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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. 

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 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 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.

        
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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Inledning
En detaljplan är en juridiskt bindande handling som bestämmer vilken  
användning av mark och vatten som är tillåten. Syftet med detaljplaneprocessen 
är att pröva om ett område kan anses lämpligt för en viss typ av användning och 
utformning. Detaljplanen är bindande vid prövning av bygglov.

En detaljplan innefattar en plankarta, en planbeskrivning och bilagor. Varje 
enskild kommun ansvarar för hur planbeskrivningen ser ut. I Jönköpings  
kommun används följande upplägg:

Bakgrund, syfte och huvuddrag – En sammanfattande beskrivning av 
detaljplanen.

Planförslag – En beskrivning av den markanvändning som föreslås i detalj-
planen.

Plankarta och bestämmelser - En förklaring av plankartan och dess  
bestämmelser.

Planens konsekvenser – Här beskrivs eventuella följder av detaljplanen.

Förutsättningar – Nulägesbeskrivning samt planförslagets relation till övriga 
styrdokument.

Genomförande av detaljplanen – Beskrivning av ekonomiska frågor,  
fastighetsrättsliga frågor samt tidplan.
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Översiktskarta

Detaljplanens omfattning 
i röd kantmarkering. 
Området för ändringen är 
skrafferat i rött.

Bakgrund, syfte och 
huvuddrag
Den plan som ändras är Stadsplan för kvarteret Hackan, Hagen m.fl. å norra 
stadsdelen i Jönköping. Intentionen med ändringen av planen är att utöka 
byggrätten motsvarande två våningar på befintliga hotell och kontorsbyggnader, 
samt en generell extra våningshöjd på hela kvarterets lägre del. En ny byggrätt 
för en helt ny byggnadskropp ges i kvarterets södra del. Dessa utbyggnader kan 
inte genomföras med nuvarande detaljplan, därav krävs en ändring av befintlig 
detaljplan.

Stadsbyggnadskontoret bedömer att ändringen är förenlig med detaljplanens 
ursprungliga syfte.

Flygfoto

Detaljplanens omfattning 
i röd kantmarkering. 
Området för ändringen är 
skrafferat i rött.
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Förslag till ändring
Gällande detaljplan

Området som ändringen avser omfattas av detaljplanen ”Ändring av stadsplan 
för kvarteren hackan, Hagen m.fl. å Norra stadsdelen i Jönköping” från 1961. 
Planen anger handelsändamål som användning. I norra och östra delen av 
området för ändring anges 5 våningar som högsta våningshöjd. Utmed gatan 
i norr och öst finns även x-områden för att tillgängliggöra marken för allmän 
gångtrafik. Dessa x-områden är arkadgångar utmed Barnarpsgatan. I sydvästra 
delen anges 6 våningar som högsta våningshöjd. Inom kvarteret finns en 
angiven högsta byggnadshöjd på 4,5 meter. Samma yta ska överbyggas med 
gård eller annan terrassbyggnad. Syftet med det aktuella området i planen är 
att inrymma bl.a. hotellverksamhet.  Detaljplanens möjliga byggrätter har med 
dagens byggnad utnyttjats helt.

 
 
 
 
 

Gällande detaljplan med 
området för ändringen 
markerad.
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Ändring av gällande detaljplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ändringen innebär att den högsta tillåtna byggrätten ändras från 5 våningar 
till 7, eller +114 m.ö.h. +120 m.ö.h. för de norra och östra delarna. Endast 
det norra x-området minskas för att motsvara verkligheten då arkadgången 
idag har byggts igen. I den sydvästra delen av området ökar byggrätten från 
6 våningar till 8 eller 123.5 m.ö.h. Inom kvarteret ökar byggrätten från 
4,5 meter till 105 m.ö.h för att på så sätt kunna inrymma en extra våning. 
Den södra delen av kvarteret kompletteras med en helt ny byggrätt med 
nockhöjd på 123 m.ö.h. Ändringen bedöms som förenlig med den befintliga 
detaljplanens syfte då användningen är densamma, men tolkas om till C, från 
föregående ”Handelsändamål” enligt Boverkets rekommendation. 
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Planbestämmelse som tas bort

Överbyggd gård och annan terrassbyggnad
Bestämmelsen utgår i sin helhet. Bestämmelsen berör endast den del av kvarteret 
som idag utgörs av ett våningsplan. 

Antal våningar
De angivna våningstalen utgår och ersätts med nockhöjd angivet i m.ö.h. 
Byggrätten ökar som tidigare beskrivits i hela området som påverkas av 
ändringen. 

Byggnadshöjd
Angiven byggnadshöjd utgår och ersätts med nockhöjd angivet i m.ö.h. 
Byggrätten ökar som tidigare beskrivits i hela området som påverkas av 
ändringen. 

Planbestämmelse som justeras

Mark tillgänglig för allmän gångtrafik
Det så kallade x-området kvarstår utmed områdets östra del, men minskar mot 
norr för att bättre stämma överrens med verkligheten. Bestämmelsen har stöd 
i 4 kap 6 § PBL

Planbestämmelse som tillkommer

Nockhöjd
Nockhöjd ersätter tidigare nämnda bestämmelser som reglerar byggrättens 
höjd. Bestämmelsen har stöd i 4 kap 11 § punkt 1 PBL
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Gestaltning

De utökade byggrätterna på kvarteret kan ses i fyra delar. Den första delen utgör 
en två våningars hög påbyggnad på kvarterets östra och norra sida. Dessa två 
påbyggnader (rosa) kommer sannolikt att innehålla verksamhet för hotell, och 
innebär därför en expansionsmöjlighet för Scandic Hotel med ca 70-100 rum.
En andra del av den utökade byggrätten utgörs av två våningars påbyggnad på 
den befintliga kontorsbyggnaden (blå) i kvarterets sydvästra hörn. Öster om 
denna byggnad möjliggörs för en helt ny byggnadskropp (grön) i fem våningar, 
något underställd den befintliga kroppen i väster. Den fjärde och sista nya 
byggrätten (brun) som tillkommer täcker resterande yta av kvarteret, där en ny 
vånings påbyggnad tillåts. 

Dessa fyra utökade byggrätter 
ses översiktligt i bilden till 
höger där de fyra volymerna 
anges i olika färger. De två 
påbyggnaderna på hotellet 
skapar två nya gavlar mot 
barnarspgatan och Lundströms 
plats. Påbyggnaderna är även 
indragna från fasaden med 07 
meter. Den nya byggnaden i 
mitten på kvarteret kommer att 
bidra till att kvarteret upplevs 
som mer komplett utmed Skolgatan. Denna nya byggnad underordnar sig dock 
det befintliga kontorshuset i höjd för att antyda om den ursprungliga idén med 
kavarterets utformning. Att byggrätten ökar med en våning för hela kvarteret 
gör även att eventuell teknisk utrustning på taket inte blir lika synliga från 
gatunivån, och kommer att bidra till att området i allmänhet känns mer ordnat.

Vy från Lundströms plats

En ny gavel med upplysta 
fönster och eventuell terass 

bidrar till en mer levande plats.

Vy från korsningen Västra Storgatan-Barnarpsgatan

Vy från korsningen Skolgatan-
Trädgårdsgatan. 

Den nya byggrätten och den ytterligare 
påbyggnaden kan bidra till att Skolgatan 
upplevs som mer ordnad och övervakad. 
Påbyggnaderna ska skilja sig från 
de ursprungliga byggnaderna som 
tydliga tillägg på en annars historiskt 
karaktäristiskt kvarter.
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Ändringens konsekvenser
Solstudie

Under större delen av sommarmånaderna är grannbyggnaderna i norr i stor 
utsträckning fria från skuggning både idag och efter en påbyggnad på Hotellet 
8. Vid höst- och vårdagjämning sker dock en skuggning på husets fasad. Denna 
skuggning finns redan idag men är mer omfattande på  grund av påbyggnationen 
i två våningar. Dessa angränsande bostäder och kontor kommer dock även 
efter påbyggnad ha tillgång till direkt solljus i den omfattning som Boverkets 
byggregler kräver.

Skuggning på Västra storgatan kommer även den att bli större. Gatan har redan 
idag begränsat med solljus även under sommarmånaderna. Efter påbyggnation 
kommer Västra Storgatans norra del att vara något upplyst under juli månad, 
för att i juni och augusti åter skuggas. 

 
 

09:00 12:00 15:00

Vår/höstdagjämning 
Västra Storgatan med påbyggnad

Juni månad 
Västra Storgatan med påbyggnad

Vår/höstdagjämning 
Västra Storgatan med befintlig byggnad
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Parkering

Idag sker parkering till fastigheten till största delen i underjordiskt garage. 
Fastighetens garage är enbart tillgängligt för långtidsparkering för anställda 
hos de företag som hyr kontorslokaler i huset, hotellgäster och till företagsbilar. 
Garaget är inte tillgängligt för restaurang- eller butiksbesökare, utan detta 
parkeringsbehov har tillgodosetts genom korttidsparkering på gatan eller i 
närliggande parkeringshus. Antalet parkeringsplatser för bil uppgår idag till 
114 platser. Fastigheten bedöms klara sig med dessa parkeringsplatser för bil 
med kommunens p-norm i nuläget.  Parkeringsnormen för cyklar uppfylls dock 
inte i fastigheten. Korttidsparkering av cyklar sker på gatan i närheten av stora 
målpunkter. Långtidsuppställning av cyklar saknas helt inom fastigheten.

Parkeringssituationen i området kräver en speciell utredning som tas fram i 
samband med granskningen av detaljplanen. Fastigheten har med sin närhet 
till utmärkt kollektivtrafik och centrumnära läge goda förutsättningar för ett 
minskat bilpendlande. Det är viktigt att se över platser för cykelparkeringar i 
samband med denna parkeringsutredning.

Parkerings- och 
leveransutrymme på 

markplan utmed Skolgatan.

Parkeringsutrymme under 
mark där den huvudsakliga 

parkeringen sker.
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Förutsättningar
Översiktsplan

Ändringen av detaljplanen går i linje med Översiktsplanen som strävar efter en 
förtätad stad och mer effektivt markutnyttjande av befintliga kvarter.

Riksintressen

Akteullt område ligger i anslutning till riksintresse kulturmiljö för Jönköpings 
tätort. Riksintresset kännetecknas bl.a. av hur historien skildras i bebyggelsen 
från 1600-tal till tidigt 1900-tal. Aktuellt område ligger inte utpekat i riksintresset, 
men är trots det en ikonisk byggnad för sin tid. De nya byggrätterna som föreslås 
i denna handling förhåller sig höjdmässigt till skalan med grannfastigheten i 
väster. Ändringen i byggrätten bedöms inte vara av betydande påverkan på 
riksintresset. 

Planområdet ligger inom ett större område utpekat som riksintresse för framtida 
järnväg. Ett genomförande av en ändring av detaljplan EII513 bedöms dock 
inte stå i konflikt med en eventuell framtida järnväg.

Trafik

Kvarteret är centralt beläget och ligger direkt i anslutning till Juneporten 
där samtliga stombusslinjer passerar samt ligger cirka 100 meter från 
tågstationen. Gatorna kring kvarteret domineras främst av fotgängare, med 
viss personbilstrafik utmed Barnarpsgatan och Skolgatan samt omfattande 
busstrafik utmed Västra Storgatan.

Service

Inom kvarteret ryms all typ av centrumverksamhet såsom butiker, café, hotell 
och kontor. Kvarterets utveckling kommer att bidra till en ökad dags- och 
kvällsbefolkning på Väster och bidra till ett större underlag för stadsdelens 
verksamheter.

FN:s Barnkonvention 

I enlighet med kommunens arbete med FN:s konvention om barnets rättigheter 
ska konsekvenser om barnens rättigheter redovisas utifrån de faktorer som 
detaljplanen beslutar om. Frågeställningar som berör barn och barnens bästa är 
ständigt närvarande under planeringsarbetet då de är förutsättningar för en god 
stads- och samhällsutbyggnad.

Planförslaget bedöms inte beröra barn på ett negativt sätt då de nya byggrätterna 
inte påverkar sin omgivning i någon större utsträckning.

 
 

Aktuellt område ligger 
utanför riksintresset för 
kulturmiljö Jönköpings 
tätort.

 Aktuellt område

 Riksintresse
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Kulturmiljö

Byggnaden som står på kvarteret byggdes under åren 1961-1963, innan dess 
låg här gammal trästadsbebyggelse i avlånga kvarter enligt utbyggnadsplanen 
från 1877 i bilden till vänster. Kvarteret hette tidigare Hagen, men bytte namn 
till dagens Hotellet i samand med att två avlånga kvarter slogs samman och 
brandgatan byggdes igen.

Byggnaden är av samhällshistoriskt intresse därför att den på ett mycket tydligt 
sätt berättar om 1960-talets stadsomvandlingar i dess centrala delar. En stor 
del av den äldre småskaliga trähusbebyggelsen revs och ersattes ofta med 
kvartersomfattande komplex likt Hotellet 8 innehållande hotell, kontor, handel 
och annan verksamhet. Komplexet har även parkeringsdäck och godsintag 
under mark sammankopplat med exempelvis Hoven som ligger tvärs över gatan.

Byggnaden innehar även ett visst arkitektoniskt värde genom att den är 
relativt bibehållen exteriört och utgör en karaktäristisk 1960-tals arkitektur. 
Både det samhällshistoriska och det arkitektoniska värdet bidrar starkt till 
kontinuitetsvärdet som gäller hela Västra Centrum.

Viktiga delar i byggnaden som utgör dess karaktär är: byggnadskropparnas 
horisontella strävan, plana tak med takvåning klädd i koppar, skarpt skurna 
fasader, sparsmakade fasader i betongelement med öppen ballast, fönstrens 
placering, utformning och material, dörrar i ursprungligt utförande, 
fönsterbröstningar i form av färgade glaspartier, materialen betong och koppar, 
loggian med betongpelare, skärmtaket.

Det är av betydelse att nya fasader på påbyggnaderna skiljer sig från de 
ursprungliga byggnadskropparna så att kvarters utsprungliga intentioner 
synliggörs.

Gamla trästadsbebyggelsen 
i korsningen 
Trädgårdsgatan/Västra 
Storgatan.

Kvarteret under 60-talet när den gamla trästadsbebyggelsen rivits och 
den nya hotellbyggnaden uppförts. I korsningen Barnarpsgatan/Västra 
Storgatan.

Del av 1877 års 
utbyggnadsplan. Mellan 
bebyggelserna i svart 
anlades brandgator. 
Västgötagatan som en 
gång sträckte sig enda till 
Västra Storgatan var en 
sådan brandgata. Denna 
del av Västgötagatan 
försvann i samband med 
60-talets storskaliga 
exploateringsmodell.

Del av stadskarta från 
1850. I den nyskapade 
korsningen av  den gamla 
medeltida färdvägen och 
Västra Storgatan bildas det 
som kom att bli Lundströms 
plats.

Väster under 1625 med 
medeltida gator.
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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 samrådet upprättas en 
samrådsredogörelse där framförda synpunkter redovisas och kommenteras.

Tidplan

Planarbetet bedrivs enligt följande tidplan:

2017
20 april   Planuppdrag

2020
februari-mars  Beslut om samråd 
juni   Beslut om granskning 
september  Beslut om antagande/godkännande  
oktober   Laga kraft (om inte planen överklagas)

Avtal
Ett plankostnadsavtal har tecknats mellan fastighetsägaren och kommunen. 

Ekonomiska frågor
Samtliga kostnader för detaljplan med tillhörande utredningar och 
fastighetsbildning i samband med den nya planen samt byggnation och åtgärder 
inom kvartersmarken ansvarar fastighetsägaren till Hotellet 8 för.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning

Planområdet berör enbart fastigheten Hotellet 8. Planändringen föranleder inga 
förändringar i fastighetsindelningen.

Rättigheter

Inom de områden som i detaljplanen är reserverat för x-område kan rättighet 
bildas för att säkerställa rätt till markområdet för allmännyttig gång- och 
cykeltrafik. 
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Medverkande tjänstemän
Vid upprättandet av detaljplanen har följande medverkat med material och 
information.

Stadsbyggnadskontoret 
 
Bengt Karlsson, Stadsarkitekt 
Anette Granstedt, Lantmätre

Tekniska kontoret

Christine Forsander, Mark- och exploateringsingenjör

Liselott Johansson    Martin Månsson 
Planchef    Planarkitekt 
036-10 57 78    036-10 52 68
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