
Lönnen 3 och 4
Söder, Jönköpings kommun

Underlag för Planbesked

Planbesked 
2020-02-28- 

Dnr: 2019:437



2

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. 

I begäran ska ändamålet med åtgärden framgå och en karta ska bifogas som 
visar vilket område som berörs. Ansökan som gäller byggnadsverk ska även 
innehålla en beskrivning av karaktären och den ungefärliga omfattningen. Det 
kan exempelvis vara husens högsta våningsantal, uppskattat antal lägenheter 
eller utformningen i stort, till exempel om husen ska vara friliggande eller 
sammanbyggda. 

Beslut om planbesked ska lämnas av Stadsbyggnadsnämnden inom fyra månader 
från det att en fullständig ansökan kommit in till stadsbyggnadskontoret. 
Vid positivt besked redovisas när planarbetet bedöms påbörjas. Ett positivt 
planbesked innebär dock ingen garanti för att en plan slutligen kommer 
att antas. 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).
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1. Ansökan
Fastighet
Lönnen 3 och 4.

Huvudsakligt syfte
”Att införliva Lönnen 4 i vår Lönnen 3. Ändra tomtindelningen.”. ”Vi önskar 
få bort tomtgränsen mellan Lönnen 3 och Lönnen 4.”.

Beskrivning
Sökande önskar att Lönnen 4 ska överföras till Lönnen 3. Detta görs genom 
en lantmäteriförrättning, vilket lantmäterimyndigheten i Jönköpings kommun 
har en ansökan om. Planbestämmelsen om hur marken ska vara indelad i 
fastigheter hindrar dock att lantmäterimyndigheten beslutar om förändringar 
i fastighetsindelningen som inte överensstämmer med bestämmelsen. Ansökan 
om planbesked har därför tolkats till att avse ansökan om planbesked för 
upphävande av bestämmelse om fastighetsindelning.

Fastighetsägare
Lagfarna fastighetsägare enligt fastighetsregistret är Eivor Cedefors (andel 
1/2) och Elisabeth Lidin (andel 1/2). Fastigheten har genom köp överlåtits till 
Fastighets AB Junestad. Ansökan om lantmäteriförrättning för att med köpet 
till grund pröva fråga om överföring av Lönnen 4 till Lönnen 3 finns hos 
lantmäterimyndigheten i Jönköpings kommun, ärendenummer F196151.

Sökande
Fastighets AB Junestad, genom Niklas Abrahamsson.
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2. Beskrivning av området

Översiktskarta. 

Gatuvy från Erikdahlbergs gatan.

Gatuvy från Barnarpsgatan.
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Området för ansökan ligger på området Söder i centrala Jönköping, inom 
ett befintligt flerfamiljshusområde i korsningen Barnarpsgatan – Erik 
Dahlbergsgatan. Byggnaden på fastigheten Lönnen 4 är uppförd 1936 och 
byggnaden på fastigheten Lönnen 3 är uppförd 1938. Samtliga byggnader 
inom kvarteret är uppförda i tre våningar med putsad fasad och är typiska för 
närområdet.

3. Förutsättningar
Gällande detaljplan
Stadsplan: Barnarpsgatan o angränsande kvarter inom södra stadsdelen 
i Jönköping, från 1961-11-11 anger användning bostadsändamål med 
sammanbyggda hus i tre våningar (vind får inte inredas). Prickmark, mark 
som inte får bebyggas, finns inom kvarteret och viss sträcka längs med 
Erik Dahlbergsgatan. Eftersom gällande detaljplan inte innehåller några 
bestämmelser om minsta avstånd till fastighetsgräns för friliggande byggnader, 
gäller dåvarande regler i 39 § byggnadsstadgan (BS, SFS 1959:612) och 
senare övergångsbestämmelser i ÄPBL 17 kap. 4 §, vilka enligt punkt 5 
i övergångsbestämmelser i 2011 års PBL fortfarande gäller. Utöver detta 
finns utformningsbestämmelser för byggnadshöjd, taklutning, utfartsförbud 
och bestämmelse om hur kvarteret Lönnen ska vara indelat i fastigheter (se 
nästföljande stycke Gällande fastighetsindelningsbestämmelse).

Gällande 
fastighetsindelningsbestämmelse
Gällande fastighetsindelningsbestämmelse är fastställd som tomtindelning 
1913-11-18, aktbeteckning 0680K-EIII37 (Tomtindelning: Kabeln, Kalmar, 
Karlsborg, Klasen, Klingan, Klippan, Klotet, Klubban, Knapen, Kniven, 
Korallen, Kusken, Kärnan, Lagmannen, Lampan, Lejonet, Liljan, Ludvig, 
Läderlappen, Länken, Läraren, Lönnen). Sedan ändringen av plan- och 

Bild som visar del av gällande 

detaljplan.
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bygglagen 2011 utgör tomtindelningar en bestämmelse om fastighetsindelning 
till gällande detaljplan. Tomtindelningen från 1954 räknas således därmed som 
en planbestämmelse till stadsplanen från 1960.

Översiktsplan 2016
Området för ansökan är beläget inom tätortszon. Tätortsbebyggelsen ska 
enligt översiktsplanen utvecklas genom förtätning och omvandling av redan 
exploaterad mark. Genomförda analyser visar att den mest hållbara utvecklingen 
är att tätorterna växer genom förtätning och omvandling inom städernas och 
tätorternas gränser på redan exploaterad mark för att skapa en sammanhållen 
bebyggelsestruktur. 

Någon ytterligare bebyggelse kommer dock inte vara aktuell på platsen då 
gällande detaljplan inte tillåter detta.

Fastigheterna ingår i ett område som är utpekat som särskilt värdefullt 
kulturmiljöområde( Se nedanstående avsnitt om riksintressen.)

Riksintressen

Fastigheterna ingår i ett område för Jönköpings tätort som är utpekat som 
riksintresse för kulturmiljö. I översikstplanen går det att läsa följande:

Stadsparken. Bäckalyckan. Stadsdelen Söder och del av Torpa som visar stads-
byggnadsutvecklingen under 1900-talets tidigare del med ett planmönster som 
utgår från den äldre rutnätsplanen och sedan antar den tidstypiska oregelbund-
na, terränganpassade formen och med bebyggelse av flerbostadshus som är ka-
raktäristisk för 1920- talets klassicism och funktionalismen.

Nuvarande detaljplan kommer fortsätta att gälla och eftersom denna har en 
tydlig reglering av placeringen på byggrätterna inom fastigheterna bedöms 
inte ett upphävande av bestämmelse om fastighetsindelning påverka den 
underliggande bebyggelsestrukturen i området.

Övriga planeringsunderlag
Fjärrvärme
Ny fjärrvärmeanslutning bedöms inte bli nödvändig.

VA-anslutning
Ny VA-anslutning bedöms inte bli nödvändig..

5. Bedömning 
Stadsbyggnadskontoret anser att de förändringar i bebyggelsen som ett 
upphävande av fastighetsindelningsbestämmelse skulle kunna innebära i 
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form av att två befintliga fastigheter sammanförs till en (efter genomförd 
lantmäteriförrättning) kan vara lämplig på den aktuella platsen. I övrigt bedöms 
bebyggelse inom fastigheterna vara tillräckligt reglerad i gällande detaljplan.

6. Förslag till beslut
Stadsbyggnadskontoret föreslår med anledning av detta att ansökan beviljas ett 
positivt planbesked.

Detaljplanen föreslås genomföras med ett förenklat ändringsförfarande. I ärenden 
som genomförs med förenklat ändringsförfarande har planchefen delegerats 
rätten att besluta om samråd, ärendet kommer åter till stadsbyggnadsnämnden 
vid ett antagande. Vid upprättande av denna detaljplaneändring är 
stadsbyggnadskontorets lantmäteriavdelning med och medverkar med material 
och information.

Detaljplanen bedöms få laga kraft ca 6 månader efter det att ett detaljplanearbete 
startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer 
styras i förhållande till andra projekt inom kommunen.

Detaljplanen bedöms kunna påbörjas år 2020. 

Stadsbyggnadskontoret

Liselott Johansson    Louise Petersson

Planchef     Planarkitekt

      


