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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 påbörjas. 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

1. Ansökan
Avsnittet innehåller material som den sökande har lämnat och bifogat i sin 
ansökan samt en tjänstemannabeskrivning av önskad åtgärd.

2. Förutsättningar
Stadsbyggnadskontorets beskrivning av ansökans förutsättningar utifrån 
tidigare ställningstagande och kommunala policys.

3. Platsspecifika förutsättningar
Förutsättningar beroende på platsens användning som motiverar 
stadsbyggnadskontorets förslag till beslut och som är viktiga att belysa inför ett 
kommande deltajplanearbete.

4. Slutsats och förslag till beslut
Stadsbyggnadskontorets motivering och argument till förslag av beslut till 
Stadsbyggnadsnämnden. Här kan det även finnas riktlinjer och bedömt 
utredningsbehov inför ett kommande detaljplanearbete.

5. Förslag till process och tidplan.
Stadsbyggnadskontorets förslag till genomförande av detaljplanen. Vid förslag 
till positivt beslut finns en bedömning om när detaljplanen bedöms kunna 
påbörjas.

Bilagor
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1. Ansökan
Fastighetsbeteckning
Fastighet
 Öggestorp 1:22

Fastighetsägare
Öggestorp Förvaltning AB.

Sökande
Företag
Öggestorp Förvaltning AB

Ansökan avser
Huvudsakligt syfte
Anpassning av detaljplan till befintlig och kommande byggnation.

Beskrivning
Öggestorp Förvaltning AB har begärt ändring av detaljplanen för Öggestorp 
1:22 då den nuvarande detaljplanen inte stämmer överens med byggnationen 
på plats samt att de vill utveckla området med ny byggnation.

Företaget vill att en ny detaljplan för fastigheten upprättas i syfte att ändra 
högsta byggnadshöjd till minst 10 meter, tillåta byggnation i den sydvästra 
delen av fastigheten, inkludera de nya fastighetsgränserna samt anpassa planen 
till det tidigare beviljade bygglovet.

Bilagor
Bilaga 1 Ansökan från Öggestorp Förvaltning AB. 

Bilaga 2, Kompletterande information från Öggestorp Förvaltning AB.
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2. Förutsättningar

Översiktskarta 1 

Områdets lokalisering i 

Jönköpings kommun

Översiktskarta 2 

Området ligger vid Infart till 

Öggestorp samt järnväg.
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2.1 Beskrivning av området
Fastigheten Öggestorp 1:22 är beläget i Jönköping kommuns sydöstra del i orten 
Öggestorp, öster om tätorten Tenhult. Området har i dagsläget låg bebyggelse 
med en kyrka i centrum. Orten har varit bebott sedan medeltiden och har 
således fornlämningar på flera olikar platser. Fastigheten ligger vid infarten till 
Öggestorp från riksväg 31/40 samt angränsas i öst av en järnväg. I dagsläget 
finns det en fristående byggnad på fastigheten som används som kontor och 
lager för försäljning av husvagnar och husbilar samt reparationer.

Gällande detaljplan

I den gällande detaljplanen tillåts det industri i en våning med maxhöjd 4-6 
meter på angivna områdena i planen. Utanför de angivna områdena är marken 
inte tillåten att bebyggas. För att kunna genomföra de åtgärder som föreslås 
i ansökan måste maxhöjden utökas till minst 10 meter samt att prickmarken 
marken flyttas för att stämma överens med både den befintliga och den framtida 
byggnationen. Fastighetsgränserna behöver också uppdateras då de ändrats på 

grund av markinlösen när riksväg 31/40 drogs om.
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2.2 Tidigare ställningstagande
Digital översiktsplan 2016
I den digitala översiktsplanen anges kommunens intentioner gällande markens 
framtida användning, vilket utgör bakgrund till om en ändring eller framtagande 
av detaljplan är relevant. Öggestorp ingår i landsbygdszonen med mindre 
tätorter.

Kommentar Digital Översiktsplan 2016 

Den ansökta åtgärden bedöms att vara i linje med Digital Översiktsplan 
2016, då syftet är att att utöka det befintliga verksamhetsområdet på redan 
exploaterad mark intill riksväg 40 och järnvägen. sådan tillväxt som ses som 
positivt i översiktsplanen. Åtgärden planeras att förläggas i anslutning till 
befintligt vägnät och bebyggelse och inverkar inte negativt på jordbruk.

2.3 Riksintressen 
Fastigheten berörs av riksintresset för riksväg 31 samt järnväg. Riksintressen 
för järnväg och väg har stor betydelse för de nationella kommunikationerna 
på grund av dess överordnande funktion och det är betydelsefullt att dessa 
funktioner värnas på lång sikt. Det är därför olämpligt att planera för ny 
bebyggelse i dess absoluta närhet om det kan begränsa. 

3.4 Övriga förutsättningar

Utbredningen av 

riksintresseområdet för järnvägen 

samt riksväg 31.
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Kommunikationer
Fastigheten ligger inom 200 meter till busslinje 119, som går till centrala 
Jönköping. Fastigheten är också lokaliserad nära riksväg 31/40 vilket gör att 
kommunikationsmöjligheterna till fastigheten kan anses som goda.

Kulturmiljö
Fastigheten ligger mestadels inom kulturmiljöområdet Öggestorp, som är 
ett fornlämningsområde i ett öppet odlingslandskap, mellan Rommelsjö by 
och Öggestorp. I området finns bland annat gravfält, runda och kvadratiska 
stensättningar, rösen och en domarring. 

4. Slutsats och förslag till beslut 
Stadsbyggnadskontoret föreslår att ansökan om planbesked ska beviljas, med 
förutsättning att placering av ny huskropp studeras vidare för att säkra att den 
inte påverkar riksintressen. Detta utförs i ett kommande detaljplanearbete.

Bedömt utredningsbehov

I kommande detaljplanearbete bedöms följande utredningar komma att 
behövas:
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• Arkeologi, för de delar som inte utreddes för dragningen av Rv31/40

• Geoteknisk utredning

• Bullerutredning

• Dagvattenutredning

• Eventuellt markmiljöteknisk utredning 

• Eventuellt riskanalys för närhet till järnvägen och riksväg 31/40

5. Förslag till process och 
tidplan

Detaljplanen föreslås genomföras med ett utökat förfarande.

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.

Detaljplanen beräknas påbörjas tidigast år 2020.

Stadsbyggnadskontoret

Liselott Johansson    Em Modén

Planchef     Planarkitekt
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Bilaga 1
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