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Planbesked
Den som vill göra en åtgärd som kan innebära att en detaljplan behöver antas, 
upphävas eller förändras har rätt att begära ett planbesked. Detsamma gäller 
om en områdesbestämmelse behöver upphävas eller förändras. 

I begäran ska ändamålet med åtgärden framgå och en karta ska bifogas som 
visar vilket område som berörs. Ansökan som gäller byggnadsverk ska även 
innehålla en beskrivning av karaktären och den ungefärliga omfattningen. Det 
kan exempelvis vara husens högsta våningsantal, uppskattat antal lägenheter 
eller utformningen i stort, till exempel om husen ska vara friliggande eller 
sammanbyggda.

Beslut om planbesked ska lämnas av Stadbyggnadsnämnden inom fyra månader 
från det att en fullständig ansökan kommit in till stadsbyggnadskontoret. 

Vid positivt besked redovisas när planarbetet bedöms vara klart. Ett positivt 
planbesked innebär dock ingen garanti för att en plan slutligen kommer att 
antas. Beskedet bekräftar bara att ett planarbete kan påbörjas. Vid negativt 
planbesked redovisas skälen för detta.

Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte möjligt 
att överklaga.

Innehåll
Ansökan
Avsnittet ansökan innehåller enbart material som den sökande har lämnat och 
bifogat i sin ansökan. Det är detta material som beskrivs och bedöms i avsnitten 
Förutsättningar och Slutsats.

Förutsättningar
Stadsbyggnadskontorets beskrivning av ansökans förutsättningar utifrån 
tidigare beslut, kommunala policys och platsspecifika egenskaper.

Slutsats
Stadbyggnadskontorets argument och motivering av förslag till beslut. Här kan 
det även finnas riktlinjer och material inför ett eventuellt detaljplanearbete.

Förlag till beslut, process och tidplan.
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut i Stadsbyggnadsnämnden. Vid förslag 
till positivt beslut finns även en bedömning av när detaljplanearbetet är klart.
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Ansökan
Fastighetsbeteckning
Fastighet
Kv Slåttertiden

Fastighetsägare
Bostads AB Vätterhem

Sökande
Företag 

Bostads AB Vätterhem

Ansökan avser

Huvudsakligt syfte
Detaljplan för flerbostadshus

Beskrivning
Vätterhem har för avsikt att planera för byggnation av ytan och behöver en 
flexibel detaljplan för att se på möjligheten att bygga kostnadseffektiva hus. 
100-300 lägenheter beroende på exploatering.

Bilagor
Karta (område B27)
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Förutsättningar
Tidigare ställningstagande
Översiktsplan 2002
Området är inte särskilt utpekad i Översiktsplan 2002. 

Ny Översiktsplan 2015 (Utställningsversion) och 
Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare (antagen)
Området är dock utpekad som ett förtätningsområde i både Utbyggnadsstrategin 
samt Översiktsplanen 2015 (utställningsversion). 

Översiktsplanen 2015 (utställningsversion) och Utbyggnadsstrategin definierar 
ett förtätningsområde som obebyggda mindre markytor som kan tas i anspråk 
för annan användning. Områdena kan innehålla bostäder, service, idrott, 
rekreation och/eller verksamheter som inte är störande för närliggande bostäder. 
Områdena ska ligga inom eller intill befintliga strukturer, som till exempel gator, 
kollektivtrafiklinjer, gång- och cykelbanor.

I förtätnings- och omvandlingsområden ska det normalt eftersträvas en hög 
exploatering om det kan ske med hänsyn till platsens karaktär och stadsbild. 
Förtätnings- och omvandlingsområden som ligger utmed ett välutvecklat 
kollektivtrafikstråk och/eller i närheten av en centrumfunktion eller större 
arbetsplats ska ges en särskilt hög exploatering för att erbjuda boende närhet 
till service. På sikt kan även behovet av bilresor minska och bidra till att nå den 
hållbara utveckling som kommunen eftersträvar.

Detaljplanen
För ansökt område gäller detaljplan från 1975. Områdets norra del är planlagd 
för bostads- samt garageändamål. I detaljplanen finns även ett u-område för 
underjordiska ledningar i denna delen av området. Den södra delen som ägs av 

Ny Översiktsplan 2015 

(utställningsversion)
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Jönköpings kommun är planlagd för ”allmän platsmark; park”. 

Kommunalt bostadsförsörjningsprogram (KBFP)
Det ansökta området finns utpekat i det kommunala 
bostadsförsörjningsprogrammet. I den reviderade projektplanen för 2016-2021 
beräknas området bebyggas med 150 bostäder. 

Ålborg-åtagandena
Jönköpings kommun skrev i oktober 2007 under Ålborg-åtagandena, och 
tar därigenom ett helhetsgrepp kring arbetet med hållbar utveckling. En 
exploatering av området bedöms följa Ålborg åtagandena ur den aspekten att  
den inte bidrar till en utvidgad stadsutbredning. Planen möjliggör en förtätning 
av befintlig bebyggelsestruktur.

Riksintressen 
Området berörs inte av några riksintressen.

Övriga förutsättningar
Läge
Området ligger nära Öxnehaga centrum med både skola, vårdcentral och en 
närlivsbutik. Stadsbuss nr 2 stannar norr om området vid Oxhagsgatan och 
buss 13 och 15 stannar söder om området på Kohagsgatan. 

Mark och vegetation
Den norra delen av området som betecknas B 27 i KBFP ägs av Vätterhem och 
är en del av fastigheten Slåttertiden 1. Den södra delen ägs av kommunen och 
är en del av den stora fastigheten Öxnehaga 2:1. 

Området är inte bebyggt sedan tidigare utan består av skog vid en naturlig 
bäck och på utfylld mark är gräsyta. Området ligger i en värdetrakt för ek. 

Läge
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Det finns ekar och hålaspar inom området som varken har inventerats eller 
mätts in tidigare. På Vätterhems mark finns även en större yta som används för 
trädgårdsavfall och uppställning av husvagnar. Kommunens del används främst 

som ett mindre rekreationsområde för närliggande förskola och boende.

Buller
Enligt kommunens översiktliga bullerkartläggning från 2011 överskrids 
riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå i stora delar av området. 

 Röd markering visar Vätterhems 

mark, vit är kommunens mark 

Buller,

(Gul, röd och blå färg i bilden 

betyder värden över 55 dBA)
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VA
Det går stora kommunala vattenledningar och spillvattenledningar genom 
området. Dagvatten från ovanliggande mark rinner genom området i diken. 

Dessutom är befintlig bäck markerad i kommunens översvämningskartering.

Slutsats
Ny bebyggelse i föreslaget område blir en naturlig förtätning i ett redan utbyggt 
område. Stadsbyggnadskontoret har redan tidigare, i både Översiktsplan 2015 
samt i Utbyggnadsstrategin, bedömt att området rent strategiskt är ett lämpligt 
förtätningsområde. Eftersom det inte heller finns några nu kända förutsättningar 
som gör området olämpligt för bostadsbebyggelse bedöms ansökt åtgärd vara 
lämplig att pröva i ett detaljplanearbete.

Området ligger centralt i Öxnehaga med närhet till både vårdcentral samt skola 
och närbutik. Området ligger även precis intill ett viktigt kollektivtrafikstråk. 
Med hänsyn till de riktlinjer som finns i Översiktsplanen och Utbyggnadsstrategin 
angående förtätningsområden bör därför området kunna bebyggas med särskild 
hög exploatering. Bebyggelsens omfattning kommer dock att behöva anpassas 
efter befintliga förhållanden i närområdet samt efter tillkommande behov av 
ytor för parkering, sophantering och utemiljö. Planområdets exakta omfattning 
får fastställas under kommande planarbete. 

I ett kommande planarbetet behöver man bland annat tänka på följande:

• Vattenflöden och eventuella översvämningsrisker inom området behöver 
undersökas. Dagvattnet från området måste tas om hand på tomtmark till 
stor del då de befintliga dagvattenledningarna inte är dimensionerade för 
mer hårdgjorda ytor.

• Ledningar inom området måste antingen skyddas med U-område och 
servitut, alternativt läggas om. Med tanke på VA-ledningarna placering 

Ledningar
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tvärs genom området bedöms dessa behöva flyttas för att en exploatering 
ska kunna vara möjlig överhuvudtaget. Eventuell flytt av ledningar ska 
bekostas av byggherren. Ev utbyggnad av elnät kan komma kräva behov av 
E-område. 

•  En bullerutredning kommer att behövas i planarbetet. Byggnaders placering 
och utformning behöver anpassas efter bullersituationen.

• Om kommunens mark ska ingå i planområdet måste den sökande tilldelas 
markanvisning genom tekniska nämnden. 

• Under planarbetet behöver en naturinventering göras. Skyddsvärda träd 
så som ek ska mätas in. Omfattningen på eventuell exploatering inom 
kommunens mark kommer att behöva vägas mot befintliga natur-och 
rekreationsvärden på platsen.

• När det gäller sophanteringen så kan djupbehållare vara att föredra i 
utkanten av området så att upphämtningsfordon inte behöver köra in där de 
boende vistas.

Förslag till process och 
tidplan
Stadsbyggnadskontoret föreslår att ansökan om planbesked beviljas och att 
detaljplanen genomförs med ett utökat förfarande.

Förslag till tidplan
Detaljplanen förväntas kunna påbörjas 2016 och beräknas ta ca 1,5 år.

Stadsbyggnadskontoret

Liselott Johansson    Louise Petersson

Planchef     Planarkitekt
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