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Hur samrådet har bedrivits
Ett planförslag upprättades över fastigheten Götaland 5 m.fl. 
Stadsbyggnadsnämnden informerades i ärendet och beslutade att skicka ut 
planförslaget på samråd under tiden 29 november 2017 - 19 januari 2018. 
Samrådshandlingarna skickades till Länsstyrelsen, kommunstyrelsen, berörda 
förvaltningar och myndigheter samt berörda fastighetsägare. Ett allmänt 
samrådsmöte ägde rum den 12 december 2017 i Juneporten. 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 24 september - 26 oktober 2018. 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.  2018-10-15
2. Länsstyrelsen i Jönköpings län 2018-10-17, ingen erinran
3.   Lantmäterimyndigheten  2018-10-05
4.   Tekniska nämnden   2018-10-25

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

1. 

Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för byggnation av nytt kontorshus 
för hovrätten vid Munksjöns västra kaj. En av de närmsta grannarna är Brf 
Slottskajen.

Föreningen har tidigare yttrat sig i ärendet och bl a föreslagit en mindre justering 
innebärande att de två översta våningsplanen på den tilltänkta fastigheten skulle 
förskjutas någon meter söderut för att dämpa känslan av höjdskillnad mellan 
den nya fastigheten och föreningens fastighet. Detta skulle också ytterligare 
minska skuggningen av såväl Bastionsparken som föreningens fastighet.

Av stadsbyggnadsnämndens kommentarer framgår att såväl ekonomiska som 
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fastighetstekniska skäl talar mot en sådan förändring av fastigheten. Självklart 
är detta en besvikelse för föreningen eftersom de allra första skisserna före 
inflyttningen 2015 visade en mer moderat utformning än föreliggande förslag.

Efter att ha övervägt olika handlingsalternativ har dock föreningen slutligen 
tagit ställning för att acceptera föreliggande förslag. Föreningen gör nämligen 
bedömningen att det ligger i allas intresse att området blir färdigbyggt så snart 
som möjligt.

Det är föreningens förhoppning att Jönköpings kommun nu visar samma goda 
vilja som föreningen att hela området utmed Hamngatan skall bli färdigställt. 
Det som återstår och som inte ligger exakt inom Götaland 5 är Magnus Ladulås 
plats norr om Hamngatan 5. Det finns sedan länge ett förslag på parkanläggning 
där och föreningen ser inte vad som hindrar ett färdigställande. När föreningen 
bildades var det tydligt att såväl Bastionsparken som Magnus Ladulås plats 
skulle färdigställas.

Föreningen förutsätter att detta yttrande också överlämnas till ansvariga för 
Magnus Ladulås plats och att föreningen snarast får besked om genomförande 
av förslaget.

Kommentar

Det har under planarbetets gång eftersträvats att justera de översta två 
våningarna på ett sett som minskar den upplevde höjdskillnaden. Det har dock 
visat sig vara svårt, som ni mycket riktigt pekar ut i ert yttrande. 

Synpunkten vidarebefordras till avdelningen för Trafik- och utveckling på 
stadsbyggnadskontoret avseende färdigställandet av Magnus Ladulås plats. 

2. Länsstyrelsen i Jönköpings län

Länsstyrelsen har efter granskning inga sådana synpunkter som avses i 5 kap

22 § PBL.

3. Lantmäterimyndigheten

Delar av planen som måste ändras.

- Grundkartan är äldre än 2 månader vilket den inte får vara.

- I planbeskrivningen det följande: Z Markreservat för allmännyttig körtrafik. 
kvartersmark. Reserverar mark för gemensamhetsanläggning. Bestämmelsen 
har stöd i 4 kap 65

Någon gemensamhetsanläggning kan ej bildas på z-område. Om det är 
gemensamhetsanläggning som önskas bildas ska marken reserveras med g. 
Observera att g-område inte är för allmännyttig körtrafik.

- Kartan till fastighetsrättliga konsekvenser bör ses över, se bilden nedan.
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Delar av planen som bor förbättras.

- Bestämmelsen om e-området (E) är svår att tyda på detaljplanen.

- Den allmänna gatan slutar och kvartersmark med administrativ bestämmelse 
z-område ta vid. Med hänsyn till att den allmänna platsen slutar strikt på 
hamngatan bör det finnas möjlighet till vändplan på den allmänna platsen.

- De detaljplaner som gäller för området i dag framgår i planbeskrivningen. 
Dock bör en förtydligande om vilken detaljplan det handlar om med år och 
aktbeteckning framgå.

Kommentar

- Grundkartan uppdateras. 

- Ändrar beskrivning av planbestämmelse z till att inte specificera att 
gemensamhetanläggning ska bildas.

- Kartan till fastighetsrättsliga konsekvenser ändras och ska nu stämma.

- Bestämmelsen om e-område (E) förtydligas på plankartan.

- Möjlighet för vändplan kommer inte att kunna anordnas på allmän plats 
utmed Hamngatan. Planbestämmelse z skapar markreservat så att Hamngatan 
kan tillgängliggöras  för allmän körtrafik likt dagsläget.

- Lägger till år och aktbeteckning för de detaljplaner som påverkas.

4. Tekniska nämnden

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till detaljplan för Götaland 5 
m.fl. som nu är ute för granskning. Planområdet är beläget väster om Munksjön 
och sträcker sig längs Hamngatan och omfattar vägområde, parkeringsplats 
och det gamla stationshuset. Kommunen äger delar om planområdet där 
exploatering ska ske.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ny byggnad för Hovrätten 
och Kammarrätten samt bevara det gamla stationshuset genom ytterligare 
bevarandebestämmelser och ersätta befintliga parkeringsplatser med en ny 
mindre park (Stationsparken) framför detta hus.

Exploatören, dvs. Castellum (Fd Norrporten), har sedan byggnationen av 
Rättscentrum, via det exploateringsavtal som då tecknades mellan parterna, 
rätt till en option som säger att exploatören får köpa marken av kommunen 
för att kunna genomföra byggnationen ovan. Ett exploateringsavtal kommer 
att träffas mellan kommunen och exploatören inför antagandet av detaljplanen.

Revideringar av detaljplanen efter samrådet beskrivs i planbeskrivningen på sid 
2.
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I samrådsyttrandet från tekniska nämnden 2018-02-20 föreslog tekniska 
kontoret att en gemensamhetsanläggning som ägarförhållande av Hamngatan 
var en bra lösning men efter diskussioner med exploatören är man nu överens 
om att det är lämpligare att norra delen av Hamngatan blir en kommunal gata, 
helt enligt plankartan. Villkor om övertagande av gatan kommer att regleras i 
kommande exploateringsavtal.

TK (max) förordar fortfarande ett anläggande av Stationsparken som allmän plats 
eftersom detta skulle knyta ihop området med Bastionsparken och det skulle bli 
ett fint och miljömässigt trevligt komplement framför det gamla stationshuset. 
Denna åtgärd finns med som en del i det beslut som kommunfullmäktige tog i 
december 2011 om förnyelse av Västra kajen. Dessutom har kontoret nu möjlighet 
att lösa förutsättningarna för ett genomförande av Stationsparken på ett fördel-
aktigt sätt i samband med pågående förhandling om exploateringsavtalet med 
exploatören. Marklösen förutsätts kunna göras utan ersättning och kommunen 
kan ta ut en exploateringsersättning som täcker en stor del av kostnaderna att 
bygga parken.

TK (park) anser fortfarande att ytan för parkmark (Stationsparken) är väldigt 
liten och det finns en risk att det inte blir en kvalitativ park. Ytan bör istället 
planläggas som torg. Kostnader för investering samt drift och underhåll 
tillkommer.

Exploatören ansvarar för finansiering och utbyggnad av byggnation av 
Hovrätten och Kammarrätten medan kommunen ansvarar för anläggandet av 
Stationsparken enligt ekonomisk uppgörelse i kommande exploateringsavtal.

I övrigt har tekniska kontoret inga synpunkter på upprättat förslag till 
samrådshandling för Götaland 5 m.fl.

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 berörande barn och barns hälsa.

Kommentar

Stationsparken är till ytan liten, men tillhör en större helhet i enlighet med 
förnyelsen av Västra kajen, antagen av kommunfullmäktige 2011. För att 
säkerställa att ytan inte förblir parkeringsplats är det lämpligt att använda sig av 
användning PARK, då användning TORG generellt även medger fordonstrafik 
samt andra möjligheter som vanligtvis förknippas med användning GATA. 
Vad som sedan praktiskt ryms inom Stationsparken kommer att detaljstuderas 
vidare.
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Sammanfattning och revideringar efter 
granskning
Planbestämmelser för gångbron ändras till lämpligare bestämmelser, syftet är 
däremot detsamma. Plankartans läsbarhet förbättras vad gäller E-område och 
gångbron. Rubrik för parkering förtydligas och inkluderar 10% reduktion på 
p-normen genom grön resplan som ett möjligt alternativ. Övriga redaktionella 
justeringar utgörs av enstaka förtydliganden.

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  Martin Månsson

Planchef   Planarkitekt




