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Detaljplan för detaljplan för bostäder på 
del av Kortebo 4:9 m.fl. (etapp 2)
Strandängen, Jönköpings kommun

Antagandehandling 
2019-09-11 

Dnr: 2019:239

Granskningsutlåtande
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Hur samrådet har bedrivits
Ett planförslag upprättades över fastigheten Kortebo 4:9 m.fl. 
Stadsbyggnadsnämnden informerades i ärendet och beslutade att skicka ut 
planförslaget på samråd under tiden 5 juni - 28 juni 2019. Samrådshandlingarna 
skickades till Länsstyrelsen, kommunstyrelsen, 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. Stadsbyggnadsnämnden 
informerades i ärendet och beslutade att skicka ut planförslaget på granskning 
under tiden 10 juli - 16 augusti 2019. 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. Länsstyrelsen   2019-07-12, ingen erinran
2. Lantmäterimyndigheten  2019-07-15, ingen erinran
3. Räddningstjänsten   2019-07-31, ingen erinran
4. Kommunstyrelsen   2019-08-14, ingen erinran
5. Tekniska nämnden   2019-08-26

Inkomna yttranden med kommentarer
Nedan redovisas inkomna yttranden i sin helhet tillsammans med kommunens 
kommentarer. De som inte haft någon erinran redovisas inte nedan.

5. Tekniska nämnden

Tekniska kontoret
I stort vidhåller tekniska kontoret det yttrande som lämnades vid samrådet. 
Tekniska kontoret lämnar följande yttrande. 

I ändringen av detaljplanen för Kortebo 4:9 m.fl., Strandängen (etapp 2) 
föreslås att befintligt u-område i detaljplanen försvinner och ersätts av ett 
annat u-område längre söder ut. Förflyttning av u-området och omläggning av 
ledningar medför att merkostnader uppstår. Kommunen, tekniska kontoret, 
mark och exploatering samt fastighet förutsätter att merkostnaderna helt eller 
delvis finansieras av ägaren av Kortebo 4:9, Bostads AB Vätterhem (Vätterhem). 
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För att hantera rätten att förlägga va-ledningar inom Kortebo 4:9 samt för att 
reglera uppkomna merkostnader till följd av planändringen, måste tilläggsavtal 
till tidigare tecknat exploateringsavtal för genomförande av aktuell detaljplan, 
tecknas mellan kommunen, tekniska kontoret, mark och exploatering och 
Vätterhem. Tilläggsavtalet ska vara upprättat och signerat av båda parter före 
dess att beslut att anta ändring av detaljplanen fattas. 

Tekniska kontoret, VA-avdelningen påtalar att VA-avdelningen inte äger VA-
ledningar som berörs av förflyttningen av u-området. Huvudledningar tillhör 
Vätterhem och serviserna tillhör fastigheten Ko,tebo 2:169.VA- avdelningen kan 
således inte ansvarar för omläggningen av dessa serviser. VA-avdelningen anser 
att förslagets nya läge för ledningarna bedömds som tekniskt genomförbart. 

Ändringen av detaljplanen bör betraktas som en del i en större uppgörelse 
mellan kommunen, tekniska kontoret och Vätterhem. Utöver ändring av 
detaljplanen omfattar uppgörelsen en överenskommelse om att angöringsväg till 
det kommunala äldreboendet Ceciliagården, beläget inom fastigheten Kortebo 
2: 169, tryggas. 

Även överenskommelsen kring angöringen till Ceciliagården ska vara fastlagd 
före beslut om antagande av ändring av detaljplanen.

Beslut i delegationsärende enligt tekniska nämndens delegationsordning 
2019-01-15 § 16
Under 2018 antogs en ny detaljplan för bostäder på del av Kortebo 4:9 
m.fl., Strandängen (etapp 2). Planen vann lagakraft under samma år. Efter 
önskemål från Bostads AB Vätterhem (Vätterhem), som äger majoriteten av 
marken inom planområdet, har stadsbyggnadskontoret tagit fram förslag 
på ändring av detaljplanen. Genom ändringarna kompletteras planen med 
användningsbestämmelsen P, parkering vilket medför att 3D fastighetsbildning 
kan genomföras för sedan tidigare planerade parkeringsgarage. Ändringen 
omfattar även ett u-område som förläggs i annat läge. 

I stort vidhåller tekniska kontoret yttrandet från samrådet. Kontoret ser fortsatt 
positivt på planändringarna under förutsättning att avtal tecknas mellan 
parterna om bl.a. de merkostnader som uppstår för kommunen avseende va-
ledningar. Vidare är det en förutsättning för kommunen och Vätterhem landar 
i en överenskommelse om fortsatt tillgänglighet till Ceciliagården med angöring 
från östra sidan av byggnaden. 

Tekniska kontoret anser att rätten till tillgänglighet till Ceciliagården och 
ändringen av detaljplanen bör ses som en helhet, där kommunen såväl som 
Vätterhem medges möjlighet till bättre lösningar. 

Beslut: Tekniska kontoret lämnar granskningsyttrande enligt upprättat brev. 

Kommentar

Avtal ska tecknas mellan kommunen och exploatör som reglerar merkostander 
som uppkommer till följd av planändringar. 
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Sammanfattning
Inkomna yttranden har inte haft någon erinran förutom tenkiska kontoret 
som påtalar att avtal ska vara upprättat innan antagande. Inga ändringar 
har därför gjorts mellan granskning och antagande förutom en mindre 
ändring av redaktionell karaktär. I egenskapsbestämmelsen har ordet 
”gemensamhetsanläggning” bytts ut till ”gemensamhetsutrymmen” då det inte 
åsyftar att bilda en gemensamhetsanläggning utan bestämmelsen syftar till  att 
möjliggöra för gemensamma utrymmen för de boende så som gemensamhetslokal 
eller fläktrum. 

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  Elin Hallström

Planchef   Planarkitekt


