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

Granskningshandling 
2019-07-08 

Dnr: 2019:239

Samrådsredogörelse
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Hur samrådet har bedrivits
Ett planförslag har upprättats över fastigheten Kortebo 4:9 med fl. 
Stadsbyggnadsnämnden har informerats i ärendet och beslutat att skicka ut 
planförslaget på samråd under tiden 5 juni - 28 juni 2019. Samrådshandlingarna 
har skickats till Länsstyrelsen, berörda förvaltningar och myndigheter samt 
berörda fastighetsägare. Handlingarna har funnits tillgängliga i kommunens 
utställningslokal i Juneporten. Informationen har dessutom funnits tillgänglig 
på kommunens hemsida.

Inkomna skrivelser
Vid samrådstidens slut har nedanstående skriftliga synpunkter/svar inkommit.

1. Länsstyrelsen    2019-06-14 
2. Lantmäterimyndigheten  2019-06-18 
3. Jönköpings länstrafik   2019-06-20, ingen erinran.
4. Trafikverket    2019-06-27
5. Skanova    2019-06-28, ingen erinran.
6. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-06-28, ingen erinran.
7. Tekniska nämnden   2019-06-28

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. Länsstyrelsen

Undersökning av betydande miljöpåverkan
I planhandlingarna beskrivs planens konsekvenser. Kommunens 
ställningstagande till om planen innebär betydande miljöpåverkan eller inte 
behöver dock förtydligas.
Länsstyrelsen har inga synpunkter på planförslaget i övrigt.

Kommentar

Kommunen bedömer att planen inte innebär betydande miljöpåverkan. Under 
planens konsekvenser har detta förtydligats. 

2. Lantmäterimyndigheten

Lantmäterimyndighetens arbetsuppgifter efter det att ändring av detaljplanen 
enligt ovan har fått laga kraft är att med stöd av detaljplanen nybilda 
tredimensionella fastigheter för parkeringsändamål.

Efter granskning av planförslaget lämnar lantmäterimyndigheten följande 
erinran:

Delar av planen som måste ändras.
• egenskapsbestämmelsen b1 ska tas bort då den ersätts med 

användningsbestämmelsen P. Bestämmelserna motverkar inte varandra, 
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men kan ge en otydlighet i planen. 

• i beskrivningen framgår det att bostadshuset inom kvarter B justeras 
cirka 1 meter österut och i plankartan framgår det att justering av 
byggnadsplacering, bostad flyttas 1 meter i sydost. Förtydligande krävs om 
hur flytten ska ske, sydost eller österut? Likaså bör ordet cirka inte stå med 
i planbeskrivningen när det står 1 meter i plankartan.

Delar av planen som bör förbättras.
• Ändringar i plankartan framgår med röd text, vilket är svårläst och otydligt. 

Färgen på ändringarna bör ändras till en annan färg.

Kommentar

Egenskapsbestämmelsen b1 har tagits bort från plankartan. Byggnad justeras 
1 meter öster ut, ordet sydost tas bort i plankartan. Ordet cirka tas bort i 
planbeskrivningen. För att plankartan ska bli tydligare har den markerats med 
blå färg istället för röd.

4. Trafikverket 

Trafikverket accepterar detaljplaneförändringen förutsatt att nedsänkt 
parkeringshus P, nära Jönköpingsbanan, endast byggs om/när beslut om en 
tågstation har tagits. För närvarande är denna fråga inte aktuell och en ny 
mötesstation med tågstopp lär dröja minst 10-15 år. Eftersom ett sådant projekt 
överskrider 100 mnkr måste det först komma med som namngivet objekt 
i kommande nationell transportplan. Byggnation så nära järnväg är riskfyllt 
och ska bara tillåtas i undantagsfall. Vanligtvis råder ett byggnadsfritt avstånd 
på 30-50 meter mätt från spårmitt. För parkeringsytor, marknivå, gäller 
generellt ett byggnadsfritt avstånd på minst 15 meter. Dessa hänsynsavstånd 
för kommunikationsanläggning av riksintresse ska respekteras i samband med 
detaljplaneläggning. Se vidare s. 59 Länsstyrelsens rapport/vägledning ”En 
aktuell översiktsplan”:
https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/tjanster/publikationer/2019/201901-
enaktuell-oversiktsplan.html

Kommentar

I dagsläget planeras det för markparkering. Om det blir aktuellt med 
parkeringsgarage är byggnadshöjd satt för att begränsa höjden. I detaljplanen är 
det dock inte möjligt att reglera när garage får byggas. Enligt riskanalysen ska det 
vara ett bebyggelsefritt avstånd på 20 meter med undantag av garage, carport, 
förråd m.m. Parkeringsytan ligger 12 meter från spårmitt då Trafikverket tidigare 
accepterat ett avstånd på 12 meter förutsatt att parkeringsytan avskärmas med 
tät sida mot spåret (typ plank eller carport). I plankartan finns bestämmelse om 
plank mot spåret. 

7. Tekniska nämnden 

Beslut om delegationsäraende enligt tekniska nämndens 
delegationsordning 2019-01-15 § 16

Diarienummer: 2019:267
Plats: Tekniska kontoret
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Beslutsdag: 2019-06-28 Ärendepunkt: H2
Delegat: Teknisk direktör
Ärendemening: Samrådsyttrande avseende ändring av detaljplan för
bostäder på del av Kortebo 4:9 m.fl Strandängen (etapp 2) 
Sammanfattning: 
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.

Tekniska kontoret ser positivt på planändringarna under förutsättning att avtal 
tecknas mellan parterna som bl.a. de merkostnader som uppstår för kommunen 
avseende va-ledningar.

Vidare har kommunen behov att trygga rätten att anlägga ny väg inom mark 
som tillhör Vätterhem. Vägen krävs för fortsatt angöring till kommunens 
äldreboende Ceciliagården, som ligger inom planområdet. Tekniska kontoret 
anser att rätten till att anlägga väg och ändringen av detaljplanen bör ses som 
en helhet, där kommunen såväl som Vätterhem medges möjlighet till bättre 
lösningar.

Beslut: Tekniska kontoret lämnar samrådsyttrande enligt upprättat brev.

Yttrande från tekniska kontoret 
I ändringen av detaljplanen för Kortebo 4:9 m.fl., Strandängen föreslås att 
befintligt u-område i detaljplanen försvinner och ersätts av ett mindre u-område 
längre söder ut. Tekniska kontoret har inget att erinra mot att befintligt u-område 
får en ny lokalisering, men anser att det nya u-området behöver utökas i 
omfattning längs Vilhelmsrogatan. Vidare medför förflyttning av u-området att 
merkostnader uppstår, det till följd av en längre ledningsdragning. Kommunen, 
tekniska kontoret förutsätter att merkostnaderna helt eller delvis finansieras av 
ägaren av Kortebo 4:9, Bostads AB Vätterhem (Vätterhem).

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 och Vätterhem. Tilläggsavtalet 
ska vara upprättat och signerat av båda parter före dess att beslut att anta 
ändring av detaljplanen fattas.

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.
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Kommentar

Plankartan uppdateras med rätt u-område med prickmark enligt ritning från 
tekniska kontorets va-avdelning. 

Sammanfattning
I enlighet med inkomna synpunkter har planbeskrivning och plankarta 
justerats. Planbeskrivningens konsekvenser förtydligats gällande betydande 
miljöpåverkan. I plankartan tas egenskapsbestämmelsen b1 tagits bort och 
det förtydligats att byggnad flyttas österut. Efter samråd har bostadshus inom 
kvarter B längst i norr utökats 40 centimeter västerut och 50 centimeter söderut 
för att klara tillgänglighetskrav. Utformningsbestämmelse f3 har justerats så att 
även mindre gemensamhetsanläggning får överstiga nockhöjd. Prickmark har 
lagts till ovanför u-område.

Stadsbyggnadskontoret

 
Liselott Johansson  Elin Hallström  
Planchef   Planarkitekt


