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Hur samrådet har bedrivits
Ett förslag att upphäva detaljplan 06-NH-700 på del av fastighet 
Hedenstorp 1:18 har upprättats. Stadsbyggnadsnämnden informerades i 
ärendet och beslutade att skicka ut upphävandet på samråd under tiden 
9 december 2020 – 6 januari 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 samrådets slut har nedanstående skriftliga synpunkter/svar 
inkommit. Nedan finns förteckning av inkomna yttranden. 

1. Vattenfall eldistribution  2020-12-11
2. Länsstyrelsen   2020-12-17, ingen erinran
3. Tekniska nämnden   2020-12-21, ingen erinran
4. Lantmäterimyndigheten  2021-01-07, ingen erinran
5. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2021-01-12, ingen erinran
      (förlängd svarstid)

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. Vattenfall eldistribution 
Vattenfall Eldistribution (Vattenfall) har tagit del av upphävande av del 
av detaljplan EVI608 på del av fastighet Hedenstorp 1:18. Vattenfall 
lämnar följande yttrande.

Vattenfall har elanläggningar inom och i närheten av planområdet vilket 
visas av bifogade kartor. Röd linje = 10 kV högspänningsledning, blå 
linje = 0,4 kV lågspänningsledning. Heldragna linjer är luftledningar och 
streckade linjer är markförlagda kablar. Ledningarnas läge i kartan är 
osäkert. Nätstationer visas som svart blixtförsedd kvadrat.
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Utsnitt ur kartbilagor 
tillhörande yttrandet. 

Streckade linjer visar 
underjordiska elledningar.
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Vid schaktningsarbeten skall kabelutsättning beställas via https://www.
ledningskollen.se/ . Om ärendet brådskar kontakta Vattenfalls kundtjänst 
på telefon: 020–82 00 00, kostnaden för utryckningen debiteras då 
beställaren.

Vid arbete nära Vattenfalls ledningar ska bevakning beställas via: https://
www.vattenfalleldistribution.se/foretag/kundservice/formular/bestall-
bevakning/.

Eventuell flytt/förändringar av befintliga elanläggningar utförs av 
Vattenfall, men bekostas av exploatören.

Vattenfalls markförlagda kablar får inte byggas över och Vattenfalls 
anläggningar måste uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår av 
Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter. Befintliga elanläggningar 
måste hållas tillgängliga under alla skeden av genomförandet.

Enligt Nät 2012 K § 7.3 får inte byggnader uppföras, marknivån ändras, 
eller andra åtgärder vidtagas som äventyrar funktionen eller driften av 
nätägarens anläggningar.

Vattenfall har den lokala elnätsförsörjningen och nyanslutning beställs 
via https://www.vattenfalleldistribution.se/el-hem-till-dig/ eller på 
telefon: 020–82 00 00.

Kommentar
Yttrandet erfordrar inget svar. Informationen delges till markens ägare.

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

Kommentar
Yttrandet erfordrar inget svar.

https://www.ledningskollen.se/
https://www.ledningskollen.se/
https://www.vattenfalleldistribution.se/foretag/kundservice/formular/bestall-bevakning/
https://www.vattenfalleldistribution.se/foretag/kundservice/formular/bestall-bevakning/
https://www.vattenfalleldistribution.se/foretag/kundservice/formular/bestall-bevakning/
https://www.vattenfalleldistribution.se/el-hem-till-dig/
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Sammanfattning
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.

Inga synpunkter har inkommit som innebär att ett förenklat 
standardförfarande inte fortsatt kan användas. 

Ändringar mellan samråd och 
antagande
Efter samråd har planhandlingarna reviderats i formalia. Den nationella 
aktbeteckningen för detaljplanen 06-NHJ-700 har ersatt den tidigare  
nämnda beteckningen  EVI608 som är en aktbeteckning som endast 
finns internt på Jönköpings kommun. Inga andra revideringar har gjorts.

STADSBYGGNADSKONTORET

Liselott Johansson    Solveig Lönnervall 

Planchef     Planarkitekt


