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Hur samrådet har bedrivits
Ett planförslag upprättades över fastigheterna Balder 18 och 19. 
Stadsbyggnadsnämnden informerades i ärendet och beslutade att skicka 
ut planförslaget på samråd under tiden 1 juli - 26 augusti 2021., vilket 
kungjordes i Jönköpings-Posten 30 juni 2021. 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. 

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

1. Lantmäterimyndigheten  2021-08-26 
2. Länsstyrelsen   2021-08-26 
3. Hyresgästföreningen  2021-08-24 ingen erinran
4.  Jönköpings Energi Nät AB  2021-07-30 ingen erinran                                     
5.  Trafikverket   2021-07-09 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. Lantmäterimyndigheten 
Rubricerad detaljplan har översänts till lantmäterimyndigheten för 
samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap. 11 §.

Vid genomgång av planens samrådshandlingar (daterade 2021-06-02, 
plankarta respektive 2021-06-23, planebeskrivning) har nedanstående 
noterats.

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

Kommentar
Information om utskriftsformat har lagt till på plankartan.
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2. Länsstyrelsen 
Råd enligt 2 kap. PBL

KULTURMILJÖ

Det är positivt att skyddsbestämmelser införs i planen. Skydds- och 
varsamhetsbestämmelserna är väl utformade. Kommunen kan överväga 
att även införa varsamhetsbestämmelser för den äldre bebyggelsen inom 
fastigheten Balder 18.

FÖRORENADE OMRÅDEN

Inom fastigheten Balder 18 finns ett EBH-objekt, objektid 177842, f.d. 
Malms lackerareverkstad. Detta bör framgå av planbeskrivningen även 
om det inte påverkas av de förändringar som föreslås.

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

Kommentar
En varsamhetsbestämmelse har lagts till på Balder 18. 

”Huvudbyggnaden ska vid förändring behandlas varsamt så att dess 
karaktär kvarstår. Värdebärande detaljer är: tegelfasaden med sin 
autskjutande fönsteromfattningar, det indragna entrépartiet, byggnadens 
volym och takutformning.”

Information om att det tidigare funnits en lackeringsfirma på Balder 18 
har lagts till under förutsättningar i planbeskrivningen. 

3. Hyresgästföreningen 
Hyresgästföreningen Vätterbygden vill härmed avlämna följande 
yttrande över aktuella remiss.

Hyresgästföreningen har inget att erinra mot föreslaget.

Man ser positivt att kommunen vill värna om det kulturhistoriska 
värdet av fastigheter med historiska aspekter som även lyfts upp från 
Jönköpings Läns Museum i underlagen.

Kommentar
-

4. Jönköpings Energi Nät AB
Vi har inga synpunkter.
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Kommentar
-

1. Trafikverket
Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna för rubricerat ärende.

Detaljplanens syfte är att upphäva gällande tomtindelning för att kunna 
slå ihop fastigheterna Balder 18 och 19 samt införa skyddsbestämmelser 
mot förvanskning och rivning på en av byggnaderna på Balder 19.

Trafikverket har inget att erinra mot föreslagen ändring av detaljplanen.

Kommentar
-

Sammanfattning
En varsamhetsbestämmelse har lagts till på Balder 18.

”Byggnaden ska vid förändring behandlas varsamt så att dess karaktär 
kvarstår. Värdebärande detaljer är: tegelfasaden med sin utskjutande 
fönsteromfattning, byggnadens volym och takutformning.”

I planbeskrivningen har det tillkommit ett stycke under rubriken 
Kulturmiljö som beskriver Balder 18.

Information om att det tidigare funnits en lackeringsfirma på Balder 18 
har lagts till under förutsättningar i planbeskrivningen. 

STADSBYGGNADSKONTORET

Jenny Larsson     Cecilia Idermark

Bitr. planchef     Planarkitekt
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