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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. 

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. 
 
För mer information om planbesked , se kommunens hemsida www.jonkoping.

se (sökord: planbesked).
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1. Ansökan
Fastighet
Månen 10.

Huvudsakligt syfte
”Avstyckning av tomt för byggnation av enbostadshus”.

Beskrivning
Ansökans huvudsakliga syfte är ”upphävande av tomtindelning för att 
kunna stycka av en tomt på ca 1200 m2”. Så länge planbestämmelse om 
fastighetsindelning gäller, kan lantmäterimyndigheten inte besluta om 
några förändringar i fastighetsindelningen som inte överensstämmer med 
bestämmelsen.

Fastighetsägare
Mary Ellen Louise Moeschlins dödsbo (andel 1/1).

Sökande
Mary Ellen Louise Moeschlins dödsbo (andel 1/1) genom Jan Moeschlin.

Skiss som visar exempel på 

avstyckad fastighet med ny 

byggnad.
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2. Beskrivning av området

Området för ansökan ligger inom ett befintligt villaområde i Mariebo, längs 
Förborgsgatan. De flesta bostäder består av större stadsvillor från början av 
1900-talet. Bostadsbyggnaden som finns på Månen 10 är uppförd 1918. Strax 
väster och söder om fastigheten ligger Södra Vätterbygdens folkhögskola.

Översiktskarta som visar 

fastighetens läge.

Ortofoto över fastigheten(röd 

markering) och närområdet.
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3. Förutsättningar
Gällande detaljplan
Gällande detaljplan, Stadsplan: Månen mfl, från 1980-10-08, aktbeteckning 
06-JÖS-968 anger användning bostadsändamål i fristående hus i två våningar. 
Mot Förborgsgatan i öst och mot fastigheten Månen 11 i syd och väst finns 
s.k. prickmark, mark som inte får bebyggas. Mot fastigheten Månen 11 i väst 
finns även s.k. korsmark, mark som endast får bebyggas med uthus, garage 
och dylika mindre gårdsbyggnader. Eftersom gällande detaljplan inte innehåller 
några bestämmelser om minsta avstånd till fastighetsgräns för friliggande 
byggnader, gäller att sådana byggnader inte får uppföras närmare gränsen 
än 4,5 meter. Detta enligt 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. Högst 
en femtedel av tomten får bebyggas. Utöver detta finns bestämmelse om hur 
kvarteret Månen ska vara indelat i fastigheter (se nästföljande stycke Gällande 
fastighetsindelningsbestämmelse).

Utsnitt från gällande detaljplan.

Gatuvy som visar del av 

fastigheten samt befintlig 

byggnad.
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Gällande 
fastighetsindelningsbestämmelse
Gällande fastighetsindelningsbestämmelse är fastställd som tomtindelning den 
24 augusti 1959, aktbeteckning 0680K-EIII902 (Tomtindelning: Månen). Sedan 
ändringen av plan- och bygglagen 2011 utgör tomtindelningar en bestämmelse 
om fastighetsindelning till gällande detaljplan. Tomtindelningen från 1959 
räknas således därmed som en planbestämmelse till stadsplanen från 1980.

Nuvarande fastighetsindelning stämmer inte helt överens med gällande 
fastighetsindelningsbestämmelser. 1974 skedde en fastighetsreglering berörande 
Månen 10 och Mångården 5 där fastigheterna fick rätt till undantag från 
tomtindelningen av byggnadsnämnden i samband med att 191 kvm mark 
överfördes från Mångården 5 till Månen 10.

Översiktsplan 2016
Området för ansökan är beläget inom tätortszon. 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.

Utsnitt från gällande tomtindelning. 

Röd markering visar yta som  

fastigheten Månen 10 utökades 

med 1974. 
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Platsen är i övrigt inte särskilt utpekad i gällande översiktsplan. Ett större 
område som ligger i direkt anslutning till fastigheten är dock utpekat som ett 
särskilt värdefullt kulturmiljöområde.( Se följande stycke Kulturhistoria)

Riksintressen
Fastigheten ligger inom riksintresse för framtida järnväg. Riksintresset för 
Järnväg – Götalandsbanan omfattar dock större delar av den centrala tätorten 
då den exakta sträckningen är osäker. Aktuellt område bedöms dock inte 
komma att beröras.

Fastigheten berörs ej av något övrigt riksintresse. 

Övriga planeringsunderlag
Kulturhistoria 
Kvarteret Månen 11, Södra Vätterbygdens folkhögskola, som ligger i direkt 
anslutning till fastigheten Månen 10 är utpekat som ett särskilt värdefullt 
kulturmiljöområde i översiktsplanen. Området finns även med i ”Kulturhistorisk 
utredning och förslag till bevarandeprogram Gräshagen, Haga, Hagaberg, 
Kettilstorp, Mariebo och Torpa villastad”från 1988.

Området beskrivs på följande sätt: 

Byggnadsbeståndet har tillkommit efterhand under flera årtionden. Folkhög-
skolan började anläggas på 1930-talet. Byggnaderna är i de flesta fall uppförda 
efter ritningar av en och samma arkitekt ; Carl Nyrén. Bebyggelse på folkhög-
skolan ger således en god överblick av arkitekt Nyréns produktion fram till 
1980-talet.

Fjärrvärme
Ny fjärrvärmeanslutning kan behövas om fastighetsbildning sker och fastighet 
bildas (avstyckas). 

VA-anslutning
Ny VA-anslutning kan behövas om fastighetsbildning sker och fastighet bildas 
(avstyckas).

5. Bedömning 
Stadsbyggnadskontoret anser att de förändringar i bebyggelsen som ett 
upphävande av fastighetsindelningsbestämmelse skulle kunna innebära i form 
av uppförande av en ny huvudbyggnad (efter genomförd lantmäteriförrättning) 
kan vara lämplig på den aktuella platsen. En förtätning inom befintlig tätort går 
i linje med de rekommendationer som finns i den kommunala översiktsplanen. I 
övrigt kommer ny bebyggelse att vara tillräckligt reglerad i gällande detaljplan.
Frågor angående utformning och eventuell anpassning till platsen kommer att 
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hanteras vid ett framtida bygglov.

Ett upphävande av tomtindelningen för Månen 10 skulle innebära att en 
mindre yta som tillhör fastigheten inte skulle upphävas eftersom den i 
fastighetsindelningsbestämmelsen ingår i ytan för Mångården 5. Detta skulle 
kunna leda till otydlighet vid framtida fastighetsbildning och möjligtvis 
även vid bygglovsåtgärder, därför är viktigt att undersöka frågan vidare i ett 
kommande planarbete. Eventuellt kan detta innebära att även tomtindelningen 
för Mångården 5 behöver upphävas.

6. Förslag till beslut
Stadsbyggnadskontoret föreslår att ansökan om planbesked beviljas ett positivt 
planbesked.

Detaljplanen föreslås genomföras med ett förenklat ändringsförfarande. I ärenden 
som genomförs med förenklat ändringsförfarande har planchefen delegerats 
rätten att besluta om samråd, ärendet kommer åter till stadsbyggnadsnämnden 
vid ett antagande. Vid upprättande av denna detaljplaneändring är 
stadsbyggnadskontorets lantmäteriavdelning med och medverkar med material 
och information.

Detaljplanen bedöms få laga kraft ca 6 månader 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 bedöms kunna påbörjas år 2020. 

Stadsbyggnadskontoret

Liselott Johansson    Louise Petersson

Planchef     Planarkitekt

      


