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Hur samrådet har bedrivits
Ett planförslag upprättades över fastigheterna Balder 18 och 19. 
Stadsbyggnadsnämnden informerades i ärendet och beslutade att skicka 
ut planförslaget på samråd under tiden 1 juli - 26 augusti 2021, vilket 
kungjordes i Jönköpings-Posten 30 juni 2021. Samrådshandlingarna 
skickades till Länsstyrelsen, berörda förvaltningar och myndigheter samt 
berörda fastighetsägare. En kungörelse har publicerats i kommunens 
största dagstidning, Jönköpings-Posten, 2021-06-30. 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 28 september - 19 oktober 2022. 
Granskningshandlingarna skickades till Länsstyrelsen, kommunstyrelsen 
samt de förvaltningar, myndigheter, berörda fastighetsägare och övriga 
som yttrade sig under samrådstiden. Berörda fastighetsägare som inte 
yttrat sig under samråd informerades också om granskning och var 
handlingarna finns att läsa. En kungörelse har publicerats i kommunens 
största dagstidning, Jönköpings-Posten, 2022-09-28. Handlingarna 
fanns även tillgängliga i kommunens utställningslokal i Juneporten och 
på kommunens hemsida.

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

Statliga myndigheter och regionala organisationer
1. Länsstyrelsen   2022-10-07, ingen erinran
2. Lantmäterimyndigheten  2022-10-19, ingen erinran

3. Trafikverket   2022-10-06, ingen erinran

Inkomna yttranden med 
kommentarer 
Nedan redovisas inkomna yttranden i sin helhet tillsammans med 
kommunens kommentarer eller hänvisning till gemensam kommentar 
utifrån tema. De som inte haft någon erinran redovisas inte nedan. 

1. Länsstyrelsen
Länsstyrelsen har inga sådana synpunkter på planförslaget som avses i 
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5 kap. 22 § PBL.

2. Lantmäterimyndigheten
Lantmäterimyndigheten har efter genomgång av planens 
granskningshandlingar (daterade 2022-04-20) ingen erinran angående 
upprättat förslag till ändring.

3. Trafikverket 
Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna för rubricerat 
ärende.

Detaljplanens syfte är att upphäva gällande tomtindelning för att kunna 
slå ihop fastigheterna Balder 18 och 19 samt införa skyddsbestämmelser 
mot förvanskning och rivning på en av byggnaderna på Balder

Trafikverket har inget att erinra mot föreslagen ändring av detaljplan

Sammanfattning
Inga ändringar har gjorts efter granskning.

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

Cecilia Idermark     Jenny Larsson

Planarkitekt     Biträdande planchef


