägen har idag ökat efter att 
skogen gallrades ur och efter att all skog är borta och husväggar 
som ljudet studsar mellan kommer ljudet att öka ytterligare.  
 
12. Ljudnivån vid badplatsen kommer att öka markant med tanke på 
trafikökningen. Ar några åtgärder planerade för detta? För Rocksjöns badplats 
med dess trafik är inget att sträva efter.     

Kommentar  
Föreslaget planområde och därmed befintligt skogsområde består till stora 
delar av produktionsskog. Att ianspråkta denna yta är därför - ur ett ekologiskt 
perspektiv - att betrakta som mer hållbart än att ianspråkta natur- eller urskog 
med högre naturvärden. Ur ett socialt perspektiv kommer ett genomförande 
av planförslaget påverka användningen av området som ett oordnat ströv- och 
rekreationsstråk. Ett genomförande av planförslaget innebär att platsen får ett 
mer ordnat ströv- och rekreationsstråk med nya gångvägar och mötesplatser 
mellan yteffektiva flerbostadshus i lummig miljö. Att föreslå ett nytt 
bostadsområde utfört i enplansvillor, radhus eller andra typer av ytkrävande 
bostäder kompletterar inte befintlig villabebyggelse med en ny bostadstyp, men 
är även frångå planförslagets övergripande konceptet om: att bo mitt i naturen 
då andelen grönyta skulle minska.

För kommentar om bebyggelsens exploateringsgrad och lokalisering, närhet 
till omkringliggande rekreations- och strövstråk, trafik- och bullerfrågor samt 
parkeringsplatser hänvisas yttrandet till Stadsbyggnadskontorets kommentar 
till  samt . 

7. 

Synpunkter, yttrande på granskning
1 Jag har själv sett 3 st. incidenter nere vid vägen vid Åsasjön när bilar är 
parkerade på vägen, barn springer ut från bilarna och är nära att bli överkörda 
av förbifarande trafik. Förskolan kommer vara öppen samtidigt som trafiken 
är som värst och den kommer att öka även vid tabergskolan när det blir ett 
stort bostadsområde. Då är det fråga om när en dödsolycka kommer inträffa! 
Det är mycket viktigt att offentliggöra alla på stadsbyggnadskontoret ,tekniska 
kontoret,miljö-och hälsoskyddskontoret ,planchef,planarkietekt ,Anders 
samuelsson ,beslutsfattare och vilken partitillhörighet de har om det blir 
byggnation och när olyckor kommer att ske.

Det är mycket viktigt att övriga sverige får ta del av ej genomtänkta beslut. 
 
2 Det kommer bli en negativ miljöpåverkan med dagvattendammen 
översvämmningsrisk därmed föroreningsrisk till sörsjön .Den är ej lämplig att 
ha där vid förskolan och vid bostadsområdet det föreligger drunkningsrisk för 
barn!
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3 Höghusens höjd är helt fel 13M-23M i ett villaområde där husen är enplanshus 
.Det kommer förstöra landskapsbilden Jag som villaägare får ej bygga till mitt hus 
eller bygga nytt hur som helst .Regler ska följas av alla även Jönköpingskommun! 
 
4 Strålningsrisken från masten kan utgöra en fara för barnen på förskolan och 
i bostäderna.

5 120 lägenheter och 1,5 st. bilar kommer innebära ca 500bilar/dag och de 
kommer färdas förbi Tabergskolan Där det är mycket barn Barnarpsvägen 
ock ut till Torsvik eller genom Åsa by, Hovslätt eller Norrahammar 
,Hovslätt,Hällstorpsvägen .det kommer att belasta vägarna mycket mer 
.Därför ska man bygga närmare de större vägarna exempelvis E4 så att dom 
boende kan ta sig till sina arbeten lättare. 

6 Utsläppen från alla bilar kommer utgöra en hälsorisk ock negativ miljöpåverkan 
då man bygger långt ifrån dom större vägarna .trafiken kommer ej flyta på ock 
det blir mycket tomgångskörning vilket ej är bra för miljön.   
 
7 Ett naturligt rekreationsområde och närströvområde för barn och ungdomar 
försvinner i och med byggnationen.     

8 Den enda kollektiv trafiken är buss som kommer gå mer turer och har 
vintertid svårigheter att ta sig uppför och nerför vägen mellan norrahammar 
och Åsaområdet ,jag har själv erfarenheter av detta .Då är det ej lämpligt att 
bygga bostäder vid Åsasjön

9 jönköpings kommun följer ej ålborg-åtagarna.Exploateringen på det av lilla 
åsa 23:165 samt delay lilla åsa 3:302bedöms ej följa ålborgåtagarna, den bidrar 
stadsutbredning husen liknar dom som finns i centrala jönköping i höjd och 
form. Arkiektur och byggteknik passar in i stadsmiljö. 

Kommentar  
Det kommunala styrdokumentet Planering och utformning av utemiljö vid 
förskolor och skolor för yngre elever i Jönköpings kommun anges diverse 
riktlinjer som stöd för planering av nya samt förändringar av befintliga 
skolgårdar. Gård och utrustning måste uppfylla en god säkerhet för barnen 
och all utrustning ska uppfylla Europastandardens säkerhetskrav. Vad gäller 
skötsel ombesörjes årlig säkerhetsbesiktning av lekredskapen genom den 
förvaltande hyresvärden eller tekniska kontoret. Angöring av varor förläggs på 
ett säkert avstånd från barnen med vidtagna säkerhetsstaket för att säkerställa 
att inga barn rör sig på tungt trafikerade körbanor. 

Vad gäller dagvatten föreslås ett antal olika principlösningar för rening 
av dagvatten inom planområdet i framtagen dagvattenutredning. 
Målsättningen är att inte försämra den ekologiska och kemiska statusen för 
ytvattenrecepienterna belägna nedströms; närmast Sörsjön och Tabergsån. 
Omnänd dagvattenanläggning behöver periodvis muddras och tömmas på 
sedimenterat material i syfte för att förhindra en total igensättning samt säkra 
vattnets kvalitet. För mer information om beräkningsgrund för framtagen 
dagvattenutredning hänvisas yttrandet till framtagen dagvattenutredning. 
Vad gäller risk för drunkningsolyckor hänvisas till första stycket om 
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säkerhetsåtgärder för utformning av lekplatser och gårdsmiljöer.

Yttrandet hänvisar till att ”regler ska följas av alla även Jönköpings kommun”. 
Pågående detaljplaneprocess syftar till att ta fram en detaljplan för ett område 
som tidigare ej varit planlagd. För mer information om detaljplaneinstrumentet 
hänvisas yttrandet till vår hemsida och fliken Detaljplanering samt Boverkets 
hemsida och specifikt sidan Kommunens olika roller vilket förtydligar 
kommunens ansvar och befogenheter enligt gällande Plan- och bygglag 
(2010:900).

Yttrandet hävdar att planförslaget medför till ökad stadsutbredning. I gällande 
Översiktsplan benämns ett antal större och mindre tätorter som en del av 
kommunens centrala tätort med målsättning att förtäta staden inom dess 
gränser. Planområdet är beläget inom denna yta och är således ej att betrakta 
som bidragande till ökad stadsutbredning. 

För kommentar om bebyggelsens höjd, UMTS-mobilmast, ökad trafik samt 
rekreations- och närströvsområde hänvisas yttrandet till Stadsbyggnadskontorets 
kommentar till ,  samt 

. 

8. 

Synpunkter, yttrande på granskning
Hej har frågor ang byggnation vid 
åsasjön om det är så viktigt varför 
bygger ni inte vid markerade områden 
då behöver man ju ej komma i konflikt 
med boende? Ska synpunkterna på 
granskningen skickas som brev eller 
går det bra att skicka ett mail?

Kommentar  
Föreslagna markerade områden 
redovisade på en kartbild över Taberg 
och Norrahammer med omnejd är inte 
aktuella för nyexploatering i dagsläget. 
Planområdets lokalisering är väl avvägt 
och förekommer även i det kommunala 
styrdokumentet Utbyggnadsstrategi 
150 00 invånare, antagen 2011-
12-22, där platsen föreslås utgöra 
nyexploateringsområde. 

9. 

Mina synpunkter efter hänvisningar och kommentarer från yttrande 
hösten 2017:
-  Ni skriver under Översiktsplan att staden ska utgöras av blandad bebyggelse, 
om bl.a bostäder, grönområden, service och arbetsplatser. Variation av 

Kartbilden redovisat till höger 
bifogades tillsammans med  

 andra yttrande.  
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upplåtelseformer och arkitektur.
 
Min åsikt är att man absolut inte blandar in 4-6 vånings hyreshus mitt i ett 
bostadsområde med villor i markplan. Tänk över den stora skillnaden det kommer 
bli. Vad för `service´ kommer byggnationen innebära? Är det den servicen som 
kommer ge nya arbetsplatser? Eller kommer ni godkänna ett industriområde 
vid Åsaområdet för att skapa nya arbetsmöjligheter? Att ta sig till ett arbete 
i närliggande orter innebär faktiskt mer trafik åt alla håll!   
 
- Ni skriver under Förskola att en ny Åsa förskola syftar till att försörja ett nytt 
bostadsområde.       

Är det bara det nya bostadsområdet som gäller? Var är alla barn som bor i 
hus i befintliga område välkomna? Tanken är väl ändå att nya Åsa förskola 
ska räcka till många barn som bor på bl.a. västra sidan om Bergslagsvägen? 
Det är ju ändå den enda förskolan på västra sidan. Tänk efter noga redan 
innan byggnation att platserna räcker från början, så att man slipper tänka på 
fler avdelningar strax efter första etappen.     
  
- Det står även under Förskola, att placeringen är betydligt 
bättre sett till gång och cykeltrafik. Men...   
 
- ...under Trafik står det att en ev. framtida GC-väg längs Åsastigen möjliggörs 
men att detaljplanearbetet ligger utanför.      
 
Om man nu bygger en helt ny förskola är det väl helt uppenbart att man 
måste fixa en GC-väg så att både familjer kan ta sig till o från förskola utan 
bil, utan att gå på bilvägen, samt att förskolegrupperna ska slippa gå på en 
trafikerad bilväg när de t.ex. ska gå öster ut, exempelvis till skolan, till Åsa-
plan, Bråtensgård, centrum eller helt enkelt en annan skog eller grönområde. 
Att detta ligger utanför kommunens kontroll kan väl inte hindra er??!

Kommentar  
Plankartan omfattas av användningsbestämmelse BC vilket medger 
bostäder och centrum. Användningsbestämmelsen C; centrum, inrymmer 
en kombination av olika verksamheter som handel, service, samlingslokaler 
och andra verksamheter i syfte för att möjliggöra en varierad bebyggelse. 
Något industriområde är inte aktuellt och inryms för den delen inte heller i 
användningsbestämmelse B eller C. För industriändamål behöver plankartan 
ange användningsbestämmelse J; industri. 

Föreslagen plankarta ianspråktar del av skogsområdet, idag beläget väster om 
körbanan längsmed Åsastigen, i syfte för att skapa ett reservat för framtida 
gång- och cykelstråk. Det finns inget krav om att gång- och cykelbanan ska 
genomföras och är heller inget som regleras i detaljplaneprocessen. 

För kommentar angående val av exploateringsgrad och antal våningshöjder 
hänvisas yttrandet till Stadsbyggnadskontorets kommentar till  

. För kommentar angående föreslagen förskola hänvisas yttrandet 
till Stadsbyggnadskontorets kommentar till  

.
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10. 

Synpunkter på Kungörelsen
Åter igen!  
 
Våra argument har inte ändrats utan ert förfarande visar bara en total 
respektlöshet för de som bor i Taberg! Ingen planering för infrastrukturen, 
skolan, miljön eller annat. Bygg med huvudet o varsamt och var rädda om vårt 
fina område och vår vackra sjö! Förstör ni detta går det inte att reparera.

1. 120 lägenheter är inte rimligt på så liten yta utan att förstöra miljön. Så 
höga hus kommer förstöra hela landskapet och till detta kommer alla bilar till 
de som flyttar in och de som ska lämna och hämta på dagis. De kommer ha 
en stor påverkan på miljön och detta är ett område nära en välbesökt badsjö o 
strövområde där alla söker avkoppling och närhet till naturen. Ett villaområde 
eller insatslägenheter i  2 vån hade varit betydligt mer välplacerat då många 
äldre sitter i hus och vill ha ett trevligt alternativ att flytta till med en liten 
gräsplätt och närhet till vatten. 
 
2. Denna stora ökning av bilar kommer att framföras på vägen till barnens skola 
som redan är tungt trafikerad, inne i tätbebyggt område och/eller förbi sjön och 
närliggande IP o strövområde. Helt oacceptabelt med både tanke på miljö och 
SÄKERHET. Stor ökning av både avgaser o buller för våra barn.   
 
3. Dagis granne med en stor vältrafikerad väg och en sjö. Hur 
tänkte ni då? Ni kan absolut inte ha några egna barn!   
 
4. Det stora friluftsområdet runt sjön kommer slits otroligt hårt och det är det 
inte riggat för. De som idag besöker området för att motionera och bada, var ska 
de parkera sedan? Flera idrottsevenemang hålls av JOK där. Vart ska de parkera 
eller ska de inte kunna anordna några tävlingar längre? De har tävlingar året om. 

5. Vilken skola ska de nya barnen gå i? Finns ingen plats idag i Tabergsskolan 
och Taheskolans elever får gå i baracker. Se till att ha dessa funktioner på plats 
innan ni tycker man ska bygga nya bostäder. Planeringen ärju noll o ingen.   

6. Hade varit mycket trevligare om området hade byggts som seniorboende 
med lägre hus och de äldre i Taberg kunnat få ett fint o vackert boende när 
man sålt sitt hus. Skulle gynna hela Taberg.    

7. Hur ska busslinjer dras? Ni kan ju inte öka antal bussar och öka 
trafiken ytterligare på sjövägen.       
 
8. Några affärer eller andra samhällsfunktioner finns i området vilkte gör 
att trafiken ner mot centrum kommer bli mycket mer omfattande och de 
vägarna är inte anpassade för det.     
 
Riv era ritningar! Hela projektet är helt vansinnigt.

Kommentar  
I användningsbestämmelse B; bostäder, inryms flera typer av kategoribostäder 
däribland seniorbostäder vilket yttrandet föreslår. Hur busslinjer dras är 
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inget som regleras i detaljplan. Kommunen kan skapa förutsättningar för nya 
linjedragningar, men är i slutändan något som beslutas av trafikhuvudman 
i Jönköpings län; Jönköpings Länstrafik. För kommentarer angående 
trafik, farhågor vad gäller förskolans placering, parkeringsplatser och 
utbildningsfrågor hänvisas yttrandet till Stadsbyggnadskontorets kommentar 
till ,  samt  

. 

11. 

Överklagan av detaljplanen för bygget Lilla Åsa 23:165 m.fl
Både jag och min man vill fortsatt uttrycka starkt motstånd mot den föreslagna 
detaljplanen samt mot de svar och resonemang vi fått av er på kommunen 
gällande inkomna skrivelser. Vi anser att stadsbyggnadsnämnden inte gett 
oss godtagbara argument och svar på våra farhågor gällande strandskydd, 
förstörelse av natur och grönområde samt förklarat varför, om det nu måste 
byggas på just detta område - VARFÖR bygga så stort och högt på ett redan 
högt beläget område? Bebyggelsen kommer att sticka ut och ha insyn över hela 
området. Ni har inte gett någon logisk förklaring till detta eller till förskolan 
som planeras uppföras precis på den nuvarande fina badplatsens parkering? 
Ni avfärdar med en handviftning all den framtida täta trafik som det stora 
bygget och alla nya boende i området garanterat kommer att medföra!  
 
Ett förslag till en annan och bättre lösning vore att placera den planerade 
bebyggelsen närmare Torsvik där läget intill E4n är ypperlig samt där framtida 
arbetsplatser kommer att uppstå. Låt de vackra naturområden som finns kvar 
i Jönköping bli oförstörda och bygg nära bekväma kommunikationer. Vi har 
svårt att förstå kommunen ologiska resonemang samt brist på vettiga svar 
gällande de nuvarande boendes uttryckta oro.

Kommentar  
För kommentar angående strandskydd samt förstörelse av natur och grönområde 
hänvisas yttrandet till Stadsbyggnadskontorets kommentar till Länsstyrelsen i 
Jönköping samt . För kommentar 
gällande val av lokalisering för planområde samt exploateringsgrad hänvisas 
yttrandet till , .

12. Boende  
DETALJPLAN FÖR DEL AV LILLA ÅSA 23:165 M:FL i Taberg, 
JÖNKÖPINGS KOMMUN       
Sedan vi tagit del av detaljplaneföreslaget för ovanstående får vi härmed- 
för att Icke äventyra rätt till framtida överklagande - avge följande yttrande 
och synpunkter. Vi anser att det presenterade förslaget icke tillnärmelsevis 
tar hänsyn till och beaktar alla de synpunkter och invändningar som med 
varierande argument etc avvisar den planerade detaljplanen med i förlängningen 
föreslagen byggnation. Taberg sin ovan

Kommentar  
Stadsbyggnadskontoret hänvisar yttrandet till övriga kommentarer i detta 
utlåtande efter granskning samt avsnittet Sammanfattning nedan.
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Sammanfattning
Efter granskningen har mindre redaktionella ändringar av plankarta 
och planbeskrivning genomförts. Plankartan preciserar föreslagen 
dagvattenanläggning och anger ytan med användningsbestämmelse ”E2 - 
Dagvattenanläggning, LOD”. Den administrativa bestämmelse betecknad ”a2 - 
Strandskyddet är upphävt” avser endast yta för dagvattenanläggning. I syfte för 
att förtydliga syftet med de interna gångvägarna och tänkt dagvattenanläggning 
tillkommer även illustrationslinjer för dessa på plankartan. Avsnittet Parkering 
i planbeskrivningen har kompletterats och förtydligat att utformning av 
cykelparkeringar ska ske enligt angivna riktlinjer i styrdokument Cykelprogram 
för Jönköpings kommun. Avsnittet om Upphävande av strandskydd har 
kompletterats med ett stycke om det femte särskilda  skälet och en beskrivning 
av hur ett lokalt omhändertagande av dagvatten är att betrakta som ett angeläget 
allmänt intresse. 

Stadsbyggnadskontoret vidmakthåller föreliggande utformnings- och 
planförslag av flerbostadshus förlagt i tidigare produktionsskog. Vidare medför 
planförslaget ett komplement till befintligt bostadsbestånd i Taberg vilket till 
största del består av villabebyggelse. Planförslaget medger även plats för en 
ny förskola om 6 avdelningar vilket innebär en ytterligare förstärkning av 
förskoleplatser i Taberg.

STADSBYGGNADSKONTORET

Liselott Johansson  Mattias Bustos

Planchef   Planarkitekt
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