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Hur samrådet har bedrivits
Ett planförslag har upprättats för kontor, centrum och gymnasieskola 
vid del av Batterigatan. Stadsbyggnadsnämnden har informerats i 
ärendet och beslutade att skicka ut planförslaget på samråd under tiden 
19 augusti - 9 september 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. June avfall & miljö   2010-08-20 
2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2010-08-24 
3. Lantmäterimyndigheten  2020-08-28 
4. Alecta    2020-09-07 
5. Länsstyrelsen    2020-09-09 
 
6. Vattenfall Eldistribution  2020-08-07, ingen erinran 
7. E.ON Energidistribution AB 2020-08-19, ingen erinran 
8. Jönköpings Länstrafik  2020-08-20, ingen erinran 
9. TeliaSonera Skanova Access AB 2020-08-20, ingen erinran 
10. Socialförvaltningen  2020-08-31, ingen erinran 
11. Svenska Kraftnät   2020-09-04, ingen erinran 
12. Räddningstjänsten   2020-09-08, ingen erinran 
13. Trafikverket   2020-09-09, ingen erinran 
14. Tekniska kontoret   2020-09-10, 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. June avfall och miljö 
Av planbeskrivningen går det inte att utläsa hur avfallshanteringen 
inom området ska lösas. Varken befintlig eller planerad framtida 
avfallshantering behandlas i planhandlingarna. Handlingarna bör 
kompletteras med detta så att det fortsättningsvis är möjligt att 
göra korrekta bedömningar i denna fråga. Nuvarande beskrivning i 
planbeskrivningen hänvisar endast till att avfallshanteringen ska ske 
på den egna fastigheten och att hanteringen säkerställs i samband med 
bygglov.
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I övrigt finns anvisningar gällande avfallshantering i June Avfall & 
Miljös avfallsföreskrifter och även i Avfall Sveriges ”Handbok för 
avfallsutrymmen – riktlinjer för utformning av avfallsutrymmen vid ny- 
och ombyggnation”.

Kommentar
Planhandlingarna har kompletterats. I avsnittet om avfall under 
planförslaget går det att utläsa hur varje enskild fastighetsägare tänker 
lösa avfallshantering och hämtning inför bygglovsskedet. 

2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden
• Försvarsmakten har bedrivit verksamhet på platsen. Men miljö- 

och hälsoskyddsnämnden saknar uppgifter om vilken typ av 
verksamhet som har bedrivits. Någon undersökning utfördes inte 
innan byggnation vad vi känner till. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
önskar därför få en historisk inventering gjord, för att bedöma 
om ytterligare åtgärder är nödvändiga angående eventuella 
markföroreningar.

• Punkten CS1 i planbestämmelserna, kanske kan uttryckas som; 
centrum och utbildning utom grundskola eller detaljhandel för 
livsmedel. Det bör för övrigt kunna gälla samtliga fastigheter i 
planförslaget. 

Kommentar
• Som underlag till granskningsförslaget togs två marktekniska 

utredningar fram. Inga tecken på förorening har kunnat detekteras 
i underliggande naturliga jordarter. Inga risker för hälsa och miljö 
bedöms föreligga för nybyggnad på området.

• Stadsbyggnadskontoret håller med punkt 2 och bestämmelsen 
CS1 i plankartan är nu preciserad till Centrum, Utbildning 
utom grundskola och förskola. Bestämmelsen omfattar samtlig 
kvartersmark inom planområdet, även den del inom planområdet 
som utökat mellan samråd och granskning.

3. Lantmäterimyndigheten
Gränsen administrativ gräns finns inte med i plankartan och bör därför 
inte framgå i teckenförklaringen under planbestämmelser.

I planbeskrivningen på sida 15 hänvisas ett blått område för u-område 
till ett kartutdrag där det blåa området inte framgår.

För kännedom finns en ansökan om fastighetsreglering mellan Vakten 9 
och 10 hos lantmäterimyndigheten.
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Kommentar
Det finns delar i detaljplanen där den administrativa gränsen inte 
sammanfaller med egenskapsgräns. Därmed är det viktigt att den 
administrativa linjen finns med i teckenförklaringen.

Illustrationsbilden över u-området är reviderat i planbeskrivningen. 

4. Alecta
Alecta vill inledningsvis nämna att bolaget generellt uppskattar utveckling 
i närområdet, kring av oss ägda fastigheter, som kan bidra till att öka 
områdets attraktivitet ytterligare. 

I övrigt är det av yttersta vikt för oss att det i fortsatta planarbetet 
säkerställs att allt parkeringsbehov, gällande både bilar och cyklar, både 
för dagens och framtidens behov tillfullo löses på respektive egen fastighet. 
Vidare bör trafiksituationen i anslutning till planområdet studeras, och 
vid uppdagat behov justeras, så att inte onödiga trafikstockningar byggs 
på t. ex. Bataljonsgatan eller Pjäsgatan p.g.a tillkommande trafik till de 
nu aktuella fastigheterna. Dessutom borde den nya planen, menar vi, 
ytterligare skapa underlag för en bättre utbyggd kollektivtrafik.  

Kommentar
Detaljplanen säkerställer att kommunens minimikrav på antalet 
cykelplatser och bilparkeringsplatser, enligt Parkeringstal för Jönköpings 
kommun (daterad 2016-06-16), kan uppfyllas inom repsektive fastighet 
utifrån den tillåtna exploateringsgraden. Utifrån detaljplanen och Plan- 
och bygglagen (2010:900) ses därför parkeringsbehovet som skäligt 
tillgodosett. Sedan är det är upp till fastighetsägaren att besluta om 
ytterligare platser ska möjliggöras inom fastigheten eller inte. 

Trafiksituationen för Bataljonsgatan och Batterigatan har studerats i 
samband med detaljplanen. Det råder inga motiv till att exploateringen i 
detaljplanen inte skulle vara lämplig. Den föreslagna markanvändningen 
möjliggör för verksamheter med besöksnäring på olika tider på dygnet. 
Tillfälliga trafikstockningat vissa tider på dygnet är däremot ingenting vi 
i en detaljplan kan påverka.

Stadsbyggnadskontorets arbetar för att A6 ska vara en attrakitv stadsdel 
där gång- cykel och kollektivtrafik utgör det smidiga och trivsamma 
alternativet.

5. Länsstyrelsen
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 
§ PBL och nu kända förhållanden att frågor som berör risk för olyckor, 
översvämning och erosion måste lösas på ett tillfredsställande sätt i 
enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte skall prövas 
av Länsstyrelsen.
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Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap 10§
Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion
Avrinnande vatten från Vakten 7 och norrut kan påverka lågpunkten 
väster om planområdet, vilket bör beskrivas.

Enligt lågpunktskarteringen kan Vakten 7 få en stor vattensamling på 
upp till 2 decimeter, samt mindre områden på Vakten 10. Detta samt 
eventuella åtgärdsbehov mot skador på grund av skyfall bör beskrivas i 
planen. Till exempel kan en begränsning av hårdgjorda ytor i kombination 
med utökad lovplikt övervägas om det är en lämplig åtgärd.

Kompletterande geotekniskt underlag krävs för att kunna bedöma 
markens stabilitet i förhållande till föreslagen användning.

Råd enligt PBL 2 kap
Naturmiljö
Befintliga träd inom planområdet bör beskrivas, samt om avsikten är att 
bevara dem.

Klimatanpassning
Värmeö-effekten skulle troligtvis kunna minskas med mer träd och 
mindre hårdgjorda ytor, samtidigt som grönstrukturen skulle stärkas.

Övriga synpunkter
Det framgår inte om det finns skäl i enlighet med PBL 4 kap 37§ för att 
kunna begränsa vilken typ av handel som får bedrivas inom planområdet. 
Enligt Boverkets vägledning krävs till exempel en varuförsörjningsplan 
och en handelsutredning som underlag för att begränsa detaljhandel.

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/
planbestammelser/anvandning-av-kvartersmark/h-detaljhandel/

Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på 
miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt.

Kommentar
• Avrinnande vatten från planområdet som riskerar att påverka 

lågpunkten vid befintligt handelsområde i väst har studerats inför 
granskningen. Under avsnittet för dag- och skyfallshantering i 
kapitlet Planförslag beskrivs vilka åtgärder som planeras under 
genomförandet för att minska bebyggelsens sårbarhet mot 
översvämning. Åtgärder säkerställs i exploateringsavtal men även i 
plankartan med bestämmelse om störningsskydd. 

• Vakten 7 och Vakten 10 är informerade om problematiken med den 
nuvarande höjdsättningen inom fastigheterna. Stadsbyggnadskontoret 
anser att det är fastighetsägarens egna ansvar att genom en 
god höjdsättning avleda vatten inom fastigheten till avtalad 
anslutningspunkt med kommunen. 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/anvandning-av-kv
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/anvandning-av-kv
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• Kompletterande geoteknik har tagits fram som underlag för att 
bedöma markens stabilitet i förhållande till föreslagen användning 
och byggrätt.

• Ett avsnitt om vegetation har lagts till i planbeskrivningen. 

• Planbestämmelser kopplade till ekosystemtjänster har diskuterats 
under planarbetet. Att styra utvecklingen åt ett grönare håll på 
kvartersmark anses delvis sakna lagstöd men även vara svårt att följa 
upp. Stadsbyggnadskontoret är däremot medveten om problematiken 
med värmeö-effekten kopplat till andelen hårdgjord yta inom A6-
området. Ambitionen är att öka andelen gröna inslag på sikt genom 
att se över möjlighet till planläggning av allmän plats (för gata, torg, 
parker eller natur) vid kommande planarbete. Det ses som aktuellt i 
samband med ett helhetsgrepp för de stora öppna parkeringsytorna 
som finns vid A6.  

• I granskningsförslaget har Stadsbyggnadskontoret valt att inte 
begränsa vilken typ av handel som får bedrivas inom planområdet.

Ändringar mellan samråd och 
granskning
Inför granskningsskedet har planområdet utökats till att även innefatta 
fastigheten Vapenrocken 4 och del av fastigheterna Vakten 1, Vakten 
2 och Vakten 3. Inom Vapenrocken 4 har nytt våningsantal prövats 
för bebyggelse och elförsörjningen för området har säkrats genom ett 
nytillkommet E-område. Berörd mark tillhörande Vakten 1-3 utgörs 
av en kraftig slänt och ett befintligt dike vid Pjäsgatan. Marken är 
särskild avgörande för att säkerställa en god dagvattenhantering med 
hänsyn till klimatförändringar genom skyddsbestämmelse om dike. Ett 
genomförande av diket säkerställs genom exploateringsavtal. 

För den angivna markanvändningen är det viktigt att främja 
framkomlighet och trivsel för gångtrafikanter längs Batterigatan. 
Därav föreslår granskningsförslaget att bredda Batterigatan för att 
tillskapa gångbana även på den västra sidan av körbanan. Breddningen 
innebär att en markremsa på 2 meter som idag tillhör fastigheterna 
Vakten 7-10 kommer överlåtas till allmän platsmark med kommunalt 
huvudmannaskap. 

Ny byggrätt har prövats inom Vakten 8-10 som nu föreslås kunna bygga 
en sammanhållen byggnadskropp till en höjd som motsvarar 4 våningar 
som högst. 

Nytillkommande utformningsbestämmelser säkerställer en uppgradering 
av området från en privat företagsområde till en publik stadsmässig miljö. 
Det ser Stadsbyggnadskontoret som viktigt nu när markanvändningen 
även tillåter publika verksamheter som öppenvård, utbildning eller 
butik/restaurang att etableras på platsen. 
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STADSBYGGNADSKONTORET

Liselott Johansson    Solveig Lönnervall 

Planchef     Planarkitekt


