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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 ett 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 Stadbyggnadsnämnden inom fyra månader 
från det att en fullständig ansökan kommit in till stadsbyggnadskontoret. 

Vid positivt besked redovisas när planarbetet bedöms vara klart. Ett positivt 
planbesked innebär dock ingen garanti för att en plan slutligen kommer att 
antas. Beskedet bekräftar bara 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
Ansökan
Avsnittet ansökan innehåller enbart material som den sökande har lämnat och 
bifogat i sin ansökan. Det är detta material som beskrivs och bedöms i avsnitten 
Förutsättningar och Slutsats.

Förutsättningar
Stadsbyggnadskontorets beskrivning av ansökans förutsättningar utifrån 
tidigare beslut, kommunala policys och platsspecifika egenskaper.

Slutsats
Stadbyggnadskontorets argument och motivering av förslag till beslut. Här kan 
det även finnas riktlinjer och material inför ett eventuellt detaljplanearbete.

Förlag till beslut, process och tidplan.
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut i Stadsbyggnadsnämnden. Vid förslag 
till positivt beslut finns även en bedömning av när detaljplanearbetet är klart.
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Ansökan
Fastighetsbeteckning
Fastighet
Backen 1:141 

Fastighetsägare
Jonsons Fastigheter Backen AB. 

Sökande
Företag
Jonsons fastigheter Backen Ab 

Ansökan avser
Huvudsakligt syfte
”Ändring av detaljplan. Till bostadsändamål.”

Beskrivning

Se bilaga 1.

Bilagor
Se följande sidor. 
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Bildtext
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Förutsättningar
Tidigare ställningstagande
Översiktsplan 2002
Fastigheten Backen 1:141 är inte särskilt utpekad i översiktsplan 2002. 

Översiktsplan 2016 (antagandeversion)
Jönköpings kommun har antagit en ny översiktsplan som ännu inte vunnit laga 
kraft vilket innebär att det fortfarande är översiktsplan 2002 som är gällande. 
Det ansökta området är inte specifikt utpekat i översiktsplanen men ingår i 
tätortszonen.

Riktlinjer tätort: Området omfattas av följande riktlinjer för tätort:

Tätortsbebyggelsen ska utvecklas genom förtätning och omvandling av redan 
exploaterad mark. 

· Nya exploateringsområden ska ligga i direkt anslutning till befintlig 
tätortsbebyggelse och där det finns förutsättningar för välutvecklad 
kollektivtrafik.

· För att tillmötesgå människors olika behov av blandade bostadstyper ska 
den blandade staden eftersträvas med varierad bebyggelse och balans mellan 
bostäder, arbetsplatser och service. 

· Kommunen strävar efter att uppnå en god livsmiljö, för att nå detta är 
närmiljön för invånarna viktig, här ska finnas blandad bebyggelse och varierat 
serviceutbud med god tillgänglighet.

· För att uppnå god tillgänglighet och minska bilbehovet i tätorterna ska en hög 
exploateringsgrad eftersträvas inom områden som ligger upp till 400 meter från 
kollektivtrafikstråk. Exploateringsgraden kan vara något lägre inom områden 
som har mellan 400 och 600 meter till ett kollektivtrafikstråk. 

· Områden nära centrumfunktion ska även de ha en hög exploateringsgrad. 
Lågt exploaterade centrumområden bör få en högre exploateringsgrad för ett 
mer effektivt utnyttjande. Kommunen är positiv till hög bebyggelse i centrala 
områden där höga hus dels kan passa in i omgivningen och dels bidra till den 
stadsmässiga karaktären, bli ett landmärke som ger identitet åt platsen och kan 
underlätta orienterbarheten i tätorten. 

· Markanvändningen inom tätorten ska vara varierad. Värdefulla grönområden 
ska inte exploateras. Värdet kan bestå av natur, friluftsliv och rekreation, 
kulturmiljö, lek- och idrottsområde, odlingslotter och/eller ekosystemtjänster.
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Detaljplaner

Nuvarande detaljplan för det ansökta området är ”Backen Västergård 1:113 
m.fl, Bankeryds församling, Jönköpings kommun”.  Fastigheten Backen 1:141 är 
en tidigare sammanslagning av tre fastigheter som var benämnda Backen 1:110, 
Backen 1:63 och Backen 1:114. I  nu gällande detaljplan har de tre fastigheterna 
användningen ”HjJm - handel med viss begränsning, småindustri”. Backen 
1:110 och Backen 1:63 har även ”Es- transformatorstation” som användning. 
Backen 1:110 och Backen 1:114 har byggnadshöjden 7 m och Backen 1:63 har 
byggnadshöjden 3 m. 

Kommunalt bostadsförsörjningsprogram (KBFP)
Det ansökta området finns inte utpekat i det kommunala 
bostadsförsörjningsprogrammet. 

Riksintressen 
Det ansökta området berörs inte av några riksintressen. 

Övriga frågor
Förorenade områden / riskanalys
I kommunens karteringar över potentiellt förorenade områden pekas de  
närliggande fastigheterna Backen 1:33 och Backen 1:131 ut. På fastigheten 
Backen 1:33 återfinns en lokal innehållande en bilvårdsanläggning,  bensinstation, 
bilverkstad  och verkstadsindustri utan halogenerade lösningsmedel. På 
Backen 1:131  återfinns en byggnad som innehåller verkstadsindustri. 
Fastigheterna återfinns i Länsstyrelsens kartering över potentiellt förorenade 
områden, dock är de ej riskklassade.  Huruvida de eventuella föroreningarna 
påverkar det ansökta planområdet och dess utformningsmöjligheter måste 
undersökas vidare, exempelvis hur långt skyddsavstånd som krävs till de 
eventuellt förorenade områdena samt risk för spridning av föroreningar. 
till kringliggande fastigheter. En riskanalys gällande risk för spridning av 
brand och explosionrisk kommer behöva göras på grund av bensinstationens 

Utsnitt från gällande 
detaljplan, ”Backen 
Västergård 1:113 
m.fl, Bankeryds 
församling, Jönköpings 
kommun”  06-
BAD-1537. Det ansökta 
området är  markerat i 
rött. 
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lokalisering på grannfastigheten Backen 1:33. Således är det väsentligt att ta 
hänsyn till de miljöfarliga verksamheterna inom fastigheterna Backen 1:33 och 
Backen 1:131. Byggnationen får inte medverka till att boendes hälsa påverkas 
negativt av miljöfarlig verksamhet. Undersökningar som krävs för att kartlägga 
omfattningen av omgivningspåverkan på miljön och människors hälsa från 
miljöfarlig verksamhet inom fastigheterna Backen 1:33 och Backen 1:131 
behöver därmed genomföras.

Trafiksituation
De trafiklösningar som redovisas i ansökan måste vidareutvecklas. Exempelvis 
är vändplanen i skissen, tilhörande ansökan, underdimensionerad och lämpliga 
utfarter måste studeras vidare. 

Buller
Kommunens karteringar över buller påvisar att Björnebergsvägen, norr om 
planområdet, är starkt bullerutsatt. En bullerutredning behöver göras för att 
kunna avgöra hur bebyggelsen skall placeras för att göra det möjligt att uppnå 
riktvärdena för buller.  

Ekvivalenta trafikbullernivåer enligt kommunens karteringar. Ansökt område 
är markerat i svart streckad linje. 

Övrigt
Transformatorstation 
Jönköpings kommun äger fastigheten Backen 1:1 där en transformatorstation 
är lokaliserad. Fastigheten är inkluderad i skisserna men 
transformatorstationen redovisas ej. Ett exploateringsavtal behöver träffas 
mellan byggherre och kommun.  Dessutom kan tilltänkt byggnation innebära 
att befintlig transformatorstation behöver förstärkas. 

Avfall
Tillgängligheten för parkering och avfall ska vara uppfyllda enligt BBR-krav för 
både flerbostadshus och kedjehus. Avfallshantering för kedjehus bör beaktas 

Röd: 65-70 dBA

Rosa: 60-65 dBA

Gul: 55-60 dBA

Grön: 50-55 dBA

Ljusgrön: 45-50 dBA
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då Jönköpings kommun förespråkar fastighetsnära insamling. Väderskyddade 
utrymmen bör förläggas mot gata.I ansökan finns endast en biluppställningsplats 
för kedjehusen, vilket innebär att en andra biluppställningsplatsen behöver 
redovisas.

Slutsats
Stadbyggnadskontoret finner det lämpligt att pröva markanvändning för 
bostäder i kommande detaljplanearbete. Emellertid görs inget ställningstagande 
till inskickat skissmaterial då utredningar kommer att krävas i nästa skede om 
ett positivt planbesked ges. 

Motivering
Efterfrågan på bostäder är idag stort. Det utpekade området är lokaliserat inom 
redan i anspråkstagen mark och är belägen intill befintlig kollektivtrafik, vilket 
innebär att ansökan går i linje med kommunens viljeinriktining gällande ny 
bebyggelse. Ansökan strider inte heller mot Översiktsplan 2002, Översiktsplan 
2016 (antagandeversion) eller Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare. 

Förutsättningar
En essentiell förutsättning för ett kommande genomförande av inkommen 
ansökan är att utredningar av potentiella föroreningar på fastigheten utreds. 
Således är det väsentligt att ta hänsyn till de miljöfarliga verksamheterna inom 
fastigheterna Backen 1:33 och Backen 1:131. Byggnationen får inte medverka 
till att boendes hälsa påverkas negativt av miljöfarlig verksamhet. Det är 
därför väsentligt att utföra de undersökningar som krävs för att kartlägga 
omfattningen av omgivningspåverkan på miljö och människors hälsa från 
miljöfarlig verksamhet inom fastigheterna Backen 1:33 och Backen 1:131.

 Det är också av stor betydelse att intilliggande fastigheters förhållanden utreds 
och att behovet av eventuella åtgärder såsom skyddsavstånd etc. tydliggörs. Det 
är även viktigt att trafiksituationen inom fastigheten går att lösa då det måste 
var möjligt för service- och utryckningsfordon att kunna ta sig fram obehindrat 
på fastigheten. I underlaget för planbeskedet anges flera undersökningar som 
måste utföras, exempelvis en trafikbullerutredning och en dagvattenutredning. 
Utredningarna är av stor betydelse för att veta vilka åtgärder som behöver vidtas 
för att säkerställa att exempelvis riktvärden för trafikbuller uppfylls. Dessutom 
måste en miljöteknisk undersökning utföras för att bedöma omfattningen av 
markföroreningarna.

Det kommer krävas att ett exploateringsavtal träffas mellan kommunen och 
byggherren som reglerar kostnader för iordningställande av allmän plats som 
blir en följd av byggnationen, samt eventuella marköverlåtelser.

Transformatorstationen lokaliserad på fastigheten Backen 1:1 i södra delen av 
området behöver utredas. Fastigheten  ägs av kommunen.
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Utredningsbehov 
Utifrån ovanstående beskrivningar anses följande utredningar krävas i dagsläget.

• bullerutredning

• trafikanalys 

• miljöteknisk undersökning

• geoteknisk undsökning

• radonutredning

• dagvattenutredning med 100-årsregn och klimatförändringar

• höjdsättning och anslutningar till vägar

• eventuellt en arkeologisk förundersökning

Förslag till process och 
tidplan
Stadsbyggnadskontoret föreslår att bevilja ansökan om planbesked och att 
detaljplanen genomförs med ett standardplanförfarande. 

Förslag till tidplan
Detaljplanen förväntas kunna påbörjas under 2017 och beräknas ta ca 1,5 år.

Stadsbyggnadskontoret

Liselott Johansson    Klara Alexanderson

Planchef     Planarkitekt

      


