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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 eller att önskad volym kommer att 
godkännas. 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 Hyltena 1:98)
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1. Ansökan och förslag till 
beslut

Huvudsakligt syfte
Södra Munksjöns Utvecklings AB och Catena Fastigheter AB önskar 
inom nyligen planlagt industriområde ta bort naturmark och lokalgator 
i syfte att få en större sammanhängande tomt. Eventuellt kan ytterligare 
justeringar inom ursprungliga planområdet behöva göras för att 
möjliggöra VA-ledningar och dagvattenlösningar.

Beskrivning av ansökan
Ansökan avser ändring av gällande Detaljplan för verksamhetsområde 
på del av Hyltena 1:21 m.fl. Moliden Jönköpings kommun, som fick 
laga kraft 2018-12-15. Detaljplanen har fortfarande genomförandetid 
kvar, men då det är fastighetsägaren som ansöker om ändringen så 
föreligger ingen planskada. Den önskade planändringen består av att  all 
planerad industrimark, gator och en mindre remsa med natur ska bli en 
enda stor sammanhängande industrifastighet. De delar som berörs av 
planändringen utgör idag en del av fastigheten Hyltena 1:98, kommande 
industritomt inväntar en avstyckning hos lantmäterimyndigheten.

Fastighet
Del av Hyltena 1:98

Fastighetsägare
Södra Munksjön Utvecklings AB har lagfarten på hela Hyltena 1:98 .

Catena Hyltena AB har köpt största delen av fastigheten, men lagfarten 
är vilande då den inväntar kommande lantmäteriförättning.

Sökande
Södra Munksjöns Utvecklings AB och Catena Fastigheter AB

Förslag till beslut
Stadsbyggnadskontoret föreslår att positivt planbesked lämnas.
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2. Beskrivning av området

  

Visar industrifastigheten 
från gällande detaljplan 
Hyltena 1:21. De markerade 
delarna i rött ska ändras i 
den nya detaljplanen som 
planbeskedet syftar till att ta 
fram.

Ändringen kan också 
komma bestå av att lägga 
in ett u-område för en VA-
ledning och el-ledningar 
och ändra planerade  
dagvattenanläggningar och 
göra andra höjdsättningar.

Översiktskarta  

Goda kommunikationer till 
Jönköping. Området ligger 
längs E4:an

Skala: 1:80 9860 0,5 1 1,5 2 2,5 3km

Planområde
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En skiss, planritning från arkitekter som visar hur området är tänkt att 
bebyggas med en stor industri- och lagerbyggnad.

Området är idag förberett för industri. Skog har avverkats och marken har planats ut. Platsen upptas inte av 
jordbruksmark.

Lovsjön

Lovsjön
E4

E4
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3. Förutsättningar

Gällande detaljplan
För området gäller idag en detaljplan ”Detaljplan för verksamhetsområde 
på del av Hyltena 1:21 m.fl. Moliden Jönköpings kommun”, laga kraft 
2018-12-17. Genomförandetiden för planen är fem år. Syftet med 
planförslaget är att möjliggöra för verksamhetsområde, främst lager och 
logistik.

Syftet med den nya detaljplanen är att fortsatt ha industri och 
lagerverksamhet med möjlighet till även tekniska anläggningar. 
Innan genomförandetiden har gått ut får planen inte ändras, ersättas 
eller upphävas mot berörda fastighetsägares vilja. I detta fallet är det 
fastighetsägarna och kommande köpare som önskar att planändringen 
görs. Detta medför att ingen planskada är aktuell. 

Översiktsplan 2016
Området är i översiktsplanen tänkt  som nya verksamhetsområden. 
Översiktsplanen stämmer väl in på den markanvändning för industri 
och lager som planbeskedet gäller. I ”samrådsförslaget för etapp 1 
av utbyggnadsstrategi 200 000 invånare” är området utpekat som 
”verksamheter och industri” med ett objekt-ID 4869.

Riksintressen
Kommande planområde ligger inom riksintresse för totalförsvaret, 
influensområde för luftrum. Detta innebär att samråd måste ske med 
Försvarsmakten under eventuellt detaljplanearbete om höjder ändras i 
planarbetet.

Planområdet ligger inom riksintresse för kommunikation, E4:an. Hänsyn 
ska tas till Trafikverkets rekommenderade minsta hänsynsavstånd till 
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kommunikationsleder av riksintresse Här gäller att bebyggelse ej tillåts 
inom 50m från vägområdet.

4. Utredningsbehov
I kommande detaljplanearbete bedöms i dagsläget följande utredningar 
komma att behövas: 

• Höjdsättning med massbalans

• Dagvatten

• Flytt av VA ledning

• Flytt av el-ledning

Ytterligare utredningar kan visa sig vara nödvändiga under planarbetets 
gång.

Förutsättningar från tidigare 
planarbete som behöver uppdateras
Naturinventering över området med omnejd gjordes i tidigare planarbete 
inför tidigare detaljplan, ”Detaljplan för verksamhetsområde på del 
av Hyltena 1:21 m.fl. Moliden Jönköpings kommun”. Blir det inga 
påtagliga ändringar av dagvattenlösning behöver inte tidigare gjorda 
naturinventeringar uppdateras.

Höjdsättning måste ses över. (se sidan 8 bild och text)

Dagvattenutredningen behöver göras om. Pumpstation ska utredas. (se 
sidan 8 bild och text)

VA-ledningar kommer att behöva dras om. Detta kan medföra att delar 
av berörd tomtmark behöver förses med byggförbud och u-område där 
de ledningarna för vatten avlopp och el dras. Kommande planarbete får 
utreda var ledningar placeras bäst.

El-ledning till området behöver ändras. En luftburen el-ledning inom 
området var liksom VA tänkt att grävas ner i gator som ritades i 
gällande detaljplan Hyltena 2:21 mfl. Moliden, även detta får studeras 
och  ändras i kommande planarbete Hyltena 1:98 för del av hyltena. 
Ett u-område med byggförbud kan komma att bli aktuellt även för el-
ledning. Kommande planarbete får utreda var ledningar placeras bäst.
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bild Höjdsättning 

Tänkt höjdsättning i 
planområdet Hyltena 1:21 
m.fl. Moliden måste ses över 
då detta kommer att bli en 
mycket stor industritomt som 
till stor del blir bebyggd. 

bild Dagvatten 

Dagvattenutredningen 
behöver göras om, då tänkt 
dagvattenlösning i den var 
att leda dagvatten längs 
lokalgatorna.

(i bilden ser man den 
gällande detaljplanen 
Hyltena 1:21 m.fl. Moliden.)



9

5. Bedömning 
Planändringen har stöd i översiktsplanen. Gällande detaljplan Hyltena 
1:21 m.fl. Moliden kan ändras eller ersättas med en ny detaljplan så att 
hela området kan utgöra en industrifastighet.

Ändringar som görs bedöms vara av en enklare karaktär. Planchefen kan 
besluta om samråd och granskning i enlighet med delegation, vilket kan 
snabba upp handläggningstiden. Ingen planskada bedöms föreligga med 
tidigare gjord detaljplan som fortfarande har genomförandetid kvar. 

6. Förslag till beslut
Stadsbyggnadskontoret föreslår att positivt planbesked lämnas.

Detaljplanen bedöms få laga kraft cirka 1 år efter det att ett 
detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. 

Detaljplanen bedöms kunna påbörjas år 2022. 
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