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Hur samrådet har bedrivits
Ett planförslag har upprättats över fastigheten Fastighetsnamn Backen 1:141 
med fl. Stadsbyggnadsnämnden har informerats i ärendet och beslutat att 
skicka ut planförslaget på samråd under tiden 23 januari - 20 mars 2019. 
Samrådshandlingarna har skickats till Länsstyrelsen, kommunstyrelsen, 
berörda förvaltningar och myndigheter samt berörda fastighetsägare. Ett 
allmänt samrådsmöte ägde rum den 7 februari på KFUM gården Vidablick i 
Bankeryd. Handlingarna har funnits tillgängliga i kommunens utställningslokal 
i Juneporten samt i biblioteket i Bankeryd. Informationen har dessutom funnits 
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 4 november - 1 december 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   2019-11-18
2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-12-27
3. Lantmäterimyndigheten  2019-12-29
4. Tekniska kontoret   2019-12-10 inget att erinra
5. Kommunstyrelsen   2019-12-03 inget att erinra
6. Vattenfall    2019-11-27

Sakägare
1. Sten-Olof Tilander   2019-11-12
2. Erica Svensson   2019-11-26
3. Emil Hansson   2019-11-26
4. Angelica och Olle Randevik  2019-11-28
5. Henric Rubin   2019-12-01
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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

För det södra kvarteret säkerställs inte en god utemiljö för husen närmast 
Kortebovägen. Den åtgärd som finns illustrerad i planbeskrivningen säkerställs 
inte i plankartan. Krav på att bullerskydd ska uppföras behöver också följas 
av en bestämmelse om villkor för startbesked. Detta med anledning av att 
utomhusbuller vid fasad inte regleras i BBR.

Kommentar

Plankartan kompletteras med nödvändiga planbestämmelser enligt ovan.

2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden

En miljöteknisk markundersökning är utförd. Undersökningen är inte utförd 
med avseende på klorerade lösningsmedel. Kompletterande undersökning 
som omfattar klorerade lösningsmedel behöver utföras med avseende på 
jord, grundvatten och i inomhusluft. Efter rivning av byggnader behöver 
undersökning utföras i dessa delar som varit bebyggda då undersökning inte 
omfattat dessa delar.

Dagvattenhanteringen är lämplig under förutsättningen att inga klorerade 
lösningsmedel hittas i kompletterande jord och grundvatten undersökningar.

Kommentar

Befintlig markundersökning kompletteras avseende klorerade lösningsmedel  på 
jord, grundvatten och i inomhusluft. Efter rivning av byggnader undersöks även 
de delar som varit bebyggda.

3. Lantmäterimyndigheten

Detaljplaneförslaget har förändrats sedan det skickades ut på samråd och bl.a. 
har användningen D (Vård) tillkommit. En kombination av mark som är till för 
både enskilt och allmänt bebyggande, så som nu redovisas (BD), kan innebära 
problem eftersom kommunen har en rättighet eller skyldighet att lösa in mark 
som ska användas för annat än enskilt bebyggande. Planbeskrivningen har inte 
beaktat detta. Lantmäterimyndigheten avråder från att använda illustrationer i 
plankartan. Om det är av vikt att illustrationer finns med, bör dessa redovisas 
på en separat karta alternativt att illustrationerna redovisas i planbeskrivningen.

Kommentar

Planbestämmelsen som tillåter vård förtydligas och blir vårdboende istället för 
att säkerställa att vårdinrättningarna kommer att inrymmas inom bestämmelsen 
för enskilt bebyggande.

Plankartan förtydligas avseende illustrationer.
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4. Tekniska kontoret

U-området vid Ravinvägen behöver kompletteras så att hela sträckan omfattas.

Kommentar

U-området i plankartan justeras enligt ovan. 

6. Vattenfall

Plankartan behöver kompletteras med ett u-område (4 meter brett) för 
högspännigskablar.

Kommentar

Plankartan justeras enligt ovan.

Sakägare

1. Sten-Olof Tilander

Planen tar upp bullerproblem som den ökade biltrafiken kommer att medföra 
på ett seriöst sätt när det gäller miljökonsekvenser. Gällande luftföroreningar 
säger man att miljökvalitetsnormer i de nationella miljömålen och kommunens 
lokala Agenda 21-dokument inte bedöms överskridas. Vad grundas den 
bedömningen på och vem bedömer? Området med närheten till den intensiva 
trafiken på RV 195, med två genomfartsvägar, två bensinstationer och närheten 
till industriområden är redan i dagsläget belastat vad gäller luftkvaliteten. Med 
så många nya boenden i området torde biltrafikökningen bli avsevärd.

Eftersom det bara krävs en anmälan till stadsbyggnadskontoret för att 
installera braskamin, eldstad, kakelugn eller öppen spis är risken stor att 
miljökonsekvensnormer för luft kommer att överskridas.

Skogen som idag växer på en stor del av planområdet kommer att 
försvinna som också har betydelse för luftkvaliteten i ett lokalt perspektiv. 
Planförslaget tar inte seriöst hänsyn till Miljömål: begränsad klimatpåverkan 
eller Miljömål: frisk luft trots att luftföroreningar kan ha en minst lika stor 
skadlig inverkan på människors hälsa som trafikbuller. Detta måste beaktas 
av stadsbyggnadskontoret/bygglovavdelningen vid kommande anmälningar/
ansökningar om installation av braskaminer etc.

Det som står i avsnittet Grönstrukturplan (sid 23 i planbeskrivningen) stämmer 
dåligt med verkligheten. Någon rundslinga runt en ravin finns inte och inte 
en passage under väg 195. Däremot nämns inte att ett stort område på privat 
initiativ är ockuperat av en motorcrossbana. Där överskrids med råge alla 
miljökvalitetsnormer för trafikbuller.

Kommentar 

Miljö- och  hälsoskyddskontoret gör  bedömningen  att den  förväntade  
trafikökningen inte innebär att gällande miljökvalitetsnormer kommer 
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att överskridas. Kommunen mäter regelbundet luftkvaliteten i staden, där 
Barnarpsgatan har sämsta uppmätta luftkvalitet med avseende på PM10. I det 
uppföljningsprogram kommunen gjorde 2018, diarienummer 2018:133, så har 
luftkvaliteten blivit bättre de senaste 10 åren. Den har idag god marginal, även 
Barnarpsgatan, till gränsvärdet för PM10. Barnarpsgatan har ett trafikflöde på 
17 500 fordon/vardagsdygn år 2017, där gränsvärdet överskreds 2008, men 
ingen gång därefter. Kortebovägen (östra del) är den mest trafikerade gatan som 
angränsar till planområdet, med 5900 fordon/dygn år 2017. Trafikökningen har 
i bullerutredningen beräknats till 7300 fordon/dygn år 2035, vilket är betydligt 
lägre jämfört med Barnarpsgatan. 

Braskamin, eldstad, kakelugn eller öppen spis regleras inte i detaljplan.

Planbeskrivningen justeras gällande kommunens grönstrukturplan.

Olovlig körning på kommunens mark har tidigare polisanmälts.

2. Erica Svensson

Vi tycker inte alls det känns roligt med stora hyreshus som grannar. Villor, 
radhus som mot ravinvägen eller en liten park så som det är på detaljplanen 
på Furuvägen 2 hade varit bättre. Det känns inte som det kommer bli så rolig 
utsikt heller från vårt hus heller. Vi är vana med fri sikt, nu kommer vi bara se 
husväggar. En av anledningarna till att vi köpte detta huset var just att det inte 
var så många grannar och en lung återvändsgata. Nu blir det grannar överallt 
samt massa trafik och byggbuller. Byggtrafik och byggbuller, det kommer hålla 
på länge. Vi vill inte ha insyn i vårat hus då vi har byggt ut det utefter nuvarande 
situation och inte räknat med stora hus på andra sidan gatan. Kan man få 
bidrag av kommunen till att anlägga en privat häck runt sitt hus kanske? Då 
kanske det skulle kännas lite bättre för våran del.

Kommentar

Planförslaget innebär att utsikten kommer att förändras. Kommunen har 
dock gjort bedömningen att förändringen är acceptabel. Efter samrådet 
har planförslaget justerats och höjden på den planerade bebyggelsen mot 
Kortebovägen har sänkts vilket också kan ge en positiv effekt på utsikten.

Det går inte att få bidrag från kommunen till att anlägga en privat häck runt 
sitt hus.

3. Emil Hansson

Funderingar och orosmoment angående detaljplanen Backen 1:141, är bland 
annat insyn. Enligt detaljplanen ligger kortsidan mot vårat hus vilket är bra men 
kommer det vara fönster med insyn i vårat kök/vardagsrum och sovrum? Vi vill 
inte se en stor vägg när man står i köket..

Det ser ut som att det ska vara våran gata, sen träd och gångbana mellan 
våra hus, vilket också är positivt men kommer dom vara så pass höga/täta så 
att det skapar insynsskydd? Vi vill verkligen inte att vägen ska öppnas upp 
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för genomfartstrafik utan fortsätta vara en återvändsgata så som det är idag. 
Parkering till dom nya fastigheterna är också en stor fundering, kommer våran 
gata bli en enda stor parkering? Med tanke på antal lägenheter och hur många 
bilar man har per familj och även folk som kommer att hälsa på så är det ett 
stort frågetecken för oss. Vad händer om det uppstår skador på våran fastighet 
om det pålas och/eller blir vibrationer? Ska våran fastighet besiktas innan eller 
vad gäller?

Kommentar

Träden som redovisas på illustrationskartan står på kvartersmark varför 
exploatören ansvarar för att plantera dem. Dessa träd regleras därför inte i 
detaljplanen.

Planlösningen på den nya bebyggelsen regleras inte i denna detaljplan. 
Furuvägen är tänkt att vara återvändsgata även i framtiden. Parkering till 
den nya bebyggelsen ska ske på kvartersmarken. Inom flerbostadsområdet i 
planområdets norra del möjliggör planen för ett parkeringsgarage under 
marken. Inom radhusområdet i planområdets södra del ska parkeringsbehovet 
lösas på den egna tomten.

Entreprenören som bygger de planerade husen är ansvarig för att ingen skada 
på den befintliga bebyggelsen uppstår under byggtiden. Om man är rädd för en 
eventuell skada på sin fastighet så rekommenderar vi att kontakta byggföretaget 
och framföra önskemål om att vibrationsmätningar och /eller besiktning av 
huset görs.

För de allmänna anläggningarna gäller att kommunen gör en riskanalys innan 
man påbörjar arbetet med dess utbyggnad. Om man då bedömer att det finns 
en risk för att närliggande hus kan påverkas gör man en besiktning och/eller 
vibrationsmätningar vid genomförandet.

4. Angelica och Olle Randevik

Den planerade bebyggelsen vid Kortebovägen och Björnebergsvägen är 
fortfarande för hög. Höghusen innebär fortfarande en stor insyn på vår tomt 
och i vårt hus, och en skuggbildning på tomten många fler timmar per år än i 
nuläget, trots sänkningen. Vi mister kvällssol och under flera månader per år 
flera timmar under eftermiddagen. Vi önskar att samtliga höghus-byggnader 
sänks ytterligare. Den ökade mängden boende innebär också en ökad trafik 
och påverkar den redan höga bullernivån utmed vägen. Även om riktvärdena 
inte överskrids så kommer bullret nu att bli mer frekvent. Vi önskar därför ett 
bullerplank mot vår tomt. Den ökade mängden människor som kommer stå vid 
busshållplatsen vid Kortebovägen i norrgående riktning kommer medföra ännu 
mer nedskräping och förstörelse på vår tomt och därför önskar vi att den flyttas 
några meter norrut där det inte finns några hus.

Kommentar

Efter samrådet har planförslaget justerats och höjden på den planerade 
bebyggelsen mot Kortebovägen har sänkts. En ny skuggstudie har gjorts och 
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kommunens bedömning är att skuggpåverkan på den befintliga villabebyggelsen 
i anslutning till planområdet är godtagbar.

Angående bullerplank så bygger kommunen i dagsläget inte bullerplank 
till privata fastighetsägare. Det är möjligt att söka bidrag för att själv bygga 
bullerplank. För att beviljas bidrag ska ljudnivåerna vid fasad vara minst 65 
dBA ekvivalent ljudnivå eller 75 dBA maximal ljudnivå när ansökan görs. 
Detta innebär att bidrag inte kan ges för en förväntad framtida ljudnivå utan 
endast för den situation som råder vid tidpunkten för ansökan. Bidraget gäller 
fönsteråtgärder, vilket innebär att ett bidrag för bullerplank beräknas på den 
fönsteryta, till de rumstyper som är bidragsberättigade, som skyddas av planket. 
För att läsa mer om kommunens bullerskyddsbidrag och för att göra ansökan, 
gå in på kommunens hemsida www.jonkoping.se sökord: bullerskyddsbidrag.

Busshållplatsen vid Kortebovägen är relativt ny. Kommunen har i dagsläget 
inga planer på att flytta på hållplatsen.

5. Henric Rubin

Ökad trafik på Furuvägen. Mer parkerad bilar från de nya husen på Furuvägen, 
parkeringar till folk och gäster kommer inte att räcka till för de nya husen. 
Kommer Furuvägen öppnas mot Kortebovägen? Ska det planteras träd och 
buskage måste det redan för början vara vuxna träd och buskage, tar ju år 
annars innan de är uppe. Räcker det med buskage för att skärma av öka ljud 
och buller.

Kommentar

Parkering till den nya bebyggelsen ska ske på kvartersmarken. Inom 
flerbostadsområdet i planområdets norra del möjliggör planen för ett 
parkeringsgarage under marken. Inom radhusområdet i planområdets södra del 
ska parkeringsbehovet lösas på den egna tomten. Furuvägen är en allmän gata 
som tillåter parkering. Kommunen har i dagsläget inga planer på att införa 
parkeringsförbud på Furuvägen.

Furuvägen är inte tänkt att öppnas mot Kortebovägen. En eventuell plantering 
av nya träd eller buskage på kvartersmark ligger på byggaktören och regleras 
inte i detaljplan.

Träden som redovisas på illustrationskartan står på kvartersmark varför 
exploatören ansvarar för att plantera dem. Dessa träd regleras därför inte i 
detaljplanen.
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Sammanfattning
Ändringar har gjorts för att försöka tillmötesgå inkomna synpunkter. 

Krav på bullerskydd vid uteplats har säkerställts  för  radhusen närmast 
Björnebergsvägen som omfattas av bestämmelsen m2.

Planbestämmelsen ”Vård” har förtydligats till ”Vårdboende” för att säkerställa 
att vårdinrättningarna kommer att inrymmas inom bestämmelsen för enskilt 
bebyggandet.

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  Christian Bruhn

Planchef   Planarkitekt
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