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Syfte, bakgrund och huvuddrag
Syftet med ändringen av ”stadsplan för kvarteret Fågeln å Östra stadsdelen
i Jönköping” är att öka möjligheten att bebygga fastigheten fågeln 13 med
bostäder. För att göra fastigheten mer användbar och funktionell, justeras och
tas planbestämmelser bort. Stadsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att
ändringen är förenlig med underliggande stadsplans syfte. Genomförandet av
detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan, vilket innebär
att någon miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt miljöbalken inte skall
upprättas.
Planområdet är lokaliserat på Liljeholmen, direkt öster om järnvägen och
straxt norr om Liljeholmsparken. Planuppdrag att ändra stadsplanen gavs till
planavdelningen av stadsbyggnadsnämnden i samband med positivt planbesked
2016-11-17.
Översiktskarta
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Planändringar
Område 1

Område 1 avgränsas
av befintliga
egenskapsgränser,
fastighetsgräns för Fågeln
13 och justering av
byggrätter.

Bestämmelser som utgår
Med punktprickning betecknat område får icke bebyggas.
I söder breddas två byggrätter vardera från 11 till 13 meter. Justering
av byggrätten sker mot väst med 1,5 meter och mot öst med 0,5 meter
respektive. I norr mot öst justras byggrätten i bredd från 12,5 till 13
meter.
Byggrätten justeras för att skapa ett bättre utnyttjande av marken och
för att öka möjligheterna att bebygga fastigheten med bostäder.
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Område 2

Område 2 avgränsas
av befintliga
egenskapsgränser,
fastighetsgräns för Fågeln
13 och justering av
byggrätter.

Bestämmelser som utgår
Med punktprickning betecknat område får icke bebyggas.
Prickmarken utgår för att det ska gå att bebygga fastigheten med 		
nedgrävt garage, uppföra komplementbyggnader på innergården, 		
samt att tillåta överhängande balkonger.

Begränsning av markens bebyggande
Marken får byggas under med garage under planterbart bjälklag.
Ovan planterbart bjälklag får komplementbyggnad uppföras till en
högsta nockhöjd av 3,0 meter. Marken får överbyggas 			
med balkong.
Syftet med bestämmelsen är att möjliggöra nedgrävt garage under 		
fastigheten, att möjliggöra mindre uthus, soprum och förråd 		
på innergården, samt att reglera så att innergården får överbyggas 		
med balkong.

Placering; Utformning; Utförande
Högsta byggnadshöjd på nedgrävt garage +92,3 meter (RH2000).
För att reglera byggnadshöjden på garaget sätts högsta höjd till +92,3
meter (RH2000).

Skydd mot störningar
m

Känslig inredning, utrustning eller samhällsviktig infrastruktur 		
ska placeras så att de ej skadas vid en vattennivå upp till +90,3
(RH2000).
För att motverka risk för störning vid översvämningsolycka placeras
känslig utrustning ovanför +90,3 (RH2000)
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Område 3

Område 3 avgränsas
av befintliga
egenskapsgränser,
fastighetsgräns för Fågeln
13 och justering av
byggrätter.

Bestämmelser som utgår
Å med III betecknat område får byggnad icke uppföras till större
höjd än 10,8 meter. 						
Våningsantalet tas bort ur stadsplanen och istället gäller att 		
bostadshusens byggnadshöjd inte får vara höger än +101 meter.

Placering; Utformning; Utförande
Högsta byggnadshöjd på bostadshus är +101 meter (RH2000).		
Bestämmelsens syfte är att reglera så att bostadshusens byggnadshöjd
inte får vara högre än +101 meter (RH2000).

f

Uppstickande delar, överdel på inglasad balkong, och takkupor
får byggas som högst 1,5 meter över byggnadshöjden. Fasad och
tak utformas i brandsäkert material. Utrymningsvägar placeras 		
bort från järnvägen.
Uppstickande delar regleras för att möjliggöra takkupor och 		
uppstickande överdel på inglasade balkonger. Fasad och tak utformas
i brandsäkert material. Utrymningsvägar placera bort från järnvägen.
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Område 4

Område 4 avgränsas av
fastighetsgräns för Fågeln
13.

Administrativa bestämmelser
a

Fastighetsindelningsbestämmelse upphör att gälla.
Fastighetsindelningsbestämmelsen fastställd som tomtindelning 193211-15, aktbeteckning 0680K-EIII129 utgår för att göra det möjligt att
ombilda fastigheten Fågeln 13. Fastighetsindelningsbestämmelsen 		
upphävs då planen vinner laga kraft.

a1

Genomförandetiden för ändring av detaljplan är fem år från det
datum den vinner laga kraft.
Byggherren har rätt att bygga enligt planen fem år från det datum den
vinner laga kraft. Därefter kan planen ändras utan krav på 		
ersättning.
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Stadsplan efter ändringar
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Planbestämmelser som tilläggs stadsplanen
Gränser
Administrativ gräns
Begränsning av markens bebyggande
Marken får byggas under med garage
under planterbart bjäklag. Ovan
planterbart bjälklag får
komplementbyggnad uppföras till en
högsta nockhöjd av 3,0 meter. Marken får
överbyggas med balkong.
Placering; Utformning; Utförande
+101

f

+92.3

Högsta byggnadshöjd på bostadshus +101
meter (RH2000).
Uppstickande delar, överdel på inglasad
balkong, och takkupor får byggas som
högst 1,5 meter över byggnadshöjden.
Fasad och tak utformas i brandsäkert
material. Utrymningsvägar placera bort
från järnvägen.
Högsta byggnadshöjd på nedgrävt garage
+92,3 meter (RH2000).

Skydd mot störningar
m

Känslig inredning, utrustning eller
samhällsviktig infrastruktur ska placeras
så att de ej skadas vid en vattennivå
upp till +90,3 (RH2000).

Administrativa bestämmelser
a
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Fastighetsindelningsbestämmelse upphör
att gälla.

a₁ Genomförandetiden för ändring av detaljplan
är fem år från det datum den vinner laga

Planändringens
konsekvenser
Prövningen vid ändring av en detaljplan ska enbart omfatta det som
ändringen avser. Vid ändring av detaljplan görs inte någon fullständig
lämplighets- och lokaliseringsprövning. Prövningen ska enbart omfatta den
eller de planbestämmelser som läggs till, justeras eller tas bort. Ändringar i en
detaljplan kan göras om ändringen är förenlig med planens syfte, med övriga
planbestämmelser och i övrigt inte innebär några olägenheter.

Justering av byggrätt
Konsekvenserna av att byggrätten justeras blir att förutsätningarna för att
bebyggas fastigheten förbättras. Ett ökat bostadsutnyttjande på marken sker
i mycket blygsam utökning och innebär i praktiken bara att möjligheten att
bygga lägenheter på befintlig byggrätt förbättras. Den yta som tillkommande
byggrätt tillskapar är inte tillräckligt stor för att möjliggöra fler lägenheter i
förhållande till vad som redan är möjliggjort i underliggande stadsplan. Därav
rör det sig endast om en justering av byggrätten för att göra ytan mer byggbar
och inte en utökning av byggrätten för att tillskapa fler lägenheter.

Nedgrävt garage, komplementbyggnader och balkonger
För att skapa utrymme för gemensamma ytor för samvaro och
komplementbyggnader på innergården regleras marken med att
komplementbyggnader får byggas. För att hålla borta bilar från innergården
tillåts nedgrävt garage, vilket även är en förutsättning för att kommunens
parkeringnorm ska uppfyllas vid bygglov. Konsekvenserna av nedgrävt garage
blir att marken inom fastigheten Fågeln 13 höjs ca 1,7 meter, till som högst
+92,3 (RH2000) och hamnar således ovanför mark på intilliggande fastigheter.

Byggnadshöjd på bostadshus och uppstickande delar
Bebyggelse får uppföras i fler än tre våningar, men inte högre än +101 meter
(RH2000) i byggnadshöjd. RH2000 innebär att höjden mäts från Rikets
Höjdsystem, eller förenklat 101 meter över havet. Underliggande stadsplan
reglerar högsta byggnadshöjd 10,8 meter. Höjden för 10,8 meter i byggnadshöjd
mätt från befintlig marknivå sammanfaller med +101 meter över havet.
Höjdangivelsen har bytts ut för att tydliggöra vart ifrån höjden mäts, men
innebär ingen förändring mot underliggande stadsplan som reglerar 10,8 meter
i byggnadshöjd.
Angränsande fastigheter har en byggnadshöjd på 10,8 meter, och flertalet hus
i området har uppstickande takdelar och takkupor. Att fastigheten Fågeln 13
får samma byggnadshöjd, och tillåter uppstickande delar och takkupor innebär
att tillkommande bebyggelse anpassar sig bra till befintlig byggnadsmiljö.
Bestämmelsen om uppstickande delar innebär också att ovandel på inglasade
balkonger ryms inom byggnadshöjden.
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Förutsättningar
Ändringar i en detaljplan kan göras om ändringen är förenlig med den
underliggande stadsplanens syfte och med övriga planbestämmelser.

Tidigare ställningstaganden
Gällande stadsplan
Gällande detaljplan ”Stadsplan för kvarteret Fågeln å Östra stadsdelen i
Jönköping”, med aktnr EII339, antagen 1950 reglerar prickmark, utan
möjlighet till nedgrävt garage på innergården, och bostäder i tre våningar.
Syftet med gällande stadsplanen är att möjliggöra lägenheter. Planbestämmelser
som läggs till stadsplanen strider inte mot ursprungliga bestämmelser, nya och
ursprungliga planbestämmelser gäller nu tillsammans. Stadsbyggnadskontoret
har gjort bedömningen att ändringen är förenlig med gällande stadsplans syfte.
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Fastighetsindelningsbestämmelser
Fastigheten Fågeln 13 inafattas av fastighetsindelningsbestämmelser fastställda
som tomtindelning 1932-11-15, aktbeteckning 0680K-EIII129 och reglerar hur
fastighetsindelningen ska se ut.
Fastighetsplaner enligt 1987 års plan- och bygglag (ÄPBL, SFS: 1987:10) och
tomtindelningar enligt äldre lagstiftning är, enligt 2011 års plan- och bygglag
(PBL, SFS 2010:900), att anse som fastighetsindelningsbestämmelser i gällande
detaljplaner.
Fastighetsindelningsbestämmelser är en typ av bestämmelse som syftar till
att låsa fastighetsindelningen i ett område och utesluter därmed alternativa
lösningar. Upphävande eller ändring av fastighetsindelningsbestämmelser måste
därmed ske genom ändring av detaljplan (ändring genom att bestämmelsen
upphävs eller ändring genom att planen ersätts med ny detaljplan).
För Fågeln 13 gäller fastighetsindelningsbestämmelse, ursprungligen fastställd
som tomtindelning 1932-11-15, med aktbeteckning 0680K-EIII129. För att
inte låsa en eventuell förändring av fastighetsindelningen inom Fågeln 13 är det
lämpligt att upphäva fastighetsindelningsbestämmelsen inom fastigheten.
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Genomförande av
detaljplanen
Administrativa frågor
Genomförandetiden för planen kommer att vara fem år från det datum den
vinner laga kraft.

Organisatoriska frågor
Planen handläggs med standardförfarande. Efter granskningen upprättas en
granskningsredogörelse där framförda synpunkter redovisas och kommenteras.

Tidplan
Planarbetet bedrivs enligt följande tidplan:
2016
17 november 		

STBN- planuppdrag

2017
16 februari		
1 mars - 29 mars
20 april			
3-24 maj		
15 juni			
7 juli			

STBN - beslut om plansamråd
Samråd
STBN - beslut om granskning
Granskning
STBN - beslut om antagande/godkännande
Laga kraft (om inte planen överklagas)

Avtal
Ett plankostnadsavtal har tecknats mellan fastighetsägaren och kommunen.

Ekonomiska frågor
Exploateringsavtal
Exploateringsavtal bedöms inte som nödvändigt för planens genomförande.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Ingen ny fastighetsreglering är aktuell.

Rättigheter
Inga befintliga servitut eller andra rättigheter berörs av detaljplanen.
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Fastighetsindelningsbestämmelser
Planändringen innebär att fastighetsindelningsbestämmelsen, ursprungligen
fastställd som tomtindelning 1932-11-15, med aktbeteckning 0680K-EIII129,
upphävs inom Fågeln 13. När denna ändring av detaljplan har vunnit laga kraft
kommer det inte att finnas några bestämmelser som styr fastighetsindelningen
för fastigheten Fågeln 13. Eventuella framtida fastighetsbildningar berörande
fastigheten Fågeln 13 får provas utifrån kvarvarande bestämmelser i gällande
detaljplan och lämplighetskraven i fastighetsbildningslagen.

Fastighetsrättsliga konsekvenser
Fastighet / Rättighetshavare

Fastighetsrättslig konsekvens

Fågeln 13

Ingen lantmäteriförrättning är nödvändig
för planens genomförande.
Fastigheten blir möjlig att ombilda.

Medverkande tjänstemän
Vid upprättandet av detaljplanen har följande medverkat med material och
information.

Stadsbyggnadskontoret
Anette Granstedt, Lantmäteriavdelningen
Nicole Henriksdotter, Översiktsplaneavdelningen
Robert Nyqvist, Översiktsplaneavdelningen
Rebecca Hallberg, Bygglovavdelningen
Mats Runderfors, Utvecklings- och trafikavdelningen

Tekniska kontoret
Anders Larsson, Vatten- och avfallsavdelningen
Anders Alexandersson, Mark- och exploateringsavdelningen

Liselott Johansson 			
Carl Hermansson
Planchef				Planarkitekt
036-10 57 78				
036-10 34 36

12

