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SAMMANFATTNING  

Enligt Plan- och bygglagen är samrådet en obligatorisk del i en 

planprocess. Efter att ett samråd har hållits ska de inkomna 

synpunkterna sammanställas i en samrådsredogörelse. 

Samrådsredogörelsen blir då en del av planhandlingarna för det 

aktuella planområdet. I det här kandidatabetet granskas och 

undersöks hur en samrådsredogörelse skrivs. Det tar sin 

utgångspunkt i Plan- och bygglagen, i både den nuvarande och i 

regeringens proposition till en ny Plan- och bygglag. Sedan har det 

gjorts tre olika fallstudier på tre städer, Växjö, Jönköping och 

Kalmar. Där undersöks de enskilda samrådsredogörelserna var för 

sig, för att senare kunna jämföras med varandra. Det leder till 

rekommendationer för hur man skriver en så bra samrådsredogörelse 

som möjligt. 

Arbetet vänder sig främst till de som är insatta i ämnet, som 

kommuner, men även enskilda som är intresserade ska kunna läsa 

arbetet.     

 

 

 

 

 

”En samrådsredogörelse skall innehålla 

en redovisning av samrådskretsens 

olika synpunkter på såväl programmet 

som själv planen samt kommunens 

ställningstagande till dessa” 

(Boverket rev 2002 s. 58) 
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1. Inledning 

1.2 Ämnesval 

Jag har valt att undersöka tre planprocesser från tre olika kommuner 

i Småland. Det är tre redan utarbetade och delvis helt genomförda 

detaljplaner. Eftersom detaljplanerna har vunnit laga kraft så finns 

det material att studera. Jag har tänkt studera de olika områdens 

samråd, som är genomförda. Att då undersöka hur kommunen har 

behandlat de olika synpunkterna och kommentarerna som de har fått 

på projekten.  

I arbetet ska jag studera hur kommun behandlar de olika 

synpunkterna/kommentarerna som de får från olika parter på ett 

samråd. Först genom att studera PBL och sen i de tre olika fallen.  

 

1.2 Syfte 

Syftet är att undersöka hur de olika parterna i ett samråd behandlas. 

Att först studera PBL, där de står hur tungt de olika parterna ska 

behandlas, och sedan studera hur det appliceras i de olika fallen.  

 

1.3 Problembeskrivning  

Ett problem när vi som planeringsarkitekter ska genomföra en 

planprocess, kan vara att inte veta hur mycket vi ska ta hänsyn till de 

olika kommentarerna som kommer in. Oftast om synpunkter 

kommer från en medborgare, så tar man dem i beaktning, men sen 

händer det inte mer. Även om det står i PBL hur vi ska väga de olika 

synpunkterna, så är det ändå en visst övervägande som vi som 

planeringsarkitekter står inför. Ett annat problem som vi 

planeringsarkitekter ställs inför är att sammanställa alla synpunkter 

och kommentarer, som kommer in under samrådet, i en 

samrådsredogörelse. Det eftersom det inte finns några preciserade 

krav på hur man ska sammanställa.    
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1.4 Frågeställning 

 

 Hur vägs de olika parternas synpunkter/kommentarer 

enligt PBL? 

 Det här regelverket, enligt gällande PBL, är det något 

som appliceras på de tre planprocesserna? 

 Vad ska kommunen tänka på när de skriver en 

samrådsredogörelse? 
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2. Metod, teori och avgränsning 

2.1 Analysmetod 

Det första jag har valt är att göra är en litteraturstudie och då främst 

av PBL, men även på annan litteratur om ämnet. Sen ska jag studera 

de tre olika fallen och då använder jag analysmetoden kvalitativ 

fallstudie, av de tre områdena. Det eftersom inriktningen är på tre 

undersökningsenheter. En fallstudie kan vara upptäcktsstyrd eller 

teoristyrd, i denna studie används en upptäcktsstyrd fallstudie. Sedan 

till sist ska jag göra utfrågningar av planarkitekter, det ska ske via e-

post.  

 

2.2 Planeringsförutsättningar  

De tre detaljplanerna är lokaliserade i Smålands tre största städer, 

Växjö, Jönköping och Kalmar. De är av lite olika karaktär, men har 

försökt att undersöka liknade projekt. 

  

 

 

 

 

Växjö: 

Detaljplanen är beläget i norra Växjö och kallas för Östra lugnet. 

När hela området är utbyggt kommer ca 750 bostäder att stå färdiga. 

Området innefattas både av villor och flerbostadshus, men det 

kommer även finnas skola, förskola och boende med särskilda 

behov. Eftersom det omfattas av ett stort antal bostäder, så har 

kommunen valt att dela upp utbyggnaden i två etapper, etapp 1 och 

2. Det är etapp 1 som är helt utbyggt och etapp 2 som är under 

utbyggnad. Läget för Östra lugnet är attraktivt, eftersom det både har 

närhet till affärscentrum, som Norremark, och har närhet till naturen. 

Planområdet är beläget på Hovshaga i Växjö, det begränsas av 

Evedalsvägen och Domfällevägen men även av det f.d. smalspåret. 

Etapp 1 är ca 36 ha stort, meddans etapp 2 är 32 ha. (Växjö kommun 

2006 s. 9-10) 
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Bild 1. Östra lugnet, etapp 1 och 2. 

Planområdet innehåller två typer av gator, entrégator och 

lokalgator/bostadsgator. På hela området är det tänkt att det ska vara 

en hastighetsbegränsning på 30 km/h, för att det ska vara mer säkert 

för cyklister och fotgängare. Utformningen av entrégatorna ska vara 

enhetliga, hela gatusektionen ska vara 10 m och då innefattas 

körbana, trädplantering och separat gångbana. När det gäller 

lokalgatorna/bostadsgatorna så ska de vara minst 6,5 m breda. 

(Växjö kommun 2006 s. 13-14) 

 

 

Bild 2. Lokalgata sektion              Bild 3. Entrégata sektion 
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Jönköping: 

Planområdet är beläget drygt 7 km nordväst om centrala Jönköping, i 

den sydvästra delen av Bankeryd. Området ligger i anslutning till ett 

nyligen planerat bostadsområde i stadsdelen Torp och har lite drygt 

2 km till Bankeryds centrum. Planområdet begränsas av i söder 

Rickarps- och Målskogsvägen, i väster av öppna åkermarker, i öster 

av Kortebovägen och tillsist i norr av slänten som går till Torps gård. 

Hela planområdets areal uppgår till c 3 ha. (Jönköping kommun 

2009 Plan- och genomförandebeskrivning s. 5) 

 

Bild 4. Planområdets läge 

I det planerade planområdet föreslås området bebyggas med 24 

gruppbyggda friliggande villor, villorna ska vara fördelade på tre 

olika hustyper. Det som avgör vilken hustyp som ska användas är 

bl.a. marklutning och läget inom området. Det är både en- och 

tvåvåningshus och en del av husen har även deras gavel på gatan, allt 

för att få mer variation i området. (Jönköping kommun 2009 Plan- 

och genomförandebeskrivning s. 10) 
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Kalmar: 

Planområdet är beläget ca 6 km norr om Kalmars järnvägsstation. 

Området begränsas av Strängenäsvägen i söder och i sydost av 

Vänskapens väg. Här planeras en skoltomt, som ska innefatta både 

skola och förskola. Planområdet är ca 3,5 ha stort (Kalmar kommun 

2009 Planbeskrivning s. 1). Det är planerat att bygga ut i två olika 

etapper, i den första etappen ska de bygga fyra förskoleavdelningar i 

två olika moduler, men också ett mottagningskök för ca 150 

personer och personalkontor som ska försörja sex 

förskoleavdelningar. Den andra och senare etappen vet kommunen 

inte säkert när den kommer byggas. Den innefattas av två 

förskoleavdelningar till, tvåparallellig F-6 skola, skoladministration, 

om/utbyggnad av kök till ett tillagningskök för ca 450 personer, 

matsalsbyggnad, slöjdlokaler, samt en möjlig gymnastiksal. (Kalmar 

kommun 2009 Planbeskrivning s. 4) 
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Bild 5. 

Illustrationsplan 
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Eftersom det här är ett område som mestadels används av barn är det 

viktigt med säkra trafiklösningar. För att det ska uppnås har 

planerarna planerat in ett torg i närheten av skolans entré, men det är 

ändå på behörigt avstånd, för de barn som inte behöver använda 

torget. Bland annat så är det tänkt att det ska skapas en separat 

enkelriktad bussfil på torget, som bara ska få användas med speciellt 

tillstånd. Vad det gäller cykel- och gångtrafiken, så är det planerat en 

separat GC-väg norr om Strängenäsvägen. (Kalmar kommun 2009 

Planbeskrivning s. 5) 

 Bild 6. Sektion B-B 1:100, med torg, bussfil m.m.  

 

Bild 7. Sektion A-A 1:100, Strängenäsvägen  

2.3 Teoretiska utgångspunkter 

Arbetet kommer att ta sin utgångspunkt ur PBL, men även annan 

litteratur som behandlar ämnet. Sen ska arbetet bygga på de tre 

fallen, och då ska jag studera material om från de tre områdena, 

mestadels de olika samrådsredogörelserna men även de andra 

planhandlingarna som ingår i de olika detaljplanerna. Arbetet ska 

även utgå från utfrågningar av planarkitekter, via e-post. 

 

2.4 Avgränsning av uppgiften 

Uppgiften avgränsas med syftet och frågeställningarna. Men även av 

de tre fallen från Växjö, Jönköping och Kalmar.   
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3. Analys och resultat 

3.1 Upprättande av detaljplaner och 

områdesbestämmelser 

När kommunen ska upprätta detaljplaner och områdesbestämmelser 

så finns det regler som måste följas, dessa finns ganska detaljerat 

beskrivna i PBL.  När det kommer till de inomkommunala 

förfarandena är det bara  vissa avseende som är lagreglerat. Det leder 

till att varje kommun får på egen hand ta fram nämnd- och 

förvaltningsrutiner. (Boverket rev 2002 s. 21) 

Det finns främst två mål som ska uppfyllas när detaljplaner och 

områdesbestämmelser upprättas. Det första är att de berörda parterna 

ska garanteras kunna påverka utformningen av planen men även 

själva genomförandet. Det andra är att kunna så fort som möjligt 

behandla planen, så att den blir genomförd så enkelt som möjligt. 

Oavsett om kommunen upprättar en ny detaljplan eller ändrar en 

gammal, så gäller samma förfaranderegler. (Boverket rev 2002 s.21) 

Det finns två olika planförfarande för detaljplaner och 

områdesbestämmelser och det är antingen ”normalt planförfarande” 

eller ”enkelt planförfarande”. Oftast praktiseras normalt 

planförfarande, men det finns vissa undantag. Ett sådant undantag 

kan vara när planförslaget är av en begränsad betydelse och då 

saknar intresse för allmänheten, men den måste även vara förenlig 

med översiktsplanen och länsstyrelsens yttrande av den tänkta 

planen. (Boverket rev 2002 s. 21) 

 

  
ÖP 

 

 

Samråd/Underrättelse 

 

 

Antagande 

 

 

Prövning   

 

 

Laga kraft  

Enkelt 

planförfarande 
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3.2 Samrådsskedet 

Det finns både ett programskede och samrådsskede de ska ses som 

ett skeende i planprocessen, som allt eftersom leder till ett samråd. 

Om kommunen vill underlätta en planprocess ska 

medborgarinflytandet tillföras i ett tidigt stadium. När kommunen 

skapar en ny detaljplan eller områdesbestämmelser skall de samråda 

med de parter som är berörda. Detta gäller både för nya detaljplaner 

och ändringar av befintliga planer. Själva syftet med ett samråd är att 

skapa det bästa beslutsunderlaget, genom att samla in den kunskap 

och synpunkter som finns om det berörda området. Syftet är också 

att informera och ge insyn till de berörda intressenterna. Det är 

därför man ska ha ett samråd så tidigt som möjligt, för då har man 

inte byggt upp några hinder i planen. Enligt PBL kap. 5 20 §. 

(Boverket rev 2002 s. 23)  

Kommunen skall samråda med: 

 Länsstyrelsen 

 Lantmäterimyndigheten 

 Kommuner som berörs av förslaget 

  

ÖP 

 

 

Programsamråd 

 

 

Plansamråd 

 

 

Utställning 

 

 

Antagande 

 

 

Prövning 

 

 

Laga kraft 

Normalt 

planförfarande  
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Kommunen skall bereda tillfälle till samråd för: 

 Sakägare och de bostadsrätthavare, hyresgäster och boende 

som berörs av förslaget. 

 Myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som 

har väsentligt intresse av förslaget. 

På mötet förväntas länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och berörda 

kommuner att vara aktiva. Detta gäller speciellt för länsstyrelsen, 

eftersom de har en lagstadgad skyldighet att komma med 

planeringsunderlag under samrådstiden. (Boverket rev 2002 s.24) 

Dessa skyldigheter är: 

 Ge råd om tillämpningen av bestämmelserna i 2 och 3 kap. 

PBL 

 Ska även verka för riksintressen enligt 3 och 4 kap. och 

miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB tillgodoses. 

 Samordna mellankommunala intressen 

 Och tillsist bevaka statens myndighetsintressen. 

Detta gör att länsstyrelsen har ett generellt rådgivningsuppdrag och 

inte bara att samordna statliga intressen, som ibland kan vara 

motstridiga. (Boverket rev 2002 s. 24) 

En förtydligande beskrivning på de olika berörda parterna: 

 Sakägare, det är ägare till fast egendom och innehavare av 

annan särskild rätt i denna än hyresrätt och bostadsrätt. 

Dessa personer bör finnas i fastighetsförteckningen.  

 Bostadsrättshavare och hyresgäst; är någon/några som har 

bostadsrättsbevis eller ett kontrakt på en lägenhet eller en 

lokal.  

 Boende, avser de som bor i lägenheten som tillhör 

familjen, men som ej står på kontraktet. Och här räknas 

även andrahandshyresgäster och inneboende med.  

 I beskrivningen ”sammanslutning som har väsentligt 

intresse” ingår det bl.a. hyresgästorganisationen som har 

en förhandlingsrätt, fastighetsägarföreningen, facklig 

organisation, handikapporganisation, men även natur- och 

friluftsorganisation. 

 I benämningen ”myndigheter som har väsentligt intresse” 

ingår det t.ex. landstingskommunala och 

primärkommunala organ, för deras intresse bevakas inte av 

länsstyrelsen. 
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Innan kommunen tillkallar till ett samråd bör man avgränsa vilka 

fastigheter som berörs. Då är det viktigt att tänka på att 

samrådskretsen oftast är större än vad som står i 

fastighetsförteckningen. Även myndigheter och sammanslutningar 

bör förtecknas. (Boverket rev 2002 s. 24) 

3.2.1 Samrådstillfällen 

Om kommunen ska göra det lättare för sig i samrådsförfarandet, ska 

de planera in regelbundna möten med länsstyrelsen. På dessa möten 

kan det förekomma att andra myndigheter och kommuner deltar. Det 

kan även vara viktigt för kommunen att ingå ett så tidigt som möjligt 

samarbete med t.ex. vägförvaltningen, allt för att underlätta plan 

arbetet. Ofta blir det många samrådsmöten eftersom det hela tiden 

tillkommer ny fakta till planförslaget. I slutet av skeendet skall 

länsstyrelsen ha sammanställt alla sina synpunkter på förslaget, ett så 

kallat samrådsyttrande. (Boverket rev 2002 s. 25) 

Hur ett samråd ska gå till beror mycket på om hur många berörda 

parter som ska delta. Om det är många, så ska kommunen anordna 

ett offentligt möte eller en samrådsutställning. Men om det bara 

berör några få så kan det räcka med ett utskick av förslaget och 

telefonkontakt eller kanske ett personligt möte på platsen. Det som 

avgör, hur många samrådstillfällen kommunen ska anordna beror på 

hur komplicerad planeringsuppgiften är. (Boverket rev 2002 s. 25) 

Vid ett samråd bör kommunen tydligt föra fram motiven till 

förslaget, visa planeringsunderlag, även visa vad följderna blir och 

tillsist visa eventuella alternativ på förslag. Det är viktigt att tidigt 

skapa tillfällen för samråd med de kommunala förvaltningarna och 

nämnderna, som skall ansvara för genomförandet av planen. De ska 

kunna ge sina synpunkter under hela samrådsskedet. Även berörda 

intressenter ska kunna lämna in skriftliga synpunkter under hela 

skeendet. De måste vara skriftliga för att det är endast de som kan 

ligga som grund för rätten att överklaga efter att planen har blivit 

antagen, om då synpunkterna inte blivit tillgodosedda. (Boverket rev 

2002 s. 25)  

3.2.2 Meddelande om samråd 

När kommunen ska meddela att det ska vara ett möte eller 

utställning kan de använda sig utav olika sätt för att nå ut. Till 

exempel affischer, brev, flygblad i brevlådan eller i en ortstidning. 

Kommunen är även skyldig att särskilt informera enskilda sakägare. 

Detta måste ske minst en vecka innan mötet ska hållas. (Boverket 

rev 2002 s. 25) 
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3.2.3 Samrådsredogörelse 

När kommunen har haft ett samråd för ett program och/eller 

planförslag så ska de redovisa resultatet i en samrådsredogörelse. En 

sådan ska innehålla alla synpunkter, som kom fram under samråds 

tiden och kommunens kommentarer till dessa synpunkter. Detta 

gäller alla synpunkter, även de som inte har omedelbar betydelse för 

planförslaget, utan istället har en betydelse för ett närliggande 

område. Men av de synpunkter man får in ska kommunen lägga stor 

vikt på de som inte tillgodoses. Det är även viktigt att kommunen är 

tydliga med sina kommentarer så att det inte blir några missförstånd, 

för annars kan det bli problem längre fram i planprocessen. 

(Boverket rev 2002 s. 26) 
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3.3 Hur vägs de olika parternas 

synpunkter/kommentarer enligt PBL? 

3.3.1 Plan- och bygglagen  

I plan- och bygglagen som är från 1987, är den uppdelad i olika 

kapitel. Exempel på kapitlen är översiktsplan och krav på byggnader 

m.m., men denna rapport är fokuserad på detaljplanen. Detaljplanen 

går under kapitel 5, som heter Detaljplan och områdesbestämmelser. 

Om vi studera samrådet och deras bestämmelser i det femte kapitlet 

så står det följande: 

5 kap. 20 § 

När program utarbetas och när förslag till detaljplan upprättas, skall 

kommunen samråda med länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och 

kommuner som berörs av programmet eller förslaget. Sakägare och 

de bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs av 

programmet eller förslaget samt de myndigheter, sammanslutningar 

och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av programmet 

eller förslaget skall beredas tillfälle till samråd. 

5 kap. 21 § 

Syftet med samråd är att förbättra beslutsunderlaget och att ge 

möjlighet till insyn och påverkan. Under samråden bör kommunen 

redovisa planeringsunderlag av betydelse samt de viktigaste 

följderna av förslaget. När det finns program eller 

miljökonsekvensbeskrivning, skall även dessa redovisas. Vid samråd 

om ett förslag till detaljplan skall motiven till förslaget redovisas. 

De synpunkter som har framförts vid samråden samt kommentarer 

och förslag med anledning av synpunkterna skall redovisas i en 

gemensam samrådsredogörelse. 

5 kap. 22 § 

Under samrådet skall länsstyrelsen särskilt ta till vara och samordna 

statens intressen och därvid    

1. ge råd om tillämpningen av 2 och 3 kap., 

2. verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken 

tillgodoses och miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken 

iakttas, och 

3. verka för att sådana frågor om användning av mark- och 

vattenområden som angår två eller flera kommuner samordnas på ett 

lämpligt sätt.    
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3.3.2 Den nya Plan- och bygglagen  

Från och med den 2 maj 2011 börjar den nya plan- och byggplanen 

gälla, och i den har det ändrats en del. Till exempel så har de bytt 

namn på kapitel 5, som nu ska heta, Att ta fram detaljplaner och 

områdesbestämmelser. De har även tagit fram en helt egen 

underrubrik till samråd. 

5 kap. 11 § 

I arbetet med att ta fram ett program enligt 10 § eller ett förslag till 

en detaljplan ska kommunen samråda med  

1. länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och de kommuner som 

berörs,  

2. de kända sakägarna och de kända bostadsrättshavare, hyresgäster 

och boende som berörs,  

3. de kända organisationer av hyresgäster som har avtal om 

förhandlingsordning för en berörd fastighet eller, om någon 

förhandlingsordning inte gäller, som är anslutna till en 

riksorganisation inom vars verksamhetsområde en berörd fastighet är 

belägen, och  

4. de myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har 

ett väsentligt intresse av förslaget.  

För samråd enligt första stycket 2–4 är det tillräckligt att kommunen 

ger tillfälle till samråd.  

Om genomförandet av planen kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan, ska samrådet genomföras så att det uppfyller 

bestämmelserna i 6 kap. 6 §, 13 § andra stycket och 15 § 

miljöbalken.  

5 kap. 12 § 

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som 

möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. 

5 kap. 13 § 

Under ett samråd om en detaljplan ska kommunen redovisa plan-

förslaget, skälen för förslaget och det planeringsunderlag som har 

betydelse. Om det finns ett program enligt 10 §, ska programmet 

redovisas.  

5 kap. 14 § 

Under samrådet ska länsstyrelsen särskilt  

1. ta till vara och samordna statens intressen,  

2. ge råd om tillämpningen av 2 kap.,  

3. verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken 

tillgodoses, att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken följs 
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och att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken inte upphävs i strid 

med gällande bestämmelser,  

4. verka för att sådana frågor om användningen av mark- och 

vattenområden som angår två eller flera kommuner samordnas på ett 

lämpligt sätt, och  

5. verka för att en bebyggelse eller ett byggnadsverk inte blir 

olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till 

risken för olyckor, översvämning eller erosion.  

5 kap. 15 § 

För ett planförslag som avses i 7 § 1 är det, i stället för det som sägs 

i 11 och 13 §§, tillräckligt att kommunen underrättar länsstyrelsen, 

kända sakägare och dem som anges i 11 § första stycket 3 och 4 och 

ger dem tillfälle till samråd om förslaget.  

5 kap. 16 § 

För ett planförslag som avses i 7 § 2 eller 3 behöver samråd enligt 

11–15 §§ endast ske om prövningen av det andra ärendet är avslutad 

och  

1. den miljökonsekvensbeskrivning som finns i det ärendet inte är 

tillräcklig eller inte längre är aktuell för detaljplaneärendet, eller  

2. samråd inte har skett i det andra ärendet med alla dem som ska 

omfattas av samråd enligt 11 §.  

I ett fall som avses i första stycket 2 är det tillräckligt att komplettera 

detaljplaneärendet så att samråd sker med dem som inte omfattades 

av samrådet i det andra ärendet.  

5 kap. 17 § 

Kommunen ska redovisa de synpunkter som kommit fram i samrådet 

samt de kommentarer och förslag som kommunen har med 

anledning av synpunkterna. Redovisningen ska göras samlat för alla 

synpunkter som har kommit fram (samrådsredogörelse). För ett 

planförslag som avses i 7 § är det tillräckligt att redovisningen görs i 

granskningsutlåtandet enligt 23 §.  

Om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan, ska samrådsredogörelsen utformas så att den också 

uppfyller kraven i 6 kap. 16 § andra stycket miljöbalken.  
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3.3.3 Jämförelse mellan den gällande och nya plan- och 

bygglagen 

I den gällande Plan- och bygglagen påträffas detaljplanen i det femte 

kapitlet, som benämns med rubriken ”Detaljplan och 

områdesbestämmelser”, var av samrådet behandlas i 5 kap. 20-22 §. 

I den nya Plan- och bygglagen är detaljplanen fortfarande under det 

femte kapitlet, men det är en ny rubrik på kapitlet nämligen ”Att ta 

fram detaljplaner och områdesbestämmelser”. En underrubrik som 

har tillkommit till den nya Plan- och bygglagen är ”Samråd”, där allt 

som berör samrådet behandlas, mer specifikt så handlar det om 5 

kap. 11-17 §.  

 

I de två första pargraferna i de olika Plan- och bygglagarna, 5 kap. 

20 § i den gällande och 5 kap. 11 § i den nya, står det beskrivet vilka 

som kommunen måste samråda med. Det som är skillnaden är att i 

den nya så är de olika aktörerna tydligt rangordnade i en lista, men 

det berör fortfarande samma aktörer. De olika aktörerna är bl.a. 

länsstyrelsen, sakägare och myndigheter.   

 

När det kommer till syftet med samrådet är det detsamma, det är 

fortfarande att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt men 

även att möjliggöra insyn och påverkan för berörda aktörer. Den 

gällande Plan- och bygglagen tar upp det här i 5 kap. 21 §, i början 

av paragrafen, medans i den nya så har det fått en egen paragraf 5 

kap. 12 §.  

 

I den gällande Plan- och bygglagen står det att kommunen bör under 

samrådet redovisa planeringsunderlag som har betydelse och även 

vilka följder planen kommer att få. Det här beskrivs i 5 kap. 21 § i 

mitten av paragrafen. Skillnaden är att i den nya Plan- och 

bygglagen står det att kommunen ska redovisa planförslaget, och i 

den gällande står det bör redovisa. Den specifika paragrafen som det 

här redovisas i är 5 kap. 13 §.  

 

Länsstyrelsens roll i ett samråd är att undersöka ifall planen 

uppfyller olika specifika intressen, i den gällande Plan- och 

bygglagen består det av tre olika punkter som länsstyrelsen ska 

granska planen efter: 
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1. ge råd om tillämpningen av 2 och 3 kap., 

2. verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken 

tillgodoses och miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. 

miljöbalken iakttas, och 

3. verka för att sådana frågor om användning av mark- och 

vattenområden som angår två eller flera kommuner 

samordnas på ett lämpligt sätt.    

(5 kap. 22 §) 

I den nya Plan- och bygglagen har länsstyrelsens roll utvecklats, de 

har fler specifika intressen att behandla, närmare bestämt fem olika: 

1. ta till vara och samordna statens intressen, 

2. ge råd om tillämpningen av 2 kap.,  

3. verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken 

tillgodoses, att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. 

miljöbalken följs och att strandskydd enligt 7 kap. 

miljöbalken inte upphävs i strid med gällande 

bestämmelser, 

4. verka för att sådana frågor om användningen av mark- och 

vattenområden som angår två eller flera kommuner 

samordnas på ett lämpligt sätt, och  

5. verka för att en bebyggelse eller ett byggnadsverk inte blir 

olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet 

eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. 

(5 kap. 14 §) 

De två olika lagarna tar upp att länsstyrelsen ska samordna statens 

intresse, men i den nya Plan- och bygglagen så har det fått en egen 

punkt, det gör att det blir mer tydligt, att beakta statens intresse. En 

annan skillnad är att i den gällande så ska länsstyrelsen ge råd om 

tillämpning av 2 och 3 kap., medans i den nya berörs bara 2 kap. av 

det här kravet. Vad det gäller riksintressena enligt 3 och 4 kap. 

miljöbalken är det likadant i den gällande och nya Plan- och 

bygglagen, det gäller även miljökvalitetsnormerna enligt 5 kap. 

miljöbalken. Ett tillägg i den nya lagen är att det påpekas att 

strandskyddet är viktigt att undersökas och se om det följs enligt 7 

kap. miljöbalken. Den sista punkten i den nya Plan- och bygglagen 

är helt ny och här förklaras länsstyrelsen verka för att byggnader och 

byggnadsverk inte ska påverka människors hälsa eller säkerhet eller 

öka risken för olyckor, översvämning eller erosion. 
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3.3.4 Hur vägs de olika parterna i den gällande/nya 

Plan- och bygglagen 

Gällande PBL 

1. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och kommuner som 

berörs av programmet eller förslaget. 

2. Sakägare och de bostadsrättshavare, hyresgäster och boende 

som berörs av programmet eller förslaget. 

3. Myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som 

har ett väsentligt intresse av programmet eller förslaget.  

Nya PBL 

1. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och de kommuner som 

berörs,  

2. De kända sakägarna och de kända bostadsrättshavare, 

hyresgäster och boende som berörs,  

3. De kända organisationer av hyresgäster som har avtal om 

förhandlingsordning för en berörd fastighet eller, om någon 

förhandlingsordning inte gäller, som är anslutna till en 

riksorganisation inom vars verksamhetsområde en berörd 

fastighet är belägen, och  

4. De myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som 

har ett väsentligt intresse av förslaget.  

 

I de här två listorna kan man läsa av hur kommunen ska bedöma de 

olika synpunkterna/kommentarer som kommer in. De aktörer som 

står först i listan kommer med synpunkter/kommentarer som 

kommunen mest ska ta hänsyn till i sin planering. Sedan följs de 

efterföljande i den angivna ordningen.  
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3.4 Det här regelverket, enligt gällande PBL, är det 

något som appliceras på de tre planprocesserna? 

Sammanställning av Samrådsredogörelserna  

3.4.1 Växjö 

Planhandlingarna har varit utsända för granskning till olika 

förvaltningar och myndigheter, men även till de boende inom 

området. Detta skedde mellan 2004-08-02 och 2004-09-13, allt i 

enlighet med 5 kap. 20 § PBL. Sedan har det även skett annonsering 

i lokala tidningar, i två omgångar, där det stod information om 

utbyggnaden och även tid för ett informationsmöte. Det har även 

funnits information till allmänheten på kommunens hemsida. Mötet 

hölls den 17 augusti 2004 i Gustavslundsskolan på Hovshaga. 

(Bilaga 1 s. 56 ff.)   

Inkomna synpunkter: 

 Länsstyrelsen 

 Tekniska nämndens AU 

 Kommunstyrelsens AU 

 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

 Skol- och Barnomsorgsnämnden 

 Socialnämnden 

 Fritidsnämnden 

 Omsorgsnämnden 

 Hyresbostäder i Växjö 

 Länstrafiken Kronoberg 

 Smålands Museum 

 VEAB 

 Ägare till Växjö 7:70 

 Ägare till Växjö 7:68 

 Ägare till Lilla Hultet 3 

 Ägare till Kronoberg 2:21 

 Ägare till Stora Hultet 1 

 Samfällighetsförening Evedal-Kronoberg 

 Bättringsvägens intresseförening 

 Boende på Hälsovägen 

 Boende på Hovgårdsvägen 11, 17 och 21 

 Jan Idlinge, Hovshaga 

Följande har godkänt förslaget skriftligt: 

 Skogsvårdsstyrelsen 

 Kulturnämnden 
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 Polismyndigheten 

 Sydkraft 

 Värends Räddningstjänst 

 Lantmäterimyndigheten 

 Hyresgästföreningen 

 Fastighetsägarna Syd 

 KFAB 

 Ägare till Lekatten 2 

 Ägare till Gäddan 41 

 Ägare till Kronoberg 2:1 

 

Länsstyrelsen:  

De har sammanställt en noga utläggning om planförslaget. De har en 

hel del yttrande och synpunkter på förslaget. Kommunen kommer 

med utförliga kommentarer och bemöter länsstyrelsens yttrande. 

Kommunen hänvisar även till den tekniska nämndens yttrande. 

 

Tekniska nämnden: 

Kommer med yttrande om främst vattenledningar, och dess 

kapacitet. De påpekar att dessa måste byggas ut, för att kunna ta 

hand om den ökade kapaciteten. Kommunen hänvisar till att de har 

kompletterat planhandlingarna med hur dagvattnet ska tas hand om, 

och även deras kommentarer angående etapp utbyggnaden, har nu 

kompletterats i planhandlingarna. 

 

Kommunstyrelsens AU (arbetsutskott):  

De kommer med en rad synpunkter, som är väl beskrivna och 

utarbetade. Kommunen möter upp de synpunkter, med att påpeka att 

vissa yttrande redan har behandlats. Angående vissa synpunkter står 

kommunen fast vid sin plan, men de har tagit synpunkterna i 

beaktning. 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden: 

De har synpunkter angående miljöbedömningen i programmet, att de 

skulle behöva kompletteras. Kommunen hänvisar till att de redan har 

kompletterat planhandlingarna, eller att det ska behandlas längre 

fram i planprocessen. Sen kommer miljö- och hälsoskyddsnämnden 

med synpunkter angående bussgator, men kommunen kommer inte 

med någon kommentar angående detta.  
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Skol- och barnomsorgsnämnden:  

Det ökade behovet av nya skolor och förskolor påpekas av skol- och 

barnomsorgsnämnden. De är medvetna om att det kanske inte är 

aktuellt förrän längre fram i processen. Som skol- och 

barnomsorgsnämnden antar, så svarar kommunen att det är mycket 

möjligt till att det blir aktuellt längre fram i processen. 

 

Socialnämnden:  

Är positiva till utvecklingen i området, att det bl.a. är blandade 

upplåtelseformer. Sen kommer de med en efterfråga om hur stora 

lägenheterna ska vara, de anser att det skulle vara bra med 4 eller 5-

rummare. Kommunen besvarar synpunkterna genom att förklara att i 

planhandlingar tas det inte upp hur stora lägenheterna får vara. De 

hänvisar även socialnämnden till kommunledningskontoret, för att 

där anmäla sitt intresse för hyresrätter.  

 

Fritidsnämnden: 

Har synpunkter angående korsningar och då mötet mellan gång- och 

cykeltrafik och motortrafik. Kommunen hänvisar till att 

trafikavdelningen jobbar med detta och att det kommer att redovisas 

längre fram i processen. Fritidsnämnden påpekar också att det bör 

byggas en ny idrottsplats, som under skoltid används av skolan och 

under kvällstid av föreningar, men detta har kommunen inte gjort 

något utlåtande om.  

 

Omsorgsnämnden:  

De skriver att de planerar att bygga 10 lägenheter, i två olika 

byggnader, för personer med psykiska funktionshinder. Och påpekar 

att det är viktigt med hur byggnader i närheten utformas, så att de 

inte stör de boende. Kommunen förstår deras yttrande och möter bra, 

med konkreta förslag. 

 

Hyresbostäder:  

De påpekar att det är viktigt med att alla upplåtelseformer finns i 

området. I planområdet finns det inte mark för arbetsplatser och 

fritidsaktiviteter, det anser hyresbostäder är viktigt ur social-/ och 

miljöperspektiv. Kommunen kommenterar att det inte är tänkt att det 

ska finnas arbetsplatser inom området, men de kan tänka sig att 

överväga kontorslokaler i bottenvåningarna.  
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Länstrafiken Kronoberg:   

Kollektivtrafiken som ska försörja området finns inte med i 

planhandlingarna, det påpekar Länstrafiken Kronoberg. De har 

synpunkter även på att detta inte tas upp så tidigt som det ska göras, 

enligt dem, i en planprocess. Kommunen hänvisar till ett speciellt 

samråd, bara mellan kommunen och Länstrafiken Kronoberg. Efter 

mötet kompletterades planhandlingarna med redovisningar på hur 

kollektivförsörjningen av Östra Lugnet ska gå till.  

 

Smålands Museum: 

Påpekar att det på området finns olika fornlämningar, att det är 

viktigt att undersöka det och ta bort dem från platsen. Det är 

kommunen helt med på, därför ska Växjö kommun begära en 

undersökning av berörd mark angående fornlämningar och det görs 

hos länsstyrelse. Det ska genomföras innan kommande 

detaljplanearbete.  

 

VEAB:  

Har synpunkter angående ledningar i området, både de i luften och 

de i marken. De påpekar även att det kommer att behövas flera nya 

transformatorstationer i området. VEAB erbjuder också sin hjälp, 

genom att i ett så tidigt skede ta del av beräknat effektbehov för 

området gällande värme och varmvatten. Kommunen kommenterar 

det med att förklara att planhandlingarna redan har kompletterats 

med högspännings luftledningar och möjlighet till att ersätta dem.  

Vad det gäller transformatorstationerna och nodstationerna så 

hänvisar kommunen till att det kommer under kommande planering. 

 

Ägare till Växjö 7:70:  

Har synpunkter angående infarten till planområdet, vill lägga den 

mer österut. Har också yttrande om att lägga ett grönområde i 

närheten av infarten. Kommunen anser att det är något de kan 

diskutera, alltså in-/ utfart, längre fram i processen. De kommenterar 

inte förfrågan om ett grönområde.  
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Ägare till Växjö 7:68: 

Vill fortsätta med sin befintliga verksamhet, som bedrivs där idag 

utan inskränkningar och restriktioner. Kommunen kommenterar med 

att de kommer att ta kontakt med ägaren inför detaljplanering av den 

aktuella marken. Men programmet utgår från att all befintlig 

verksamhet ska bibehållas.  

 

Ägare till Lilla Hultet 3, Ägare till Kronoberg 2:21, Jan Idlinge: 

Alla tre har uttryckt att de inte är för bebyggelse på Östra Lugnet, 

alla tre kommer med olika yttrande mer eller mindre relevanta. 

Kommunens kommentar är att Växjö kommun behöver bostäder. De 

hänvisar även till översiktsplanen, där det står att Östra Lugnet är ett 

bra exploateringsområde. 

 

Ägare till Stora Hultet 1, Samfällighetsföreningen Evedal – 

Kronoberg:  

Ägare till Stora Hultet anser att en enskild väg bör byggas, och att 

den befintliga grusvägen görs om till att den bara få användas för 

gång- och cykeltrafik. Samfällighetsföreningen Evedal – Kronoberg 

har synpunkter på trafikplaneringen av området. Kommunen möter 

synpunkterna med att det är viktigt med trafikplanering och förklarar 

sig. De anser precis som ägare till Stora Hult 1, att man bara bör 

tillåta gång- och cykeltrafik på grusvägen. Sedan överlämnas 

Samfällighetsföreningen Evedal – Kronobergs skrivelse till tekniska 

förvaltningen, för att den ska kunna användas som grund till ändring 

av trafikföreskriften.  
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Bättringsvägens intresseförening, Boende på Hälsövägen: 

Bättringsvägens intresseförening, genom deras ordförande, lämnar in 

en protest till att bygga Östra Lugnet med anledning av ökad 

trafikmängd. De har synpunkter på hur trafikplaneringen av området 

har gått till och hur angörande vägar ska utformas. Boende på 

Hälsövägen är i största allmänhet besviken på att man bygger mer på 

Hovshaga, främst för att det ökar trafikmängden avsevärt. Bland 

annat vill han sänka farten på Kungsgårdsvägen till 30 km/h. 

Kommunen hänvisar till tekniska förvaltningen(trafikavdelningen), 

som ska undersöka dagsläget angående trafikläget. Vad det gäller 

Kungsgårdsvägen så tillhör den stadens huvudgatunät och kan därför 

inte sänka hastigheten, eftersom dessa gator kräver bra 

framkomlighet. Kommunen meddelar att planhandlingarna kommer 

att kompletteras med en trafikmätning och en trafikprognos som ska 

beröra de aktuella bostadsprojekten på Hovshaga.  

 

Boende på Hovgårdsvägen (tre fastighetsägare):  

Anser att trafiksituationen på Hovshaga redan nu är ansträng och om 

Östra Lugnet byggs ut kommer den öka ännu mer. Bland annat anser 

de att öppna upp en annan gata, för att underlätta trafikflödet. Sedan 

vill de sänka hastigheten på en viktig gata, för att minska utsläppen 

och bullret och öka trafiksäkerheten. I frågan om att sänka 

hastigheten, så säger kommunen att det inte är möjligt, eftersom den 

ingår i stadens huvudgator. Vad det gäller frågan om att öppna upp 

en viss gata, så förklarar kommunen att förslaget håller på att 

behandlas och att det kommer tas ett politiskt beslut under den 

kommande hösten.   

 

 

Efter samrådet har planhandlingarna kompletterats på följande 

vis: 

 Förtydligats hur dagvattnet ska behandlas  

 Även gjort förtydligande angående kollektivtrafiken  

 Det har även skapats en etappindelning inom området, och då 

med i vilken ordning som det ska byggas ut 

 Tillförts en trafikmätning med en trafikprognos    
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Sammanställning av bemötandet av 

synpunkterna/kommentarerna  

Gällande PBL 

1 = Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och kommuner som 

berörs av programmet eller förslaget. 

2 = Sakägare och de bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som 

berörs av programmet eller förslaget. 

3 = Myndigheter, sammanslutning och enskilda i övrigt som har ett 

väsentligt intresse av programmet eller förslaget.  

Har kommunen tagit med aktörernas synpunkter/kommentarer 

i följande planarbete?   

Nr. Namn Ja Nej Delvis 

1 Länsstyrelsen    

2 Ägaren till Växjö 7:70     

 Ägare till Växjö 7:68    

 Ägare till Lilla Hultet 3    

 Ägare till Kronoberg 2:21    

 Ägare till Stora Hultet 1    

3 Tekniska nämndens AU    

 Kommunstyrelsens AU    

 Miljö- och hälsoskyddsnämnden    

 Skol- och barnomsorgsnämnden    

 Socialnämnden    

 Fritidsnämnden    

 Omsorgsnämnden    

 Hyresbostäder i Växjö    

 Länstrafiken Kronoberg    

 Smålands Museum    

 VEAB    

 Samfällighetsförening Evedal-

Kronoberg 

   

 Bättringsvägens intresseförening     

 Boende på Hälsovägen    

 Boende på Hovgårdsvägen 11, 17 

och 21 

   

 Jan Idlinge, Hovshaga    
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I tabeller här över kan det inte utläsas något tydligt mönster, det enda 

är att kommunen har hållit med i 11 av 22 synpunkter/kommentarer 

och om man lägger till de som de håller med delvis blir det 

tillsammans 18. Rankordningen följs, med två undantag; Ägare till 

Lilla Hultet 3 och Ägare till Kronoberg 2:21, som inte har fått 

igenom det som de ville. Men den här rankordningen kan kommunen 

inte alltid följa, eftersom det beror på vad aktörerna har för 

synpunkter/kommentarer.  
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3.4.2 Jönköping  

Stadsbyggnadsnämnden i Jönköping informerades i ärendet och efter 

det har de beslutat att skicka ut planförslaget på samråd. Det pågick 

under 20 april 2009 t.o.m. 29 maj 2009 (26 juni för förvaltningar och 

myndigheter). De har skickat samrådshandlingarna på posten till 

länsstyrelsen, kommunstyrelsen, berörda förvaltningar och 

myndigheter samt berörda grannar. Handlingarna har även funnit på 

kommunens hemsida, men de har även funnits tillhanda i Träffpunkt 

Jönköping. Samrådsmötet hölls i Nyarpsstugan, Torpleden, 

Bankeryd den 7 maj 2009. Mötet besöktes av ett tjugotal personer. 

Den fråga som mest diskuterades var trafiksituationen längs 

Kortebovägen. (Bilaga 2 s. 66 ff.) 

Inkomna synpunkter: 

 Länsstyrelsen   

 Marie Agélii   

 Skol & barnomsorgsförv.  

 Lantbrukarnas riksförbund  

 Miljönämnden   

 Villaägarna    

 Räddningstjänsten   

 Vattenfall   

 Kulturnämnden   

Efter samrådstidens slut har nedanstående skriftliga 

synpunkter/svar inkommit: 

 Fritidsnämnden   

 Tekniska nämnden     

Länsstyrelsen: 

De kommer med synpunkter angående att planområdet ligger i den 

yttre zonen för flygbuller från trafiken från Jönköpings flygplats, 

Axamo. Därför påpekar länsstyrelsen att det är viktigt att kommunen 

lägger till detta till planhandlingarna. Kommunen borde alltså 

redogöra vad de anser om flygbullret, vilka värden man ska 

acceptera. Länsstyrelsen har undersökt behovsbedömningen och på 

den har de ingen erinran. Kommunen meddelar att de är fullt 

medvetna om det med flygbullret. De hänvisar till miljökontoret, 

som har gjort en undersökning av det enskilda fallet. I deras 

bedömning kom de fram till att bostadsbebyggelse är möjligt. 
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Marie Agélii (Målskog 8:1):  

Marie Agélii äger en tomt som angränsar planområdet. Agélii har en 

del synpunkter på förslaget, bl.a. tycker hon kunna utläsa att en väg 

tänks läggas på del och i anslutning till Målskog 8:1. Agélii har 

ansökt om att få exploatera marken innan, men har blivit avslagen, 

så nu tycker hon att det nästan är fräckt av Jönköping kommun att 

detaljplanera ett angränsande område. Därför vill hon överklaga 

detaljplanen för vägbygge i anslutning till eller på Målskog 8:1. 

Kommunen bemöter kritiken, genom att förklara hur det fungerar 

med detaljplanering kontra bygglov. Och de slår bort den kritiken 

som hon framför. Tillsist förklarar kommunen att det inte är aktuellt 

att överklaga än, inte förrän stadsbyggnadsnämnden har tagit ett 

beslut om att anta planförslaget.  

 

Skol- och barnomsorgsförvaltningen:  

De påpekar att det redan nu innan den tänkta bebyggelsen är byggd, 

finns en bristande kapacitet av då främst skolan men det gäller även 

förskolan. Det som de påpekar är att den tänkta bebyggelsen 

kommer att förstärka problemet. Annars har skol- och 

barnomsorgsförvaltningen inget att invända mot förslaget. 

Kommunen har inte kommenterat detta. 

Lantbrukarnas riksförbund:  

De har synpunkter på att den nya tänkta bebyggelsen tar jordbruks- 

och kulturlandskap i anspråk. De tycker att det är förkastligt, för det 

kommer bidra till att man fortsätter att exploatera ännu mer västerut. 

Sen yttrar de även om ängsmarken, de förtydligade vad som är vad. 

Sedan tar de upp att i närheten av den nya bebyggelsen finns det 

jordbruk och att det kommer bli problem med att folket som flyttar 

in i husen att de kommer att klaga, på framförallt lukten. Det 

kommer att leda till problem för lantbrukarna. Har även åsikter kring 

dagvatten frågan och de anser att kommunen har behandlat 

frågan/uppgiften dåligt. Kommunen besvarar de olika påståendena, 

genom att göra olika förtydligande och förklaringar. Bland annat så 

förklarar de att det finns vissa regler när det kommer till jordbruk 

och då i frågan om hur man får och inte får gödsla. De hänvisar även 

till att miljökontoret delar den här uppfattningen. När det gäller 

dagvattenhanteringen så kommenterar kommunen det genom att 

förklara att det visst finns i planhandlingarna, men att själv 

detaljplaneringen inte har påbörjats. 
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Miljönämnden:      

De har konstaterat att planen gör en viss påverkan på miljön. Under 

förutsättning att kommunen tar miljönämndens yttrande i beaktning 

bedöms uppkomna konsekvenser av att genomföra planförslaget ge 

en acceptabel miljöpåverkan. Det leder i sin tur till att man inte 

behöver kräva en miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken. 

Miljönämnden gör bara konstateranden, det gör att kommunen inte 

kommer med några kommentarer.  

 

Villaägarna Södra Vätterbygden:  

De tycker att det är positivt med att det blir ett nytt villaområde, 

eftersom det är en brist på tomtmark för småhus. De påpekar att det 

är önskvärt för blivande villaägare att ha viss valfrihet vid 

utformning av byggnaden. Att det därför är dåligt, som det är tänkt 

med det här förslaget, att ha 24 friliggande villor i tre olika 

utförande. Sedan har de även synpunkter på trafiksituationen och då 

främst var in- och utfarten placeras, men de har även synpunkter om 

trafiksäkerheten. Det gäller främst hur det är tänkt att passera en 

väldigt trafikerad väg, kommunen föreslår ett övergångsställe, men 

Villaägarna Södra Vätterbygden föreslår istället en gång- och 

cykeltunnel under den aktuella vägen. Vad det gäller valfriheter och 

möjlighet till en egen utformning av sin tomt, förklarar kommunen 

att det just i det här fallet är bäst att ha det som det var tänkt från 

början, med de tre typhusen. Anledningen är att de anser att det 

oftast uppstår problem, eftersom terrängen är väldigt kuperad. Vad 

det gäller förfrågan om en gång- och cykeltunnel, så gör terrängen 

att det inte går att genomföra. Kommunen anser att de ska kunna 

garantera säkerheten, genom att de sänker hastigheten och att 

passagen kan ske i två etapper. 

 

Räddningstjänsten:   

De meddelar att insatstiden är 10 minuter och därför finns det 

speciella regler/lagar att följa och de informerar räddningstjänsten 

om. De påpekar även att det är viktigt med att det är rätt avstånd, 

mellan uppställningsplatsen för brandbilen och husen. Kommunen 

besvara det med att meddela att planhandlingarna ska kompletteras 

enligt räddningstjänstens yttrande.  
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Vattenfall Eldistribution AB:  

De påpekar att Vattenfall inte har några anläggningar inom 

planområdet. Inom området är det Vattenfall som har 

distributionsansvar och för att de ska kunna ansluta den nya 

bebyggelsen måste de sättas ut en ny transformatorstation. Därför 

behövs det läggas till ett e-område på detaljplanen och beroende på 

var stationen placeras kommer det bli aktuellt med att dra kablar och 

då behövs det lägga till u-områden. Kommunen förklarar att de har 

två föreslagna lägen för transformatorstationerna och att det har ett 

alternativt läge. Det här alternativa läget har efter samråd med 

Vattenfall och fastighetsägaren godkänns. 

 

Kulturnämnden:   

De kommer med ett konstaterande om att den nya byggnationen 

kommer få konsekvenser för det agrara landskapet, eftersom det 

ersätts med byggnationer. Eftersom de bara kommer med ett 

konstaterande så kommenterar kommunen inte. 

 

Tekniska nämnden: 

De kommer med en hel del åsikter inom det tekniska området av 

planförslaget. De påpekar bl.a. att göra den tilltänkta rondellen i 

området till en gemensamhetsanläggning, men de föreslår även en 

byggnation av en ny tryckstegringsstation. Kommunen kommenterar 

det genom att meddela att planhandlingarna kommer att 

kompletteras enligt tekniska nämndens synpunkter. 

 

Efter samrådet har planhandlingarna kompletterats på följande 

vis: 

 För att kunna skapa ett avskärande dike mot naturmarken i 

norr görs det ett område som en gemensamhetsanläggning 

som ska användas för det här ändamålet.  

 Efter att gatumarken har blivit förprojekterad har gränserna 

mot planområdet och mot angränsande villatomter justerats i 

enlighet.  

 I den sydöstra delen har det lagts in en byggrätt för en 

pumpstation på plankartan.  
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Sammanställning av bemötandet av 

synpunkterna/kommentarerna  

Gällande PBL 

1 = Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och kommuner som 

berörs av programmet eller förslaget. 

2 = Sakägare och de bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som 

berörs av programmet eller förslaget. 

3 = Myndigheter, sammanslutning och enskilda i övrigt som har ett 

väsentligt intresse av programmet eller förslaget.  

Har kommunen tagit med aktörernas synpunkter/kommentarer 

i följande planarbete? 

Nr. Namn Ja Nej Delvis 

1 Länsstyrelsen     

2 Marie Agélii     

3 Skol & barnomsorgsförvaltningen    

 Lantbrukarnas riksförbund    

 Miljönämnden    

 Villaägarna    

 Räddningstjänsten    

 Vattenfall    

 Kulturnämnden    

 Fritidsnämnden    

 Tekniska nämnden    
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Av tabellen här över kan man inte ut läsa något tydligt mönster, men 

de har bara motsagt sig en av de inkomna 

synpunkterna/kommentarer och det är den från Skol & 

barnomsorgsförvaltningen. Sedan är det tre olika aktörer som bara 

har kommit med konstaterande, alltså de vill inte ändra något. 

Tabellen visar också att kommunen har tagit de flesta 

synpunkterna/kommentarerna med i sitt fortsatta planeringsarbete. 

Vad det beträffar rankordningen, så har kommunen bara motsatt sig 

en aktör som tillhör den tredje i ordningen och det är enligt 

regelverket.   
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3.4.3 Kalmar 

Mellan 2009-02-11 till 2009-03-09 har planförslaget varit ute för 

samråd. Det har gjort att planförslaget har skickats till myndigheter, 

förvaltningar och föreningar allt efter en sändlista. Men planförslaget 

har även skickats till fastighetsägare enligt fastighetsförteckningen. 

De skriftliga synpunkter som kom in har sammanfattats och 

kommenterats och detta bildar en samrådsredogörelse. (Bilaga 3 s. 

75 ff.) 

 

Inkomna synpunkter: 

 Länsstyrelsen 

 Lantmäterimyndigheten 

 Richard Olsén (Friheten 4) 

 Gatu- och parkkontoret 

 Kommunledningskontoret 

 Barn- och ungdomsförvaltningen 

 Fastighets- inköpskontoret 

 Kalmar Vatten AB 

 Kalmarsundsregionens Renhållare 

 Brandkåren 

 Kalmar Läns Trafik AB 

 Björkenäs villaförening 

Följande har godkänt förslaget skriftligt: 

 Kultur- och fritidsförvaltningen 

 Socialförvaltningen 

 Omsorgsförvaltningen 

 Kalmar Energi Värme AB 

 E.ON Elnät Sverige AB (via e-post) 

 Telekommunikation Kreû & Rosander (via e-post) 

 Naturskyddsföreningen 

 

Länsstyrelsen:  

De har inga synpunkter och i och med det så håller de med 

kommunen i deras antagande om att planen inte bedöms innebära 

betydande miljöpåverkan och att planförslaget har ett motiverat 

ställningstagande.  
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Lantmäterimyndigheten: 

De kommer tre väldigt klara synpunkter på planförslaget, de två 

första handlar om dagvattenhanteringen och den sista handlar om 

genomförandebeskrivningen. Det som kommunen gör är att bemöta 

synpunkterna från Lantmäterimyndigheten genom att förtydliga på 

vissa områden, men i angivna fall så håller de med om kritiken och 

ändrar som de önskar. 

 

Richard Olsén (Friheten 4):  

Han godkänner planförslaget, med en invändning och det är att han 

anser att kommunen borde lägga en GC-väg utmed skoltomtens 

södra gräns. Kommunens kommentar till förslaget är att de håller 

med och därför anlägger de en separat GC-väg norr om 

Strängenäsvägen, alltså där Richard Olsén efterfrågade vägen.  

 

Gatu- och parkkontoret:  

Det har skrivit en sammanställning på en hel del synpunkter 

angående den aktuella detaljplanen, sammanlagt så kommer de med 

sju olika synpunkter. Kommunen bemöter synpunkterna på olika vis 

bl.a. så förklarar de att en viss synpunkt inte behandlats just i den här 

detaljplanen. Några synpunkter som kom in höll kommunen med 

om, men det fanns en synpunkt som kommunen inte höll med om. 

Sammanfattningsvis så hade kommunen svar på de synpunkter som 

Gatu- och parkkontoret kom med.  

 

Kommunledningskontoret: 

De har synpunkter angående trafiksituation på torget vid skolan, de 

vill att planerarna tar och tittar på planeringen av torget så att det är 

säkert. Kommunens kommentar till det är att de anser att de redan 

har undersökt det och att deras förslag är tillräckligt säkert. 

Föräldrarna som ska hämta och lämna sina barn hänvisas till den 

södra delen av torget. Alltså bilarna får inte komma så nära skolan, 

det får bara vissa bussar med ett speciellt tillstånd gör, men även i 

det här fallet så är bussarna på behörigt avstånd från skolans entré.  
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Barn- och ungdomsförvaltningen:   

De kommer med två synpunkter på planförslaget. Den första 

synpunkten är att de föreslår att utöka skoltomten åt nordost. 

Kommunen svarar med kommentaren att de ska justera planen enligt 

vad barn- och ungdomsförvaltningen önskar. Den andra synpunkten 

rör den tänkta lekytan på skolgården, eftersom den är tänkt att vara 

nedsänkt. Att den ska vara nedsänkt har barn- och 

ungdomsförvaltningen inget att erinra mot, men som det ser ut nu är 

det tänkt att dagvattenhanteringen ska ske där och det går de inte 

med på. Eftersom det kommer att leda till att ytan kommer att stå 

vattenfylld, flera gånger per år. I den här frågan om den nedsänkta 

lektyan, så förklarar kommunen att det är meningen att den ska 

översvämmas några gånger om året. Men de meddelar även att om 

det inte fungerar i verkligheten, så finns det en möjlighet till att man 

släpper ut vattnet, för de tänkta rören ska vara dimensionerade för att 

klara av det. Fast påpekar att det inte är så lätt att genomföra 

utsläppet av vattnet, för innan det kan bli möjligt måste de hitta ett 

annat alternativ till dagvattnet.  

 

 

Fastighets- och inköpskontoret:    

De önskar att planen utvidgas åt nordost precis som barn- och 

ungdomsförvaltningen. Det är för att de vill ha möjligheten till 

utbyggnad av framtida byggnader. Precis som vid barn- och 

ungdomsförvaltningens förslag håller kommunen med och meddelar 

att de tänker justera planen enlig önskemålen.  

 

Kalmar Vatten AB: 

De påpekar att de vill ha en viss bredd på u-området, de vill även att 

det förlängs på ett vissa ställen. Kommunen meddelar att plankartan 

kommer att justeras i enighet med Kalmar Vatten AB:s önskemål.  
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Kalmarsundsregionens Renhållare:  

Det första som de gör är att informera om att det är viktigt att med 

tillräckliga utrymmen för de sopsorteringsfraktioner som finns idag. 

Sedan påpekare de att det är viktigt att angöringsplatsen för sopbilen 

följer de rekommendationerna som finns idag. Kommunen 

kommenterar det med att meddela att man för in en ny rubrik i 

planhandlingar, ”Regler för avfallsutrymmen och transportvägar 

m.m.” och den ska föras in under ”Kretsloppsfrågor”. Seden låter 

kommunen meddela att angöringsplatsen håller redan nu 

”sopbilsstandard”.   

 

Brandkåren:  

De påpekar att det är viktigt att planen följer de krav som gäller för 

åtkomligheten för räddningstjänsten men de kraven ska även följas 

vid utrymning. Kommunen kommenterar med att förklara att 

planförslaget inte medför några hinder för deras krav.  

 

Kalmar Läns Trafik AB:   

De godkänner planförslaget, men de skulle vilja vara delaktiga i 

planeringen av busshållsplatsen vid torget. Kommunen svarar att 

busshållsplatsen är dimensionerat efter de önskemål om enskild 

bussfil och med den svängradie som krävs. De tar även upp 

alternativ till placering av busshållsplatsen på planområdet. Men 

kommunen svarar inte på förfrågan som Kalmar Läns Trafik AB 

kom med.  

 

Björkenäs villaförening:    

De lägger fram en önskan om en separat GC-väg längs en väg som 

inte finns i planområdet. De påpekar också att de har fört fram det 

här önskemålet tidigare. Eftersom förslaget om en ny GC-väg ligger 

utanför planområdet så förklarar kommunen att det här förslaget inte 

tas upp i den här detaljplanen. Deras önskemål har noterats. 

 

 

Efter samrådet har planhandlingarna kompletterats på följande 

vis: 

 En ny GC-väg anläggs norr om Strängenäsvägen 

 Vad det gäller angöringen vid torget, så är detaljstudier och 

klargörande gjorda  
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Sammanställning av bemötandet av 

synpunkterna/kommentarerna 

Gällande PBL 

1 = Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och kommuner som 

berörs av programmet eller förslaget. 

2 = Sakägare och de bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som 

berörs av programmet eller förslaget. 

3 = Myndigheter, sammanslutning och enskilda i övrigt som har ett 

väsentligt intresse av programmet eller förslaget.  

Har kommunen tagit med aktörernas synpunkter/kommentarer 

i följande planarbete? 

Nr. Namn Ja Nej Delvis 

1 Länsstyrelsen    

 Lantmäterimyndigheten    

2 Richard Olsén (Friheten 4)    

3 Gatu- och parkkontoret    

 Kommunledningskontoret    

 Barn- och ungdomsförvaltningen    

 Fastighets- inköpskontoret    

 Kalmar Vatten AB    

 Kalmarsundsregionens renhållare    

 Brandkåren    

 Kalmar Läns Trafik AB    

 Björkenäs villaförening     
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I tabellen kan det utläsas att kommunen har tagit nästan alla 

synpunkter/kommentarer med i sin fortsatta planering, det är bara 3 

av totalt 11 som de bara har tagit med delvis. Länsstyrelsen har bara 

kommit med konstateranden, alltså de har inget att anmärka. Vad det 

gäller rankordningen kan det inte utläsas något, de på kommunen har 

ansett att nästan alla synpunkter/kommentarer är viktiga.   
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3.4.4 Jämförelse av behandlade 

synpunkter/kommentarer 

Växjö: 

 

Jönköping: 

 

Kalmar: 

 

Jämför jag de olika diagrammen kan jag utläsa att det bara är 5 

synpunkter/kommentarer av totalt 41 där kommunerna inte håller 

med. I de övriga 36 aktörernas åsikter så anser kommunerna att 

deras synpunkter/kommentarer ska beaktas helt eller delvis. I de här 

tre fallen kan jag utläsa att kommunerna verkligen ta med aktörerna 

synpunkter/kommentarer i framtida planering.  
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3.5 Vad ska kommunen tänka på när de skriver en 

samrådsredogörelse? 

Analys av samrådsredogörelserna 

3.5.1 Växjö 

De skickade ut de olika planhandlingarna till de olika berörda 

myndigheterna och förvaltningar, som kommunen bör göra. Det här 

pågick under lite drygt en månad, och det skedde i enighet med 5 

kap. 20 § PBL.  Sedan har de varit tydliga att informera de övriga 

medborgarna, i lokala tidningar och på Växjö kommuns hemsida. 

(Bilaga 1 s. 56 ff.) 

 

I början av samrådsredogörelsen innan de påbörjar att redovisa de 

olika synpunkterna som har inkommit, så redovisas tydligt vilka 

yttrande som har inkommit med eller utan synpunkter. Det är något 

som underlätta, för att få en bra överblick över hur 

samrådsredogörelsen kommer att presenteras på de följande sidorna. 

(Bilaga 1 s. 56 ff.)  

 

Därefter kommer de olika yttranden, som har kommit in, med 

efterföljande kommentarer från kommunen. Hur kommunen har valt 

att sammanställa synpunkterna kunde ha framställts tydligare. 

Eftersom det nu kan upplevas som om de inkomna synpunkterna och 

kommentarerna flyter ihop, det eftersom de är skrivna i samma 

typsnitt. De kunde istället ha valt att göra antingen synpunkterna 

eller kommentarerna i kursiv stil. Det leder till att personen som ska 

läsa samrådsredogörelse får en snabbare överblick.  

(Bilaga 1 s. 56 ff.) 

 

I slutet av samrådsredogörelse finns det en liten lista där de har 

sammanställt vad som har kompletterats/förtydligats i 

planhandlingarna. Den här enkla listan underlättar därför att man får 

en snabb överblick över vad som samrådet har bidraget till.  

(Bilaga 1 s.56 ff.) 
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3.5.2 Jönköping        

Stadsbyggnadsnämnden beslutade att skicka ut planförslaget på 

samråd, samrådstiden pågick i över en månad fast för förvaltningar 

och myndigheter så var tiden nästan en hel månad längre. 

Stadsbyggnadsnämnden informerade de olika berörda parterna som 

de ska göra, t.ex. länsstyrelsen och myndigheter men även berörda 

grannar. Dessa parter fick de olika planhandlingarna skickade till 

sig. För dem som inte direkt är berörda av planförslaget, så kunde 

dessa läsa om planförslaget på Jönköpings kommuns hemsida eller i 

en lokal tidning. (Bilaga 2 s. 66 ff.)  

 

Innan sammanställningen av synpunkterna är redovisade, så får man 

som läsare en kort uppmålande beskrivning av mötet. I den här 

beskrivningen står det, att det var ett tjugotal som besökte mötet, 

man får också veta vilken fråga som mest diskuterades och det var 

trafiksituationen längs Kortebovägen. Efter det här följer en lista på 

vilka som har lämnat synpunkter, här kan man både utläsa vilket 

datum som dessa synpunkter kom in, men även vilket nummer de 

olika aktörerna kommer att ha i samrådsredogörelse. De har 

följaktligen numrerat de olika synpunkterna, om man t.ex. skulle 

vilja läsa miljönämndens synpunkter på planförslaget, så letar man 

upp fem, i redogörelsen. (Bilaga 2 s. 66 ff.) 

 

Samrådsredogörelsen är tydligt skriven, med klara numrerade 

överskrifter. Sedan är upplägget på texten klar och tydlig, eftersom 

man som läsare upplever en klar skillnad mellan vad som är 

inkommen synpunkt och vad som är kommuns kommentarer. Den 

överskådligheten har skapats lätt med att synpunkterna är i normal 

stil utan någon förstärkning i typsnittet, medans kommentarerna är 

skrivet i kursivt. Det leder till att ögat lättare kan läsa av innehållet. 

(Bilaga 2 s. 66 ff.) 

 

I slutet av samrådsredogörelsen kommer en sammanfattning där det 

sammanfattas vad som har varit huvudtemat på de synpunkter som 

har inkommit som t.ex. trafiksäkerheten. Det här följs av en lista av 

punkter på vad som kommer ändras på plankartan. Dessa punkter 

upplevs som ganska så svårförstådda, det pga. att språket är 

byråkratiskt. I en sammanfattning ska det tydligt framgå vad som har 

gjorts efter samrådet. (Bilaga 2 s. 66 ff.) 
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3.5.3 Kalmar     

Samrådsredogörelsen inleds med en kort redogörelser för hur 

samrådet har gått till. De redogör t.ex. hur lång tid planförslaget har 

varit på samråd, det var på samråd i knappt en månad. De har också 

använt sig utav en sändlista när de kontaktade bl.a. myndigheter och 

fastighetsförteckningen när de kontaktade fastighetsägarna. Det ger 

en tydlig bild av hur det har gått till när de skickade ut planförslaget. 

Sedan förklarar de att de inkomna synpunkterna kommenteras här 

nedan, det är bra för att göra ett förtydligande.  

(Bilaga 3 s. 75 ff.) 

 

Det här följs av en redogörelse av synpunkter och kommunens 

kommentar till yttranden. Det är ingen skillnad i typsnittet på 

synpunkterna och kommentarerna, om de hade gjort det hade det 

blivit mer tydligt. Ett bra förtydligande som har gjorts i 

sammanställningen är att ha numrerat varje synpunkt om de har fler 

än en synpunkt, det gör det lättare att uppfatta om de har besvarat 

alla synpunkter. Det eftersom i kommunens kommentarer har de 

numrerat även deras utlåtanden.  

(Bilaga 3 s. 75 ff.) 

 

I slutet skrivs det en sammanställning på vilka som har godkänt 

planförslaget skriftligt, det kan vara bra att veta vilka som har 

granskat planförslaget, men som inte har invändningar. Jag tycker att 

listan, över vilka som har godkänt förslaget, borde komma i början 

så att läsaren är medveten om det innan man läser hela 

samrådsredogörelsen. Allra sist finns en sammanfattning, som är 

väldigt kort och koncentrerad och det gör att det blir tydligt, för 

läsaren, att veta vad samrådet betydde. Att det inte används en så 

svår svenska är också att rekommendera.  

(Bilaga 3 s. 75 ff.)  
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3.5.4 Jämförelse mellan de tre samrådsredogörelserna          

Vid första anblicken på de tre samrådsredogörelserna kan de 

upplevas som väldigt lika uppbyggda. Första så presenteras de 

inkomna synpunkterna med kommunens kommentarer och i slutet är 

det någon form utav sammanfattning/sammanställning av vad 

samrådet har bidragit till i det fortsatta planerings arbetet.  

 

Men studerar man dem noga så upptäcks skillnader, mellan de olika 

sammanställningarna. Ingen av de tre är kompletta, utan en 

sammanslagning av lite från varje samrådsredogörelse skulle leda till 

en bra fungerande redogörelse.  

 

I Växjös redogörelse så är framförallt början väldigt tydlig och då 

syftar jag på listan över vilka som har lämnat synpunkter, även om 

den kunde varit tydligare. Om man istället kombinera Växjös tydliga 

lista med Jönköpings numrerade och daterade, så skulle den bli 

komplett. I alla tre samrådsredogörelserna har det används olika 

metoder för att markera vad som är kommentarer och vad som är 

synpunkt. I Jönköpings redogörelse är det en bestämd skillnad 

mellan synpunkt och kommentar, eftersom kommentaren är i 

kursivt. Det upplevs som det enklaste för ögat, att uppfatta och att få 

en snabb överblick.  

 

Att numrera de olika aktörerna, som har lämnat synpunkter på 

planförslaget, underlättar orienteringen av samrådsredogörelsen. Det 

har de gjort i Jönköpings redogörelse och det bidrar till att den blir 

lättförstålig. Sedan kan synpunkterna, om en aktör kommer med fler 

än en, numreras för att skilja lättare på dem. Det har de gjort i 

Kalmar, vilket gör att man tydligare kan skilja på vad kommunen 

egentligen kommenterar. Annars kan kommentarerna flyta in i 

varandra och det leder till att det blir svårt att urskilja vad de 

egentligen svarar på.  

 

I frågan om vilket slags språk som ska användas, så är detta alltid en 

övervägning från författaren. Det ska vara enkelt och konkret 

uttryckt, så att även den vanliga människan förstår. Ska inte beskriva 

det med onödigt svårförståeliga ord. Vad det gäller 

sammanfattningen i slutet så ska den vara kortfattad och vara i 

punktform, allt för att få en bra koll på vad samrådet bidrog till i det 

fortsatta arbetet.  
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3.5.5 Planarkitekternas åsikter angående 

samrådsredogörelsen, från respektive kommun 

Jag har kontaktat de tre kommunerna via e-post och frågat 

planarkitekten om deras erfarenheter angående samrådsredogörelsen. 

Det har jag gjort för att få en större förståelse för hur det går till på 

olika kommuner, för att undersöka om det är någon skillnad mellan 

dem. Jag ställde tre frågor; 

1. Använder ni någon mall när ni skriver samrådsredogörelsen? 

”Vi använder ingen särskild mall för samrådsredogörelse” 

 (Djana Micanovic, Planchef Växjö kommun, e-post) 

”Ja, de flesta av oss handläggare använder samma utformning, från 

fall till fall” 

 (Mats Davidsson, Planarkitekt Jönköping kommun, e-post) 

”Ja. Men jag anpassar mallen efter förutsättningar som gäller för 

varje enskilt ärende” 

 (Johan Öster, Planarkitekt Kalmar kommun, e-post)  

2. Tycker du att det är lätt eller svårt att skriva samrådsredogörelsen? 

”Innehållet beror ju på vad det är frågan om, vad ärendet handlar 

om. Oftast skriver man av yttranden helt eller sammanfattar frågor 

rubrikvis (t.ex. om det är många som skriver om samma sak som 

trafiken, naturen, befintligbebyggelse) och kommenterar dessa 

"ämnesvis". Ibland kommenterar vi varje yttrande för sig; ibland 

"ämnesvis" (som sagt om det är samma synpunkt/frågor som 

upprepas av många)” 

 (Djana Micanovic, Planchef Växjö kommun, e-post) 

”Jag tycker att det är ganska lätt, även om det ofta kan bli 

tidsödande på grund av ett stort antal människor med annan 

uppfattning är kommunen” 

 (Mats Davidsson, Planarkitekt Jönköping kommun, e-post) 

”Det beror väldigt mycket på omfattningen/ kompliciteten av svaren 

som kommer in. Då jag inte arbetat med detaljplaner innan jag kom 

till Kalmar kommun, så lär jag mig fortfarande planprocessen vilket 

betyder att jag tycker att samrådsredogörelsen är svår att utföra” 

 (Johan Öster, Planarkitekt Kalmar Kommun, e-post) 
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3. Brukar det uppstå några problem, när man sammanställer? 

”Alla ärenden är ju olika och unika likaså samrådsredogörelsen” 

 (Djana Micanovic, Planchef Växjö kommun, e-post) 

”Nej, det tycker jag inte.” 

 (Mats Davidsson, Planarkitekt Jönköping kommun, e-post) 

”Problem som uppstår kan vara att vissa instanser inte svarar eller 

att flera intressen strider mot varandra” 

 (Johan Öster, Planarkitekt Kalmar kommun, e-post) 

 

Det jag kan utläsa i den första frågan är att det skiljer sig en hel del 

mellan de olika kommunerna. I Växjö använder de inte någon mall 

för samrådsredogörelsen, medans de i Jönköping och Kalmar 

använder helt eller delvis någon form av mall. Vad det beträffar den 

andra frågan som jag ställde, så anser kommunerna att de beror 

mycket på om det är en komplicerad planprocess. I Jönköping anser 

de att det kan vara väldigt tidskrävande, om det är många människor 

som har en annan uppfattning än kommunen. Den sista frågan 

hänger delvis ihop med den föregående, därför tycker Växjö att det 

beror på hur ärendet ser ut. I Kalmar så kan det uppstå problem när 

olika instanser inte svarar när de ska, eller om olika intressen strider 

mot varandra, medans kommunen i Jönköping verkar inte ha några 

uppenbara problem. 

 

Sammanfattningsvis kan jag utläsa att det skiljer sig en del mellan de 

olika kommunerna, om hur de ser på samrådsredogörelsen. En 

företeelse som ändå verkar liknade på de olika kontoren, är att det 

som bestämmer om en samrådsredogörelse blir enkel eller svår att 

sammanställa, är om det är en komplicerad planprocess eller inte.  
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3.5.6 Rekommendationer     

 

 En tydlig lista över inkomna synpunkter; 

Denna lista ska vara numrerad, alltså varje aktör som har 

lämnat en synpunkt ska få en siffra framför sig. Denna siffra 

ska läsaren sen kunna leta upp längre ner i 

samrådsredogörelsen, alltså läsaren får det lättare att navigera 

sig. Men listan ska också innehålla datum, när de olika 

synpunkterna kom in till kommunen. 

 

 Separera de olika synpunkterna, som kommer från samma 

aktör, med en siffra efter; 

Det underlättar eftersom då kan läsaren lättare kontrollera att 

kommunen verkligen svarat på alla synpunkter som har 

kommit in.  

 

 Gör en tydlig skillnad mellan synpunkterna och 

kommentarerna; 

Alltså att den ena av dem kan vara i kursiv stil och den andra 

i normal. Allt för att underlätta att det inte smälter ihop till en 

enda lång text.  

 

 Använd ett klart och tydligt språk; 

Det är en övervägning från författaren, men det är viktigt att 

tänka på att en samrådsredogörelse ska kunna läsas av 

vanliga människor och inte bara av de som är insatta i 

områdesbegreppen.  

 

 Gör en tydlig sammanfattning på slutet; 

Så att läsaren enkelt kan förstå vad kommunen kom fram till 

i samband med samrådet. Men där ska bara tas upp det 

väsentliga, inte varenda detalj som har ändrats i 

planhandlingarna.    
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3.6 Diskussion 

I mitt arbete så kretsar allting runt samrådsredogörelsen och ska bl.a. 

svara på frågan; vad är en samrådsredogörelse nu egentligen? Det är 

ingen enkel fråga att svara på, men rent juridiskt så är det en av de 

obligatoriska planhandlingarna vid ett normalt planförfarande. Det är 

ett dokument som ska sammanställa de olika parternas synpunkter 

och kommunens kommentarer till dessa.  

 

När jag började studera samrådsredogörelserna så trodde jag inte det 

skulle kunna vara någon större skillnad på dem. Detta eftersom när 

jag slog det första ögonkastet på dem upplevde de som likadana. 

Första kom det en inledning, sen oftast en lista på inkomna 

synpunkter, sen kom synpunkterna och kommentarerna och tillsist 

kom en sammanfattning av något slag. Sen när jag började studera 

dem mer noggrant så upptäckte jag stora skillnader. 

 

Eftersom en samrådsredogörelse oftast består av fyra delar, som jag 

nämner här ovan, så borde man införa någon form av mall för hur 

man skriver en så bra samrådsredogörelse som möjligt. Denna mall 

borde i grunden innehålla de fyra olika delarna, sedan borde det 

finnas rekommendationer vad det gäller resten av texten, det tar jag 

upp i föregående avsnitt. En rekommendation kan vara att använda 

sig utav olika typsnitt i texten för att skilja på vad som är vad.  

 

Nu när jag har frågat olika kommuner om hur de jobbar, var det 

gäller en mall för samrådsredogörelsen, har jag upptäck att det finns 

på en del kommuner. Om det redan finns på en del kommuner så 

borde det inte vara svårt att införa en allmän mall för alla Sveriges 

kommuner. Om kommunerna inför en allmän mall för 

samrådsredogörelsen, så skulle det leda till att kommunerna enklare 

skulle kunna samarbeta över kommungränserna, det skulle i sin tur 

underlätta regional planeringen som blir allt vanligare i dagens 

planering.  
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4. Slutord  

Nu när jag har studerat de olika samrådsredogörelserna har jag fått 

en mycket bättre förståelse av vad det innebär. Att det kanske inte 

alltid är så enkelt att sammanställa allas synpunkter och kommentera 

detta. Men med några enkla strukturändringar, så kan 

samrådsredogörelsen bli ett lättöverskådligt dokument.    
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http://www.vaxjo.se/VaxjoTemplates/Public/Pages/Page.aspx?id=38086
http://www.vaxjo.se/VaxjoTemplates/Public/Pages/Page.aspx?id=38086
http://www.vaxjo.se/VaxjoTemplates/Public/Pages/Page.aspx?id=38086
http://www.vaxjo.se/VaxjoTemplates/Public/Pages/Page.aspx?id=38086


Sanna Johansson Fp07 

Kandidatarbete FM1402 

VT 2010 

 

 
56 

Bild 4. Planområdets läge.  

Jönköping kommun (2009). Plan- och genomförandebeskrivning 

Bankeryds Torp 1:11 (pdf-dokument) s. 5. Hämtat från 

http://www.jonkoping.se/toppmeny/omkommunen/verksamhetochor

ganisation/forvaltningar/stadsbyggnadskontoret/detaljplaner/samrad

utstallningantagande/antagandeskede/bankerydstorp111.4.2b4859e0

1219ab2411e80008364.html. Hämtat 16 april 2010. 

 

Bild 5. Illustrationsplan.  

Kalmar kommun (2009) Illustrationsplan Bankeryds Torp 1:11 (pdf-

dokument). Hämtat från 

http://www.jonkoping.se/toppmeny/omkommunen/verksamhetochor

ganisation/forvaltningar/stadsbyggnadskontoret/detaljplaner/samrad

utstallningantagande/antagandeskede/bankerydstorp111.4.2b4859e0

1219ab2411e80008364.html. Hämtat den 5 maj. 

 

Bild 6. Sektion B-B.  

Kalmar kommun (2009) Illustrationsplan Bankeryds Torp 1:11 (pdf-

dokument). Hämtat från 

http://www.jonkoping.se/toppmeny/omkommunen/verksamhetochor

ganisation/forvaltningar/stadsbyggnadskontoret/detaljplaner/samrad

utstallningantagande/antagandeskede/bankerydstorp111.4.2b4859e0

1219ab2411e80008364.html. Hämtat den 5 maj. 

 

Bild 7. Sektion A-A.  

Kalmar kommun (2009) Illustrationsplan Bankeryds Torp 1:11 (pdf-

dokument). Hämtat från 

http://www.jonkoping.se/toppmeny/omkommunen/verksamhetochor

ganisation/forvaltningar/stadsbyggnadskontoret/detaljplaner/samrad

utstallningantagande/antagandeskede/bankerydstorp111.4.2b4859e0

1219ab2411e80008364.html. Hämtat den 5 maj.  

http://www.jonkoping.se/toppmeny/omkommunen/verksamhetochorganisation/forvaltningar/stadsbyggnadskontoret/detaljplaner/samradutstallningantagande/antagandeskede/bankerydstorp111.4.2b4859e01219ab2411e80008364.html
http://www.jonkoping.se/toppmeny/omkommunen/verksamhetochorganisation/forvaltningar/stadsbyggnadskontoret/detaljplaner/samradutstallningantagande/antagandeskede/bankerydstorp111.4.2b4859e01219ab2411e80008364.html
http://www.jonkoping.se/toppmeny/omkommunen/verksamhetochorganisation/forvaltningar/stadsbyggnadskontoret/detaljplaner/samradutstallningantagande/antagandeskede/bankerydstorp111.4.2b4859e01219ab2411e80008364.html
http://www.jonkoping.se/toppmeny/omkommunen/verksamhetochorganisation/forvaltningar/stadsbyggnadskontoret/detaljplaner/samradutstallningantagande/antagandeskede/bankerydstorp111.4.2b4859e01219ab2411e80008364.html
http://www.jonkoping.se/toppmeny/omkommunen/verksamhetochorganisation/forvaltningar/stadsbyggnadskontoret/detaljplaner/samradutstallningantagande/antagandeskede/bankerydstorp111.4.2b4859e01219ab2411e80008364.html
http://www.jonkoping.se/toppmeny/omkommunen/verksamhetochorganisation/forvaltningar/stadsbyggnadskontoret/detaljplaner/samradutstallningantagande/antagandeskede/bankerydstorp111.4.2b4859e01219ab2411e80008364.html
http://www.jonkoping.se/toppmeny/omkommunen/verksamhetochorganisation/forvaltningar/stadsbyggnadskontoret/detaljplaner/samradutstallningantagande/antagandeskede/bankerydstorp111.4.2b4859e01219ab2411e80008364.html
http://www.jonkoping.se/toppmeny/omkommunen/verksamhetochorganisation/forvaltningar/stadsbyggnadskontoret/detaljplaner/samradutstallningantagande/antagandeskede/bankerydstorp111.4.2b4859e01219ab2411e80008364.html
http://www.jonkoping.se/toppmeny/omkommunen/verksamhetochorganisation/forvaltningar/stadsbyggnadskontoret/detaljplaner/samradutstallningantagande/antagandeskede/bankerydstorp111.4.2b4859e01219ab2411e80008364.html
http://www.jonkoping.se/toppmeny/omkommunen/verksamhetochorganisation/forvaltningar/stadsbyggnadskontoret/detaljplaner/samradutstallningantagande/antagandeskede/bankerydstorp111.4.2b4859e01219ab2411e80008364.html
http://www.jonkoping.se/toppmeny/omkommunen/verksamhetochorganisation/forvaltningar/stadsbyggnadskontoret/detaljplaner/samradutstallningantagande/antagandeskede/bankerydstorp111.4.2b4859e01219ab2411e80008364.html
http://www.jonkoping.se/toppmeny/omkommunen/verksamhetochorganisation/forvaltningar/stadsbyggnadskontoret/detaljplaner/samradutstallningantagande/antagandeskede/bankerydstorp111.4.2b4859e01219ab2411e80008364.html
http://www.jonkoping.se/toppmeny/omkommunen/verksamhetochorganisation/forvaltningar/stadsbyggnadskontoret/detaljplaner/samradutstallningantagande/antagandeskede/bankerydstorp111.4.2b4859e01219ab2411e80008364.html
http://www.jonkoping.se/toppmeny/omkommunen/verksamhetochorganisation/forvaltningar/stadsbyggnadskontoret/detaljplaner/samradutstallningantagande/antagandeskede/bankerydstorp111.4.2b4859e01219ab2411e80008364.html
http://www.jonkoping.se/toppmeny/omkommunen/verksamhetochorganisation/forvaltningar/stadsbyggnadskontoret/detaljplaner/samradutstallningantagande/antagandeskede/bankerydstorp111.4.2b4859e01219ab2411e80008364.html
http://www.jonkoping.se/toppmeny/omkommunen/verksamhetochorganisation/forvaltningar/stadsbyggnadskontoret/detaljplaner/samradutstallningantagande/antagandeskede/bankerydstorp111.4.2b4859e01219ab2411e80008364.html
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6. Bilagor 

6.1 Bilaga 1; Växjö 

  



 

STADSBYGGNADSKONTORET 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
Dnr 2003BN1228 Dpl 214 

 

PROGRAM - ÖSTRA LUGNET 

Hovshaga i Växjö 
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett program för ny bebyggelse på Östra Lugnet. 

Programmet redovisar förutsättningar för kommande planering och byggnation. Östra 

Lugnet på Hovshaga omfattar mark mellan Evedalsvägen, Lugnet och Domfällevägen. 

Programhandlingarna har, enligt 5 kap 20 § PBL, under tiden 2004 08 02 – 2004 09 13 

varit utsända för granskning till förvaltningar och myndigheter samt till de boende inom 

området. Annonsering i lokala tidningar har skett i två omgångar med information om 

utbyggnadsplanerna samt plats och tid för ett informationsmöte, som hölls den 17 august 

2004 i Gustavslundsskolan på Hovshaga. Handlingarna och annonsen om 

informationsmötet var tillgängliga till allmänheten även via kommunens Webbsida. 

 

Yttranden utan synpunkter har inkommit från: 

 

Skogsvårdsstyrelsen 

Kulturnämnden 

Polismyndigheten 

Sydkraft 

Värends Räddningstjänst 

Lantmäterimyndigheten 

Hyresgästföreningen 

Fastighetsägarna Syd 

KFAB 

Ägare till Lekatten 2 

Ägare till Gäddan 41 

Ägare till Kronoberg 2:1 

 

Yttranden med synpunkter har inkommit från: 

 

Länsstyrelsen 

Tekniska nämndens AU 

Kommunstyrelsens AU 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Skol- och Barnomsorgsnämnden 

Socialnämnden 

Fritidsnämnden 

Omsorgsnämnden 

Hyresbostäder i Växjö 

Länstrafiken I Kronoberg 

Smålands Museum 

VEAB 

Ägare till Växjö 7:70 

Ägare till Växjö 7:68 

Ägare till Lilla Hultet 3 

Ägare till Kronoberg 2:21 

Ägare till Stora Hultet 1 
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Samfällighetsförening Evedal-Kronoberg 

Bättringsvägens intresseförening 

Boende på Hälsovägen 

Boende på Hovgårdsvägen 11, 17 och 21 

Jan Idlinge, Hovshaga 

 

Sammanfattning av synpunkter samt kommentarer: 

 

Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande att: 

- riksintressen enligt 3 o 4 kap. miljöbalken påverkas ej av planförslaget 

- planförslaget medför inte att någon nu gällande miljökvalitetsnorm ska överskridas 

- mellankommunala intressen påverkas inte 

- hälsa och säkerhet påverkas inte av planförslaget 

Länsstyrelsen anser dock att man bör närmare utreda vad ca 750 nyproducerade bostäder kan 

ge för miljöeffekter. En lämplig etappindelning med övergripande tekniska förutsättningar bör 

också diskuteras i programskedet. 

 

Följande fornlämningar inom programområdet: 101, 104:1-2, 105, 107 och 109 (inom 

Gamla Lugnet) ska i första hand bevaras med en tillhörande skyddszon runt 

fornlämningen. Programförslaget redovisar att även rösen 99, röjningsröseområdet 294 

och stensättning 295 (inom exploateringsområdet Östra Lugnet) kan bevaras. 

Övriga fornlämningar ska i ett första steg förundersökas och i ett andra steg, om behov 

föreligger, slutundersökas. 

 

Kommentar: Programhandlingarna har kompletterats med en etappindelning samt en 

aktuell trafikmätning med en prognos för gator runt om Östra Lugnet. Prognosen har 

utgångspunkt i ny bebyggelse på Östra Lugnet (ca 750 nya bostäder) samt ca 350 

bostäder i övriga bostadsprojekt på Hovshaga som är i olika skeden. Vissa är under 

planeringsskedet andra är i genomförandeskedet. Prognosen antar också att varje bostad 

alstrar 5 bilrörelser/dygn. 

 

Hur de olika gatorna runt om påverkas av all ny trafik beror också på om Arabygatan ska 

förlängas eller inte. Frågan om Arabygatans förlängning har nyligen lyfts igen och ska 

politiskt avgöras under hösten. Prognosen utgår ifrån Arabygatans nuvarande sträckning. 

Stadsbyggnadskontoret uppskattar, precis som länsstyrelsen, att föreslagen bebyggelse 

ger en liten risk att nu gällande miljökvalitetsnormerna ska överskridas, framförallt inte 

normen som är aktuell för Växjö kommun (utomhusluft). 

Eventuella kapacitetsproblem eller framtida trafiksäkerhetsåtgärder bör tas upp 

successivt, under Östra Lugnets utbyggnad, som kan ske under flera år. 

Hur man ska ta hand om fornlämningar inom programområdet redovisas i kommande 

detaljplanearbete 

Se även Tekniska nämndens yttrande. 

 

Tekniska nämnden skriver i sitt yttrande att senare års kraftiga expansion på norra 

Hovshaga har skett utan att befintliga ledningsnät för vatten och avlopp förstärkts. 

Samlingsledningen för spillvatten från Hovshaga genom Västra Industriområdet och 

Väster måste kompletteras med ny huvudledning innan ytterligare bebyggelse kan 
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anslutas i Hovshaga. I det fortsatta planarbetet för Östra Lugnet är det viktigt att anpassa 

tidplaner och utbyggnadsetapper efter möjligheterna att belasta befintlig ledningsnät med 

ytterliga bebyggelse. 

 

När erforderliga ombyggnader av befintliga ledningar har genomförts och ledig kapacitet 

tillskapats, kan Östra Lugnet påbörjas med en första etapp utmed Evedalsvägen. I första 

etappen anläggs, förutom en spillvattenpumpstation vid Evedalsvägen, även dammar och 

våtmark för dagvattnet. Dagvattenanläggningarna kan utföras öster om Evedalsvägen 

innan utsläpp sker via befintligt dike till Helgasjön. 

 

Inom området utmed Evedalsvägen har förekommit diverse massupplag av varierade 

slag. Detta område bör undersökas med avseende på gamla privata deponier. 

 

Kommentar: Stadsbyggnadskontoret har kompletterat programhandlingarna med 

uppgifter om hur dagvatten ska hanteras, hur utbyggnad ska ske (etappindelningen) samt krav 

på markundersökning inom området med massupplag. 

 

Kommunstyrelsens AU påpekar att det är viktigt att Lugnet behåller sin naturlika karaktär 

med park och skogsmark. Lugnet är viktig som en grön lunga och ett grönt 

samband från Domfällevägen norrut är därför av största betydelse för såväl biologiska som 

kulturhistoriska aspekter. Största delen av grönområdet Lugnet ligger inom 

fastigheten Växjö 7:82 vilken är privatägd. För att Lugnet ska förbli en grön oas i 

Hovshaga är det viktigt att programmet tydligt beskriver dess funktion och roll. 

Avgränsning mellan Lugnet och den nya bebyggelsen får inte vara för smal. Väster om 

Lugnet finns en äng/trädgård som tidigare utgjort vårdinrättningens anläggning. Under 

senare år har den brukats av Waldorfskolan. Området är inte detaljplanelagt och ingår 

inte heller i områdesbestämmelserna för Växjö 7:82. Då det är kommunal mark och en 

viktig grön yta för Hovshagaborna kommer planeringsenheten att ta fram en skötselplan för 

området så området sköts på bra sätt. 

 

Den nordöstra delen av Östra Lugnet är i programskissen reserverad för förskole- och 

skolverksamhet. Det är viktigt att denna exploatering sker på åsens villkor så att det 

geologiskt värdefulla områdets värden inte förstörs. Omfattande schaktning och uttag 

grusmaterial får inte ske. 

 

Kommunstyrelsens AU skriver att Östra Lugnet måste byggas ut i etapper under ca 7-10 

år för att skol- och barnomsorg ska klara ta hand om de barn som den nya bebyggelsen 

alstrar. Programmet bör innehålla också en etappindelning för att underlätta kommande 

planering. 

 

Programmet bör illustrera om ytterligare en infart från Domfällevägen kan samplaneras 

med en cirkulationsplats i mötet mellan Domfällevägen och Evedalsvägen. Denna 

cirkulationsplats kan i sin tur kopplas till Björnvägen via en ny väg.  

 

Utrymme för kollektivtrafikens behov bör rymmas centralt i området. En framtida slinga 

för bussar bör redovisas utan att för den delen visa den exakta placeringen för varje 

hållplats. Delar av smalspåret bör kunna användas i framtiden för kollektivtrafik. 

 

Programmet bör kompletteras med en trafikanalys för hur framtida trafik kan komma att 
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fördela sig samt de eventuella kapacitetsbegränsningar i befintligt trafiknät som detta kan 

skapa. En trafikanalys bör även inkludera övriga planerade och pågående bostadsprojekt 

i Hovshaga. Resultaten av trafikanalysen kan sedan svara på frågan om gällande 

miljökvalitetsnormer överskrids eller ej. 

 

Planeringsenheten kommer att upprätta en översiktlig projektkalkyl för hela Östra 

Lugnet. Varefter området delas upp och detaljplaneläggs kommer detaljerade kalkyler fram 

för respektive etapp. 

 

Kommentar: Kommunstyrelsens AU skriver i sitt yttrande att ”största delen av 

grönområdet Lugnet ligger inom fastigheten Växjö 7:82 vilken är privatägd”. 

Programhandlingarna har förtydligats på denna punkt. Fastigheten Växjö 7:82 (benämnd som 

Gamla Lugnet i programhandlingarna) har en yta på 6,3 hektar. Naturmarken runt 

om Gamla Lugnet föreslås i programmet få en yta på drygt 11 hektar (exklusive Växjö 7:82). 

I de 11 hektar är trädgården (som har brukats av Waldorfskolan), väster om Gamla 

Lugnet, inräknad. En del av naturmarken, i den södra delen, är privatägd idag (Skanska) 

I kommande detaljplan för Skanskas mark kommer naturmarken att säkras. 

 

Stadsbyggnadskontoret ändrar inte programintentionerna för Gamla Lugnet (Växjö 7:82). 

För området gäller områdesbestämmelser som anger mark för bostadsbebyggelse. 

Detaljplanearbete har påbörjats med målsättning att exploatera med stor hänsyn till 

naturmiljön. 

 

Hur byggnation ska gå till inom Östra Lugnet och hur den ska anpassas till förhållandena på 

platsen (bl.a. till Evedalsåsen) redovisas närmare under kommande detaljplaneringen.  

 

Programhandlingarna har kompletterats med en etappindelning. I vilken takt man bygge 

de olika etapperna avgörs av flera faktorer eller som kommunstyrelsens AU skriver 

(citat): ”Östra Lugnet måste byggas ut i etapper under ca 7-10 år för att skol- och 

barnomsorg ska klara ta hand om de barn som den nya bebyggelsen alstrar” 

 

Smalspåret kan prövas för kollektivtrafik, efter förslag från flera håll och efter samråd 

med trafikavdelningen som tycker att det är bra att det finns en central 

kollektivtrafiklinje. Programhandlingarna har också förtydligats med ett förslag för 

kollektivtrafiken, efter en gemensam diskussion med Länstrafiken. Programmet föreslår 

en rondell i korsningen Domfällevägen/Evedalsvägen. Dess utformning, finansiering, 

anslutningar till omgivande kvarter mm prövas under kommande 

detaljplanering/exploatering. 

 

Angående trafikanalys – se kommentar till länsstyrelsen. 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att miljöbedömningen i programmet behöver 

kompletteras med uppgifter avseende miljöpåverkan från trafik, dag- och spillvatten samt 

behov av skyddsavstånd till industriområdet i sydvästra hörnet. 

För att skapa en effektiv kollektivtrafik bör eventuella bussgator vara med i programmet. 

 

Kommentar: Programhandlingarna har kompletterats med uppgifter om hanteringen av 

dagvatten samt VA – ledningarnas kapacitetsbehov. I kommande detaljplaner kan man ta upp 

frågan om lämpliga skyddsavstånd till industriområdet i söder. Kvarteret närmast 
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industriområdet (strax norr om Domfällevägen) kan få en blandad användning, som tex. icke 

störande verksamhet närmast industriområdet och bostäder på ett lämpligt avstånd från det. 

 

Skol- och barnomsorgsnämnden beräknar schablonmässigt att ca 750 nya bostäder som 

planeras inom Östra Lugnet tillför ca 200 barn i förskoleåldrarna, ca 280 barn i åldrarna 

6-12 år samt ca 120 barn i åldrarna 13-15. 

Förskolorna på Hovshaga har idag hög beläggning och ytterligare ca 2 förskolor behövs för 

att klara behovet. Grundskolebehov är svårare att förutse: Hovshagaskolan har en viss 

minskning av elever; Gustavslundsskolan får en ökning. Om en ny skola ska byggas på Östra 

Lugnet måste detta bedömdas i ett senare skede, då en tydligare utbyggnadsplan 

finns. 

Den föreslagna tomten har många fördelar bl.a. närhet till natur och god tillgänglighet. 

Plats finns också för en flexibel anläggning med såväl förskola som eventuell skola. Om 

utbyggnaden av Östra Lugnet startar dock i områdets södra/östra del kan sannolikt en förskola 

behöva etableras där. 

 

Kommentar: Stadsbyggnadskontoret ser inga problem i att diskutera och hitta ett alternativt 

läge för förskolan även i den första etappen. Frågan kan tas upp igen i kommande 

detaljplanen. 

 

Socialnämnden anser att programmet anger en positiv utveckling av området, med 

blandade boendeformer, närheten till service, rekreation, kommunikationer m m. 

Förvaltningen vill påpeka att hyresrätterna ska innehålla ett antal större lägenheter med 4-5 

rum eller mer samt att området som är reserverat för omsorgsförvaltningen kan täcka 

även andra former av särskilda boenden än de som för närvarande finns och planeras – läget 

är ändamålsenligt.  

 

Kommentar: Programhandlingarna hanterar inte de detaljerna som socialförvaltningen 

efterfrågar (antalet hyresrätter med 4 eller 5-rummare). Socialnämnden bör vända sig till 

kommunledningskontoret för att anmäla intresse för hyresrätter, vilket kan beaktas när 

markområden anvisas till exploatören. Förutom kommunala bostadsbolag finns numera också 

en del privata aktörer som kan bygga hyresrätter inom området. 

 

Fritidsnämnden anser att planfria korsningar bör eftersträvas mellan gång- och cykeltrafik 

och motortrafik. Där smalspåret korsar Domfällevägen och Evedalsvägen bör en g/c-tunnel 

byggas. En idrottsplats bör byggas som under skoltid används av skolan och under kvällstid 

av föreningslivet. 

 

Kommentar: Trafikavdelningen arbetar med att ta fram förslag på hur smalspårets övergångar 

på berörda gator ska lösas på ett trafiksäkert sätt. Inga detaljer tas upp under programskedet. 

De redovisas under kommande detaljplanearbetet. Trafikavdelningen anser att varje enskild 

plats med dess förutsättningar ska avgöra hur man ska lösa mötet mellan oskyddade 

trafikanter och motortrafik på bästa möjliga sätt. 

 

Omsorgsnämnden skriver att de planerar bygga ett boende med 10 lägenheter fördelade 

i två byggnader för personer med psykiska funktionshinder på den anvisade marken i norra 

delen av området. Läget är bra för boende av denna typ omsorgsförvaltningen behöver. 

Personerna som ska bo där behöver personalstöd dygnet runt. Det är viktigt att hänsyn tas till 

placeringen av det nya boendet när cykelvägarna utformas och förläggs. 
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Bebyggelse som planeras inom Östra Lugnet ska inte komma för nära de boende med 

autism som finns vid Segerstadsvägen. 

 

Omsorgsförvaltningen planerar inget boende för äldre inom området, men ser gärna att 

bostäder lämpade för äldre och funktionshindrade byggs. 

 

Kommentar: Ett område på drygt 3 hektar i nordvästra delen av Östra Lugnet är utpekat för 

särskilda boendeformer. Omsorgsförvaltningen har i dagsläget ett behov av 10 

lägenheter. Det finns plats för fler bostäder av samma karaktär. Det är viktigt att använda 

marken bra och effektivt så att tillkommande bebyggelse, inom och utanför området, inte står 

i konflikt med varandra. En planstudie inför detaljplan och bygglov är nödvändig. 

 

Boende med autistiker, som ligger söder om Domfällevägen, påverkas inte av ny bebyggelse 

på Östra Lugnet. 

 

Hyresbostäder anser att det är viktigt att alla upplåtelseformer finns inom området. 

Programområdet saknar mark för arbetsplatser och fritidsaktiviteter. Detta är viktigt ur 

social-/ och miljöperspektiv, anser Hyresbostäder. 

 

Kommentar: Kommande detaljplaner kommer att precisera hur man kan bygga och med vilka 

upplåtelseformer i olika kvarter. Arbetsplatser planeras inte i någon större omfattning inom 

Östra Lugnet, bortsett från förskole-/skolverksamhet och annan offentlig service. Annan typ 

av verksamheter /arbetsplatser finns strax söder om Östra Lugnet. Hela Norremarks 

verksamhetsområde finns inom gång- och cykelavstånd. 

 

Framtida bebyggelse inom Östra Lugnet kan även innehålla en del kontorslokaler eller 

liknande i bottenvåningar i de centrala delarna. Detta preciseras i kommande detaljplan 

 

Länstrafiken Kronoberg anser att programhandlingar inte visar hur kollektivtrafiken ska 

försörja området. Kollektivtrafiken kräver bra förutsättningar i form av närhet och 

framkomlighet. Det är viktigt att även i programskedet prioritera kollektivtrafikens behov. 

 

I flera andra sammanhang har Länstrafiken påtalat behovet av att använda smalspåret som ett 

kollektivtrafikreservat i både utbyggnadsområden och genom befintliga 

bostadsområden. 

 

Kommentar: Efter ytterligare samråd med Länstrafiken har programhandlingarna 

kompletterats med en redovisning av framtida kollektivförsörjning av Östra Lugnet. 

 

Smålands Museum anser att om röset nummer 99 ska bevaras krävs ett sådant friområde att 

det sannolikt motverkar en rationell planering. Därför är det bäst att undersöka det och ta bort 

fornlämningen. Fornlämningar nr 356 (boplatsen), 167 och 183 måste också undersökas innan 

man kan exploatera området. 

 

Kommentar: Växjö kommun ska begära en undersökning av berörd mark angående 

fornlämningar hos länsstyrelsen inför kommande detaljplanerarbetet. 

 

VEAB skriver att i områdets norra del finns det en högspännings luftledning för 10 kV, vilken 

utgör en viktig förbindelse mellan Norra industriområdet och Hovshaga. Ledningen är säkrad 
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med servitutsavtal. VEAB är villig att ersätta den med jordkabel mot ersättning för 

ombyggnadskostnaden. 

Ny exploatering kräver flera nya transformatorstationer, kraftledningar samt kabelskåp vars 

placeringar kan gärna diskuteras mer under kommande planering. 

 

För sin bredbandsförsörjning av ett så stort område behöver VEAB etablera en större eller två 

mindre nodstationer. En nodstation avses detsamma som eldistributions nätstation. Kan 

byggas fristående, inbyggt i ett flerbostadshus eller som en del av el-nätstation. 

 

VEAB försörjer gärna området med fjärrvärme. VEAB önskar i ett så tidigt skede som 

möjligt ta del av beräknat effektbehov för området gällande värme och varmvatten. 

 

Kommentar: Programhandlingarna har kompletterats med uppgifter om högspännings 

luftledning och möjligheten att ersätta den. Frågan avgörs dock under kommande 

detaljplanering liksom placering av nodstationer för bredbandförsörjningen. 

 

Ägare till Växjö 7:70 (fastigheten ligger i sydöstra delen av området betecknat som 

”befintlig verksamhet” i programskissen) vill att tillfartsvägen till Östra Lugnet från 

Domfällevägen flyttas längre österut. Ett grönområde bör läggas ut mellan befintligt 

bostadshus/verksamhet och den planerade infarten. 

 

Kommentar: Programhandlingarna redovisar en in-/utfart från Östra Lugnet till 

Domfällevägen utmed fastigheten Växjö 7:70. Dess exakta läge och utformning kommer att 

prövas under kommande planarbetet. 

 

Ägare till Växjö 7:68 (fastigheten ligger inom området ”befintlig verksamhet” i 

programskissen) vill fortsätta med sin verksamhet man bedriver idag utan inskränkningar och 

restriktioner. Eventuellt kan man diskutera, före detaljplaneläggningen av området, 

framtida användning av marken som ägs av Maskin & Mekan AB. Eventuella 

bullerdämpande åtgärder mot framtida bebyggelse bekostas av exploatörer. 

 

Kommentar: Växjö kommun kommer att ta kontakt med ägaren inför detaljplanering av 

aktuell mark. En del föroreningar kan finnas i marken och de måste utredas innan marken kan 

vara aktuell för en exploatering. Programmet utgår från att befintlig verksamhet ska 

bibehållas. 

 

Ägare till Lilla Hultet 3 (fastigheten ligger utanför programområdet) anser att man inte ska 

bygga så nära Evedal och har synpunkter på det nya värdshuset på Evedal. Man ska 

inte heller fortsätta att bygga i samma stil som Evedals värdshus. 

 

Ägare till Kronoberg 2:21 s.k..Skönborg (fastigheten ligger utanför programområdet) 

godkänner förslag till detaljplan på Kantkedjan. Man önskar sig att området får vara så intakt 

som möjligt. 

 

Jan Idlinge, boende på Hovshaga protesterar mot att man ska bygga på Östra Lugnet. 

Programmet bör omarbetas och bättre hänsyn tas till naturen. 

 

Gemensam kommentar till ovan berörda och Idlinge : Växjö har stort behov av nya bostäder. 

Exploateringen av Östra Lugnet går i linje med den gällande (och den nya) 
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översiktsplanen för Växjö stad. 

 

Ägare till Stora Hultet 1 (fastigheten ligger utanför programområdet) anser att en enskild 

väg bör byggas mot Skönborg och att grusvägen mot Stora och Lilla Hultet ska 

användas endast som gång- och cykelväg. 

 

Samfällighetsföreningen Evedal-Kronoberg anser inte att Östra Lugnet ska ha bil in- 

/utfart till Kungsgårdsvägen genom kv Kantkedjan. Bilgatan stör det sammanhängande 

grönstråket från Lugnet mot Evedal och Kronobergshalvön. Föreningen anser också att 

alla vägar väster om Evedalsåsen bör bli gång- och cykelvägar och att all motorfordonstrafik 

bör förbjudas på dessa. För fastigheten Skönborg föreslås att Ormaskogsvägen förlängs till 

fastigheten så att deras utfart blir direkt till Gamla Kronobergsvägen. Korsningen 

Domfällevägen/Evedalsvägen bör göras till en rondell där man kan ansluta även Östra 

Lugnet. Fler anslutningspunkter till Evedalsvägen anses störa trafiksäkerhet. 

Samfällighetsföreningen anser också att förskolan/skolan bör ligga i den södra delen, med 

hänsyn till trafik och miljö. Smalspåret som g/c-väg bör inte ha många korsningspunkter med 

biltrafiken. Detta bör beaktas vid detaljprojekteringen. 

 

Kommentar: Det är viktigt att bebyggelse på Östra Lugnet kopplas till sin omgivning på 

många sätt och för alla trafikanter, inte minst kollektivtrafiken som ska trafikförsörja hela 

Hovshaga på ett bra sätt. En viktig förutsättning är att kunna köra buss i en slinga via 

Domfällevägen/ Evedalsvägen genom Östra Lugnet via Kungsgårdsvägen mot centrum. 

 

Samfällighetsföreningen hänvisas i fortsättningen till vägsträckor som ingår i dess 

ansvarsområde. Den aktuella grusvägen väster och norr om Gamla Lugnet ägs av kommunen 

och statens fastighetsverk. Den föreslås i fortsättningen användas enbart som gång- och 

cykelväg. Trafikföreskriften som anger att Stora Hultet, Lilla Hultet och Skönborg får 

trafikera sträckan med biltrafiken föreslås upphävas. Samfällighetsföreningens skrivelse 

överlämnas till tekniska förvaltningen som grund till ändring av trafikföreskriften. 

 

Bättringsvägens intresseförening genom sin ordförande lämnar protest mot planerad 

utbyggnad på Östra Lugnet med hänsyn till ökad trafik. Kritiken riktar sig i första hand 

mot ökad trafik på Lugnets väg som följd av att Gamla Lugnet föreslås trafikförsörjas endast 

via Lugnets väg. Föreningen anser att Gamla Lugnet bör anslutas endast till Domfällevägen 

genom området som inte alls är bebyggt idag för att minimera riskerna för olyckor mellan 

barn och bilar. 

Östra Lugnet bör inte heller anslutas till Kungsgårdsvägen genom Kantkedjan. Detta 

kommer att belasta Kungsgårdsvägen med ännu mer trafik, som försämrar. 

 

Boende på Hälsövägen, Peter är besviken att man ska bygga mer på Hovshaga. Det blir 

mer trafik på Kungsgårdsvägen, vars trafiksituation är katastrofal enligt Peter, som skriver: 

”Vi på Hälsovägen kräver att Kunsgårdsvägen hastighetssänks till 30 km/t; görs smalare och 

förses med farthinder. Kungsgårdsvägen måste bli en säkrare miljö för oss och våra barn. 

Trafikintensiteten och hastigheten måste ovillkorligen dämpas” 

 

Kommentar: till boende på Bätringsvägen och Hälsovägen: 

Tekniska förvaltningen (trafikavdelningen) kartlägger dagens situation på Lugnets väg 

och bilvägen söder om Gamla Lugnet, mot Domfällevägen (via Skanskas mark). Vilka 

trafiksäkerhetsåtgärder som blir aktuella beror på hur det ser ut idag och vad som planeras 
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runt om. Trafikåtgärderna beslutas av tekniska nämnden på förslag från trafikavdelningen. 

Programförslaget ändras inte avseende att bostäderna på Gamla Lugnet ska anslutas till 

Kungsgårdsvägen enbart via Lugnets väg. Planerade bostäder söder om Gamla Lugnet 

kommer att anslutas mot Domfällevägen och således inte belasta Lugnetsväg. 

Genomfartstrafik via Gamla Lugnet medges endast för cykel- och gångtrafik. 

 

Kungsgårdsvägen ingår i stadens huvudgatunät och kan inte ha 30 km/t som 

hastighetsbegränsning. Vissa gator i staden måste ha bra framkomlighet. 

Programhandlingarna har kompletterats med en trafikmätning och en trafikprognos som 

rör de aktuella bostadsprojekt på Hovshaga. Behov av och förslag på olika 

trafiksäkerhetsåtgärder handläggs av trafikavdelningen och beslutas av tekniska 

nämnden. 

 

Boende på Hovgårdsvägen (3 fastighetsägare) anser att trafiksituation på 

Liedbergsgatan redan är ohållbar och att det kommer att bli ännu värre när man planerar 

Bygga mer på Hovshaga. Man bör se över hela trafiknätet i Växjö. Arabygatan bör öppnas för 

att avlasta Liedbergsgatan och underlätta trafikförsörjningen mot Hovshaga. 

 

Ökad trafik på Liedbergsgatan innebär mer utsläpp, buller, försämrad trafiksäkerhet. 

Liedbergsgatan ska inte ha mer trafik och hastigheten bör sänkas till 30 km/t. 

 

Kommentar: Hur de olika gatorna runt om påverkas av all ny trafik beror också på om 

Arabygatan ska förlängas eller inte. Frågan om Arabygatans förlängning har nyligen lyfts 

igen och ska politiskt avgöras under hösten. Liedbergsgatan, som en av stadens huvudgator, är 

inte aktuell för hastighetsbegränsning till 30 km/t. 

 

Programhandlingarna har kompletterats/förtydligats med följande: 

- hantering av dagvatten 

- förutsättningar för kollektivtrafiken 

- etappindelning 

- trafikmätning med en trafikprognos 

- markundersökning 

 

Förslag till beslut 

Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna program upprättat 

2004-07-29 och reviderat 2004-10-19 som underlag för detaljplanering. 

 

STADSBYGGNADSKONTORET 

2004-10-19 

 

Peter Rydell    Djana Micanovic 

Stadsbyggnadschef   Planarkitekt 

 



 

6.2 Bilaga 2; Jönköping



 

Detaljplan för bostäder på del av 

Bankeryd Torp 1:11 
(Torps Hagar), Bankeryd, 

Jönköpings kommun  

 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

 

 

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS 

 

Planförslag för bostäder på del av Bankeryds Torp 1:11 har upprättas, daterat 2009-08-04. 

Stadsbyggnadsnämnden har informerats i ärendet och beslutat att skicka ut planförslaget på 

samråd undertiden 20 april 2009 t.o.m. 29 maj (26 juni för förvaltning och myndighet). 

Samrådshandlingen har skickats till länsstyrelsen, kommunstyrelsen, berörda förvaltningar 

och myndigheter samt berörda grannar. Handlingarna har hållits tillgängliga i Träffpunkt 

Jönköping. Information har dessutom funnits på kommunens hemsida. 

 

Samrådsmöte   

Den 7 maj 2009 hölls ett samrådsmöte i Nyarpsstugan, Torpleden, Bankeryd, som besöktes av 

ett tjugotal personer. Den fråga som främst diskuterades var trafiksituationen längs 

Kortebovägen.  

 

INKOMNA SKRIVELSER 

 

Vid samrådstidens slut har nedanstående skriftliga synpunkter/svar inkommit: 

 

Länsstyrelsen  2009-07-10 (1) Lst. Har begärt förlängt tid 

Marie Agélii   2009-05-19 (2) 

Skol & barnomsorgsförv.  2009-05-19 (3) 

Lantbrukarnas riksförbund  2009-05-29 (4) 

Miljönämnden  2009-06-12 (5) 

Villaägarna    2009-06-16 (6) 

Räddningstjänsten  2009-06-24 (7) 

Vattenfall   2009-06-26 (8) 

Kulturnämnden  2009-06-22 (9) 
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Efter samrådstidens slut har nedanstående skriftliga synpunkter/svar inkommit: 

 

Fritidsnämnden  2009-07-01 Ingen erinran 

Tekniska nämnden   2009-08-11 (10) 

 

 

SAMMANFATTNING AV INKOMNA YTTRANDEN MED 

KOMMENTARER 

 

1. Länsstyrelsen 

Planområdet ligger inom den yttre zonen för flygbuller från trafik till och från Axamo 

flygplats. I det fortsatta planarbetet är det angeläget att kommunens uppfattning om 

lämpligheten med ny bostadsbebyggelse med utgångspunkt från flygbuller klargörs och 

tillfogas till planbeskrivningen. Riktvärdet 70 dB(A), maximalnivå vid uteplats i anslutning 

till bostad ska alltid eftersträvas vid ny planering av bostäder.  

Länsstyrelsen har även tagit del av den till detaljplanen hörande behovsbedömningen. 

Länsstyrelsen har inget att erinra mot behovsbedömningen. 

 

Kommentarer: 

Planområdet ligger inom den yttre zonen för flygbuller men flygbullrets utbredning beror på 

vilka flygvägar som utnyttjas vid start respektive landning. Norr om flygplatsen där 

planområdet är beläget finns alternativa flygvägar. Passagerartrafiken utnyttjar idag 

dessutom endast en bråkdel av flygplatsens kapacitet. Flygfrakttrafiken har dock ökat på 

senare tid. Med utgångspunkt från flygfrekvensen gör miljökontoret en bedömning från fall 

till fall om det är lämpligt med ny bostadsbebyggelse. I det aktuella fallet har man bedömt att 

det är möjligt med bostadsbebyggelse. 

 

2. Marie Agélii (Mälaskog 8:1) 

Väg tycks anläggas på del och i anslutning till Målaskog 8:1. Målaskog 8:1 är ej inkluderad i 

stadsplaneringen vilket är ett krav för att inte överklaga detaljplanen. Stadsbyggnadskontoret 

har i tidigare ärende hänvisat till att marken inom Målaskog 8:1 är kuperad och därmed 

avslagit bygglovsansökan. Fastigheten kan mycket väl bebyggas på norra delen där det 

tidigare har varit boningshus såväl som diverse andra byggnader. Kort tid därefter erhålles 

förslag till detaljplan för området i anslutning till Målaskog 8:1. Det är i det närmaste fräckt 

av Jönköpings kommun att stadsplanera i anslutning till Målaskog 8:1, men inte inkludera 

fastigheten i stadsplaneringen skapa en detaljplanering för angränsande områden och därefter 

avslå bygglovsansökan. Vill överklaga detaljplanen för vägbygge i anslutning eller på 

Målaskog 8:1. 
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Kommentarer: 

Stadsbyggnadsnämnden ska pröva såväl bygglovsansökningar som begäran om 

detaljplanläggning. I fallet med aktuell ansökan om förhandsbesked har 

stadsbyggnadsnämnden avslagit ansökan med hänsyn till bland annat fastighetens 

terrängförhållanden, trafikbullersituation samt oklarheter kring läget för ett eventuellt 

framtida kollektivtrafikstråk. I fallet med aktuell förslag till detaljplan har 

stadsbyggnadsnämnden bedömt att begäran om planläggning bör kunna prövas i en 

planprocess. Även här måste bland annat trafiksäkerhet och trafikbuller hanteras. HIFAB 

(inte kommunen och inte ägaren till Målaskog 8:1) är den som har ansökt om 

detaljplaneläggning av aktuellt område och således den som ska betala kostnaderna för 

framtagande av detaljplanen. Om ägaren till Målaskog 8:1 ansöker om detaljplan för denna 

fastighets ska denne också betala för detaljplanekostnader, om nu stadsbyggnadsnämnden 

skulle godkänna att det området detaljplaneläggs. En viss del av kostnaderna för ombyggnad 

av anslutningen till Kortebovägen ska, via ett exploateringsavtal, betalas av den som begärt 

detaljplan. Det gäller även för ägaren till Målaskog 8:1 om denne vill ha sin fastighet 

detaljplanelagd och stadsbyggnadsnämnden godkänner detta. För byggande av ett enstaka 

hus på landet utanför detaljplanelagt område, krävs ingen detaljplan. Det är i princip samma 

prövning som sker i ett vanligt bygglovärende som i ett detaljplaneärende. Det finns därför 

ingen anledning att tro att den skulle vara enklare att få uppföra ett bostadshus på Målaskog 

8:1 genom att begära detaljplaneläggning än att direkt ansöka om bygglov.  

 

Rent formellt kan ett detaljplaneförslag inte överklagas förrän stadsbyggnadsnämnden tagit 

ett beslut att anta planförslaget. Ett sådant beslut beräknas kunna tas tidigast under hösten 

2009. 

3. Skol- och barnomsorgsförvaltningen 

Föreslagen byggnation är väl känt av förvaltningen genom översiktligt planprogram för 

Bankeryd samt Bostadsförsörjningsprogrammet. Ökat antal boende i området finns därför 

med som underlag för den behovsanalys som frekvent görs gällande omfattning av förskola 

och skola. Inom Bankerydsområdet med tyngdpunkt på sydöstra delen, Torp och Trånghalla, 

finns för närvarnade bristande kapacitet för främst skola men även till viss del förskola. Den 

föreslagna bebyggelsen förstärker detta. Förvaltningen har ändock inget att invända mot 

planförslaget, men påtalar vikten av att hänsyn tas till behovet av förskola och skola vid 

kommande planarbete.  

 

4. Lantbrukarnas riksförbund 

Kortebovägen har hittills utgjort en naturlig gräns för den bebyggelse som finns öster om 

vägen. Nu görs en inbrytning i jordbruks- och kulturlandskapet väster om Kortebovägen. LRF 

tycker att detta är förkastligt och att följden blir att exploateringen nu kommer att fortsätta 

väster ut. Att betning förekommer på den aktuella marken och att den därför ”inte är 

tillgänglig för allmänheten” tas uppenbart som ett argument för exploatering. LRF finner detta 

anmärkningsverk – det är en självklarhet att jordbruksmark inte kan eller ska utnyttjas av 
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allmänheten. I planförslaget uppges att de överblivna ytorna kommer att hållas öppna som 

ängsmark. Ängsmark är ett naturtillstånd som skapas av aktivt jordbrukande med slåtter och 

bete och som hör till det allra artrikaste naturtyperna. En äng kan aldrig skapas på artificiell 

väg. Närheten till jordbruk uppges vara en källa till utsläpp till luft av partiklar och lukt men 

att ”man som husköpare troligen är medveten om att man bosätter sig i en lantlig miljö med 

de för- och nackdelar detta för med sig”. Detta har tyvärr tidigare visat sig varit till ringa tröst 

för de lantbruksföretag som drabbas av inskränkningar i verksamheten så snart någon av de 

boende klagar. Att bygga nya bostäder i anslutning till jordbruksmark är därför olämpligt. I 

planförslaget uppges att vallordning bedrivs på närliggande åkermark. Av bifogad flygbild 

över området framgår att det på de båda åkrarna väster om planområdet bedrivs 

spannmålsodling. Gränsande till det aktuella området bedrivs alltså aktivt jordbruk med 

livsmedelsproduktion. Dagvatten ska inte tas omhand lokalt utan ”ett område öster om 

Kortebovägen har studerats och tanken är att dagvattnet får översila ett markområde för att 

sedan rinna ner till befintlig bäck”. LRF finner det märkligt att frågan kring 

dagvattenavringning hanteras utan att en ordentlig utredning företagits och med så vaga 

grunder som ”studerats” och ”tanken är att…” 

 

Kommentarer: 

Ängsmark kan inte betraktas som ett naturtillstånd eftersom det är resultatet av mänsklig 

påverkan. Om de öppna ytorna kan skötas som ängsmark med slåtter kan detta bidra med 

ytterligare kvaliteter för de närboende. Målsättningen är dock huvudsakligen att ytorna som 

avses i planbeskrivningen bibehålls öppna och inte växer igen med lövsly. Väster om 

planområdet bedrivs varierande odling och betning. Verksamheten har tillstånd för 

miljöfarlig verksamhet med bl.a. villkoren att spridning av stallgödsel ska ske under så få och 

koncentrerande perioder som möjligt och att särskild hänsyn ska tas till 

väderleksförhållanden så att minsta möjliga luktolägenheter uppstår för närboende. 

Gödselspridningen är även reglerad i Statens jordbruksverks allmänna råd för hur 

olägenheter för närboende bör minimeras. Enligt rättspraxis måste viss omgivningspåverkan 

från lantbruk och djurhållning accepteras på landsbygden. Miljökontoret delar denna 

uppfattning. Hur dagvattnet planeras avledas finns beskrivet i planbeskrivningen. 

Detaljprojektering har dock inte gjorts ännu varför förslaget inte kan beskrivas i detalj. Syftet 

med åtgärder som föreslås är dock dels att rena dagvattnet, dels att minska belastningen på 

området nedströms vid kraftiga regn. 

5. Miljönämnden 

Det jordbruk som bedrivs i närområdet i väster och söder är främst vallodling. Påverkan på de 

framtida boende härrör främst från de enstaka tillfällen då gödsel sprids på fälten. Troligen är 

de som bosätter sig i området medvetna om att de bosätter sig i en jordbruksbygd. 

Verksamheten har tillstånd för miljöfarlig verksamhet med bl.a. följande villkor:  

- Spridning av stallgödsel ska ske under så få och koncentrerade perioder som möjligt. 

Särskild hänsyn ska tas till väderleksförhållanden så att minsta möjliga luktolägenheter 

uppstår för närboende. 
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Gödselspridningen är även reglerad i Statens jordbruksverks allmänna råd (2005:1) om 

lagring och spridning av gödsel mm: 

- På mark där det är möjligt att bruka ned stallgödsel bör gödseln antingen brukas ned så snart 

som möjligt efter spridning eller spridas genom myllningsteknik. 

- Spridning av stallgödsel och andra organiska gödselmedel bör dessutom undvikas före eller 

under helger om olägenheter för närboende kan befaras.  

 

Enligt rättspraxis måste viss omgivningspåverkan från lantbruk och djurhållning accepteras på 

landsbygden. Miljökontoret bedömer att verksamheten på grannfastigheten Labbarp 1:4, med 

angivna regleringar, inte bör orsaka olägenheter för människors hälsa och miljö. 

 

Enligt förslag till utbyggnad av dagvattensystem är tanken att dagvattnet ska översila ett 

markområde på andra sidan Kortebovägen och därefter ledas ner i befintlig bäck. 

Översilningen av markområde är nödvändigt för att inte överbelasta befintligt 

dagvattensystem nedströms området. För att kunna följa kommunens dagvattenpolicy och 

kommande krav från Vattenmyndigheten Södra Östersjön krävs att dagvattenhanteringen 

regleras redan i planskedet även om ärendet återkommer i ett senare skede till miljönämnden. 

 

Sammanfattningsvis ska en bullervall mot Kortebovägen anläggas om angivna riktvärden för 

vägtrafikbuller överskrids.  

Radonsäkert byggande ska utföras. 

Dagvattenhanteringen ska utföras med översilning av markområde för att inte äventyra 

dagvattensystemet nedströms. 

Under förutsättning att miljönämndens synpunkter beaktas bedöms uppkomna konsekvenser 

av genomförandet av planen ge en acceptabel miljöpåverkan. Det innebär krav på 

miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken ej kan krävas. 

 

6. Villaägarna Södra Vätterbygden 

Inom Jönköpings kommun råder fortfarande brist på tomtmark för byggnation av småhus. 

Därmed är det tillfredställande att ta del av ett nybyggnadsprogram för villor. Vid en 

exploatering av ett område för småhusbebyggelse är det för den presumtive villaägaren 

önskvärt med stor frihet och möjlighet till egen utformning av byggnaden. I det aktuella 

ärendet planeras byggnation av 24 gruppbyggda friliggande villor som fördelas på tre 

hustyper. Detta är inte den bästa lösningen för villaägaren. Genom variation av hus typer 

uppstår ändå viss valfrihet. Området är synnerligen naturskönt och trots att det bildar ett eget 

avgränsat villaområde gör närheten till Kortebovägen och villabebyggelsen på andra sidan att 

det inte är isolerat. 
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När det gäller trafiksituationen finns vissa synpunkter på planeringen. Kortebovägen är starkt 

trafikerad i synnerhet under morgontimmar och eftermiddag. Infartsvägen till området från 

Kortebovägen är skymd av en bergshöjd och vegetation. Infartsvägen är dock planerad att 

flyttas något för att förbättra sikten. 

 

Troligen blir det många barnfamiljer som bosätter sig i området. För tillträde till skola och 

förskola måste samtliga passera Kortebovägen oavsett om man är fotgängare eller cyklist. Det 

gäller även för fritidsaktiviteter nere i Bankeryds centrum. På andra sidan Kortebovägen finns 

gång- och cykelbana som leder till Bankeryd och Jönköping. För att skydda barn och 

skolungdom är det planerat övergångsställe över Kortebovägen. Dessutom planeras en 

hastighetssänkning till 50 km/h. 

 

Kommentarer: 

För den presumtive villaägaren kan det naturligtvis vara önskvärt med stor frihet och 

möjlighet till egen utformning av byggnaden. Dessvärre har det ofta visat sig, framför allt i 

situationer med nivåskillnader liknande de inom planområdet, att alltför stor valfrihet kan 

leda till oönskade effekter för såväl helheten som för de enskilda grannarna. I det aktuella 

fallet bedömer stadsbyggnadskontoret att det är en fördel att tomterna planeras och husen 

ritas i ett sammanhang. Viss variation uppnås genom de olika hustyperna som planeras. 

 

Terrängen medger inte en naturlig inpassning av en gång- och cykeltunnel. Även om en sådan 

byggs finns risk att många för att slippa nivåskillnaden ändå väljer att korsa Kortebovägen i 

plan. Genom säkring av hastigheten och genom att gångpassagen kan ske i två etapper 

bedöms trafiksäkerheten bli tillfredsställande genom föreslagen utformning.  

 

7. Räddningstjänsten 

Insatstiden till området är under 10 minuter. 

Skydd mot brandspridning mellan byggnader enligt BBR 5:7 ska beaktas mot bakgrund av 

insatstiden. 

Alla byggnader ska vara lätt tillgängliga med räddningstjänstens fordon enligt BBR 5:94. 

Ingen byggnad får ha längre avstånd till uppställningsplats för räddningsfordon än 50 meter. 

Brandvatten ska anordnas enligt gällande VAV-norm. Avståndet mellan brandpost och 

angreppsväg får inte överstiga 100 meter. Det förutsätts att varje dörr i fasad är en 

angreppsväg. 

Inga särskilda risker föreligger i området som behöver beaktas. 

 

Kommentarer: 

Planbeskrivningen kompletteras i enlighet med räddningstjänstens synpunkter. 
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8. Vattenfall Eldistribution AB 

Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) har inga anläggningar inom planområdet. 

Området ligger inom Vattenfalls koncessionsområde. För att kunna ansluta den planerade 

bebyggelsen behövs en ny transformatorstation. Därför behöver ett E-område läggas in i 

detaljplanen; se karta för två alternativa platser. Beroende på vart stationen placeras kan u-

områden för kablar behöva läggas in i planen. 

Under förutsättning att ovanstående följs har Vattenfall inget att erinra mot rubricerad 

detaljplan.  

 

Kommentarer:     

De två föreslagna lägena ligger i sluttande terräng och dessutom tätt intill planerad 

bebyggelse. Ett alternativt läge föreslås på plan mark söder om Rickarpsvägen och har efter 

samråd med såväl Vattenfall som fastighetsägaren godkänts. 

9. Kulturnämnden 

Kulturnämnden konstaterar att byggnationen har konsekvenser för det agrara landskapet då 

det kommer att ersättas med bebyggelse. 

 

10. Tekniska nämnden 

Med anledning av att området ligger i en sluttning bör planområdet utökas med ett ca 15 m 

brett område norr om fastigheterna för en gemensamhetsanläggning avseende ett avskärande 

dike.  

Den tänkta rondellen i vändplanen på lokalgatan bör vara en gemensamhetsanläggning.  

Det åligger exploatören att säkerhetsställa gångstigen som angränsar till planen. Gångstigen 

måste iordningställas med täckdike för att säkerhetsställa så att inte vatten rinner in på de 

blivande fastigheterna som ligger dikt an. 

Vattenförsörjningen kommer att ske från Torpzonen. Eftersom vattentrycket inte har 

tillräcklig kapacitet föreslås byggnation av en ny tryckstegringsstation. En tänkt plats för 

tryckstegringsstationen är ett område mitt för infarten till bostäderna. 

Byggnader och lägenheter skall utformas så att källsortering av avfall underlättas enligt nya 

normer för sortering av matavfall i flera sektioner. 

 

Kommentarer: 

Planhandlingen kompletteras i enlighet med tekniska nämndens synpunkter. 

 

 

SAMMANFATTNING 

 

De synpunkter som inkommit under samrådstiden har huvudsakligen berört trafiksäkerheten, 

jordbrukets påverkan på boendemiljön samt önskemål om utöka planområdet söderut. 
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Plankartan förändras på följande punkter: 

I syfte att kunna anlägga ett avskärande dike mot naturmarken i norr läggs ett område för 

gemensamhetsanläggning in för detta ändamål. 

 

Efter genomförd förprojektering av gatumarken har gränserna mot angränsande villatomter 

samt mot plangränsen justerats i enlighet därmed. 

 

En byggrätt för en pumpstation för vattenförsörjningen har lagt in i sydöstra delen. 

 

Genom de ändringar och kompletteringar gjorts i planhandlingarna bedöms de synpunkter 

som är möjliga att tillgodose inom ramen för aktuellt projekt i allt väsentligt ha blivit 

tillgodosedda. 

 

De reviderade planhandlingarna har därefter daterats 2009-08-04 

 

 

FÖRSLAG TILL BESLUT  

Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att ställa ut planförslaget, daterat 2009-08-04, för 

allmänhetens granskning. 

 

STADSBYGGNADSKONTORET 

Planenheten 

 

Liselott Johansson  Mats Davidsson 

Planchef   Planarkitekt



 

6.3 Bilaga 3; Kalmar



 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 
Plan och bygglovavdelningen  2009-03-17 2008-2557 
 
Emil Jakobsson 
0480-45 03 13 
 

Detaljplan för del av Krafslösa 2:4, förskola och skola i Östra 
Vimpeltorpet, Kalmar kommun 

 
Planförslaget har varit på samråd under tiden 2009-02-11 till 2009-03-09. 
Förslaget har sänts till myndigheter, förvaltningar och föreningar enligt sändlista och till 
fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Nedan sammanfattas och kommenteras inkomna 
skriftliga synpunkter. 
 

Länsstyrelsen anser inte att detaljplaneförslaget aktualiserar några frågor enligt 12 kap 1 § PBL. 
De instämmer vidare i kommunens behovsbedömning att genomförandet av planen inte bedöms 
innebära betydande miljöpåverkan och att planförslaget har ett motiverat ställningstagande. 
Yttrandet bifogas. 
 

Lantmäterimyndigheten påpekar att ytan för dagvattenhantering bör tydliggöras på plankartan 
som stöd för bildandet av rättighet för ändamålet. Någon byggrätt bör heller inte finnas på denna 
yta. (1) 
 
Som en del i kommunens dagvattenhantering bör ytan för densamma, tillsammans med 
kulverterad dagvattenledning inne på skoltomten, säkerställas genom ledningsrätt. (2) 
 
Genomförandebeskrivningen kan göras tydligare beträffande tekniska anläggningar. Dessa kan 
räknas upp tillsammans med en mer exakt hänvisning till planbeskrivningen. Kostnaderna bör 
redovisas under ”Ekonomiska frågor” med en exploateringskalkyl för att planens ekonomiska 
genomförbarhet ska kunna bedömas bättre. (3) 
 

Kommentar: 
1) Bestämmelsen ”n” (på plankartan, under MARKENS ANORDNANDE) som rör fördröjning 
av dagvatten flyttas inom det lågområde som är begränsat av en illustrationslinje. 
Illustrationslinjens sträckning justeras något och ändras till en egenskapsgräns. Byggrätten inom 
området bedöms inte vara problematisk då användningen preciserats till att vara 
dagvattenfördröjning. 
 
2) Behovet av att skapa ledningsrätt för dagvattenfördröjningen och tillhörande underjordiska 
ledningar skrivs in i genomförandebeskrivningen. 
 
3) De tekniska anläggningarna räknas upp i genomförandebeskrivningen med en hänvisning till 
planbeskrivningen. 
Kostnaderna för planens genomförande preciseras närmare i genomförandebeskrivningen. 
 

Richard Olsén (Friheten 4) godkänner förslaget men påpekar att en GCväg behövs utmed 
skoltomtens södra gräns. 
 

Kommentar: 
En separat GC-väg anläggs norr om Strängenäsvägen. 
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Gatu- och parkkontoret ser det som synnerligen angeläget att en förbindelse mellan Östra 
Vimpeltorpet och Snurrom redan nu planeras. (1) 
 
Man vill inte ha genomfartstrafik eller en framtida huvudgata över torget och förbi förskolan. (2) 
 
Det är problematiskt att förskolebyggnadens entréer vetter mot gatan då föräldrar kommer att 
parkera här då de ska hämta/lämna sina barn. (3) 
 
I praktiken kommer Strängenäsvägen att fungera som en angöringsgata för skolbarnens föräldrar. 
(4) 
 
För att Strängenäsvägen ska bli säker för skolbarnen föreslås, norr om bilvägen, en gång- och 
cykelväg åtskild med en träd- och gräsremsa. (5) 
 
Angöringen för bussar och bilar vid torget bör närmare utredas. Att samutnyttja torget för 
bussangöring och bilparkering tillsammans med lek och spel anses olämpligt. Buss- och biltrafik 
på torget innebär i praktiken att det inte är till för skolans elever att vistas på. (6) 
 
Vidare påpekas att dagvattnet bör fördröjas på annat sätt än i utjämningsmagasin på skolgården. 
(7) 
 

Kommentar: 
1) En förbindelse mellan Östra Vimpeltorpet och Snurrom behandlas inte i denna detaljplan då 
det i dagsläget inte finns någon klar bild av den framtida utbyggnaden norr om planområdet. 
Enligt ”Planprogram för Norra Kalmar” (2007-03-21) ska förbindelsen inte vara en överordnad 
väg utan en mer nedtonad väg som främst ska ta hand om trafiken som genereras inom 
närområdet. Planförslaget medger dock en flexibilitet inför olika scenarion på framtida 
vägsträckningar. 
 
2) Föreslagen lokalgatas framtida status som eventuell genomfarts-/huvudgata prövas alltså inte i 
denna plan. 
 
3) Längs förskolan så kan GC-vägen avskärmas mot ”lokalgatan” med tillbörlig åtgärd 
(exempelvis en häck eller ett staket utan grind) för att förhindra att angöring sker från gatan. En 
parkeringsyta för att hämta och lämna barn kommer att finnas inne på fastigheten. 
 
4) För att Strängenäsvägens status som angöringsväg ska bli låg föreslås bl.a. att en angöringsplats 
vid torget istället bli mer attraktiv. En sådan kan skapas vid torgets södra del. De skolbyggnader 
som förläggs längs Strängenäsvägen bör vända sina huvudentréer inåt gården. Ytterligare åtgärd 
kan vara att minska körfältets bredd en bit direkt väster om torget för att markera 
Strängenäsvägen som mindre tillgängligt än torget som angöringsplats, ett annat sätt kan vara att 
sätta stoppförbud längs hela Strängenäsvägens sträckning västerut. 
 
5) Kvartersmarkens gräns justeras så att en separat GC-väg kan anläggas. En trafikseparering 
längs Strängenäsvägen signalerar dock ett ökat utrymme för högre hastigheter, vilket medför att 
själva gatan måste utformas så att bilarna håller låga hastigheter. Att belägga de yttre delarna av 
körbanan med exempelvis marksten istället för asfalt kan vara ett bra sätt att fästa bilisternas 
uppmärksamhet på att hålla farten nere. En viktig faktor är att se till att planteringarna norr om 
körbanan blir väl utformade och genomförda. 
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6) Ett bra samutnyttjande av torget på ett säkert sätt och med rätt innehåll är en utformningsfråga 
i ett framtida projekteringsskede (förslagsvis i samråd med de boende i området och tillsammans 
med de framtida nyttjarna av skolan - barnen). Angöring för skolbussar och linjebussar på torget 
sker säkert med ”fållor”. Dessutom finns ytterligare möjlighet till bussangöring längs torgets östra 
sida, vid Vänskapens väg. Med rätt utformning och markbeläggning är det möjligt att förhindra 
att motorfordon framförs i hög hastighet förbi torget. Låga murar eller träd/växtlighet avgränsar 
där konflikt kan tänkas uppstå. 
 
7) För att skapa hållbarhet i samhällsplaneringen är en ambition att, om möjligt, ha ett högt 
samutnyttjande av olika funktioner. Hantering av upptagningsområdets dagvatten inne på 
skoltomten är en följd av de naturliga förutsättningarna lokalt och medför stora miljömässiga och 
samhällsekonomiska vinster. Dessutom medger det unika möjligheter till utformning av en 
annorlunda och kvalitativ utemiljö för barnen. 
 

Kommunledningskontoret (barn- och ungdomsombudet) vill att trafiksituationen på torget 
utanför skolan ses över så att det blir en så säker lösning som möjligt. 
 

Kommentar: 
För att få en så säker lösning som möjligt för de barn som går och cyklar till skolan så hänvisas 
föräldrar som ska hämta och lämna att angöra torgets södra del. Bussen har, på behörigt avstånd, 
en egen enkelriktad fil framför skolans entré mot torget. 
Se även kommentarer till Gatu- och parkkontoret, punkt 6). 
 

Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår en utvidgning av skoltomten åt nordost för att 
bättre kunna få plats med förskolans byggnader och gårdar med hänsyn tagen till väderstreck och 
tomtens lågpunkt, samt ytterligare tomtyta för skolans eventuellt framtida utbyggnad (enligt 
bifogade skisser). (1) 
 
En viss tveksamhet uttrycks när det gäller lågområdet för dagvattenhantering inom tomten. 
Alternativet med ett naturlikt område anses ur ett barnperspektiv vara uteslutet. Alternativet med 
en nedsänkt lekyta kan accepteras under förutsättning att det inte uppstår problem med 
återkommande översvämningar. Att klarvatten kan stå på förskole-/skolgården flera gånger per 
år är inte acceptabelt. (2) 
 

Kommentar: 
1) Lokalgatan justeras och tomten utvidgas enligt önskemålen. 
 
2) Gällande dagvattenhanteringen inom skolgårdens lågområde så tas det naturlika alternativet 
bort ur planbeskrivningen. Alternativet med en nedsänkt yta (ca 1 meter under omgivande 
marknivå) för lek och spel kvarstår. Meningen är att denna yta ska kunna översvämmas ett par 
gånger om året och på så sätt få en fördröjning av vattnet med stora miljömässiga och 
samhällsekonomiska vinster som följd. Den nedsänkta ytan kan med fördel stängslas in men 
samtidigt mestadels vara tillgänglig för skolbarnen genom ett antal större grindöppningar. Skulle 
besvär uppstå vid de tunga regn som kan uppkomma ett par gånger om året så kan området lätt 
stängas av helt. Möjligheterna att utforma en intressant, spännande och pedagogiskt rik 
skolgårdsmiljö för barnen blir också mycket stora med denna lösning. Ifall funktionen på sikt inte 
skulle bli hållbar dimensioneras vattenavledningssystemet för att kunna släppa ut en så pass stor 
mängd som krävs för att få en helt torr yta. Då måste dock en alternativ lösning på 
dagvattenfrågan först hittas, antagligen på en annan plats i närområdet. 
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Fastighets- och inköpskontoret vill också ha en utvidgning av tomten åt nordost för att bättre 
kunna få plats med förskolans byggnader och gårdar med hänsyn tagen till väderstreck och 
lågområdet, samt ytterligare tomtyta för skolans eventuellt framtida utbyggnad (enligt bifogade 
skisser). 
 

Kommentar: 
Lokalgatan justeras åt nordost och tomten utvidgas västerut enligt önskemål. I övrigt se 
kommentarer till Barn- och ungdomsförvaltningen. 
 

Kalmar Vatten AB vill ha en bredd av minst 6 meter på föreslaget u-område, dessutom bör u-
området förlängas till gränsen åt nordväst, samt vidare österut ut till lokalgatan. 
 

Kommentar: 
Justeras i plankartan. 
 

Kalmarsundsregionens Renhållare informerar om vikten av att ha tillräckligt med utrymmet 
för de sopsorteringsfraktioner som används idag. Dessutom är det viktigt att även skapa utrymme 
för den sortering av matavfall som sannolikt kommer att vara aktuellt inom ca 2 år. 
Angöringsplats för sopbilen ska också följa de rekommendationer som finns idag. 
 

Kommentar: 
Krav på att följa ”Regler för avfallsutrymmen och transportvägar m.m.” förs in i 
planbeskrivningen under rubriken ”Kretsloppsfrågor”. Miljöhus är tänkt att placeras i anslutning 
till angöringsplatsen för varutransporter, som också håller ”sopbilsstandard”. 
 

Brandkåren informerar vilka krav som gäller för åtkomlighet för räddningstjänsten samt vid 
utrymning. 
 

Kommentar: 
Planförslaget medför inga hinder för kraven. 
 

Kalmar Läns Trafik AB godkänner förslaget men önskar vara delaktiga i utformningen av 
busshållplatsen vid torget.  
 

Kommentar: 
Bussangöringen vid torget är dimensionerat efter önskemålet om enskild bussfil och de 
svängradier som erfodras. Ytterligare en möjlighet till angöring längs torgets östra sida har lagts 
till i förslaget. Busshållplatsens läge vid Vänskapens väg i höjd med Norrlidshemmets entré är 
planerad att finnas kvar. 
 

Björkenäs villaförening framför en önskan om en separat GC-väg längs Björkenäsvägen, 
mellan Värsnäsledens korsning och Ljusstaden. Detta har tidigare framförts till kommunen. Då 
vägen på denna strecka inte anses vara lämpligt utformad för blandtrafik kommer behovet av en 
separat GC-väg bli än mer aktuell då planerad skola uppförs. 
 

Kommentar: 
Berörd sträckning av Björkenäsvägen tas inte upp i denna detaljplan. 
Önskemålet noteras. 
 

Följande har godkänt planförslaget skriftligt: 
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Kultur- och fritidsförvaltningen 
Socialförvaltningen 
Omsorgsförvaltningen 
Kalmar Energi Värme AB 
E.ON Elnät Sverige AB (via e-post) 
Telekommunikation Kreû & Rosander (via e-post) 
Naturskyddsföreningen 
 

Sammanfattning 
En GC-väg norr om Strängenäsvägen ska anläggas. 
Detaljstudier och klargöranden på angöringen vid torget är gjorda. 
 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner samrådsredogörelsen som kommunens och beslutar att 
ställa ut det 200-03-25 reviderade planförslaget. 
 
 
Emil Jakobsson 
arkitek



 

 


