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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.

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. 
 

Innehåll

1. Ansökan
Avsnittet innehåller material som den sökande har lämnat och bifogat i sin ansökan 
samt en tjänstemannabeskrivning av önskad åtgärd.

2. Planeringsunderlag
Stadsbyggnadskontorets beskrivning av platsens förutsättningar utifrån 
ställningstagande i kommunala styrdokument och övriga planeringsunderlag.

3. Utredningsområden
Förutsättningen på platsen som påverkar en utbyggnad. Här kan det även finnas 
riktlinjer och bedömt utredningsbehov inför ett kommande detaljplanearbete. 

4. Slutsats olch förslag till beslut
Stadsbyggnadskontorets motivering och förslag av beslut till 
Stadsbyggnadsnämnden. Vid förslag till positivt beslut finns en bedömning om när 
detaljplanen bedöms kunna påbörjas.

Bilagor
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1. Ansökan

Fastighetsbeteckning
Fastighet
Ölmstad 2:75 samt delar av Ölmstad 2:16

Fastighetsägare
Jönköpings kommun

Sökande
Jönköpings kommun, Tekniska kontoret

Ansökan avser
Huvudsakligt syfte
Ansökan avser att ta fram ny detaljplan för aktuell fastighet i syfte att möjliggöra 
byggnation av för orten centrumnära bostadsbebyggelse. Enligt ansökan kan 
utöver Ölmstad 2:75 även delar av Ölmstad 2:16 vara aktuell om det kan bidra 
till en bättre helhet. 

Beskrivning
Ambitionen är att en för Ölmstad mycket central plats testas för byggnation 
av bostäder, vilken typ av bostäder och hur många det rör sig om kan utredas 
vidare i eventuellt kommande planarbete.

Bilagor
Ansökan
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2. Planeringsunderlag
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Ölmstad samhälle.

Ansökt område

Eventuell utökning

2020-04-28 Skala: 1:2 000

Planavdelningen

0 50 100 m

Redovisningen av fastighetsgränser och rättigheter varierar i lägesnoggrannhet och är inte juridiskt gällande. Lantmäterihandlingarnas beslut gäller.

Ölmstad 2:75
Ölmstad 2:16

bollplan

natur
jordbruk-
smark

Ortofoto (2019),  

aktuellt område
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Beskrivning av området
Ölmstad är beläget cirka tre mil nordost om centrala Jönköping och nuvarande 
Ölmstadskolan är centralt placerad i orten. På grund av dess dåliga skick och 
platsbrist ska skolan rivas och dess verksamhet flytta. Den nya skolenheten kommer 
innehålla såväl förskola som grundskola i årskurserna F-6 och är dimensionerad 
för att klara ett ökat elevunderlag, bland annat från den bostadsetablering som 
föreslås på fastigheten Ölmstad 2:75.

Aktuellt område för ansökan om planbesked består av skolfastigheten Ölmstad 
2:75 samt en eventuell utökning österut av fastigheten Ölmstad 2:16. Området 
består inte av jordbruksmark men Ölmstad 2:16 gränsar till jordbruksmark.

Fastigheten Ölmstad 2:75 är 1,5 hektar stor och består av skolbyggnader samt 
skolgård och parkering. Utpekad del av Ölmstad 2:16 består delvis av natur i form 
av en skogsdunge samt en bollplan. 

Ölmstadskolan sett 

från Sörgårdsvägen
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Gällande detaljplan
Gällande detaljplan, aktnummer 06-ÖLM-351, antogs 1968. Detaljplanen reglerar 
markanvändningen för Ölmstad 2:75 till A, Allmänt ändamål och  aktuell del av 
Ölmstad 2:16 till Allmän plats; park eller plantering. 

För att kunna genomföra ansökt åtgärd krävs att en ny detaljplan prövar 
markanvändningen bostäder inom ansökt område. 

Översiktsplan 2016
Området pekas inte ut specifikt i gällande översiktsplan men ansökan går i linje med  
översiktsplanens intentioner. Området ligger inom översiktsplanens landsbygdszon 
och enligt riktlinjerna ställer sig kommunen positiva till landsbygdsutveckling 
och ny bebyggelse på landsbygden. Ny bebyggelse ska förläggas i anslutning 
till annan befintlig bebyggelse och vägnät, och ansökan går således i linje med 
översiktsplanen.

Den del av ansökan som rör delar av Ölmstad 2:16 är i översiktsplanen och 
Grönstrukturplan (2019) utpekad som friluftsnära tätortsområde med riktlinje att 
behålla det som detta, eventuellt planarbete bör därför utreda frågan vidare.

Utsnitt ur gällande detaljplan
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3. Utredningsbehov
Omgivningspåverkan - naturvärden 
Ansökan anger att delar av Ölmstad 2:16 kan bli aktuellt om det kan bidra till att 
skapa en bättre helhet för planområdet. I kommunens grönstrukturplan, antagen 
2019, pekas skogen på Ölmstad 2:16 ut som friluftsnära tätortsområde med 
riktlinje att behålla det som detta. Kommande planarbete bör beakta områdets 
naturvärden och betydelse för rekreation.

Miljöteknisk markundersökning
Inom området har det fyllts ut enligt äldre flygfoton. På fastigheten Ölmstad 2:75 
finns oljecistern i byggnad. Miljöteknisk markundersökning behöver utföras.

Utredningar
I kommande detaljplanearbete bedöms följande utredningar komma att behövas:

• Geoteknisk utredning

• Dagvattenutredning

• Omgivningspåverkan - naturvärden

• Miljöteknisk markundersökning

• Fastighetsrättslig utredning
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4. Slutsats och förslag till beslut 
Området är centralt beläget i Ölmstad och ansökan går i linje med översiktsplanens 
intentioner att utveckla landsbygden och att göra så i anslutning till befintlig 
bebyggelse. 

Stadsbyggnadskontoret föreslår att ansökan om planbesked beviljas. 

Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5 - 2 år efter det att ett 
detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan 
för ärendet kommer styras i förhållande till andra projekt inom kommunen 
samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Detaljplanen bedöms kunna påbörjas år 2023. 

Stadsbyggnadskontoret

Jenny Larsson    Felicia Wilén

Biträdande planchef   Planarkitekt
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