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Ansökan om planbesked för Storken 15 
Stbn/2020:289   219  

Sammanfattning 
Ansökan om planbesked har inkommit till Stadsbyggnadskontoret 2020-07-30 
gällande upphävande av bestämmelse om tomtindelning. Syftet är att kunna de-
la fastigheten Storken 15 till två fastigheter och bebygga dessa med ett frilig-
gande enbostadshus inom respektive fastighet.  

Stadsbyggnadskontoret anser att det kan vara lämpligt och föreslår att ge posi-
tivt planbesked för att pröva detta i en detaljplaneläggning med ett förenklat 
förfarande.  

Ändring av detaljplanen bedöms få laga kraft ca 6 månader efter det att ett de-
taljplanearbete har startats under förutsättning att den inte överklagas. Tidpla-
nen för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommu-
nen. Detaljplanen bedöms tidigast kunna påbörjas år 2021. 

Beslutsunderlag 
Underlag för planbesked 2020-10-07 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Positivt planbesked lämnas för fastigheten Storken 15 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-10-15  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Positivt planbesked lämnas för fastigheten Storken 15 

 

 

Beslutet expedieras till: 
Sökande



Stadsbyggnadskontoret 
Planavdelningen  
Hanna Levin  
036-105089 
hanna.levin@jonkoping.se 
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Ansökan om planbesked för Storken 15 
Stbn/2020:289   219 

Sammanfattning 
Ansökan om planbesked har inkommit till Stadsbyggnadskontoret 2020-07-30 
gällande upphävande av bestämmelse om tomtindelning. Syftet är att kunna 
dela fastigheten Storken 15 till två fastigheter och bebygga dessa med ett 
friliggande enbostadshus inom respektive fastighet.  

Stadsbyggnadskontoret anser att det kan vara lämpligt och föreslår att ge 
positivt planbesked för att pröva detta i en detaljplaneläggning med ett 
förenklat förfarande.  

Ändring av detaljplanen bedöms få laga kraft ca 6 månader efter det att ett 
detaljplanearbete har startats under förutsättning att den inte överklagas. 
Tidplanen för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom 
kommunen. Detaljplanen bedöms tidigast kunna påbörjas år 2021. 

Beslutsunderlag 
Underlag för planbesked 2020-10-07 

Förslag till Stadsbyggnadsnämnden 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Positivt planbesked lämnas för fastigheten Storken 15. 

Ärende 
Se bifogat underlag. 

Liselott Johansson Hanna Levin 
Planchef Planarkitekt 
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Bymarken, Jönköpings kommun

Underlag för planbesked
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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 om planbesked. Detsamma gäller om 
en områdesbestämmelse behöver upphävas eller förändras.

Vid positivt planbesked redovisas vilket år 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. 
 
För mer information om planbesked , se kommunens hemsida www.jonkoping.se 
sökord: Storken 15.
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1. Ansökan
Huvudsakligt syfte
Delning av fastigheten Storken 15 till två fastigheter för att möjliggöra uppförande 
av ett enbostadshus inom respektive fastighet. Förslag på fastighetsindelning innebär 
en skafttomt och en tomt mot Björnebergsvägen.

Beskrivning
Sökande önskar som det får förstås att Storken 15 ska kunna delas till att bli 
två fastigheter. Fråga om att dela en fastighet prövas i en lantmäteriförrättning. 
Gällande planbestämmelse om hur marken ska vara indelad i fastigheter hindrar 
dock att lantmäterimyndigheten beslutar om förändringar i fastighetsindelningen 
som inte överensstämmer med bestämmelsen. 

Ansökan om planbesked har därför tolkats till att avse ansökan om planbesked för 
upphävande av bestämmelse om fastighetsindelning. 

Fastighet
Storken 15

Fastighetsägare
Sandahls Bygg och Maskin AB 

Bild i ansökan som beskriver 
önskad åtgärd. 
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Område

2. Beskrivning av området
Översiktskarta

Nedan: Ortofoto med 
fastigheten Storken 15 
markerad i vitt. 

Björnebergsvägen

Swedenborgsgatan

Hallm
ansvägenn
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Kvarteret Storken
Området för ansökan ligger inom stadsdelen Bymarken som är belägen på sluttningen 
väster om Vättern. Stadsdelen har vuxit fram under 1900-talet och präglas främst 
av småhusbebyggelse från olika bebyggelseepoker.  

Kvarteret Storken avgränsas av Björnebergsvägen och Swedenborgsgatan. Längs 
med Björnebergsvägen finns bostadshus från tidigt 1900-tal medan husen mot 
Swedenborgsgatan är uppförda under 1950-talet och i undantagsfall ännu senare. 
Fastigheten Storken 15 var tidigare bebyggd med ett bostadshus från 1920-talet. 
Huset revs år 1990 och sedan dess har fastigheten varit obebyggd. 

Fastigheten Storken 15 är 1483 kvm stor och angörs från Björnebergsvägen med 
sluttning uppåt från gatan. Cirka sju höjdmeter skiljer från gatan till högsta punkt 
inom fastigheten. Idag är fastigheten gräsbevuxen med buskage och häck mot gata. 

Björnebergsvägen

Swedenborgsgatan

15
22

8

Kv Storken

14

13

Storken 14, byggår 1956 Storken 13, byggår 1958 Storken 22, byggår 1979

Storken 8, byggår 1939

Storken 15

Orienteringskarta

Fasadritningar från 
bygglovsansökan för Storken 
15 från år 1925. 
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3. Förutsättningar

Riksintressen
Platsen berörs ej av något riksintresse. 

Översiktsplan 2016
Området för ansökan är utpekat förtätningsområde i gällande översiktsplan. 
Tätortsbebyggelsen ska enligt översiktsplanen utvecklas genom förtätning och 
omvandling av redan exploaterad mark. Genomförda analyser visar att den mest 
hållbara utvecklingen är att tätorterna växer genom förtätning och omvandling 
inom städernas och tätorternas gränser på redan exploaterad mark för att skapa en 
sammanhållen bebyggelsestruktur. 

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan är Stadsplan: Storken å Kristinebergsområdet i Jönköping, 
från 1956-11-28 som anger bostadsändamål med fristående hus i två våningar. 
Huvudbyggnad får inte inrymma fler än fyra bostadslägenheter. Högst en femtedel 
av fastigheten får bebyggas. Prickmark, mark som inte får bebyggas, finns inom 
kvarteret och viss sträcka längs med Björnebergsvägen. 

Utsnitt ur gällande 
detaljplan, fastställd år 

1956

Utsnitt ur gällande 
översiktsplan, 2016
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Eftersom gällande detaljplan inte innehåller några bestämmelser om minsta 
avstånd till fastighetsgräns för friliggande byggnader, gäller dåvarande regler i 39 § 
byggnadsstadgan (BS, SFS 1959:612) och senare övergångsbestämmelser i ÄPBL 17 
kap. 4 §, vilka enligt punkt 5 i övergångsbestämmelser i 2011 års PBL fortfarande 
gäller. Utöver detta finns bestämmelse om hur kvarteret Storken ska vara indelat i 
fastigheter (se nästföljande stycke Gällande fastighetsindelningsbestämmelse). 

Gällande 
fastighetsindelningsbestämmelse
Gällande fastighetsindelningsbestämmelse är fastställd som tomtindelning 
1957-01-30, aktbeteckning 0680K-EIII768 (Tomtindelning: Storken). Sedan 
ändringen av plan- och bygglagen 2011 utgör tomtindelningar en bestämmelse 
om fastighetsindelning till gällande detaljplan. Tomtindelningen från 1957 räknas 
således därmed som en planbestämmelse till stadsplanen från 1956.

Platsspecifika förutsättningar
Teknisk infrastruktur
Ny fjärrvärmeanslutning samt VA-anslutning kan behövas om ny fastighet bildas.

Utfart
Lämplig placering av utfart behöva utredas i och med att Björnebergsvägen är en 
huvudled. En samordnad lösning kan vara aktuellt för att uppnå tillfredsställande 
trafiksäkerhet.  

Utformning
Ny bebyggelse kommer behöva utföras med suterrängvåning utifrån hur befintliga 
terrängförhållanden ser ut inom fastigheten. 

Utsnitt ur gällande 
tomtindelning, fastställd 

år 1957
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4. Förslag till beslut
Stadsbyggnadskontoret anser att de förändringar i bebyggelsen som ett upphävande 
av fastighetsindelningsbestämmelse skulle kunna innebära genom att en fastighet 
delas till två (genom lantmäteriförrättning) kan vara lämplig på den aktuella platsen. 
I övrigt kommer ny bebyggelse att vara tillräckligt reglerad i gällande detaljplan. 

Stadsbyggnadskontoret föreslår med anledning av detta att ansökan beviljas ett 
positivt planbesked.

Process och tidplan
Detaljplanen föreslås genomföras med ett förenklat ändringsförfarande. Ändringen 
begränsas till att endast omfatta Storken 15. 

I ärenden som genomförs med förenklat ändringsförfarande har planchef delegerats 
rätten att besluta om samråd. Ärendet kommer åter till stadsbyggnadsnämnden 
vid beslut om antagande. Vid upprättande av denna detaljplaneändring är 
stadsbyggnadskontorets lantmäteriavdelning medverkande med material och 
information.

Detaljplaneändringen beräknas påbörjas år 2021. 

Stadsbyggnadskontoret

Liselott Johansson    Hanna Levin

Planchef      Planarkitekt
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