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   Beteckning:  
   Dnr: 2011:206 
     
 
 

Detaljplan för livsmedelshall på del av  

Dalvik 1:1 

Dalvik centrum,   
Jönköpings kommun 
 
 

 
 

PLAN- OCH 
GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
 
 
 

HANDLINGAR 
 
 
Planhandlingen utgörs av plan- och genomförandebeskrivning, 
samrådsredogörelse, fastighetsförteckning, illustrationsmaterial samt en 
plankarta i skala 1:400 med tillhörande bestämmelser.  
 
 
 

BAKGRUND OCH SYFTE 
 
 
Begäran har inkommit till tekniska kontoret om möjligheten att förvärva del 
av Dalvik 1:1 i syfte att uppföra en livsmedelshall. Etableringen är inte 
förenlig med gällande plan, som anger parkmark, varför en ny detaljplan 
krävs. Detaljplanens syfte är därför att möjliggöra uppförandet av en 
livsmedelshall. 
 
 
 

PLANDATA 
 
 
LÄGE OCH AREAL 
 

Planområdet är beläget i västra delen av Dalvik centrum och avgränsas i 
norr av Dunkehallavägen, i öster av bebyggelse vid Jutevägen, i söder av 
Dunkehallaån och i väster av Rydalavägen. Arean uppgår till ca 0,5 ha. 
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MARKÄGARFÖRHÅLLANDEN 
 
Marken inom planområdet ägs av Jönköpings kommun. 
 
 
 

BEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN 
 
 
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB för planer och program) enligt PBL 
5:18 och MB 6:11-18 ska upprättas om detaljplanens genomförande kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan. För att klarlägga om planen kan 
innebära en betydande miljöpåverkan behöver en s.k. behovsbedömning 
göras. 
 
Platsens förutsättningar 
Planområdet utgörs av en gräsbevuxen yta med en grupp lövträd centralt i 
området. Marken lutar svagt mot söder ner mot Dunkehallaån. Området är 
planlagt som parkmark liksom stora delar av området närmast 
Dunkehallaån. Inga riksintressen eller skogliga nyckelbiotoper bedöms 
påverkas. Markområdet är inte omnämnt i kommunens översiktsplan, 
bostadsförsörjningsprogram eller utbyggnadsstrategi, men ingår i 
Dunkehallaåns dalgång, beskriven i kommunens Grönstrukturplan antagen 
2004. 
 
Planens styrande egenskaper 
Planförslaget innebär att en gräsyta tas i anspråk för bebyggelse 
(handelsändamål). Planområdet omfattar ca 0,5 ha. 
Planförslagets utbyggnad är positiv i förhållande till flera miljömål då 
livsmedelshallen lokaliseras i omedelbar anslutning till såväl bostäder som 
kollektivtrafik. Gång- och cykelstråket längs Dunkehallavägen och 
Dunkehallaån passerar redan idag områdets närhet. Planförslaget bidrar till 
miljömålet god bebyggd miljö såtillvida att en livsmedelshall tillkommer i 
utkanten av ett område i västra Jönköping där utbyggnad av bostäder pågår 
såväl inom Hisingsängen som Samset.  

planområdets läge 

planområdet 
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Planens tänkbara effekter 
En exploatering i området kommer främst att påverka möjligheten till 
spontanidrott och lek. Andra effekter är påverkan på konkurrerande 
livsmedelshallar i närområdet, främst i Dalvik centrum. En stor del av 
kundunderlaget bedöms finnas inom gångavstånd i områdena Dalvik, 
Sveahäll, Hisingsängen och Samset. En annan kundgrupp är de bilister som 
passerar på Klockarpsvägen och Dunkehallavägen. Lokalt bedöms 
trafikrörelserna öka något i närområdet men totalt bedöms inte 
trafikmängderna på det omgivande gatu- och vägnätet öka mer än 
marginellt. 
 
Sammanvägd behovsbedömning 
Omgivningsförutsättningarna och den påverkan detaljplanen bedöms 
innebära på miljön redovisas i planbeskrivningen under rubriken Inverkan 
på miljön samt sammanfattas ovan. Kommunen bedömer att genomförandet 
av planförslaget inte innebär betydande miljöpåverkan i den betydelse som 
avses i PBL och en MKB behöver därför inte upprättas för detaljplanen för 
del av Kättilstorp 3:1.  
 
Vi har istället valt att integrera miljöfrågorna i detaljplaneprocessen genom 
att beskriva relevanta problem i planbeskrivningen och dess effekter under 
rubriken Inverkan på miljön. Den ordinarie detaljplaneprocessen innebär att 
berörd allmänhet, föreningar och myndigheter får insyn och 
påverkansmöjlighet vid flera tillfällen både i tidigt skede och senare, hur 
synpunkterna beaktas sammanfattas i ordinarie samrådsredogörelser och 
utlåtanden. 
 
 
 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
 
 
ÖVERSIKTLIGA PLANER 
 

Planområdet är inte omnämnt i gällande översiktsplan, ÖP2002. 
 
 
GRÖNSTRUKTURPLAN 
 
Planområdet finns beskrivet i kommunens grönstrukturplan. Här beskrivs 

Dunkehallaåns dalgång som ett grönt stråk genom Jönköpings västra del, 
med stor kulturhistorisk betydelse som vagga för Jönköpings 
industriverksamhet. Lämningar från Jönköpings tidigare industriepoker 
finns från Prostkvarnsdammen vid Dalvik ner till utloppet i Vättern. I den 
nedre delen av ån finns de största kulturhistoriska värdena. Dunkehallaåns 
dalgång är också ett biologiskt värdefullt stråk, bl.a. har strömstare och 
forsärla noterats. I åns nedre del leker harr och öring. 
Järnvägen/Kortebovägen utgör dock ett hinder för fisken att nå längre upp i 
ån. 
Grönstråket är ett uppskattat rekreationsområde för kommuninvånare och 
turister. En vandringsled, Dunkehallaleden, följer ån ända från utloppet i 
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Vättern upp till Dalvik och Sveahäll, där Hallbyleden tar vid och följer ån 
ända fram till Hallby friluftsområde. 
Grönstrukturplanens målsättning är att Dunkehallaåns dalgång ska utgöra en 
välvårdad kulturhistorisk miljö som visar på sambandet mellan ån och tidig 
industrialism. Goda förutsättningar för ett växt- och djurliv typiskt för 
strömmande vatten och närheten till Vättern ska upprätthållas. 
Det ska vara god framkomlighet för gående utmed hela Dunkehallaån. 
Dunkehallaåns dalgång ska utgöra en attraktiv och spännande vistelsemiljö 
för lokala och långväga besökare. Dalgången ska präglas av 
lövskogsvegetation, med undantag för Prostkvarnsdammen, som ska hållas 
öppen. Området runt om dammen ska bibehålla en parkkaraktär. En 
skötselplan ska upprättas som ska visa på hur värden för kulturhistoria, 
naturvård och rekreation kan bevaras och förenas. 
 
 
DETALJPLANER 
 
Planområdet är tidigare planlagt genom stadsplan 482 från 1958. Den del 
som berörs är planlagd som mark för allmän plats (parkmark). 
 

 
 
 
 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 
 
 
NATUR OCH KULTUR 
 
Mark och vegetation 
Marken inom planområdet lutar ner mot Dunkehallaån i sydväst och varierar 
i nivå mellan +194 m i nordöstra hörnet och +189 m i sydväst. Sannolikt har 
markområdet terrasserats i samband med att nuvarande bollplan anlades. 
Marken är bevuxen med några halvgamla lövträd i en grupp norr om 
bollplanen.  

gällande planer 
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Grundkarta 
 
Utanför planområdet i sydväst sjunker marken ytterligare någon meter ner 
mot Dunkehallaåns strandbrink.  
 

 
Ortofoto över planområdet. (Pictometry) 

 
Planområdet utnyttjas idag till spontanidrott och lek. Planens genomförande 
innebär att denna verksamhet helt kommer att upphöra inom planområdet. 
Längs planområdets södra kant finns idag möjlighet att promenera längs 
Dunkehallaån även om den huvudsakliga vandringsleden på denna sträcka 
är belägen på åns södra sida. Möjligheten att promenera söder och öster om 
planområdet planeras tillgodoses genom en omläggning av befintliga 
gångvägar. 
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Planområdet från väster med gångstråket längs Dunkehallaån markerad. 

(Pictometry) 

 
 

 
Planområdet från väster. ( Hitta.se) 

 
 

 
Planområdet från Dunkehallavägen i nordost. (Hitta.se) 

 
 
Geotekniska förhållanden 
Marken inom planområdet lutar ner mot Dunkehallaån i sydväst och varierar 
i nivå mellan +194 m i nordöstra hörnet och +189 m i sydväst. Sannolikt har 
markområdet terrasserats i samband med att nuvarande bollplan anlades. 
Geoteknisk undersökning har genomförts under 2011 av BGK. 
Jorden består huvudsakligen av mullskikt, fyllningar med mull, sand och 
grus på mullskikt, sand med inslag av silt och grus samt silt med inslag av 
sand och lera. 
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Mot bakgrund av varierande lagringsfasthet och förekommande otjänliga 
massor i fyllningarna och mullskikten krävs att urgrävning av dessa 
jordlager sker samt kontrollerad packad fyllning utförs. Med de föreslagna 
golvhöjderna kan grundläggning därefter utföras med utbredda plattor eller 
erforderligt kantförstyvat golv på packad fyllning. 
(Se vidare geoteknisk undersökning, daterad 2011-08-15) 
 
 
STRANDSKYDD 
 

Vid hav, sjöar och vattendrag gäller generellt strandskydd enligt 
Miljöbalken kap 7 § 13-18. Skyddet omfattar land- och vattenområdet intill 
100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. 
Strandskyddet är till för att värna om allmänhetens tillgång till 
strandområden samt att värna om en god livsmiljö för växt- och djurliv. 
Inom planområdet råder inte strandskydd, men träder med automatik i kraft 
när gällande plan upphävs i och med att beslut fattas om antagande av nu 
aktuell detaljplan.  
 
 
UPPHÄVANDE AV STRANDSKYDDET 
 
Område för upphävande 
Det område inom vilket strandskyddet upphävs är hela planområdet, som i 
sin helhet planläggs för handelsändamål inom kvartersmark. 
 
Naturvärden 
Inom föreslagen kvartersmark finns idag en huvudsakligen gräsbevuxen yta 
som delvis utnyttjas för spontanidrott. Marken är bevuxen med några 
halvgamla lövträd i en grupp norr om bollplanen. Längs Dunkehallaån finns 
en liten stig, men vandringsstråket Dunkehallaleden följer på denna sträcka 
åns motsatta sida. 
Ytan inom planområdet har inga påtagliga djur- eller naturvärden varvid 
strandskyddet bedöms sakna betydelse ur naturvärdessynpunkt. Om 
detaljplanen genomförs kommer stora delar av området att tas i anspråk för 
en livsmedelshall och parkeringsytor. Strandskyddet bör därför upphävas 
inom planområdet.  
 
Värden för friluftsliv och spontanidrott 
Inom planområdet finns en gräsbevuxen bollplan och en liten stig längs 
Dunkehallaån. Det bollspel som förekommer på bollplanen kan istället ske 
på någon av de andra två bollplaner som finns inom gångavstånd. Den 
befintliga stigen längs ån föreslås i planförslaget att ersättas och dess 
standard blir troligen högre än nuvarande varför tillgängligheten ökar. 
 
Motiv för upphävande av strandskydd 
Skälen till upphävandet av strandskyddet är att marken saknar påtagliga 
naturvärden, att möjligheten att följa Dunkehallaån bevaras genom att 
gångstigen och befintlig gång- och cykelväg kommer att finnas kvar i en 
något justerad sträckning samt att vandringsleden på denna sträcka följer 
den motsatta sidan. Markremsan närmast ån, med en bredd av mellan 9 och 
25 meter, planläggs inte. Här kommer därför nuvarande parkmark att 
kvarligga varför strandskyddet inte behöver upphävas här.  
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I ett stadsbyggnadsperspektiv måste ett visst intrång i strandskydd tillåtas för 
att man skall få till en fungerande stadsdel.  
 
Inga naturvärden kommer att påtagligt påverkas. Allmänhetens möjligheter 
för att kunna vistas, gå och cykla utmed Dunkehallaån bibehålls. 
 
En planbestämmelse införs om upphävande av strandskydd inom all 
kvartersmark inom planområdet.  
 
 
BEBYGGELSE 
 
Befintliga byggnader 
Planområdet är obebyggt 
 
Tillkommande bebyggelse 
Planområdet föreslås bebyggas med en livsmedelshall om ca 1100 kvm. i en 
våning. Maximal byggnadshöjd regleras med planbestämmelse till 194,7 
meter över nollplanet förutom vid huvudentrén där höjden tillåts vara 198,6 
meter över nollplanet. Detta innebär i praktiken en byggnadshöjd över 
markytan på 5,4 respektive 6,6 meter. Markytan planeras höjas upp till ca 3 
tre meter över nuvarande nivå för att komma i nivå med Dunkehallavägen.  
Byggnaden föreslås placerad i planområdets södra del. Kundentrén föreslås 
lokaliserad i norr och godshanteringen i väster.  
Inom den del av planområdet som reserverats för parkering får kundvagns-
garage uppföras och återvinningsbehållare uppställas i begränsad 
omfattning. 
 

 
Disposition av planområdet 

 

Eventuell yta 
för ny 
återvinning 
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Liknande byggnad uppförd på annan plats. 

 

 
Volymstudie från nordväst. Dunkehallavägen i förgrunden. 

 

 
Volymstudie från sydväst. Dunkehallaån i förgrunden. 
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Volymstudie från öster mellan byggnaden och Dunkehallaån. 

 

 
Förslag på utformning av området mellan byggnaden och Dunkehallaån. 

 
Tillgänglighet 
Marknivån inom planområdet kommer efter markplanering att vara relativt 
plan, och i nivå med Dunkehallavägen, vilket är en fördel för människor 
med nedsatt rörlighet. Busshållplats finns vid Dunkehallavägen norr om 
planområdet. 
 
 
SKYDDSRUM 
 
Planområdet ligger utanför område med krav på skyddsrum. 
 
 
GATOR OCH TRAFIK 
 
Gatunät 
Planområdet föreslås anslutas till Dunkehallavägen i norr. Andra lägen för 
anslutning har studerats, men på grund av lutningar och siktförhållanden 
bedömts mindr lämpliga. 
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Gång- och cykelnät 
Fotgängare och cyklister hänvisas idag till en gång- och cykelväg längs 
norra sidan av Dunkehallavägen och en anslutning längs planområdets östra 
kant. Längs Dunkehallaåns östra sida finns en mindre gångstig förbi 
planområdet. Huvudstråket längs Dunkehallaån följer dock på denna sträcka 
åns södra sida.  
En omläggning av GC-vägen längs planområdets östra sida föreslås, liksom 
en omläggning av gångstigen längs Dunkehallaån.  
 
Kollektivtrafik 
Planområdet har god tillgänglighet till kollektivtrafik. Stombusslinje 2 och 
linje 16 angör Dalvik centrum ett par hundra meter öster om planområdet. 
Linje 11 angör hållplats Stattutgatan vid planområdets norra kant. (se karta å 
nästa sida) 
 

 
Kollektivtrafik i planområdets närhet 

 
Parkering och godshantering 
Parkeringsfrågan förutsätts lösas på tomtmark. Illustrationskartan visar 62 
parkeringsplatser varav 2 extra breda handikapplatser. Godshantering 
planeras ske på byggnadens västra sida där en ramp leder ner till en nivå 
under marknivån för att undvika behov av lastkaj över marknivån och 
därmed högre sockelhöjd. 
 
 
TEKNISK FÖRSÖRJNING 
 
Vatten och avlopp 
Planområdet föreslås anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. 
Dagvatten från planområdet föreslås ledas till en underjordisk 
infiltrations/fördröjningsanläggning med oljeavskiljare. 
Tillgänglighet till befintliga vatten, spill, dagvatten samt 
fjärrvärmeledningar säkerställs genom u-område. 
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Befintliga VA- och fjärrvärmeledningar 

 

 
Hantering av dagvatten från parkerings- och takytor  

 

 
                                      Infiltration/fördröjningsmagasin med oljeavskiljare 

 
El 
El-distributör till planområdet är Jönköpings Energi AB.  
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Värme 
Fjärrvärme finns i närområdet. 
 
Avfall 
Netto kommer att ha egna sopcontainers placerade i anslutning till lastkaj i 
västra delen av byggnaden. 
I planområdets västra del kommer troligen en ny återvinningsstation att 
placeras. Frågan utreds vidare under planarbetet. 
 
Brandvatten 
Vattenledning med diameter 150 mm finns i Dunkehallavägen och längs 
Rydalavägen. 
 
 
STÖRNINGAR OCH RISKER 
 
Trafikbuller 
Lokalt bedöms trafikrörelserna öka något i närområdet men totalt bedöms 
inte trafikmängderna på det omgivande gatu- och vägnätet öka mer än 
marginellt. 
Verksamheten alstrar dessutom ca två distributionslastbilar per dygn. Den 
ökade trafikmängden alstrar något ökat trafikbuller framför allt norr om 
planområdet. 
 
Fläktbuller 
Verksamheten alstrar ljud i form av bland annat fläktbuller. Krav på 
ljudnivån införs som planbestämmelse. 
 
Risk för översvämning 
Närheten till Dunkehallaån innebär att en utredning ska genomföras som 
beskriver konsekvenserna för Dunkehallaåns närhet av att delar av den yta 
som idag kan översvämmas tas i anspråk för uppfyllnad av markytan. 
 
 
ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
 

Genomförandetiden för planen kommer att vara fem år från det datum den 
vinner laga kraft. 
 
 
 

INVERKAN PÅ MILJÖN 
 
 
PROBLEMAVGRÄNSNING   
 
Naturmiljö 
Inom planområdet förekommer spontanidrott och lek. Marken är 
gräsbevuxen och centralt i området finns några halvgamla lövträd. 
Skogspartiet och gräsytan ersätts med en livsmedelshall och ytor för 
parkering och godshantering. Omgivande parkmark föreslås kvarligga som 
allmän plats/park enligt gällande plan. Planförslaget bedöms inte påverka 
några särskilda naturvärden eller nyckelbiotoper. 
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Vägtrafikbuller 
Trafiken som alstras inom planområdet innebär att befintliga bostäder längs 
Dunkehallavägen utsätts för ytterligare vägtrafikbuller. Eftersom 
hastigheterna blir ringa bedöms påverkan som obetydlig. Avståndet till 
närmaste bostäder öster om planområdet är ca 17 meter. 
 
Buller från verksamheten 
Verksamheten alstrar buller främst i form av fläktljud. Krav på ljudnivån 
införs som planbestämmelse. Godshantering sker på byggnadens västra sida 
ca 50 meter från närmaste bostad. 
 
Solstudier 
Solstudier har genomförts eftermiddag/kväll och redovisas nedan. 
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Stadsbild 
Byggnadens visuella påverkan på tre vyer kring planområdet har också 
studerats och redovisas nedan. Bilderna visar samma plats med och utan den 
föreslagna livsmedelshallen. På bilderna saknas de flesta träd  
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Bakgrundsförutsättningar finns för övrigt beskrivet i planbeskrivningen 
under rubriken Tidigare ställningstaganden och Förutsättningar och 
förändringar. 
 
 
ALTERNATIV OCH ANDRA STÄLLNINGSTAGANDEN 
 
Nollalternativet är att någon planändring inte görs. Markanvändningen 
fortgår att helt eller delvis utnyttjas för spontanidrott och lek.  



 
20 

Markområdet bedöms dock som relativt lämpligt att utnyttja för 
handelsändamål på grund av sitt gynnsamma läge nära såväl bostäder som 
kollektivtrafik. Även andra lägen för en ny butik har diskuterats, bland annat 
vid Samsetrondellen, men Netto föredrar att placera nya butiker så att så 
många kunder som möjligt kan nå butiken utan att behöva åka bil.  
 
Under planprocessen har även studerats möjligheten att utforma 
planområdet på annat sätt med annan disposition. Nyttan bedöms dock vara 
störst i det valda alternativet.  
 
 
MILJÖMÅL OCH PROGRAM FÖR HÅLLBAR UTVECKLING, 
MILJÖKVALITETSNORMER  
 
Planförslaget tar hänsyn till relevanta mål och delmål i de nationella 
miljömålen och i kommunens program för hållbar utveckling. Dessutom 
uppfylls gällande miljökvalitetsnormer. 
 
Begränsad klimatpåverkan 
Sveriges utsläpp av växthusgaser beror till ca 80 % på förbränningen av 
fossila bränslen inom industrin och transportsektorn och för el- och 
värmeproduktion. 
Planområdet är lokaliserat i omedelbar närhet till bostadsbebyggelse inom 
gångavstånd. Stombusslinje 2 och linje 16 angör Dalvik centrum ett par 
hundra meter öster om planområdet. Linje 11 angör hållplats Stattutgatan 
vid planområdets norra kant. 
I närheten av planområdet passerar Dunkehallavägen och Klockarpsleden 
varifrån bilburna kunder kan tänkas lockas till butiken när de ändå passerar 
förbi. Sammantaget bedöms därför etableringens läge bidra till att behovet 
av biltransporter inte ökar.  
 
God bebyggd miljö; delmål 1 
Planområdet är beläget i kanten av bostadsområdet Hisingstorp och inom 
gångavstånd från Samset som idag saknar en livsmedelshall i omedelbar 
anslutning till befintliga bostäder. Detta innebär att något fler människor får 
ökad tillgänglighet till kommersiell service och att behovet att använda bilen 
för dagligvaruinköp minskar något. 
Planförslaget innebär att andelen hårdgjord yta ökar något, men eftersom 
området ligger i omedelbar anslutning till befintligt gatunät utnyttjas redan 
hårdgjorda ytor, dvs. själva gatunätet, effektivare. 
 
Program för hållbar utveckling 
Sammantaget bedöms planförslaget bidra till en hållbar utveckling av 
Jönköpings stadsstruktur med hänsyn till ekologiska, samhällsekonomiska, 
kulturella och sociala faktorer. 
Kommunens strategiska visioner uttrycks bland annat i kommunens 
översiktsplan. 
Planförslaget innebär ökad trafik längs Dunkehallavägens övre del. Detta 
innebär att risken för en kollision mellan en personbil och en oskyddad 
trafikant ökar något eftersom det troligen förekommer att cyklister och 
fotgängare ibland genar över Dunkehallavägen istället för att använda 
gångpassagen nordost om planområdet. I syfte att minimera denna risk 
föreslås att denna möjlighet att gena över Dunkehallavägen och planområdet 
försvåras genom planområdets disposition.  
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Då det är svårt att bedöma vad som i övrigt är långsiktigt rätt så har vi 
försökt att utforma planförslaget så bra som möjligt. 
 
Miljökvalitetsnormer 
Stadsbyggnadskontoret i Jönköping har genomfört en inventering av 
kommunens vägnät för att hitta de platser där det förekommer risk för 
överskridande av miljökvalitetsnormer för luft. Inventeringen finns 
beskriven i skriften ”Inventering och utvärdering av miljökvalitetsnormer 
för luft i Jönköpings kommun”. Den planerade utbyggnaden förväntas inte 
påverka något av de inventerade riskområdena eller medverka till att någon 
miljökvalitetsnorm överskrids. 
 
 
SAMMANFATTNING 
 
• Detaljplanen kommer att medge förändringar som i olika grad kan 

påverka miljö, hälsa och hushållning med mark, vatten och andra 
resurser.  

• Planförslaget innebär genom sin lokalisering till att förutsättningarna för 
minskad klimatpåverkan förbättras något.  

• Tillgängligheten till dagligvaruhandel ökar något i framför allt 
bostadsområdena Hisingstorp och Samset.  

• Planförslaget bedöms kunna bidra till att något fler kan promenera till 
livsmedelshallen istället för att ta bilen, vilket kan minska biltrafikens 
andel av den totala trafiken. 

• Planförslaget innebär att risken för en kollision mellan en personbil och 
en oskyddad trafikant ökar något eftersom det troligen förekommer att 
cyklister och fotgängare ibland genar över Dunkehallavägen istället för 
att använda gångpassagen nordost om planområdet. I syfte att minimera 
denna risk föreslås att denna möjlighet att gena över Dunkehallavägen 
och planområdet försvåras genom planområdets disposition.  

• Planförslaget innebär konsekvenser på naturmiljön eftersom de 
befintliga träden måste tas ned för att ge plats åt livsmedelshallen och 
tillhörande parkeringsyta. 

• Planförslaget innebär att andelen hårdgjord yta ökar något, men eftersom 
området ligger i omedelbar anslutning till befintligt gatunät utnyttjas 
redan hårdgjorda ytor, dvs. själva gatunätet, effektivare. 

 
Sammantaget bedöms uppkomna konsekvenser av genomförandet av 
detaljplanen ge en acceptabel miljöpåverkan. 
 
Inga kriterier för att avgöra "betydande miljöpåverkan" bil.4 i Förordningen 
om miljökonsekvensbeskrivningar (SFS 1998:905) anses vara av så 
betydande art att kravet på en miljökonsekvensbeskrivning enligt 
Miljöbalken krävs.  
 
Vi har istället valt att integrera miljöfrågorna i detaljplaneprocessen genom 
att beskriva relevanta problem i detaljplanehandlingen och dess 
konsekvensbeskrivning. Den ordinarie detaljplaneprocessen innebär att 
berörd allmänhet, föreningar och myndigheter får insyn och 
påverkansmöjlighet vid flera tillfällen både i tidigt skede och senare, hur 
synpunkterna beaktas sammanfattas i ordinarie samrådsredogörelser och 
utlåtanden. 
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ORGANISATORISKA FRÅGOR 
 
Planen handläggs med normalt planförfarande.  
 
 
TIDPLAN 
 

Planarbetet bedrivs enligt följande tidplan: 
 
augusti 2011  STBN – beslut om planuppdrag 
5 mars 2012  förvaltningssamråd 
24 maj  STBN – beslut om plansamråd 
juni-juli  plansamråd inkl. informationsmöte 
16 augusti  STBN – beslut om granskning  
september  granskning 
oktober  STBN – beslut om antagande 

 
 
GENOMFÖRANDETID 
 

Planens genomförandetid slutar fem år efter det att planen vunnit laga kraft. 
 
 
HUVUDMANNASKAP 
 

Kommunen är ansvarig för allmän plats. 
 
 
AVTAL MM 
 
Exploateringsavtal ska tecknas mellan Jönköpings kommun och aktuell 
exploatör. Avtalet kommer att reglera bland annat fördelningen av kostnader 
föranledda av detaljplanen, fastighetsöverlåtelse, servitutsupplåtelser mm.  
 
 
 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
 
 
KVARTERSINDELNING, NAMN 
 
Planområdet är beläget inom det område där kvartersnamn åsätts. Namn 
bestäms normalt när planen vunnit laga kraft. 
 
 
FASTIGHETSINDELNING 
 
En fastighet för handelsändamål ska bildas genom avstyckning från Dalvik 
1:1. 
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U-OMRÅDE 
 
Rätten till allmänna underjordiska ledningar säkerställs med avtalsservitut. 
 
 
 

EKONOMISKA FRÅGOR 
 
 
PLANEKONOMI  
 
Intäkter 
Planavgift 
Köpeskilling 
Exploateringsersättning 
 
Utgifter 
Plankostnader 
”Flytt” av spontanyta/bollplan 
 
 
 

TEKNISKA FRÅGOR 
 
 
TEKNISKA UTREDNINGAR 
 
Genomförda utredningar 
Geoteknisk undersökning 
 
Ej genomförda utredningar 
Arkeologisk undersökning 
Dagvattenutredning 
 
 
 
 
STADSBYGGNADSKONTORET 
Planavdelningen 
 
 
 
Liselott Johansson   Mats Davidsson 
Planchef                          Planarkitekt  
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PLANKARTA 
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