
Union 2 och Union 14
Huskvarna, Jönköpings kommun

Underlag för Planbesked

Planbesked 
2018-11-06 

Dnr: 2018:113

Jönköpingsvägen

Torsgatan

Järnvägsgatan

M
ånstigen

Sm
edstorpsgatan

Viktoriaplan

Erik Dahlbergsgatan

M
ånbergsvägen

Bergsgatan
Norra porten

Järnvägsgatan

G
rä

nn
av

äg
en

Tegnérgatan

kvarnamotet

Torsgatan

Rumlaborgsgatan

Vättergatan

Erik Dahlbergsgatan

Vikto
riagatan

Alf Henriksons plats

Cittraplan

Bruksgatan

M
ästaregatan

Fl
or

ag
at

an

Vintergatan

M
ästaregatan

Alfre
d Dalinvägen

Hägnevägen

Parkvägen

Esplanaden

Linnégatan

Gesällgatan

E4

Vårstarondellen

Åparken

Ådalsvägen

Drottninggatan

Stjärnstigen

Jönköpingsvägen

Ro
se

nd
al

ag
at

an

Drottninggatan

Vintergatan

Ådalsvägen

Bergsgatan

Ekaliden

Bruksgatan

Linnégatan

Jönköpingsvägen

Trädgårdsgatan

Sm
edstorpsgatan

Da
to

rg
at

an

Drottninggatan

Jönköpingsvägen
Hagag

Bl
om

ga
ta

n

Bergsgatan

Sm
edstorpsgatan

Järnvägsgränd

G
rä

nn
av

äg
en

Järnvägsgatan

Rosenborgsgatan

Sylviagatan

Sm
edstorpsgatan

Bl
om

ga
ta

n

Gillesgatan

Vättergatan

Norra Hagabergsgatan

Kungsgatan

Järnvägsgatan

Egnahemsvägen

Häradsvägen

Ådalsvägen

Södra Hagabergsgatan

Åbonäsgatan

Ode
ng

ata
n

St
jär

ns
tig

en

MånstigenTorsgatan

E4

Bredgatan

Drottninggatan

Grännavägen

Esplanadrondellen

Månbergsvägen

Tegnérgatan

Aniaravägen

Vikingavägen

Sm
ed

st
or

ps
ga

ta
n

Tegnérgatan

Drottninggatan

Esplanadbron

Kungsgatan

G
rä

nn
av

äg
en

Stockmakaregatan

Erik Dahlbergsplan

Trädgårdsgatan

St
jä

rn
st

ig
en

Bruksgatan

Bredgatan

Mjölkafållan

Vättergatan

Ode
ng

ata
n

Fl
or

ag
at

an

Kyrkogårdsgatan
Torsgatan

Bokcirkeln

G
rä

nn
av

äg
en

Åparken

Lå
ng

ga
ta

n
Gesällgatan

Venusgränd

M
ånstigen

Ådalsvägen

Odengatan

Lå
ng

ga
ta

n

E4

Olstorpsgatan

Kungsgatan

Rosenborgsgatan

Ådalsvägen

Bergsgatan

E4

Huskvarnavägen

Tegnérgatan

Område



2

Planbesked
Den som vill göra en åtgärd som kan innebära att en detaljplan behöver antas, 
upphävas eller förändras har rätt att begära om 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 påbörjas. Ett positivt 
planbesked innebär dock ingen garanti för att en plan slutligen kommer 
att antas. Beskedet bekräftar enbart 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
1. Ansökan
Avsnittet innehåller material som den sökande har lämnat och bifogat i sin 
ansökan samt en tjänstemannabeskrivning av önskad åtgärd.

2. Planeringsunderlag
Stadsbyggnadskontorets beskrivning av platsens förutsättningar utifrån 
ställningstagande i kommunala styrdokument och övriga planeringsunderlag.

3. Utredningsområden
Förutsättningen på platsen som påverkar en utbyggnad. Här kan det även finnas 
riktlinjer och bedömt utredningsbehov inför ett kommande detaljplanearbete.

4. Slutsats och förslag till beslut
Stadsbyggnadskontorets motivering och förslag av beslut till 
Stadsbyggnadsnämnden. Vid förslag till positivt beslut finns en bedömning om 
när detaljplanen bedöms kunna påbörjas.

Bilagor
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1. Ansökan
Planbeskedet behandlar fastigheterna Union 2 och Union 14. Den första 
ansökan (2018-03-23) behandlade endast Union 2 och har senare kompletterats 
med att även gälla fastighet Union 14 (2018-10-22).

Fastighetsbeteckning
Fastighet
Union 2 och Union 14

Fastighetsägare
Jönköpings kommun

Sökande
Företag
Jönköpings kommun 

Ansökan avser
Huvudsakligt syfte
Union 2: 
Ändrad användning från allmänt ändamål till bostad, affärsverksamhet, 
centrumverksamhet och kontor. Tillkommande byggnadsyta genom 5 våningar 
á 750 kvm/våning samt tillkommande byggnadshöjd för lägre byggnad upp till 
motsvarande 5 våningar. Möjlighet att skapa terassbjälklag med underliggande 
garage. 

Union 14: 
Ändrad användning från allmänt ändamål till bostad, affärsverksamhet, 
centrumverksamhet och kontor. 

Beskrivning
Union 2: 
Befintlig byggnad innehåller kontor för kommunalt ändamål samt bibliotek 
och bank med bruttoyta cirka 10 000 kvm. Föreslagen tillkommande bruttoyta 
utgör cirka 4600 kvm. 

Union 14: 
Befintlig byggnad innehåller seniorboende, storkök, kontor samt en gruppbostad 
med bruttoyta ca. 6500 kvm. 

Bilagor
Bilaga 1: Karta. Bilaga 2: Trafikbullerutredning
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2. Planeringsunderlag

Områdets lokalisering i Huskvarna 
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Beskrivning av området
Det ansökta området ligger i centrala Huskvarna och på platsen finns två 
byggnader. Området består av två fastigheter, Union 2 och Union 14. På 
fastigheten Union 2, närmst Esplanaden, ligger en u-formad byggnad i tre till 
fyra våningar. Byggnaden är tidigare stadshus och bibliotek. Vid årsskiftet 
2017/2018 fick Huskvarna ett nytt stadshus med bibliotek. I bottenplan finns 
en banklokal kvar som fortfarande är verksam. 

På Union 14 bakom det gamla stadshuset ligger en byggnad i fyra våningar 
där det finns hyresbostäder för seniorboende, storkök, gruppbostad samt har 
hemtjänsten kontor i bottenplan. 

Torsgatan

Erik Dahlbergsgatan

Erik Dahlbergsgatan

Alf Henriksons plats

Bruksgatan

M
ästaregatan

Vintergatan

Esplanaden
Linnégatan

Drottninggatan

Jönköpingsvägen

Vintergatan

Rosenborgsgatan

Gillesgatan

Kungsgatan

Drottninggatan

Tegnérgatan

Tegnérgatan

Kungsgatan

Erik Dahlbergsplan

Bruksgatan

Gesällgatan

Venusgränd

Kungsgatan

Union 2

Union 14

Seniorboende

Tidigare stadshus

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan tillåter bebyggelse för allmänt ändamål. På fastigheten 
Union 2 tillåts en byggnad i tre och fem våningar och på fastigheten Union 14 
tillåts en byggnad i en och fyra våningar. För att kunna genomföra förslaget i 
ansökan behöver användningen ändras till att omfatta bostäder, centrum och 
kontor. Det krävs även en utökad byggrätt för att kunna göra en tillbyggnad på 
innergården samt möjlighet att anlägga garage. För att genomföra föreslagna 
ändringar krävs en ny detaljplan. 
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Översiktsplan 2016
I enlighet med översiktsplanens riktlinjer innebär ansökan en förtätning och 
omvandling på redan i anspråktagen mark inom tätorten. Fastigheten har 
även god tillgänglighet till kollektivtrafik då det i anslutning till området finns 
busshållplats med flertal tätorts- och landsbygdslinjer. Området är däremot inte 
utpekat som exploateringsområde i översiktsplanen.

Kulturmiljö
Angränsande område till platsen och Esplanaden är i översiktsplanen utpekat 
som särskilt värdefullt kulturmiljöområde - Huskvarna centrum. Huskvarna 
centrum innehåller en tidstypisk bebyggelse från 1940-talet och esplanaden 
är en centralplanetering från 1911. Det ansökta området är däremot är inte 
utpekat i översiktsplanen. 
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Särskilt värdefullt
kulturmiljöområde

- Huskvarna Centrum

Riksintressen
Platsen berörs ej av något riksintresse. 
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3. Utredningsbehov
Kulturmiljö
Bebyggelsen på fastigheten Union 2 utgör kulturhistorisk värdefull bebyggelse. 
Fram till 2017/2018 var byggnaden stadshus och bibliotek. Tidigare bestod 
fastigheten av tre mindre fastigheter (Union 1-3) före ombyggnader 1953 
och 1966. Samtliga byggnader förändrades då till en enhetlig utformning. På 
fastigheten har det funnits affärsbyggnad, bank, post och telegrafbyggnad, 
vilka uppfördes mellan 1910 och 1920. Den mittersta delen av byggnaden har 
fortfarande den speciellt utformade portalomfattningen bevarad. Befintliga 
byggnader har ett kulturhistoriskt värde som ska beaktas i kommande 
planarbete. Centrala karaktärsdrag ska beaktas och det är inte lämpligt att riva 
byggnaderna. I detaljplanehandläggning ska hänsyn tas till bedömningen i den 
kulturhistoriska utredningen. Att riva byggnader på fastigheten anses inte som 
lämpligt. Möjligen är det inte heller lämpligt med tillbyggnad av den sydvästra 
byggnaden på grund av det kulturhistoriska värdet. 

Portalomfattning

Byggnaden sett från korsningen mellan Erik Dalhbergsgatan 

och Drottninggatan
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Buller 
Hänsyn behöver tas till bullernivåerna då de ligger över riktvärdena. Längs med 
Erik Dalhbergsgatan och Drottninggatan överstiger de 60 dBA. På Linnégatan 
ligger bullernivåerna mellan 50-60 dBA. För att möjliggöra bostadsbebyggelse 
längs med dessa gator behöver en bedömning av bostädernas lämplighet 
göras. För seniorbostäderna är bullernivåerna acceptabala förutom längs 
med Drottningatan. Bifogat i ansökan finns en bullerutredning för nuvarande 
bebyggelse. I kommande planarbete kan ytterligare utredningar behöva utföras. 

Dagvatten 
Enligt grönstrukturplanen har området brist på möjlighet att ta hand om 
skyfallsregn. En dagvattenutredning bör tas fram för hur det ska hanteras. 

Användningsområden, utformning av ny 
bebyggelse och omgivningspåverkan
Vad som är möjligt att göra som tillägg i form av nya byggnader måste studeras 
i kommande planarbete. Utformningen av nya byggnader ska anpassas till 
omgivningen och kulturmiljön. 

Ansökan innebär att ny bebyggelse tillkommer vilket kommer att påverka 
omkringliggande bebyggelse. På vilket sätt förslaget bidrar till skuggbildning 
och påverkar utsikt bör utredas i kommande planarbete. Den tillkommande 
bebyggelsens höjd bör studeras i förhållande till befintliga byggnader för att 
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anpassas till befintlig miljö. Eftersom fastigheten är lokaliserad i centrala 
Huskvarna bör även möjligheten för att anlägga centrumverksamheter i 
bottenvåningarna på fastigheten tillvaratas. Ny bebyggelse ska anpassas till 
befintlig bebyggelse med särskild hänsyn till kulturmiljön. 

Möjliga användningsområden 
I dag är området planlagt som A-område (allmänt ändamål) för olika kommunala 
verksamheter. Kommande planarbete får visa på vad som skulle kunna 
vara lämplig framtida användning och om det ska användas för kommunal 
verksamhet eller säljas till privat exploatör.

I dagsläget har diskuterats att socialen har behov av gruppbostad och skolan 
har behov av ett högstadium. Socialförvaltningen har intresse av att utnyttja 
fastigheten för servicebostad alternativt gruppbostad samt för lokaler för 
hemtjänsten. Möjligheten till använda fastigheten för dessa ändmål bör 
utredas i kommande planarbete. Utbildningsförvaltningens har önskemål om 
att använda fastigheten för högstadium men anser att det blir för kostsamt 
att omvandla befintliga lokaler. Eftersom rivning på fastigheten är utesluten 
är därmed inte fastigheten aktuell för skola. Synpunkter tas däremot med i 
kommande planarbete om förutsättningarna skulle ändras. 

Utredningar
I kommande detaljplanearbete bedöms troligen följande utredningar komma att 
behövas, dessa beställs av exploatören men kommunens specialister ska vara 
med på startmöte och slutmöte så att rätt och användbar information beställs 
och erhålls. 

Ofta är utredningar beroende av varandra så att de behöver samordnas eller 
genomföras i flera steg och invänta att skissarbete på området har kommit 
längre. 

• Geoteknisk utredning

• Bullerutredning

• Dagvattenutredning

• Kulturmiljöutredning

• Solstudie
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4. Slutsats och förslag till 
beslut 
Stadsbyggnadskontoret föreslår att ansökan om planbesked beviljas. Befintliga 
byggnader har ett kulturhistoriska värde och på vilket sätt fastigheten kan 
utvecklas ska därför utgå från den kulturistoriska bedömningen. Ansökan 
innebär en förtätning inom tätorten vilket är i enlighet med översiktsplanens 
riktlinjer. Kommande planarbete får visa på vilka användningsområden som 
kan vara lämpliga med hänsyn till kulturvärdena.

Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5 - 2 år efter det att ett 
detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan 
för ärendet kommer styras i förhållande till andra projekt inom kommunen 
samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Enligt prioriteringsplanen är detaljplanen bedömd att påbörjas så snart som 
möjligt.

Stadsbyggnadskontoret

Jenny Larsson     Elin Hallström

Bitr. planchef     Planarkitekt

      



11

Ansökan
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Komplettering till ansökan
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Bilaga 1
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Bilaga 2
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