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Förändringar av planen efter samrådet:

Hur processen har bedrivits
•

Detaljplanen har varit tillgänglig för samråd under tiden 2019-07-10 till 2019-08-30

•

Samrådet har anslagits på kommunens anslagstavla. Meddelande om samråd har sänts
till sakägare enligt fastighetsförteckning, myndigheter, organisationer och andra berörda.
Samtliga planhandlingar har funnits tillgängliga på stadsbiblioteket, i kommunhuset
samt på kommunens webbplats.

•

Bestämmelser om Juhlinska gården har utvecklats och begränsats utifrån inkomna
synpunkter.

•

Strandskyddsupphävande har införts på plankartan.

Kvarstående synpunkter efter samrådet:
•

Inkomna yttranden utan erinran:
• Kulturnämnden
• Tekniska nämnden
• Föreningen för byggnadskultur
• Trafikverket
• Vattenfall
• Socialnämnden
• Värmevärden
• Äldreomsorgsnämnden

Några remissinstanser har framfört önskemål om skydd för parkmiljön. Någon sådan
specifik bestämmelse har inte införts, men möjligheten till byggnation har reglerats.

Ställningstagande:
•

Efter gjorda justeringar bedöms detaljplanen vara redo för granskning.

2019-10-07

Yttranden med synpunkter:
•

Länsstyrelsen

Jenny Mickelin

•

Värmlands museum

Planarkitekt

•

Lantmäteriet

•

Miljö och byggnadsnämnden

Länsstyrelsens yttrande

Planeringsavdelningens kommentarer

Plankartan justeras så att nämnda fel utgår.
Frågan om skydd av kulturvärden har bearbetats till granskningen. Se även svar till
miljö- och byggnadsnämnden.
Planhandlingen kompletteras med information om tidigare verksamhet. Platsen för
tidigare verksamhet var, enligt kommunens källor, på den yta där befintlig idrottshall
står. Ett tryckeri bedrev verksamhet på platsen under mitten av 1900-talet.
Verksamheten tycks ha varit av mindre omfattning. Idag finns det en idrottshall och
asfalterade ytor på platsen. Sammantaget bedöms området tillhöra riskklass 4 enligt
Länsstyrelsens planeringsunderlag i frågan. Därmed antas eventuella förorenade
massor redan vara påverkade.
Juhlinska gården har enligt kommunens källor inte rymt någon verksamhet som kan
antas ha efterlämnat markföroreningar. Kommunen bedömer därför att frågan inte
kräver någon ytterligare utredning i detta skede, men att om föroreningar påträffas
ska tillsynsmyndigheten kontaktas.

Lantmäteriets yttrande

Planeringsavdelningens kommentarer

•

Synpunkten noteras.

Lantmäteriets yttrande fortsättning

Planeringsavdelningens kommentarer

Ritfelet är åtgärdat på plankartan.

Lantmäteriets yttrande fortsättning

Planeringsavdelningens kommentarer
•

Avsikten är att en del av Jupiter 2 ska kunna regleras in i Jupiter 10.
Planbeskrivningen förtydligas på denna punkt.

•

Plankartan förbättras med avseende på redovisning.

•

Planbeskrivningen förtydligas vad gäller beskrivningen om Jupiter 10s framtida
indelning och förändring.

Miljö- och byggnadsnämnden

Planeringsavdelningens kommentarer

Parkering – frågan om parkering behöver hanteras inom ett större
geografiskt område och samband än detaljplanen. Frågan ingår i
diskussionerna kring utformning av tillkommande idrottshall. Ändamålet
Skola gäller inom ett flertal fastigheter i området och därmed studeras
frågan om parkering i ett större geografiskt sammanhang.
Vad gäller parkering för tomten kring Juhlinska villan är avsikten att
parkering ska rymmas inom egen kvartersmark.
Byggrätten för komplementbyggnader har avgränsats och fått en tydligare
reglering. Det gäller såväl omfattning som utformning. Tomten kring
Juhlinska gården har i övrigt belagts med förbud mot byggnation. En
administrativ bestämmelse införs för att undvika så kallade attefallsbyggen.
Utöver detta ges inte nuvarande utformning av parkmiljön särskilt skydd.
Varsamhetsbestämmelserna har formulerats om för att bli tydligare.
Byggnadshöjden för Juhlinska gården regleras med nockhöjd, eftersom
huset är tänkt att bevaras med nuvarande proportioner.

Miljö- och byggnadsnämnden fortsättning

Planeringsavdelningens kommentarer
•

Vad gäller rivningsförbudsbestämmelsen, så är rekommendationen från
Boverkets planbestämmelsekatalog att inte blanda delfrågor i samma
bestämmelse. Önskemålet om utformningskrav på ersättningsbyggnad införs
därför som en utformningsbestämmelse. Med dessa skydd och bestämmelser
anses en rimlig nivå av reglering uppnås.

•

Planhandlingen förtydligas om markförorerningar. I övrigt, se svar till
Länsstyrelsen.

Värmlands museums yttrande

Planeringsavdelningens kommentarer

•

Se nästa sida.

Värmlands museums yttrande

Planeringsavdelningens kommentarer

•

Inför granskningsskedet har en översyn av planbestämmelser relaterat till
kulturmiljövärden genomförts. Preciseringar och förändringar har gjorts på
plankartan. Se vidare svar till Miljö- och byggnadsnämnden.

•

Upplysning i planbeskrivningen har utvecklats om hantering av fornlämning.

Föreningen för byggnadskultur

Planeringsavdelningens kommentar

• Synpunkterna noteras och inarbetas i förslaget.
Ang detaljplanen ”Del av kvarteret Jupiter, Kristinehamns
kommun”
Föreningen för byggnadskultur har tagit del av förslaget till ny
detaljplan för del av kvarteret Jupiter. Vi är överens med
förslaget om behovet av en större gymnastik/idrottshall och har
ingenting att invända mot detta. Som påpekas i förslaget ligger
planområdet i angränsande närhet till medeltida mark varför det
behövs en arkeologisk bedömning,
Vi kan även med tillfredsställelse konstatera det skydd som
Juhlinska gården erhåller i förlaget med bevarad exteriör och ett
framtida rivningsförbud.
Föreningen för byggnadskultur
Bo Karlsson, ordf

