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Så här görs en detaljplan med 
standardförfarande
Planbesked

Ärendet påbörjas när en byggherre ansöker om planbesked. I planbeskedet  
uppges föreslagen markanvändning samt bebyggelsens placering och omfattning. 
Planavdelningen sammanställer ansökan med kompletterande underlag, varpå 
stadsbyggnadsnämnden beslutar om ifall processen ska påbörjas eller inte.

Samråd

Om ett positivt planbesked ges inleds arbetet med att ta fram en handling  
inför samrådet. Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget genom 
att samla in kunskap och synpunkter, och att ge berörda insyn och möjlighet 
att påverka. De som har rätt att medverka vid samrådet är samrådskretsen, 
bestående av sakägare, Länsstyrelse, kommunala myndigheter och andra som 
har ett väsentligt intresse av planen. Tiden för samrådet annonseras i tidningen.

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

Granskning

Efter samrådet, och innan planen kan antas, ska planen vara tillgänglig för 
granskning under minst tre veckor. Granskningen innebär att myndigheter och 
sakägare och andra som berörs av planen ges möjlighet att lämna synpunkter.

Synpunkter ska lämnas in skriftligen under granskningstiden och skickas till 
Jönköpings kommun, Stadsbyggnadskontoret, 551 89 Jönköping. Kommunen  
sammanställer sedan synpunkterna från granskningen i ett granskningsutlåtande. 
Utlåtandet skickas till de som inte fått sina synpunkter tillgodosedda.

Antagande

När granskningsutlåtandet har skickats ut antas planförslaget av kommun- 
fullmäktige eller stadsbyggnadsnämnden. Sakägare som tidigare lämnat skriftliga  
synpunkter vid samråd eller granskning och inte fått dessa tillgodosedda kan 
överklaga beslutet hos Mark- och miljödomstolen. Detta måste ske senast 3 
veckor efter att antagandebeslutet har tillkännagetts.

Laga kraft

Detaljplanen får 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 får laga kraft eller 
upphävs när ärendet slutligen har avgjorts.

        
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
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Översikt

Bakgrund, syfte och 
huvuddrag
Detaljplanen avser att möjliggöra förskoleverksamhet inom den nordöstra 
delen av Folkets park i Huskvarna på fastigheten Gråbo 1:22. Del av den 
större fastigheten Folkets park 1 ingår i planområdet där mark i anslutning 
till Gråbo 1:22 ska tillföras förskolans kommande fastighet genom en 
fastighetsbildningsförrättning. Syftet med detaljplanen är att utreda byggnation 
av en förskola i två våningar, med förutsättning att värna om naturvärden som 
finns på platsen i form av storvuxna vidkroniga ekar.

För att inte avsevärt försämra infiltrationen av regnvatten strävar detaljplanen 
efter att minska andelen hårdgjord yta på platsen. Detta ger även värden för 
förskolan där verksamheten kan bedrivas på en grönskande förskolegård som  
ger möjlighet till utomhuspedagogik. Förskolebyggnaden ska anpassas efter 
de förutsättningar som finns på platsen i form av ekar och en kraftig lutning 
om cirka 5 meter från söder till norr. Dessa faktorer är begränsande för var 
byggnaden kan placeras, samtidigt som den ska vara ändamålsenlig för dess 
verksamhet.

Folkets park är beläget i den 
övre delen av Huskvarna, 
cirka en kilometer sydväst 
om Huskvarna centrum 
och i nära anslutning till 
Huskvarna station. 
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Revideringar efter samråd

Plankarta
Plankartan har justerats efter inkomna synpunkter under samrådsskedet. 
Byggrätten för förskolebyggnaden har till granskningen minskats något för att 
bättre anpassas till befintliga höjder på ytan. Den tidigare egenskapsbestämmelsen 
om största exploatering har tagits bort vilket medger att förskolan kan nyttja 
hela byggrätten vid behov.

Efter samrådet har befintliga ekar mätts in mer utförligt vilket gör att ytorna 
med egenskapsbestämmelser om trädens bevarande bättre överensstämmer med 
trädens placering. Detta har gjort att dessa ytor kunnat minskats något i storlek 
med fortsatt högt skydd för träden. Några definitioner på egenskapsytorna 
har förtydligats till granskning. Det gäller korsmarken där bebyggelsen 
har begränsats i höjdled samt bestämmelsen n3 om att gårdsytan och inte 
fastighetsytan berörs av bestämmelsen. Den administrativa bestämmelsen om 
marklov för ekar har ändrats från att gälla stamomfång på 0,5 meter till 0,7 
meter. Detta då ekar upp till 0,7 meter i stamomfång bedöms möjliga att flytta 
vid behov. 

Planbeskrivning
Planbeskrivningen har kompletterats utifrån synpunkter som lyfts i 
samrådsyttanden gällande exempelvis storleken på friyta, cykelparkering samt 
påverkan på kulturmiljön i Folkets park. Den gångbana som till samrådet 
föreslogs anläggas in mot förskolefastigheten har till granskning ändrats till 
att utgöra en breddning av befintlig trottoar ut mot körbanan. Detta innebär 
att gångbanan föreslås breddas för att öka trafiksäkerheten för gång- och 
cykeltrafikanter samtidigt som kantstensparkeringen utmed Majgatan utgår för 
att inte bilar till förskolan ska parkera direkt utanför entrén. 

Utredningar
Inga tillkommande utredningar har utförts efter samrådet.
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Planförslag
Bebyggelse
På platsen föreslås nybyggnation av en förskolebyggnad i två våningar med 
plats för ca 60 barn i totalt 4 avdelningar. Byggnaden är utformad med 
hänsyn till den verksamhet som ska bedrivas med ändamålsenliga ytor för 
både förskolebarn och personal. Byggnadens utformning är anpassad efter 
platsens fysiska förutsättningar med en terrasserad tomt som sluttar mot norr 
och flertalet storvuxna ekar. På förskoletomten finns möjlighet att uppföra 
komplementbyggnader för lekutrustning på områden där de ej påverkar ekarna.

Sektion öst - västlig riktning 

Sektion utmed Majgatan

Förskolebyggnaden   
i genomskärning  
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Byggnaden är utformad i vinkel där den längre byggnadskroppen utmed 
Majgatan innehåller ytor för förskoleavdelningarna. I byggnadsdelen som 
vetter in mot fastigheten förläggs personalutrymmen samt köks- och miljörum. 
Genom en högre byggnadshöjd och flackare tak ges bättre förutsättningar för 
ventilationsutrymmen på vindsytan samtidigt som det gynnar utformning av 
grönt tak och/eller solpaneler på taket. 

För att passa in i omgivningen föreslås förskolebyggnaden uppföras med 
träfasad. Detta för att utgöra ett tillskott till miljön i Folkets park där flertalet 
byggnader är försedda med träfasad i ljusa kulörer.

 
 
Förslag på planlösning 
På nästkommande sida följer illustrationer av möjliga planlösningar för de bägge 
våningsplanen samt för ventilationsutrymmen på vindsytan. Detta för att i tidigt 
skede ta höjd för utrymmen som kommer behövas för fläktrum samt ventilation 
så att detta kan integreras i byggnadsvolymen. Verksamhetsutövningen 
ställer höga krav på utrymmen för att kunna bedrivas ändamålsenligt och 
personaleffektivt. Föreslagen byggnadsvolym har därför utformats i samverkan 
med utbildningsförvaltningen på Jönköpings kommun för att uppnå de krav 
och önskemål på utrymmen som finns på nybyggda skollokaler. 

Situationsplan
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Friyta
Det är kommunen som gör bedömningen om vad som anses som tillräcklig 
friyta för lek och utevistelse för exempelvis förskolor. Enligt Boverkets handbok 
Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, utformning och 
förvaltning av skolans och förskolans utemiljö anges ett rekommenderat 
mått om 40 kvm friyta per barn i förskolan. Som riktlinjer inom Jönköpings 
kommun anger Miljö- och hälsoskyddskontoret ett rekommenderat mått om 
30 kvm per barn. Detta råd baseras på undersökningar som visar att gränsen 
för en fungerande skolgård går vid 30 kvm per barn. På en fungerande gård kan 
en variationsrik yta med plats för växtlighet och rörelse skapas, samtidigt som 
slitaget inte blir för stort. 

Som friyta räknas de ytor där barnen kan leka och röra sig, där ytor för bil- och 
cykelparkering inte ingår. För denna förskola med föreslagen utformning är den 
totala friytan ca 1900 kvm vilket innebär en friyta om 31,6 kvm/barn vilket 
uppfyller de riktlinjer som tagits fram av Jönköpings kommun.

För att erhålla god kvalitet på förskolegården och bibehålla ekologiska värden 
knutna till de befintliga ekarna så ska dessa stå kvar på gårdsytan. Detta 
säkerställs genom planbestämmelser för markens användning och med utökad 
lovplikt för fällning av storvuxna ekar. Bestämmelserna har tagits fram i samfund 
med utbildningsförvaltningen och överensstämmer med deras intentioner. 
Genom att storvuxna ekar redan finns på gårdsytan skapas en naturlig skugga 
som uppfyller riktlinjer enligt Program för utemiljö vid förskolor om att hälften 
av utemiljön vid förskolor ska ligga i skugga. 

Vänster: Planlösning för 
våning 2. 

Höger: Ytor med takhöjd 
om minst 2,2 meter för 
ventilation i vindsutrymme. 

Vänster: Planlösning för 
entréplan. 

Höger: Förskolebyggnaden 
i genomskärning. Beräknat 
utrymme för ventilation i 
vindsutrymme.
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Trafik
Gång

För att skapa en säkrare trafikmiljö för gångtrafikanter till och från förskolan 
föreslås att befintlig trottoar utmed Majgatan breddas. Den befintliga 
bredden om 2 meter föreslås till 3 meter där kantstenen flyttas 1 meter inåt 
körbanan. Därmed skapas en bredare gångyta framför förskolans entré och 
förutsättningar för att hämtning och lämning av barn till förskolan kan ske 
säkrare. Kantstensparkeringen utmed Majgatan förbi förskolan kommer 
därmed tas bort vilket även gör det svårare för biltrafikanter att stanna direkt 
utanför förskolan vilket annars skulle utgjort en trafikfara.  

Cykel

I närområdet finns cykelvägar utmed Öxnehagaleden och över Esplanadbron 
väster om planområdet mot Huskvarna centrum. På vägar runt planområdet 
sker cykeltrafik på körbanan då trafikintensiteten där är lägre. Detta gör att 
förskolan återfinns inom ett befintligt cykelnät där möjligheterna att cykla 
till förskolan är goda, trots de höjdskillnader som finns inom området. Med 
den ökade efterfrågan på elcyklar finns goda förutsättningar för cykling även i 
kuperade områden som tidigare mest trafikerats till fots eller med bil.

Cykelparkering kommer anläggas vid entrén till förskolan mot Majgatan. 
Genom kort avstånd till entrén underlättas för föräldrar att cykla med sina barn 
till förskolan. Denna parkering ska förutom att vara placerad i ett strategiskt 
läge även göras tillräckligt stor för att ta emot ett större antal cyklar samt 
cykelkärror som kan lämnas inom förskolans fastighet. Det är rekommenderat 
att följa riktlinjer enligt Parkeringstal för Jönköpings kommun 2016 för 
utformning och antal cykelparkeringar som krävs vid nybyggnation av förskola.

Kollektivtrafik

Planområdet har god närhet till kollektivtrafik genom en tätortslinje med buss 
utmed Västerliden. 250 meter söder om planområdet finns Huskvarna station 
med spårbundet trafik som leder bland annat till Nässjö samt till Jönköpings 
resecentrum, vidare mot Habo och Falköping. 

Bil

Planområdet ligger inom ett utbyggt vägnät med kommunala vägar. Vägarna 
närmast planområdet används mest av de boende i området samt dagtid av 
pendlare från Huskvarna station och elever till skolor i närområdet. Kvällar och 
helger nyttjas vägarna av besökare till Huskvarna Folkets park vid evenemang.

Parkering

För att minska andelen hårdgjord yta på fastigheten och ge mer utrymme för 
förskoleverksamheten kommer delar av den befintliga parkeringen utmed 
Fackelgatan att användas för förskolans parkeringsbehov. Detta inkluderar 
personalparkering samt hämta/lämna platser som kommer uppta den södra 
sidan av parkeringsytan på anvisade platser. Norra delen av parkeringsytan 
samt in- och utfart kommer även fortsättningsvis utgöras av allmän parkering. 
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Tillgänglighet

Planområdet utgörs av en terrasserad tomt utmed en kraftigt lutande gata. 
Rådande omständigheter gör det därför svårt att anpassa området för att 
god tillgänglighet ska uppnås över hela fastigheten. Byggnaden kommer 
uppföras så huvudentrén blir tillgänglig från närmst liggande gata, Majgatan. 
Invändigt kommer hiss installeras och golvnivån vara samma för hela 
byggnaden vilket underlättar i verksamhetsutövningen. Handikapparkering 
ska anläggas med ett maximalt avstånd om 25 meter från förskolans entré 
och föreslås därför på framsidan av förskolebyggnaden utmed Majgatan. 

Teknisk försörjning
VA

Vatten- och avlopp kan anslutas till förskolebyggnaden genom en ny servis till 
befintliga ledningar utmed Fackelgatan samt norra delen av Majgatan. 

Dagvatten

Dagvatten från den kommande förskolefastigheten föreslås ledas från 
fastigheten till ett öppet dike vid gränsen mot parkeringsytan i norr, vilket 
illustreras i plankartan. Detta för att avlasta befintligt dagvattensystem söderut 
i nedåtgående riktning.  Dagvattnet kan fördröjas och till stora delar infiltreras 
i diket så att ökade vattenmängder inte når den lägre belägna parkeringsytan 
eller gatorna nedanför. Dagvatten från kringliggande fastigheter tillförs inte 
fastigheten utan leds vid sidan av genom ett slutet dagvattensystem under 
befintliga gator. 

Infiltrationen av dagvatten på ytan inom planområdet bedöms som måttlig på 
grund av de stora höjdskillnaderna. Ett genomförande av detaljplanen kommer 
medföra en ökad mängd hårdgjord yta vilket minskar infiltrationen på platsen. 
Åtgärder för att gynna infiltrationen av dagvatten kan vara exempelvis anläggning 
av ett vegetativt tak vilket möjliggörs genom detaljplanens utformning. Denna 
åtgärd  har även nytta för biologisk mångfald och en pedagogiskt värde för 
verksamheten.

Perspektiv från den 
befintliga parkeringen utmed 
Fackelgatan.
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Uppvärmning

Förskolebyggnaden kan anslutas till befintliga fjärrvärmeledningar. 

El

El till förskolebyggnaden kan anslutas via befintligt elnät. 

Avfall

Avfallet från förskoleverksamheten kan samlas upp i djupbehållare för brännbart 
och kompost som placeras i utkanten av området, med upphämtning från 
Majgatan. Avfallshanteringen blir då separerad från hämta/lämna parkering 
samt lekytor och avstånden blir korta för avfallshämtaren. Fler fraktioner för 
avfall bör finnas inom fastigheten som kan hämtas upp från Majgatan.

 
Störningar, hälsa och säkerhet
Brandskydd

Insatstid
Planområdet har en insatstid på mellan 1-10 minuter.

Skydd mot spridning
För att undvika spridning av brand ska avståndet mellan två byggnader ej 
understiga 8 meter. Huvudbyggnaden för förskolan är fristående och avståndet 
till befintliga hus överskrider 8 meter enligt den byggrätt som anges i plankartan.  
För komplementbyggnader ska ett avstånd om 8 meter användas till befintliga 
och tillkommande byggnader om ej speciell brandanpassning sker i byggnadens 
konstruktion.

Tillgänglighet
Framkomligheten till den nya byggnaden planeras så att avståndet mellan 
uppställningsplats för räddningstjänstens fordon och angreppspunkt i 
fasad understiger 50 meter, i enlighet med BBR 5:72. Uppställningsplats för 
räddningsfordon kan ske utmed byggnadens långsida längs med Majgatan.

Brandvatten
Brandvatten ska anordnas enligt gällande VAV-norm. Avståndet mellan 
brandpost och angreppspunkt bör ej överstiga 100 meter.
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Plankarta och planbestämmelser

Skala 1:800
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.

Endast angiven användning och utformning är tillåten.

Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Administrativ gräns

Egenskapsgräns och administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

P-PLATS Parkeringsplats, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Kvartersmark

S Skola, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Omfattning

Marken får endast förses med komplementbyggnad om maximalt 4,5 meter nockhöjd samt i begränsad
omfattning murar, stödmurar och plank., PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@

Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

)—+134 Högsta nockhöjd över angivet nollplan är angivet värde i meter, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning

G6-22
Takvinkeln får vara mellan angivet värde i och angivet värde i grader, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f1 Fasad ska utformas med träpanel, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Mark

n1
Markens höjd får inte ändras, PBL 4 kap. 10 §

n2
Marken är avsedd för befintliga ekar, PBL 4 kap. 10 §

n3
Endast 50 % av gårdsytan får hårdgöras, PBL 4 kap. 10 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år., PBL 4 kap. 21 §

Ändrad lovplikt, fastighetsplan

a1
Marklov krävs även för fällning av ekar med ett stamomfång över 0,7 meter på en stamhöjd av 1,3 meters
höjd över marken. Kvartersmark, PBL 4 kap. 15 § 1 st 3 p.
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Användning av mark och vatten
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

Parkeringsplats
På anvisad plats får parkering för allmänt ändamål finnas. Syftet med 
bestämmelsen är att säkerställa en allmänt tillgänglig parkering med allmän in- 
och utfart. Bestämmelsen har stöd i 4 kap 5 § punkt 2, PBL

Kvartersmark

Skola
Syftet med bestämmelsen är att säkerställa utrymme för skolverksamhet. 
Bestämmelsen har stöd i 4 kap 5 § punkt 3, PBL

Egenskapsbestämmelser för 
kvartersmark
Begränsning av bebyggandets omfattning

Korsmark
På korsmarkerat område får marken enbart förses med komplementbyggnad 
till en maximal nockhöjd av 4,5 m. Bestämmelsen medger även att murar, 
stödmurar samt plank får uppföras. Syftet med bestämmelsen är att tillåta 
komplementbyggnader på lämpliga platser för skolverksamhetens ändamål.  
Utbyggnad eller stege för utrymning får anordnas. Bestämmelsen har stöd i 4 
kap 11 § punkt 1, PBL

Prickmark
På prickmarkerat område får marken inte förses med byggnad. Syftet med 
bestämmelsen är att säkerställa att byggnad ej uppförs på mark där markhöjden 
ej får ändras på grund av skydd mot trädens rötter och/eller att marken bör 
behållas genomsläpplig för att fördröja dagvatten. Bestämmelsen har stöd i 4 
kap 11 § punkt 1, PBL

Högsta nockhöjd
Högsta nockhöjd över angivet nollplan är angivet värde i meter. Syftet med 
bestämmelsen är att reglera byggnadens omfattning. Bestämmelsen har stöd i 4 
kap 11 § punkt 1, PBL

Byggnadsutformning

Takvinkel
Takvinkel får vara mellan angivet värde i grader. Syftet med bestämmelsen är att 
reglera takets lutning för att optimera användning av vindsytan för ventilation 
samt möjliggöra energiutvinning genom solceller och/ eller anläggning av grönt 
tak för omhändertagande av dagvatten. Bestämmelsen har stöd i 4 kap 16 § 
punkt 1, PBL

Fasadmaterial
Fasad ska utformas med träpanel. Syftet med bestämmelsen är att 
förskolebyggnaden ska passa in bland befintliga byggnader i Folkets park.  
Bestämmelsen har stöd i 4 kap 16 § punkt 1, PBL
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Markbestämmelser

Markhöjd
Markens höjd får inte ändras. Syftet med bestämmelsen är att bevara 
förutsättningarna för de ekar som finns på platsen. Inom detta område får 
markens höjd inte ändras till den grad att det bedöms försämra förutsättningarna 
för befintliga träd. Bestämmelsen har stöd i 4 kap 10 §, PBL

Markens användning
Marken är avsedd för träd. Inom området ska uppväxta ekar bevaras och marken 
nyttjas på ett sätt som inte försämrar deras förutsättningar. Bestämmelsen har 
stöd i 4 kap 10 §, PBL

Markens permeabilitet
Endast 50 % av gårdsytan får hårdgöras. Syftet med bestämmelsen är att 
reglera hur stor del av förskolans utemiljö som får hårdgöras, exempelvis med 
asfaltering eller förrådsbyggnader. Genom att reglera mängden hårdgjord yta 
säkerställs att ytor lämnas permeabla där dagvatten kan infiltrera. Bestämmelsen 
har stöd i 4 kap 10 §, PBL

Administrativa bestämmelser
Genomförandetid
Planen genomförandetid är 5 år från det datum planen får laga kraft.  
Bestämmelsen har stöd i 4 kap 21 §, PBL

Ändrad lovplikt, fastighetsplan

Marklov för trädfällning
Marklov krävs även för fällning av ekar med ett stamomfång över 0,7 meter 
på en stamhöjd av 1,3 meters höjd över marken. Gäller inom kvartersmark. 
Syftet med bestämmelsen är att bevara ekarna på platsen vilka innehar höga 
naturvärden och bidrar starkt till områdets karaktär. Bestämmelsen har stöd i 4 
kap 15 § punkt 3, PBL
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Planens konsekvenser
Behovsbedömning 
I detaljplaneprocessen kommer ambitionen vara att minimera projektets 
negativa påverkan på miljön och behov av skyddsåtgärder föreskrivs som 
planbestämmelser så att betydande miljöpåverkan ej uppkommer. 

Ställningstagande till betydande miljöpåverkan 

Det bedöms inte att genomförandet av planen kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan, vilket innebär att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 
miljöbalken inte skall upprättas. Underlag för behovsbedömning finns som 
bilaga. Samtliga handlingar och bilagor finns på www.jonkoping.se sökord: 
detaljplan del av Folkets park 1 och Gråbo 1:22.

Alternativ och andra ställningstaganden
Förskolebyggnader planeras på flertalet orter i Jönköpings kommun, men för 
att lösa bristen på förskoleplatser i de övre delarna av Huskvarna har inga 
alternativa platser kunnat pekats ut. Förskolebyggnaden har utformats under 
detaljplanearbetet där den nuvarande utformningen med en byggnad i vinkel 
bedöms ha en god anpassning till platsens förutsättningar. Byggnadens möjliga 
placering avgränsas i väster av ekarnas trädkronor, i söder av en brant slänt 
mot Folkets parks fastighet, i öster av Majgatan och norrut av en slänt ner 
till den befintliga parkeringsytan. Denna utformning där byggnadsdelen längs 
Majgatan har begränsats möjliggör för att höjdskillnaden i norr-sydlig riktning 
kan tas upp på ett naturligt sätt genom slänter. Om en längre byggnad placerats 
utmed Majgatan hade istället höjdskillnaden behövts tas upp genom stödmurar, 
vilket skulle utgjort ett mindre trivsamt inslag i stadsmiljön samt en potentiell 
skaderisk för förskolebarn som vistas på platsen.

Nollalterativ  
Ett nollalternativ till utbyggnaden på platsen är att den befintliga användningen 
som allmän grönyta behålls. Fastigheten Gråbo 1:22 skulle då med hög 
sannolikhet även fortsättningsvis ha en låg användning. Förskolesituationen i 
Huskvarna skulle vara fortsatt ansträngd vilket på sikt leder till fler tillfälliga 
lösningar i form av barackbyggnader istället för väl tilltagna byggnader 
anpassade för permanent användning. Detta kan även påverka planerade 
utbyggnadsmöjligheter i Huskvarna och leda till att attraktiviteten för området 
minskar. Barnfamiljer kommer då i högre grad välja att bosätta sig i andra 
orter där tillgången på förskoleplatser är högre. Det är från kommunens sida 
högt prioriterat att möjliggöra för fler förskole- och skolplatser i takt med att 
städerna i kommunen byggs ut varpå ett nollalternativ bedöms som mindre 
önskvärt.
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Hälsa och säkerhet
Den ändrade användningen på platsen bedöms inte leda till en märkbar ökning 
av trafikmängden i området. Vägarna i närområdet används mestadels av de 
boende i kvarteren, vid besök till Huskvarna Folkets park samt av pendlare 
till Huskvarna station. Förskoleverksamheten kan dock leda till en högre 
ljudvolym än i dagsläget men detta enbart under dagtid. Att förskolegården 
placeras på insidan av byggnaden kommer också leda till en minskad ljudnivå 
mot bostäderna i närområdet mot om förskolegården varit placerad i deras 
direkta närhet. De ekar som finns inom planområdet och som ska införlivas 
i förskolans utemiljö bedöms ha en god status. Inför inflytt i lokalerna bör de 
dock kontrolleras så att döda eller skadade grenar kan avlägsnas vid behov. För 
att kunna bedriva en säker förskoleverksamhet är det  alltid möjligt att såga 
ner döda eller skadade grenar där så är skäligt för att förskolemiljön ska vara 
säker. Vid byggnationen av förskolan bör ekarna närmast byggarbetsplatsen 
ges ett fysiskt skydd för att inte skador ska ske på exempelvis stammar. Det 
är viktigt att ytorna närmast träden som omges av egenskapsbestämmelser 
för bibehållen markhöjd inte används för upplag av massor eller byggmaterial 
under byggtiden. 

Omgivningspåverkan
Planområdet ligger inom stadsstrukturen med vägar och bostäder i nära 
angränsning. Byggnation på platsen innebär en förändrad användning 
och ett ianspråkstagande av en grönyta som tidigare varit tillgänglig för 
allmänheten. Platsen bedöms dock ha låg användning där den kan utnyttjas mer 
ändamålsenligt genom att möjliggöra för förskoleverksamhet. För att skapa 
en större förskolegård har angränsande del av Folkets park 1 (ca. 1500 kvm) 
köpts in för att utgöra del av förskolefastigheten. Denna yta utgör en liten del 
av den totala ytan för Folkets park varpå fortsatt tillgänglig grönyta finns att 
tillgå för de närboende. Genom att utöka lovplikten för fällning av storvuxna 
ekar kommer trädens bevarande säkerställas i detaljplanen. Detta innebär att 
platsens karaktär som grönyta delvis kommer behållas även om platsen tas i 
anspråk för förskoleverksamhet.

FN:s Barnkonvention
Framtagandet av denna detaljplan möjliggör en byggnad som ska användas 
av barn och berör därför barn på ett direkt sätt. Detaljplanen bidrar till att 
barnkonventionen följs genom att utformas efter konventionens huvudprinciper 
och artiklar. De artiklar  som berörs speciellt är nr 3, 6, 28, 29 och 31. 

Dessa berör bland annat barns rätt till utbildning, lek och vila och att barnets 
bästa ska komma i främsta rummet vid beslut som rör barn. Framtagandet av 
en ny förskola skapar förutsättningar för barns utveckling och lärande. Genom 
att bygga en ny ändamålsenlig byggnad placeras barnets bästa i främsta rummet 
där verksamhetsövningen är i fokus vid framtagandet av detaljplanen. Planen 
möjliggör även för en stor lekyta och syftar till att skydda de uppväxta ekarna 
som finns på platsen som förutom att bidra till höga naturvärden även skänker 
skugga och en lekmiljö med hög biologisk mångfald.
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Mål för hållbar utveckling
Planförslaget tar hänsyn till relevanta mål och delmål i de nationella miljömålen 
och i kommunens lokala Agenda 21-dokument. Nedan följer en kort beskrivning 
av de nationella miljömål som berörs av planförslaget.

Miljömål ”begränsad klimatpåverkan”

”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention 
för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans på-
verkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt 
och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduk-
tionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige 
har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan upp-
nås.”

Planområdet är lokaliserat inom stadsstrukturen med en hög andel boende i 
närområdet samt närhet till gång- och cykelvägnät. Även kollektivtrafik finns 
inom kort avstånd vilket gör att förutsättningar finns för minskad bilanvänd-
ning inom tätorten. Att möjliggöra för fler förskoleplatser är av hög prioritet i 
stadsplaneringen och skapar förutsättningar för fler barn att börja sin skolgång 
i nära anslutning till hemmet vilket minskar behovet av längre vardagliga resor 
vilket gynnar både barnet och klimatet. 

Miljömål Frisk luft

”Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden 
inte skadas.”

Genom att skydda och värna om de uppväxta ekarna inom planområdet kommer 
den störstra naturliga källan till luftens rening att bevaras på platsen. Då det 
inte bedöms finnas någon risk för att gränsvärdena för miljökvalitetsnormer 
för luftkvalitet överskrids har inte några haltkartor för luft utförts specifikt för 
denna detaljplan. 

God bebyggd miljö

”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livs-
miljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvär-
den ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras 
och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning 
med mark, vatten och andra resurser främjas.”

Planområdet återfinns inom tätorten för Huskvarna med god närhet till ett stör-
re grönområde och flertalet bostäder. Det är negativt att en befintlig grönyta tas 
i anspråk för exploateringen där infiltreringen av dagvatten kommer minska på 
platsen. Genom planens föreslagna utformning där mängden hårdgjord yta be-
gränsas på fastigheten kan dock markens fortsatta genomsläpplighet säkerstäl-
las. Byggnaden föreslås utformas med träpanel som är en förnyelsebar råvara 
med låg energiförbrukning och högre miljöklassning än jämförbara alternativ. 
För att skapa förutsättningar för en högre mängd infiltrerbar yta föreslås hu-
vudbyggnadens tak utgöras av växter som förutom att omhänderta dagvatten 
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även kan utgöra ett pedagogiskt inslag i förskolemiljön. Etablering av gröna tak 
är en välbeprövad metod och skötselgraden minimal. 

Ett rikt växt- och djurliv

”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nu-
varande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt 
deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt 
livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha till-
gång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund 
för hälsa, livskvalitet och välfärd.”

Den biologiska mångfalden knuten till de äldre ekarna på platsen värnas i de-
taljplanen genom deras bevarande och bestämmelse om utökad lovplikt för 
trädfällning. 
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Förutsättningar
Tidigare ställningstaganden

Översiktsplan

Planområdet är i översiktsplanen utmarkerat som ett förtätningsområde. Det 
ligger inom biosfärområdet för Östra Vätterbranterna och som värdetrakt för 
biologisk mångfald. Dessa värden bedöms dock inte stå i motsats till en ändrad 
markanvändning på platsen enligt detaljplanens syfte.

Riksintressen

Området berörs ej av några riksintressen.

Grönstrukturplan

Den del av Folkets park 1 som köpts in till den kommande förskolefastigheten 
innehåller många av de kvaliteter som är känntecknande för Folkets park. 
Denna beskrivs i kommunens grönstrukturplan som innehållande många större 
träd av främst ek. I den västra delen rinner en bäck med frodig örtvegetation och 
lekplatsen i dess anslutning har nyligen rustats upp och utgör en viktig målpunkt 
för barnfamiljer.  Folkets park är även frekvent använd för kulturevenemang 
och utgör en samlingsplats i området vilket ger den ett högt socialt värde. De 
stora ekarna är ett starkt kännetecken och har ett högt biologiskt värde vilket 
gör att de bör bevaras.

Kulturhistoria

Folkets park anlades under början av 1900-talet och har därmed en längre 
tradition och ett kulturhistoriskt värde som folkpark. Företeelsen av folkparker 
har sitt ursprung i Sverige där de uppstod som mötesplatser för folkrörelser 
under slutet av 1800-talet. De kom att få stor betydelse som nöjesparker med 
dans och turnerande artister. 

Restaurangen i Folkets park innan byggnaden brann ner på 1960-talet.
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Frodiga planteringar framför restaurangbyggnaden.

Porten upp mot huvudbyggnaden, bild från mitten utav 1960-talet. 

Folkets park har en lång tradition av ideellt arbete. Ovan i form av vårstädning 
i parkens gröna rum. Foto: AB Conny Rich Foto 



20

En nybyggnation av förskola på angränsande del av Folkets park bedöms inte 
negativt påverka möjligheten att bedriva fortsatt verksamhet på Folkets park. En 
mindre del av fastigheten Folkets park 1 kommer tillföras förskolans kommande 
fastighet Gråbo 1:22, varpå ytan för Folkets park minskar något. Denna yta är 
dock begränsad i storlek och har vid nöjesarrangemang inte används  i någon 
större utsträckning. Genom en begränsad byggrätt för både förskolebyggnaden  
och komplementbyggnader säkerställs att hela fastigheten inte blir bebyggd 
varpå förskolegården kommer ha en fortsatt grön karaktär. Trots att delar 
av en kulturhistoriskt viktig plats tas i anspråk för intresset att tillskapa fler 
förskoleplatser så bedöms åtgärden utgöra ett stort allmänt intresse. Genom 
Folkets parks tradition som mötesplats och en ständigt föränderlig verksamhet 
efter dagens efterfrågan, kan istället en förskolebyggnad ge ett uppsving för 
platsen och ge möjlighet för ett högre nyttjande och tillskapa fler möten.

Förstudier/Lokaliseringsutredning

Avdelningen för översiktlig planering har under 2015 utfört en 
lokaliseringsutredning på uppdrag av utbildningsförvaltningen för att lösa 
behovet av nya förskoleplatser i den övre delen av Huskvarna. Här har 
denna fastighet på del av Folkets park 1 och Gråbo 1:22 bedömts ha goda 
förutsättningar för placering av ny förskola. Det bedöms att förskolan skulle 
passa väl in i kvarteret utan att miljön runtomkring skulle påverkas negativt. 
Detta då bedömningen gjorts att inga ekar kommer behöva tas ner för att 
förverkliga förskolan på denna plats. 

Detaljplaner

 
I gällande detaljplan, ”Ändring av del av detaljplan för Sannaområdet, 
Vättersnäs, kv Loke m.fl. ursprungligen fastställd som stadsplan, 1964-11-
27, akt 06-HVS-179, är planerat område för förskoleverksamhet planlagt som 
område för folkpark. Delar av ytan är prickmarkerad vilket betyder att marken 
ej får bebyggas. Den befintliga parkeringen utmed Fackelgatan är planlagd för 
park eller plantering inom allmän plats. Kommande detaljplan syftar till att 
ändra en del av den gällande detaljplanen vars genomförandetid har utgått.
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Barnkonventionen

Framtagandet av denna detaljplan möjliggör en byggnad som ska användas 
av barn och berör därför barn på ett direkt sätt. Detaljplanen bidrar till att 
barnkonventionen följs genom att utformas efter konventionens huvudprinciper 
och artiklar. De huvudprinciper som berörs speciellt är 3. Barnets bästa ska 
komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn, samt 6. Alla barn har 
rätt till liv, överlevnad och utveckling. 

Därtill berörs speciellt artiklarna 28. Varje barn har rätt till utbildning, 29. 
Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära sig om mänskliga rättigheter 
samt 31. Varje barn har rätt till lek, vila och fritid.

Framtagandet av förskolan skapar förutsättningar för barnets utveckling och 
lärande. Genom att skapa en ny ändamålsenlig byggnad placeras barnets bästa 
i främsta rummet där verksamhetsövningen är i fokus vid framtagandet av 
detaljplanen. Planen möjliggör även för en stor lekyta och syftar till att skydda 
de uppväxta ekarna som finns på platsen som förutom att bidra till höga 
naturvärden även skänker skugga och en lekmiljö med hög biologisk mångfald.

Plan för dagvattenhantering

Infiltration av dagvatten bedöms som måttlig inom fastigheten. På grund av stora 
höjdskillnader är dock förutsättningarna för naturlig infiltration begränsad, 
framförallt vid höga flöden. Därtill bör inte befintligt dagvattensystem belastas 
ytterligare på grund av höga vattenflöden nedströms.  I detaljplanen är därför 
begränsat hur stor del av förskolegården som får hårdgöras för bedrivande av 
förskoleverksamhet.

Dagvatten från den kommande förskolefastigheten föreslås ledas från fastigheten 
till  ett  öppet  dike  vid  gränsen  mot  parkeringsytan  i norr. Anläggning av ett vegetativt 
tak på förskolebyggnaden kan öka möjligheterna att bättre ta hand om dagvattnet 
inom fastigheten och bättre anpassa byggnationen för klimatförändringar.  

Bebyggelse
Inom planområdet finns inte några byggnader sedan innan. Planområdet 
omgärdas norr och österut av flerbostadshus i 3 till 4 våningar. I Folkets park 
finns ett antal lägre byggnader för konserter och tillställningar.

Mark och vegetation
Natur och rekreationsområden

I direkt närhet till planområdet finns Folkets park som utgör en rekreativ grönyta 
i de övre delarna av Huskvarna. I Folkets park finns även en stor lekplats för 
de närboende som kan nyttjas av förskolan. Området har även nära avstånd till 
Bondbergets naturreservat på cirka 1,5 kilometers avstånd.

Geotekniska förhållanden

2017 genomfördes en geoteknisk undersökning utav Sigma Civil AB på uppdrag 
av Jönköpings kommun. Denna påvisar att jordmånen består av ett tunt lager 
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mull och därefter av ett varierande jordlager av sand, silt och lera innan hårt 
packad sand påträffas. Bergdjupet har ej fastställts i undersökningen. Block och 
sten kan förekomma inom området. Grundläggning för en byggnad om två 
våningar rekommenderas utföras på den hårt packade sanden på betongplatta 
alternativt plintar. Bortschaktning av det lösare jordlagret med en mäktighet på 
cirka 2 meter rekommenderas så att grundläggning kan ske på icke tjälfarligt 
material. Fyllnadsmaterial upp till önskad marknivå ska bestå av krossmaterial 
som packas noggrant för att undvika sättningar. Den packade sanden under det 
2 meter mäktiga varierande jordlagret bedöms ha goda sättningsförutsättningar 
där inga större sättningar beräknas uppstå. För mer information se bilaga PM 
Geoteknik. Samtliga handlingar och bilagor finns på www.jonkoping.se sökord: 
detaljplan del av Folkets park 1 och Gråbo 1:22.

Markföroreningar

Inga markföroreningar har misstänkts eller påvisats på platsen. 

 
Radon 

Förekomsten av markradon på fastigheten undersöktes i en markteknisk 
undersökning som påvisar att östra delen av området klassas som högriskmark 
avseende markradon. I den västra delen av området klassas marken som 
normalriskmark. Baserat på att området klassats som högriskmark ska 
byggnader som uppförs på platsen byggas radonsäkra. 

Trafik
Gång

Planområdet återfinns inom stadsstrukturen med vägar i nära anslutning. 
Gångtrafik sker på trottoarer eller vägkanter i närområdet där trafikmängden 
är begränsad.

Cykel

I närområdet finns cykelvägar utmed Öxnehagaleden och över Esplanadbron 
väster om planområdet mot Huskvarna centrum. Österut finns cykelvägar mot 
Österängen centrum vidare till Jönköping. På vägar runt planområdet sker 
cykeltrafik på körbanan där trafikintensiteten är lägre.

Kollektivtrafik

Planområdet har god närhet till kollektivtrafik genom en tätortslinje med buss 
utmed Västerliden. 250 meter söder om planområdet finns Huskvarna station 
med spårbundet trafik som bland annat leder till Nässjö samt till Jönköpings 
resecentrum, vidare mot Habo och Falköping. 

Bil

Planområdet ligger inom ett utbyggt vägnät med kommunala vägar. Vägarna 
närmast planområdet används mest av boende i området samt dagtid av 
pendlare från Huskvarna station och elever till skolor i närområdet. Kvällar och 
helger nyttjas vägarna av besökare till Huskvarna Folkets park vid evenemang.
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Parkering

Parkering i närområdet sker utmed markerade gator samt på större allmänna 
parkeringsytor som finns intill Huskvarna station och utmed Fackelgatan. Delar 
av den allmänna parkeringen utmed Fackelgatan föreslås utgöra parkering för 
personal samt för hämtning och lämning till förskolan. Det bedöms dock finnas 
tillräckligt med parkeringsytor kvar då enbart cirka en fjärdedel av de platser 
som finns utmed den norra delen av Folkets park kommer att tas i anspråk och 
upptas för detta ändamål under ordinarie arbetstid. Det är från kommunens 
sida önskvärt om parkeringsplatser kan samutnyttjas för att inte stå tomma 
under delar av dygnet. För den kommande förskolan kommer parkeringen mest 
användas under dagtid, medan fler platser finns tillgängliga för besökare till 
Folkets park under kvällar och helger. 

 

Tillgänglighet

Dessa övre delar av Huskvarna har en relativt brant lutning mot nordost vilket 
gör att förutsättningarna för god tillgänglighet inte är optimala. Genom relativt 
jämnt lutande gator och ett tätt gatunät skapas dock en god tillgänglighet i 
området utefter de förutsättningar som finns.

Service
Offentlig service 

Offentlig service i form av vårdcentral finns i Huskvarna centrum på cirka 
en kilometers avstånd. Planområdet har god närhet till flertalet skolor i 
området, bland annat Internationella Engelska skolan, Kunskapsskolan och 
Sandagymnasiet. 

Kommersiell service

I Huskvarna centrum finns tillgång till kommersiell service. Österut finns  tillgång 
till service på Österängen centrum samt butiker som är under uppförande på 
Kungängen, cirka en kilometers avstånd från planområdet.

Arkivbilder från när parkeringen till Folkets park asfalterades. Delar av 
denna yta föreslås nu kunna användas för förskolans parkeringsbehov, 
samtidigt som den kan nyttjas av Folkets park under kvällar och helger.  
Foto: AB Conny Rich Foto 
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Genomförande av 
detaljplanen
 
Administrativa frågor
Genomförandetiden för planen kommer att vara fem år från det datum den får 
laga kraft. 

Organisatoriska frågor
Planen handläggs med ett standardförfarande. Efter samrådet upprättas en 
samrådsredogörelse där framförda synpunkter redovisas och kommenteras.

Tidplan

Planarbetet bedrivs enligt följande tidplan:

2016
December   STBN- planuppdrag

2017 
Februari  Uppstart detaljplan

2018 
Januari   STBN - beslut om samråd 
Februari - Mars  Samråd 
Juni   STBN - beslut om granskning 
Juli - Augusti  Granskning 
September  STBN - beslut om antagande 
Oktober  Laga kraft (om inte planen överklagas)

Avtal
Planområdet ska bebyggas med en förskola och ägs till största delen av 
Jönköpings kommun. För att förskolan med tillhörande utemiljö ska kunna 
rymmas enligt de krav som finns måste kommunen köpa till mark för förskolan. 
Planförslaget medger därför en utökning av kommunens fastigheten Gråbo 
1:22 med del av Folkets park 1. För detta har ett avtal om försäljning av del av 
Folkets park 1 träffats mellan kommunen och Huskvarna Folkets park förening 
UPA. 

Ekonomiska frågor
För att genomföra planförslaget med att bygga förskolan med tillhörande 
anläggningar kommer kommunen att få kostnader för detaljplan, 
förrättningskostnad för fastighetsbildning samt för inköp av mark. 
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Stadsbyggnadskontoret svarar för kostnaden av planarbetet och kostnaden för 
fastighetsbildning, inköp av mark svarar tekniska kontoret för. Kostnaderna för 
att bygga förskolan finansieras med ett särskilt projektanslag som finns avsatt 
i kommunens verksamhets- och investeringsplan. Utöver själva nybyggnaden 
av förskolan så ska projektanslaget täcka köpeskillingen för den tillkommande 
fastigheten, anläggningsavgift för vatten och avlopp samt kostnader för 
breddning av angränsande gångbana.

Fastighetsrättsliga frågor
För att göra förändringar i fastighetsindelningen, inrätta så kallade 
gemensamhetsanläggningar eller bilda ledningsrätt krävs en ansökan om 
lantmäteriförrättning. Vid förrättningen prövar lantmäterimyndigheten 
åtgärdens lämplighet och överenstämmelse med detaljplanen m.m. 
Fastighetsbildning inom kvartersmark sker på initiativ av fastighetsägarna 
själva.

Fastighetsbildning

Detaljplanen möjliggör att mark för skoländamål kan avstyckas till en 
egen fastighet med mark från Folkets Park 1 och Gråbo 1:22. Delar 
av Gråbo 1:2 och Gråbo 1:22 planläggs för allmän plats (p-plats). 
Dessa markområden är Jönköpings kommun redan markägare till. 
 
Se ytterligare beskrivning under Fastighetsrättsliga konsekvenser.

Gemensamhetsanläggning

Detaljplanen medför inte något behov av att inrätta gemensamhetsanläggning.

Fastighetsindelningsbestämmelser

Något behov av att fastställa fastighetsindelningsbestämmelser för planens 
genomförande anses inte föreligga. Om ett sådant behov uppstår kan 
fastighetsindelningsbestämmelser införas senare genom ändring av detaljplanen.

Fastighetsrättsliga konsekvenser

Detaljplanens fastighetsrättsliga konsekvenser per fastighet framgår av tabell 
och karta nedan. 
  

Fastighet / Rättighetshavare Fastighetsrättslig konsekvens

Folkets Park 1 Markområde planläggs för skola och kan 
bilda en egen fastighet tillsammans med 
mark från Gråbo 1:22 (fig 1 och 2). 

Gråbo 1:2 Markområde planläggs för allmän plats (p 
plats) (fig 4).

Gråbo 1:22 Större delar av markområdet planläggs 
för skola och kan bilda en egen fastighet 
tillsammans med mark från Folkets park 
1 (fig 1 och 2). Delar av markområdet 
planläggs för allmän plats (p plats) (fig 3).
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Fastighetskonsekvenskarta

Fig 1 (från Folkets Park 1) och fig 2 (från Gråbo 1:22) bildar en ny fastighet för 
skoländamål. 

Fig 3 visar vilka delar av Gråbo 1:22 som planläggs för allmän plats (p-plats). 

Fig 4 visar vilka delar av Gråbo 1:2 som planläggs för allmän plats (p-plats).
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Medverkande tjänstepersoner
Vid upprättandet av detaljplanen har följande medverkat med material och 
information.

Stadsbyggnadskontoret

Emelie Westin, Lantmäteriavdelningen 
Mats Ruderfors, Utvecklings- och trafikavdelningen 
Dag Fredriksson, Översiktlig planering 
Matilda Åberg, Bygglovsavdelningen

Tekniska kontoret

Per Andersson, Fastighetsavdelningen 
Christine Forsander, Mark- och exploateringsavdelningen 
Helez Barwari, VA-avdelningen 
Annica Magnusson, Miljökontoret Dagvattensamordnare 
Emma Gunnarsson, Gata/Park 
Lujain Aboud, Gata/Park

 

Liselott Johansson    Linn Svahn 
Planchef    Planarkitekt 
   


