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Hur samrådet har bedrivits
Ett planförslag upprättades över del av fastigheten Slåttertiden 1 m.fl. 
Stadsbyggnadsnämnden informerades i ärendet och beslutade att skicka 
ut planförslaget på samråd 11 november 2020 - 6 januari 2021. 

Samrådshandlingarna skickades till Länsstyrelsen, berörda förvaltningar 
och myndigheter samt berörda fastighetsägare. En folder med en 
sammanfattande beskrivning av planförslaget delades ut till hyresgäster 
i bostadshusen närmast planområdet. Två skylar sattes upp på platsen 
med information om planen. 

Med anledning av åtgärder för att minska smittspridningen av 
covid-19 hölls inte ett allmänt samrådsmöte. Istället fanns en inspelad 
presentation av planförslaget  på kommunens hemsida. Handlingarna 
fanns tillgängliga i kommunens utställningslokal i Juneporten och på 
kommunens hemsida.

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

1. E.ON    2020-11-12, ingen erinran
2. Jönköpings Energi Nät AB 2020-11-12 (1)
3. Skanova    2020-11-17 (2)
4. Vattenfall     2020-11-25, ingen erinran
5. Räddningstjänsten   2020-12-02, ingen erinran
6. Länsstyrelsen   2020-12-14 (3)
7. Lantmäterimyndigheten  2020-12-29 (4)
8. Tekniska nämnden   2021-01-06 (5)
9. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2021-01-08, 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. Jönköpings Energi Nät AB
Befintlig infrastruktur ska beaktas. Eventuell utbyggnad av elnät 
kan komma kräva behov av E-område. Eventuell flytt av ledning ska 
bekostas av byggherre. Jönköping Energi Nät AB behöver kontaktas i 
god tid innan önskad leverans av el. Jönköping Energi Nät AB önskar 
vara delaktig i ett tidigt stadie för att säkerställa leverans av el.

Kommentar
Innan planförslaget skickades ut på samråd har Ledningskollen 
genomförts på området. Uppgifter som inkom till stadsbyggnadskontoret 
från Jönköpings Energi visar att ledningar är förlagda utanför 
planområdet.

Gällande E-område är det utritat ett sådant i plankartan efter avstämning 
med Jönköpings Energi gällande storlek och placering. Därmed anser 
Stadsbyggnadskontoret att synpunkten är tillgodosedd och frågan 
utredd.

2. Skanova
Skanova har kabelanläggningar inom detaljplaneområdet, se bifogad 
karta där vi markerat var kablar är i drift respektive inte i drift.

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar 
för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som 
initierar åtgärden även bekostar den.

Kommentar
Det framgår av planbeskrivningen som varit föremål för samråd att 
Skanova har ledningar inom byggrätten i planområdet. Flytt krävs för 
att planerad byggnation ska kunna ske. Ansvarsfördelning och kostnad 
är en fråga för ledningsägare och fastighetsägare.
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3. Länsstyrelsen
Risk för olyckor, översvämning och erosion
Länsstyrelsen har frågan om risk för olyckor, översvämning och erosion 
som prövningsgrund enligt Plan- och bygglagen 11 kap. 10 §. 

Planområdet ligger inom ett av de områden som MSB/SGI har pekat 
ut när det gäller risk för moränskred/slamströmmar. Det bör redovisas 
i planbeskrivningen samt hur hänsyn tagits till risken. MSB:s/SGI:s 
karta visar inte på något direkt riskområde (ravin eller dylikt) inom 
planområdet, men den bygger på gamla höjddata. Jönköpings kommun 
har tagit fram ett bättre underlag, vilket borde användas för att få mer 
rättvisande förutsättningar när det gäller till exempel släntlutning.

Kommentar
Planområdet ligger inom området som har utretts för ras och skred av 
MSB sammanställt i rapport år 2011. Området ligger inte i något av de 
områden som har tilldelats riskklassning, avsaknad av siffrorna i aktuellt 
område kan ses nedan i kartan. Området ligger således inte inom något 
högriskområde för ravin eller dylikt.

Utsnitt ur karta Översiktlig 
kartering av stabilitet 
i raviner och slänter 

i morän och grov 
sedimentjord, Myndigheten 

för Samhällsskydd och 
beredskap och Statens 

geotekniska institut, 
diarienummer SGI 2-1008-

0585, datum 2011-07-07
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Inför samrådet har en geoteknisk undersökning genomförts på platsen 
med resultat som sammanställts i en rapport vilken utgör bilaga till 
detaljplanen. De platsspecifika detaljstudier av stabiliteten som gjorts visar 
att tillfredsställande stabilitet uppfylls för planerad markanvändning. 
Relevant höjddata har använts i dessa beräkningar.

I planbeskrivningen framgår det att beräkningar har gjorts för 
befintliga förhållanden vilket visar på tillfredsställande stabilitet. 
Planerade förhållanden med bortschaktat fyll ger ytterligare bättre 
stabilitetsförhållanden vilket också framgår i planbeskrivningen. 

Planbeskrivningen har till granskning kompletterats med information om 
att området ligger inom riskområde för moränskred/slamströmningar. 
Den geotekniska utredningen påvisar att byggnation inom planområdet 
inte innebär risker avseende skred och dylikt. Stadsbyggnadskontoret 
bedömer därmed frågan som utredd i planskedet. 

4. Lantmäterimyndigheten
Delar av planen bör förbättras. En del fastighetsbeteckningar saknas 
på plankartan, bl. a. Slåtterräfsan 1 och Öxnehaga 2:1. Det är viktigt 
att fastighetsbeteckningarna redovisas för att göra det lätt för den som 
är berörd av planen att hitta respektive fastighet på plankartan. Därtill 
är beskrivningen av egenskapsbestämmelsen m1 är ofullständig på 
plankartan. 

Kommentar
Ordet ”anläggas” saknades i bestämmelse m1 i plankartan vilket har 
korrigeras till granskning av planen. Likaså korrigeras grundkartan så 
att det framgår tydligt vilka fastigheter som förekommer i närområdet. 

5. Tekniska nämnden
Före antagande av detaljplanen ska exploateringsavtal ha tecknats mellan 
kommunen och exploatören. Avtalet ska bl.a. reglera erläggande av 
exploateringsersättning, ansvarsfördelning vid planens genomförande, 
marköverlåtelser och anvisningsrätt till nya bostäder inom planområdet. 

Inom den del av Öxnehaga 2:1 som avses överlåtas till exploatören 
samt inom Slåttertiden 1 finns VA-ledningar förlagda. Ledningarna 
ägs av kommunen. Inför antagande av detaljplanen och överlåtelse av 
del av Slåttertiden 2:1 bör servitutsavtal tecknas till förmån för en av 
kommunens fastigheter avseende rätt att bibehålla, underhålla och förnya 
VA-ledningarna. Om del av Öxnehaga 2:1 ska nyttjas för anläggande 
av transformatorstation ska överlåtelseavtal alternativt något typ av 
nyttjanderättsavtal upprättas mellan kommunen och nätägaren.

Kommentar
Stadsbyggnadskontoret instämmer i informationen ovan. 
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Sammanfattning
Åtgärder som föranleds av inkomna synpunkter
Planbeskrivningen uppdateras gällande stabilitetsfrågan och utökas med 
underlag från SGI och MSB. Stabiliteten bedöms fortsatt tillfredställande 
och innebär således ingen förändring på byggrätten. 

Plankartans fastighetsbeteckningar justeras så att de syns tydligare och 
en planbestämmelse justeras så att den blir fullständig. 

Åtgärder som föranleds av byggaktörens önskemål
Vätterhem önskar kunna stycka av garaget på sikt så att det kan 
förvaltas fristående av ett parkeringsbolag. Det kräver en självständig 
markanvändningsbestämmelse (P) under mark vilket läggs till i planen.

STADSBYGGNADSKONTORET

Jenny Larsson     Hanna Levin

Biträdande planchef    Planarkitekt


