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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 Stadsbyggnadsnämnden 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 platsspecifi ka egenskaper.

Slutsats

Stadsbyggnadskontorets argument och motivering av förslag till beslut. Här 

kan det även fi nnas riktlinjer och material inför ett eventuellt detaljplanearbete.

Förslag till beslut, process och tidplan.

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut i Stadsbyggnadsnämnden. Vid förslag 

till positivt beslut fi nns även en bedömning av när detaljplanen kommer att 

antas.
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Ansökan
Fastighetsbeteckning

Fastighet

Preussen 20 

Fastighetsägare

Preem AB

Sökande

Företag

Midroc Property Development AB

Ansökan avser

Huvudsakligt syfte

Ändring av nuvarande markanvändning och möjliggöra bostadsbebyggelse i 
3-8 våningar.

Beskrivning

Byggnationen är tänkt att uppföras med centruminslag i form av friliggande och 
sammanhängande byggnadskroppar.

Bilagor

Plankarta på gällande detaljplan från 1983 samt fi llustrationsritningar.
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Förutsättningar

Översiktskarta 1 

Områdets läge i Jönköping

Översiktskarta 2 

Området i stadsrummet 

Område
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Tidigare ställningstagande

Översiktsplan 2016

En ny översiktsplan har antagits av Jönköpings kommun 2016, som ligger till 

grund för planbeskedets ställningstaganden.

Bebyggelse
Området ligger inom Jönköpings tätort. I översiktsplanen anges riktlinjer för 
bebyggelseutveckling inom tätorten. Följande riktlinjer anses vara relevanta i 
detta planbeskedsärende:

Riktlinjer bebyggelse

• Tätortsbebyggelsen ska utvecklas genom förtätning och omvandling av 
redan exploaterad mark. 

• För att tillmötesgå människors olika behov av blandade bostadstyper ska 
den blandade staden eftersträvas med varierad bebyggelse och balans mellan 
bostäder, arbetsplatser och service. 

• Kommunen strävar efter att uppnå en god livsmiljö, för att nå detta är 
närmiljön för invånarna viktig, här ska fi nnas blandad bebyggelse och 
varierat serviceutbud med god tillgänglighet.

• För att uppnå god tillgänglighet och minska bilbehovet i tätorterna ska 
en hög exploateringsgrad eftersträvas inom områden som ligger upp 
till 400 meter från kollektivtrafi kstråk. Exploateringsgraden kan vara 
något lägre inom områden som har mellan 400 och 600 meter till ett 
kollektivtrafi kstråk. 

• Områden nära centrumfunktion ska även de ha en hög exploateringsgrad. 
Lågt exploaterade centrumområden bör få en högre exploateringsgrad för 
ett mer effektivt utnyttjande. Kommunen är positiv till hög bebyggelse i 
centrala områden där höga hus dels kan passa in i omgivningen och dels 
bidra till den stadsmässiga karaktären, bli ett landmärke som ger identitet åt 
platsen och kan underlätta orienterbarheten i tätorten. 

Kommentar

Området ligger nära befi ntlig service och kollektivtrafi k och har god närhet till 
cykelnätet. Området är dock stark utsatt för vägtrafi kbuller på grund av sitt 
läge i direkt anslutning till stora trafi kleder. Utformnings- och placeringsfrågor 
blir därför en viktig del i planarbetet för att kunna uppnå en god boendemiljö. 
För att uppnå trafi ksäkerhet är en cirkulationsplats i korsningen Kungsgatan-
Åsenvägen under utredning. Val av väglösning har även betydelse för vilken 
exploateringsgrad som området tål. 

Kommunikationer
Framtida utbyggnad av Karlavägen
Ansökan om planbesked på Preussen 20 bedöms kunna påverkas av en eventuell 
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utbyggnad av Karlavägen. Enligt gällande översiktsplan ska detaljplaneläggning 
och annan kommunal planering ta hänsyn till planerad väg för att säkerställa 
dess utvecklingsmöjligheter. Trafi kfl öden och därmed  trafi kbullernivån bedöms 
öka längs Åsenvägen när Karlavägen byggs ut enligt översiktsplan. Korsningen 
Åsenvägen/Kungsgatan kan behöva utökat utrymme för en eventuell framtida 
cirkulationsplats. 

Hälsa & Säkerhet
Platsen ligger i direkt anslutning till prioriterad utryckningsväg (Junegatan/
Kungsgatan och Åsenvägen). Räddningstjänsten har en framkörningstid till 
området på 1-10 minuter.

Detaljplaner

För ansökt område gäller detaljplan Del av KV Preussen (06-JÖS-1535) som 

anger kvartersmark avsedd för garage med bilservice.

Riksintressen 

Området som ansökan avser ligger inom riksintresse för framtida 

järnvägsutbyggnad. Området ligger inom tätbebyggt område varför ingen 
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konfl ikt råder mellan järnvägsutbyggnad och ny bebyggelse. 

Övriga förutsättningar
Trafi kbuller 

Idag ligger trafi kbullernivåerna redan över regeringens riktvärden enligt 
förordningen om trafi kbuller vid bostadsbyggnader (2015:216 och 2017:359) 

och trafi kbullersituationen kommer att påverka den tänkta bebyggelsen inom 
Preussen 20.

Kommunal service - skolor och förskolor

När det gäller försörjning av kommunal service, specifi kt barnomsorg och 
elevplatser i förtätningsområden inom tätorten, fi nns planeringsmässiga 
utmaningar att fi nna tillräckligt stora och strategiskt placerade ytor för att täcka 
de pedagogiska behov som infi nner sig i redan etablerade bostadsområde. Den 
ansökta bostadsbyggnationen kommer att ligga i ett område där försörjning av 
såväl förskole- som skolplatser redan är hårt ansträngda. Ytterligare utbyggnad 
av befi ntliga och intilliggande verksamheter ses som mycket svårt att genomföra, 
då detta redan gjorts i tidigare etapper.

Markföroreningar 

Området är utpekat som potentiellt förorenat område, varför en markmiljöteknisk 
undersökning behövs för att klargöra markens föroreningsgrad och dess 
omhändertagande.
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Slutsats
Åtgärden som ansökan avser innebär en förtätning i form av ny bebyggelse 
inom redan bebyggt område samt en ändrad markanvändning och högre 
exploateringsgrad. Kungsgatan och Åsenvägen är redan idag starkt trafi kerade, 
varför en förstärkningsåtgärd troligtvis blir aktuell. Val av åtgärd har betydelse 
för vilken exploateringsgrad som området tål.

På senare tid har det kommit in ett fl ertal planbesked för bostäder inom centrala 
delar av staden. Den tänkta bostadsbyggnationen kommer att ligga i ett område 
där försörjning av såväl förskole- som skolplatser redan är hårt ansträngda. 

För att området ska kunna byggas ut behöver ställning därför tas till hur arbetet 
med detaljplanen kan anpassas till en successiv utbyggnad av nya skolor och 
förskolor för att kunna erbjuda tillräcklig många platser för barnomsorg/
elevplatser. Om inte detta är möjligt, bör områdets utformning sikta på 
exempelvis studentbostäder, trygghetsboenden eller kontor som inte genererar 
samma samhällsbehov.

Stadsbyggnadskontoret föreslår att ge ett positivt planbesked med förutsättning 
att placering och utformning av den tänkta bebyggelsen studeras vidare för att  
säkra en god boendemiljö och att behovet av förskola och skola kan lösas.

Utredningar

I det kommande detaljplanarbetet bedöms följande utredningar komma att 
behövas:

Bullerutredning

Trafi kutredning

Dagvattenutredning

Miljöteknisk markundersökning

Geoteknisk utredning 

Särskild arkeologisk utredning

Omgivningspåverkan (skuggor, utsikt, mm.)
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Förslag till process och 

tidplan
Stadsbyggnadskontoret föreslår att ansökan om planbesked beviljas och att 

detaljplanen genomförs med ett standard planförfarande.

Förslag till tidplan

Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5 år efter det att ett 

detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplanen 

för ärendet kommer styras i förhållande till andra projekt inom kommunen 

samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram. 

Detaljplanen förväntas kunna påbörjas år 2020.

Stadsbyggnadskontoret

Liselott Johansson    Christian Bruhn

Planchef     Planarkitekt

      




