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Hur samrådet har bedrivits
Ett planförslag upprättades över fastigheten Vakten 7, Vakten 8 
och Vakten 10. Stadsbyggnadsnämnden informerades i ärendet och 
beslutade att skicka ut planförslaget på samråd under tiden 19 augusti 
- 9 september 2020. Samrådshandlingarna skickades till Länsstyrelsen, 
berörda förvaltningar och myndigheter samt berörda fastighetsägare. 
Handlingarna fanns tillgängliga i kommunens utställningslokal i 
Juneporten. Informationen fanns dessutom tillgänglig på kommunens 
hemsida.

Hur granskningen har bedrivits
Efter samrådet justerades planhandlingarna och planområdet utökades 
till att även innefatta fastighet Vapenrocken 4 och befintligt dike 
vid Pjäsgatan. Stadsbyggnadsnämnden informerades i ärendet och 
beslutade att skicka ut planförslaget på granskning under tiden 25 juni 
- 9 augusti 2021. 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. 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. Jönköping energi   2021-06-28
2. Länsstyrelsen   2021-07-06
3. Lantmäterimyndigheten  2021-07-23
4. Tekniska nämnden   2021-08-23
5. Trafikverket    2021-07-09, ingen erinran
6. Räddningstjänsten   2021-07-19, ingen erinran
7. Kommunstyrelsen   2021-08-23, 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 
Befintlig infrastruktur ska beaktas och vid behov säkras upp med 
U-område. Eventuell flytt av ledning ska bekostas av byggherre. 
Jönköping Energi Nät AB ska kontaktas i god tid inför planering av 
utbyggnadsområdena.

Kommentar
E-området i planförslaget har säkrats upp med U-område (6 meter 
brett) från Batterigatan och upp i östlig riktning längs kvartersmark 
tillhörande fastighet Vapenrocken 4. Övrig information förmedlas till 
fastighetsägare.

2. Länsstyrelsen
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till överprövningsgrunderna i 11 
kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att frågor som berör risk för 
översvämning måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad 
som anges nedan för att ett antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen.

Risk för översvämning
Kommunen anger i planhandlingarna att det finns risk för att vatten 
ansamlas vid befintliga fastigheter vilket kan orsaka problem. Även 
om fastighetsägare ansvarar för avvattning inom den egna fastigheten 
är Länsstyrelsen inte enig med kommunens uppfattning att det är 
fastighetsägarnas egna ansvar att ”genom en god höjdsättning avleda 
vatten inom fastigheten för att undvika översvämning”. Länsstyrelsen 
anser att det är kommunens ansvar att vid planläggning av ett område 
säkerställa att de byggrätter som planen medger är lämpliga för sitt 
ändamål.

De åtgärder/skyddsbestämmelser som krävs för att samtliga fastigheter 
inom planområdet ska vara lämpliga utifrån risk för översvämning 
behöver därför säkerställas i planen.

Kommentar
Det vatten som riskeras att ansamlas vid befintlig bebyggelse rör endast 
vatten som faller på den egna fastigheten. Vatten från övrig mark bedöms 
omhändertas i enlighet med det som finns beskrivet i planbeskrivningen. 

Kommunen står därför fast vid bedömningen att fastighetsägaren 
ansvarar för avvattning inom den privata fastigheten. De lågpunkter 
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som uppstått inne på privata fastigheter inom detaljplaneområdet 
bedöms främst bero på utformningen av fastigheten och inte på grund 
av markens beskaffenhet. Ytterligare planbestämmelser anses därmed 
inte motiverade. Däremot har texten i planbeskrivningen justerats för att 
förtydliga för privata fastighetsägare att det finns risk att vatten ansamlas 
vid befintliga byggnader inne på vissa fastigheter inom området. Samt 
att detta bör avhjälpas med exempelvis marklutning eller marktekniska 
åtgärder. 

Se uppdaterad text i planbeskrivningen under kapitlet Planförslag och 
rubriken Skyfall (s.11). 

3. Lantmäterimyndigheten
Plankartan saknar information om vilket utskriftsformat som ska 
användas för att den angivna skalan ska stämma.

Kommentar
Synpunkten är åtgärdad. I plankartan anges nu vilken pappersstorlek 
som gäller för aktuell skala.  

4. Tekniska nämnden
I arbetet med detaljplanen har personal från tekniska kontorets 
avdelningar medverkat och eventuella synpunkter har inarbetats i 
handlingen. Under granskningen av ovan rubricerad detaljplan har 
följande synpunkt inkommit med förslag att komplettera texten under 
rubriken Markföroreningar med följande text ur den miljötekniska 
rapporten:

”En isolerad förekomst av förorening i fyllnadsmassor bestående av 
låga halter av tunga alifater och PAH kunde ses i en provpunkt (på 
fastigheten Vakten 10). Halterna var strax över de generella riktvärdena 
för känslig markanvändning. Förekomsten ligger på en meters djup 
under markytan. De små rester av tunga alifater och PAH som upptäckts 
bedöms inte kräva några fysiska åtgärder som sanering. Inga tecken på 
förorening har kunnat detekteras i underliggande naturliga jordarter. 
Föroreningsgraden bedöms som mycket låg. Inga risker för hälsa och 
miljö bedöms föreligga för nybyggnad på området.”

Planbeskrivningen bör även kompletteras med information om att detta 
område har tillsyn av försvarsmakten, så miljökontoret och länsstyrelsen 
kommer inte kunna ställa några konkreta krav på sanering. Nu är 
föroreningen så pass liten och halterna så pass låga så enligt rapporten 
krävs ingen sanering. Vid schaktning och byggnation bör man ändå vara 
uppmärksam på detta.

Kommentar
Planbeskrivningen har kompletterats med önskad information. Efter 
dialog med försvarsmakten har det dock konstaterats att kommunen är 
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tillsynsmyndighet i de fall saneringen är tänkt att utföras av exploatören.

Ändringar gjorda mellan granskning 
och antagande
Följande ändringar har gjorts i planförslaget mellan granskning och 
antagande:

• I plankartan uppges vilken pappersstorlek som ska användas för att 
den angivna skalan ska stämma.

• Egenskapsbestämmelse om Dike för avledning av dagvatten inom 
naturmark med kommunalt huvudmannaskap har tagits bort då 
den inte längre bedöms som nödvändig. Efter nogrannare inmätning 
har befintligt dikesdragning identifierats längre upp i slänten. 
Grundkartan är uppdaterad. 

• En mindre andel kvartersmark från Vakten 7, 8 och 10, som tidigare 
varit planerad att ingå i yta för gata, har justerats tillbaka för att 
hamna i fastighetsgräns som vid samrådsversionen. Med undantag 
för ett mindre hörn vid Vakten 7. Ytan var tänkt att inrymma 
planerad gångbana. Gångbanan bedöms i stället kunna inrymmas 
inom nuvarande gatumark. Vilket är möjligt redan enligt gällande 
detaljplaner.

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    Solveig Lönnervall/Louise  
      Petersson 

Planchef     Planarkitekt


