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Upphävande av bestämmelse om 
fastighetsindelning för Lönnen 3-4

Ändring av Stadsplan : Barnarpsgatan o angränsande kvarter 
inom södra stadsdelen i Jönköping

Antagandehandling 
2020-06-03 
Dnr: 2019:437

Samrådsredogörelse
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Hur samrådet har bedrivits
Ett planförslag har upprättats över fastigheterna Lönnen 3-4. Då ärendet gäller 
ett upphävande av bestämmelse om fastighetsindelning har ett så kallat förenklat 
förfarande kunnat användas i enlighet med vad som anges i PBL 5 kap. 38 §. 
Stadsbyggnadsnämnden har informerats i ärendet vid beslut om planbesked och 
planchef har sedan delegation att besluta om samråd. Planförslaget har varit 
på samråd under tiden 2020-04-16 till 2020-05-07. Samrådshandlingarna har 
skickats till länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och berörd sakägare inom 
planområdet. Informationen har funnits tillgänglig på kommunens hemsida.

Inkomna skrivelser
Vid samrådstidens slut har nedanstående skriftliga synpunkter/svar inkommit.

1. Länsstyrelsen 2020-05-29 
2. Lantmäterimyndigheten 2020-04-30, ingen erinran

Inkomna yttranden med kommentarer
Nedan redovisas inkomna yttranden i sin helhet tillsammans med kommunens 
kommentarer. De som inte haft någon erinran redovisas inte nedan.

1. Länsstyrelsen

Syftet med planen är otydligt. Det framgår inte varför en förändrad 
fastighetsindelning är önskvärd. Det gör att det är svårt att bedöma planens 
konsekvenser, till exempel ur ett kulturhistoriskt perspektiv.

Enligt kommunens översiktsplan ska detaljplaner förses med skydds- och 
varsamhetsbestämmelser för att tillvarata riksintresseanspråk. ” I samband med 
ändring av detaljplaner inom de berörda områdena bör det prövas att införa 
särskilda skyddsbestämmelser för den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen, 
som inte redan är skyddad.” Planen bör därför kompletteras med skydds- och 
varsamhetsbestämmelser. Även utökad bygglovplikt kan vara lämpligt att 
införa.

Kommentar:

Syftet med ändringen är att lägga ihop de båda fastigheterna, en så kallad 
”sammanläggning”eller ”fastighetsreglering”, vilket anses fördelaktigt utifrån 
ett verksamhetsperspektiv. 

Formuleringen som hänvisas till i Översiktsplanen 2016 fanns med redan i 
Översiktsplanen från 2002. Först enligt 2011 års plan- och bygglag (PBL, SFS 
2010:900) är tomtindelningar att anse som bestämmelser om 
fastighetsindelning i gällande detaljplaner. Ändringar av detaljplan för att 
upphäva tomtindelningar sker enligt en särskild process som anges i 
PBL 5 kap. 38 §. Det bedöms därmed inte vara denna typ av 
ändring som översiktsplanen syftar till.



2

Byggrätten bedöms i detta specifika fall vara så pass reglerad i gällande detaljplan 
att några konsekvenser för kulturmiljön inte kan antas uppstå endast på grund 
av ett upphävande av fastighetsindelning. Ingen ytterligare bebyggelse är enligt 
gällande detaljplan tillåten på platsen. 

Ändringar av en byggnad ska enligt plan- och bygglagen PBL 8 kap 17§ 
alltid utföras varsamt. Hänsyn ska tas till byggnadens karaktärsdrag och dess 
tekniska, 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 
viktigt att detta uppmärksammas och utreds vid eventuella bygglov, därför har 
denna information lagts till planbeskrivningen.

Åtgärden har endast bedömts lämplig i det specifika ärendet, fler liknande 
åtgärder i området skulle kunna innebära en annan påverkan och är därför 
inget som ska tillåtas per automatik. Att säkerställa kulturhistoriska värden 
inom hela området ”Torpa” är helt klart önskvärt men bör i framtida ärenden 
hanteras genom en ”vanlig” ändring av detaljplan där nya planbestämmelser 
kan läggas till. 

Stadsbyggnadskontoret

 
Liselott Johansson  Louise Petersson 
Planchef   Planarkitekt
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