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Så här görs en detaljplan med förenklat 
förfarande

Planbesked

Ärendet påbörjas när en fastighetsägare ansöker om planbesked. I ansökan 
ska syftet med att ta bort bestämmelser om fastighetsindelning uppges. 
Planavdelningen i samarbete med lantmäteriavdelningen sammanställer ansökan 
med kompletterande underlag, varpå stadsbyggnadsnämnden tar beslut om en 
planändring kan påbörjas.

Samråd

Ett förslag till planändring skickas ut till samrådskretsen bestående av 
Länsstyrelse, lantmäterimyndigheten samt kända sakägare inom det område 
som berörs av ändringen. Det berörda området är det geografiska område som 
omfattas av ändringen. 

Synpunkter under samrådstiden ska lämnas in skriftligen och skickas till 
Jönköpings kommun, Stadsbyggnadskontoret, 551 89 Jönköping. Efter 
samrådet sammanställs och kommenteras synpunkterna i en samråds- 
redogörelse. Utifrån samrådsredogörelsen justeras sedan planhandlingarna

Antagande

Vid ett förenklat ändringsförfarande kan beslut om ändring tas direkt 
efter samrådet undantaget om förslaget ändras väsentligt efter samråd. I 
de fall krävs en granskning innan beslut kan tas. Planändringen antas av 
stadsbyggnadsnämnden. Sakägare som tidigare lämnat skriftliga synpunkter vid 
samråd och inte fått dessa tillgodosedda kan överklaga beslutet hos Mark- och 
miljödomstolen. Detta måste ske inom 3 veckor efter att antagandebeslutet har 
tillkännagetts.

Laga kraft

Planändringen vinner laga kraft och börjar gälla när tiden för överklagande har 
gått ut, om ingen har överklagat. Om någon överklagar detaljplanen prövas 
fallet av Mark- och miljödomstolen och kan därefter överklagas vidare för 
prövningsrätt till Mark- och miljööverdomstolen. Planen vinner laga kraft eller 
upphävs när ärendet slutligen har avgjorts. Beslutet att genom planändring 
ta bort bestämmelser om fastighetsindelning får ingen genomförandetid utan 
gäller från dagen då planändringen vinner laga kraft.

Så görs en detaljplan
STANDARDFÖRFARANDE

Den som vill ha en detaljplan måste skriftligen ansöka om ett planbesked hos 
kommunen. I ansökan uppges vad marken ska användas till samt bebyggel- 
sens placering, omfattning och höjd. Även annan information kan begäras in så 
som hantering av trafik eller höjdskillnader. Därefter undersöker planavdelning-
en förutsättningarna för den önskade planen. Underlaget skickas sedan till 
stadsbyggnadsnämnden för beslut.

Planbesked

Om ett positivt planbesked ges inleds arbetet med att ta fram en första 
handling inför samrådet. Syftet med samråd är att få in synpunkter på handling-
en. Samrådskretsen består av sakägare, länsstyrelse, kommunala myndigheter 
och andra som har ett väsentligt intresse av planen. Vid standardförfarande 
sker annonsering i den lokala tidningen, och samrådstiden är valfri.

Samråd

Granskningsskedet är ytterligare ett tillfälle att lämna synpunkter. Vid standard-
förfarandet behövs ingen granskning eller underrrättelse ifall samrådskretsen 
godkänt förslaget. Men om ändringar görs genomförs en granskning, och 
samrådskretsen underrättas skriftligen. Synpunkter ska lämnas in skriftligen 
under granskningstiden. Synpunkterna skickas till Jönköpings kommun,
Stadsbyggnadskontoret, 551 89 Jönköping.

Granskning

Efter samrådet sammanställs de inkomna synpunkterna i en samrådsredo-
görelse. Utifrån samrådsredogörelsen justeras sedan planhandlingarna.

Samrådsredogörelse

Sakägare som tidigare lämnat skriftliga synpunkter vid samråd eller granskning 
och inte fått dessa tillgodosedda har möjlighet att överklaga beslutet hos 
länsstyrelsen. Detta måste ske senast 3 veckor efter antagandet.

Överklagande

Planförslaget antas av kommunfullmäktige eller stadsbyggnadsnämnden.
Beslutet publiceras på kommunens anslagstavla.

Antagande

Detaljplanen vinner laga kraft och börjar gälla när tiden för överklagande har 
gått ut om ingen har överklagat. Om någon överklagar detaljplanen prövas 
fallet av länsstyrelsen och kan även överklagas vidare till mark- och miljööver-
domstolen. Planen vinner laga kraft eller upphävs när länsstyrelsen eller mark- 
och miljööverdomstolen slutligt har avgjort ärendet.

Laga kraft
§

Så görs en detaljplan
STANDARDFÖRFARANDE
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Sakägare som tidigare lämnat skriftliga synpunkter vid samråd eller granskning 
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en förutsättningarna för den önskade planen. Underlaget skickas sedan till 
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Om ett positivt planbesked ges inleds arbetet med att ta fram en första 
handling inför samrådet. Syftet med samråd är att få in synpunkter på handling-
en. Samrådskretsen består av sakägare, länsstyrelse, kommunala myndigheter 
och andra som har ett väsentligt intresse av planen. Vid standardförfarande 
sker annonsering i den lokala tidningen, och samrådstiden är valfri.
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samrådskretsen underrättas skriftligen. Synpunkter ska lämnas in skriftligen 
under granskningstiden. Synpunkterna skickas till Jönköpings kommun,
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en förutsättningarna för den önskade planen. Underlaget skickas sedan till 
stadsbyggnadsnämnden för beslut.
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Om ett positivt planbesked ges inleds arbetet med att ta fram en första 
handling inför samrådet. Syftet med samråd är att få in synpunkter på handling-
en. Samrådskretsen består av sakägare, länsstyrelse, kommunala myndigheter 
och andra som har ett väsentligt intresse av planen. Vid standardförfarande 
sker annonsering i den lokala tidningen, och samrådstiden är valfri.

Samråd

Granskningsskedet är ytterligare ett tillfälle att lämna synpunkter. Vid standard-
förfarandet behövs ingen granskning eller underrrättelse ifall samrådskretsen 
godkänt förslaget. Men om ändringar görs genomförs en granskning, och 
samrådskretsen underrättas skriftligen. Synpunkter ska lämnas in skriftligen 
under granskningstiden. Synpunkterna skickas till Jönköpings kommun,
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fallet av länsstyrelsen och kan även överklagas vidare till mark- och miljööver-
domstolen. Planen vinner laga kraft eller upphävs när länsstyrelsen eller mark- 
och miljööverdomstolen slutligt har avgjort ärendet.

Laga kraft
§
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Bakgrund, syfte och 
huvuddrag

Bild från Erik Dahlbergsgatan som visar byggnad på 
Lönnen 3.

Översiktskarta som visar 
fastigheternas läge.

Bild från Barnarpsgatan som visar byggnad på 
Lönnen  4.
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Fastigheterna Lönnen 3 och 4 ligger inom stadsdelen Söder i centrala Jönköping, 
inom ett befintligt flerfamiljshusområde i korsningen Barnarpsgatan – Erik 
Dahlbergsgatan. Byggnaden på fastigheten Lönnen 4 är uppförd 1936 och 
byggnaden på fastigheten Lönnen 3 är uppförd 1938. Samtliga byggnader 
inom kvarteret är uppförda i tre våningar med putsad fasad och är typiska för 
närområdet. Området innehar kulturhistoriska värden och är en del av ett större 
riksintresse  för Jönköpings tätort (se nedanstående avsnitt om riksintresse-
kulturmiljö).

Fastighetsplaner enligt 1987 års plan- och bygglag (ÄPBL, SFS 1987:10) och 
tomtindelningar enligt äldre lagstiftningar är enligt 2011 års plan- och bygglag 
(PBL, SFS 2010:900) att anse som bestämmelser om fastighetsindelning i 
gällande detaljplaner. Upphävande eller ändring av sådana bestämmelser måste 
därmed ske genom ändring av detaljplan (ändring genom att bestämmelsen 
upphävs eller ändring genom att planen ersätts med ny detaljplan).

Bestämmelser om fastighetsindelning är en typ av bestämmelse som syftar 
till att låsa fastighetsindelningen till ett visst läge och utesluter därmed 
alternativa lösningar. Ägaren av Lönnen 3 och 4 önskar göra förändringar 
i fastighetsindelningen berörande dessa fastigheter, något som gällande 
detaljplanebestämmelser således hindrar. Fastighetsägaren avser att lägga ihop 
de båda fastigheterna, en så kallad ”sammanläggning”.

Syftet med denna detaljplaneändring är att upphäva bestämmelse om 
fastighetsindelning Tomtindelning: Lönnen (m.fl.), fastställd som tomtindelning 
1913-11-18, aktbeteckning 0680K-EIII37. Den detaljplan som ändras är 
Stadsplan: Barnarpsgatan o angränsande kvarter inom södra stadsdelen i 
Jönköping, fastställd som stadsplan 1961-11-11, aktbeteckning 06-JÖS-707.

Detaljplaneändringens avgränsning följer befintliga bestämmelser om 
fastighetsindelning för Lönnen 3 och 4 och sammanfaller även med befintliga 
fastighetsgränser för dessa fastigheter.

Bild som visar gårdarna 
mellan Lönnen 3 och 4.
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Upphävande av 
planbestämmelse
Följande gäller inom område med nedanstående beteckning

Gränser

     Planområdesgräns

Administrativa bestämmelser

Upphävande av bestämmelser om fastighetsindelning genom ändring av 
detaljplan med aktbeteckning 06-JÖS-707, ursprungligen fastställd som 
stadsplan 1961-11-11

a1  

Inom detta område upphävs bestämmelse om fastighetsindelning med 
aktbeteckning 0680K-EIII37, ursprungligen fastställd som tomtindelning 1913-
11-18.

Urklipp från akt 0680K-EIII37 
.

a1
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Planändringens 
konsekvenser
Denna detaljplaneändring innebär att det för Lönnen 3 och 4 inte längre 
kommer att finnas några bestämmelser som låser fastighetsindelningen. 
Kvarvarande bestämmelser i gällande detaljplan och lämplighetskraven i 
fastighetsbildningslagen bedöms som tillräckliga styrinstrument vid prövningen 
av eventuella framtida fastighetsbildningar för den berörda fastigheten.

Då nuvarande detaljplan har en tydlig reglering av placeringen av byggrätterna 
inom fastigheterna bedöms inte ett upphävande av bestämmelse om 
fastighetsindelning påtagligt påverka de kulturhistoriska värdena på platsen. 
Ingen ytterligare bebyggelse är enligt gällande detaljplan tillåten på platsen. 

Åtgärden har endast bedömts lämplig i det specifika ärendet, fler liknande 
åtgärder inom området skulle kunna innebära en annan påverkan och är därför 
inget som utan vidare utredning kan antas vara lämpligt.

Förslaget till detaljplaneändring bedöms inte avvika från gällande översiktsplan.

Ställningstagande till betydande 
miljöpåverkan
Detaljplaneändringen bedöms vara av begränsad karaktär och ändrar inte 
påtagligt underliggande detaljplans användning. Kommunen bedömer därför 
att genomförandet av ändringen av detaljplanen inte innebär betydande 
miljöpåverkan i den betydelse som avses i 6 kap. 11-18 §§ miljöbalken (MB, 
SFS 1998:808). Därmed behöver en miljökonsekvensbeskrivning inte upprättas.

a1

Urklipp från akt 06-JÖS-707
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Planändringens 
förutsättningar
Översiktsplan
Fastigheterna Lönnen 3 och 4 är belägna 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. Syftet med denna ändring av detaljplan är 
dock endast att lägga ihop två fastigheter, en så kallad ”sammanläggning”. 
Någon ytterligare bebyggelse än den som redan finns på platsen tillåts inte enligt 
gällande detaljplan. 

Fastigheterna ingår i ett område som är utpekat som särskilt värdefullt 
kulturmiljöområde (se nedanstående avsnitt om riksintressen.)

Detaljplan

Gällande detaljplan, Stadsplan: Barnarpsgatan o angränsande kvarter inom 
södra stadsdelen i Jönköping, från 1961-11-11, aktbeteckning 06-JÖS-707 
anger användning bostadsändamål med sammanbyggda hus i tre våningar (vind 
får inte inredas). Prickmark, mark som inte får bebyggas, finns inom kvarteret 
och viss sträcka längs med Erik Dahlbergsgatan. 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 utformningsbestämmelser för byggnadshöjd, taklutning, utfartsförbud 
och bestämmelse om hur kvarteret Lönnen ska vara indelat i fastigheter (se 
nästföljande stycke Gällande fastighetsindelningsbestämmelse).

Urklipp från detaljplan med 
aktbeteckningen 06-JÖS-

707.
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Gällande bestämmelse om 
fastighetsindelning

Gällande bestämmelse om fastighetsindelning är fastställd som tomtindelning 
1913-11-18, Tomtindelning: Lönnen (m.fl.), aktbeteckning 0680K-EIII37. 
Fastighetsplaner enligt ÄPBL och tomtindelning enligt äldre lagstiftningar är 
enligt 2011 års PBL att anse som bestämmelser om fastighetsindelning i gällande 
detaljplaner. Detta innebär att den fastställda tomtindelningen, Tomtindelning: 
Lönnen (m.fl.), räknas som en bestämmelse till gällande detaljplan, Stadsplan: 
Barnarpsgatan o angränsande kvarter inom södra stadsdelen i Jönköping.

Riksintresse- kulturmiljö
Fastigheterna ingår i ett område för Jönköpings tätort som är utpekat som 
riksintresse för kulturmiljö. I översiktsplanen går det att läsa följande:

”Stadsparken, Bäckalyckan, Stadsdelen Söder och del av Torpa som visar stads-
byggnadsutvecklingen under 1900-talets tidigare del med ett planmönster som 
utgår från den äldre rutnätsplanen och sedan antar den tidstypiska oregelbund-
na, terränganpassade formen och med bebyggelse av flerbostadshus som är ka-
raktäristisk för 1920- talets klassicism och funktionalismen.”

Området Torpa finns även beskrivet i ”Torpa i Jönköping- En 
kulturhistorisk utredning av en stadsdel med bebyggelse från 20-, 30- och 40-
talen.” Området mellan Brahegatan-Barnarpsgatan beskrivs på följande vis:

Kvarteren mellan Barnarpsgatan i öster och Brahegatan i väster, Myntgatan i 
norr och Torpagatan i söder beskrivs bestå av funktionalistisk bostadsbebyg-
gelse från 1930-talet och början av 40-talet. Brottet mellan traditionellt stads-
byggande den funktionalistiska öppna stadsplaneringen är tydlig i stadsbilden. 
I området norr om Drottninggatan har en viss anpassning skett till äldre plan-
mönster och bebyggelsen är förlagd till kvarterens ytterlinjer. Kvarter söder om 
Drottninggatan har däremot en mer konsekvent skivbebyggelse.

Fasaderna är genomgående putsade och målade i ljusa färger. Den enhetliga 
fasadutformningen är av stor betydelseför stadsbilden och knyter samman den 

Urklipp från akt 
0680K-EIII37

Blå markering visar vilket 
område som omfattas av 
denna detaljplaneändring
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funktionalistiska epoken med den äldre bebyggelsen.

Ändringar av en byggnad ska enligt plan- och bygglagen PBL 8 kap 17§ alltid 
utföras varsamt. Hänsyn ska tas till byggnadens karaktärsdrag och dess tek-
niska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska 
tas till vara. Detta gäller vid bygglov oavsett om värden finns preciserade som 
planbestämmelser eller ej. Eftersom området är av riksintresse är det extra vik-
tigt att detta uppmärksammas och utreds vid eventuella bygglov.

Genomförande av 
detaljplanen
Administrativa frågor
Enligt PBL 4 kap. 21 § ska kommunen ange en genomförandetid för en detaljplan. 
I detta fall får underliggande detaljplan ingen ny genomförandetid eftersom 
detaljplaneändringen endast avser upphävande av detaljplanebestämmelse, se 
PBL 4 kap. 22 § 3 st.

Organisatoriska frågor
Detaljplaneändringen handläggs med ett förenklat ändringsförfarande enligt 
PBL 5 kap. 38 c §. Stegen i processen består av samråd, samrådsredogörelse, 
beslut om antagande och laga kraft. Undantaget är om förslaget ändras väsentligt 
efter samrådet. Då krävs ytterligare steg i processen, ett granskningssteg, innan 
beslut om ändring kan fattas.

Tidplan

Planarbetet bedrivs enligt följande tidplan:

2020
12 mars  STBN- beslut om planbesked 
16 april -7 maj Samråd 
11 juni  STBN- beslut om antagande 
juli Laga kraft

Ekonomiska frågor
Detaljplaneändringen finansieras av berörd fastighetsägare. Utöver 
planändringskostnaden kan ytterligare kostnader uppstå, som en effekt av att 
detaljplanen ändrats. Detta kan t.ex. vara anslutningsavgifter för VA, fjärrvärme 
eller kostnader för fastighetsbildning.

Fastighetsrättsliga frågor
För att göra förändringar i fastighetsindelningen krävs en ansökan om 
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lantmäteriförrättning till lantmäterimyndighet. Vid förrättningen prövar 
lantmäterimyndigheten åtgärdens lämplighet och överenstämmelse med 
detaljplanen m.m.

Fastighetsbildning

När denna ändring av detaljplan, Stadsplan: Barnarpsgatan o angränsande 
kvarter inom södra stadsdelen i Jönköping, fått laga kraft kommer det inte 
längre att finnas några bestämmelser som styr fastighetsindelningen för Lönnen 
3 och 4. Framtida fastighetsbildningar berörande fastigheterna får prövas 
utifrån kvarvarande bestämmelser i gällande detaljplan och lämplighetskraven 
i fastighetsbildningslagen.

Medverkande tjänstemän
Vid upprättande av denna detaljplaneändring har stadsbyggnadskontorets 
lantmäteriavdelning medverkat med material och information.

Liselott Johansson    Louise Petersson 
Planchef    Planarkitekt 
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