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Utdragsbestyrkande 

§ 263  
 
Ansökan om planbesked, Norrahammar 29:2 
Stbn/2019:497   214  

Sammanfattning 
Ansökan om planbesked inkom till stadsbyggnadskontoret 2019- 12-20 gällan-
de en ändring av gällande detaljplan DP190417. Syftet med ändringen är att 
möjliggöra en annan placering av tilltänkt bro över Tabergsån. 
 
Stadsbyggnadskontoret finner att det kan vara lämpligt att ge positivt  
planbesked för att pröva detta genom en ändring av detaljplan. 
 
Detaljplanen bedöms få laga kraft ca 1,5 år efter det att ett detaljplanearbete 
startats, under förutsättning att den inte överklagas. Tiden för ärendet kommer 
att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen. Detaljplanen bedöms 
tidigast kunna påbörjas 2020. 

Beslutsunderlag 
 
Ärendet beskrivs i bifogat underlag. 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut:  

 Positivt planbesked lämnas för del av fastigheten Norrahammar 29:2 
enligt denna skrivelse.  
 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-06-11  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Positivt planbesked lämnas för del av fastigheten Norrahammar 29:2 

enligt denna skrivelse.  

Beslutet expedieras till: 
Sökande

1



Stadsbyggnadskontoret 
Planavdelningen  
Louise Petersson  
036-105249 
louise.petersson@jonkoping.se 
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Ansökan om planbesked, Norrahammar 29:2 
Stbn/2019:497   214 

Sammanfattning 
Ansökan om planbesked inkom till stadsbyggnadskontoret 2019- 12-20 gällande 
en ändring av gällande detaljplan DP190417. Syftet med ändringen är att 
möjliggöra en annan placering av tilltänkt bro över Tabergsån. 
 
Stadsbyggnadskontoret finner att det kan vara lämpligt att ge positivt  
planbesked för att pröva detta genom en ändring av detaljplan. 
 
Detaljplanen bedöms få laga kraft ca 1,5 år efter det att ett detaljplanearbete 
startats, under förutsättning att den inte överklagas. Tiden för ärendet kommer att 
styras i förhållande till andra projekt inom kommunen. Detaljplanen bedöms 
tidigast kunna påbörjas 2020. 

Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2020-06-03  
Underlag för planbesked 2020-06-03 

Förslag till Stadsbyggnadsnämnden 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut:  
 

 Positivt planbesked lämnas för del av fastigheten Norrahammar 29:2 enligt 
denna skrivelse.  
 

Ärende 
Ärendet beskrivs i bifogat underlag. 

Jenny Larsson Louise Petersson 
Bitr. Planchef Planarkitekt 
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Sökande
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