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Underlag för Planbesked

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 Stadsbyggnadsnämnden 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 och kommentarer
Stadsbyggnadskontorets beskrivning av ansökans förutsättningar utifrån
tidigare beslut, kommunala policys och platsspecifika egenskaper. Avsnittet
innehåller även stadsbyggnadskontorets kommentarer av förutsättningarna i
förhållande till ansökan.

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

Förslag till process och tidplan.
Vid förslag till positivt beslut finns förslag till process och en bedömning av när
detaljplanen kommer att påbörjas och hur lång tid planprocessen kan ta
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Ansökan
Fastighetsbeteckning
Fastighet
Månsarp 1:186

Fastighetsägare
Jönköpings kommun

Sökande
Företag
Jönköpings kommun, Tekniska kontoret

Ansökan avser
Huvudsakligt syfte
Byggnation av förskola.

Beskrivning
Ansökan avser att utöka befintligt skolområde för att få plats med en ny förskola
med 8 avdelningar, motsvarande 120 barn. Byggnaden kommer troligen att
kräva två våningsplan om sammanlagt ca 1300 kvm LOA (lokalarea), ca 1500
kvm byggnad i skissen. Förskolan föreslås att ha ett eget tillagningskök, så
matleveranser från skolan ska inte behövas. Den föreslagna fastighetsstorleken
i ansökan är ca 5600 kvadratmeter.

Bilagor
Karta
Kommunalägd mark
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Skiss

Kommunalägd mark markerad med gul yta

4

BANKERYD

Förutsättningar
HUSKVARNA
JÖNKÖPING

NORRAHAMMAR

TABERG
Område

Översiktskarta 1

MÅNSARP

Översiktskarta 2
Ortofoto över ansökt område
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BARNARP
TORSVIK

Tidigare ställningstagande
Översiktsplan 2002
Det ansökta området finns inte specifikt utpekat i Översiktsplan 2002.
Jönköpings kommun har, i den gällande översiktsplanen, valt att se
Norrahammar, Taberg och Månsarp som en sammanhängande enhet. Ett
av de övergripande målen för detta område är att åstadkomma en positiv
bebyggelse- och näringslivsutveckling. Översiktsplanen pekar ut ett antal
utbyggnadsområden för bostäder i Månsarp, söder om det ansökta området.

Utdrag ur Översiktsplan 2002
Ansökt område

Kommentar Översiktsplan 2002
Med anledning av att målet för Månsarp är att åstadkomma en positiv
bebyggelseutveckling, innebär detta att understödjande funktioner, så som
allmän service - förskola/skola - behöver utökas för att klara den ökade
efterfrågan på skolplatser. Med anledning av detta går ansökan i linje med
gällande översiktsplan.

Digital Översiktsplan 2016 (antagandeversion) och
Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare (antagen)
Jönköpings kommun har antagit en ny översiktsplan som ännu inte har
vunnit laga kraft, vilket innebär att det fortfarande är översiktsplan 2002 och
utbyggnadsstrategi 2011 som är gällande. Utbyggnadsstrategin, som är en
fördjupad översiktsplan, antogs 2011-12-22 och rekommendationerna är i stort
sett samma i efterföljande Digital Översiktsplan 2016.

Bebyggelse
Det ansökta området är utmarkerat i Digital Översiktsplan 2016 och
i utbyggnadsstrategin som ett nyexploateringsområde för bostäder.
Översiktsplanen anger att viss mindre kompletterande bebyggelse kan
göras i Månsarp i anslutning till befintlig bebyggelse. Riktlinjerna för
nyexploateringsområden anger att utbyggnad inom dessa områden ska främja
en komplett bebyggelsemiljö, vilket bland annat innebär att det ska finnas
tillgång till offentlig service, så som förskola och skola. Det står även att
områdets karaktär och stads-/landskapsbild och natur- och kulturmiljövärden
ska tas tillvara.

Ansökt område är utmarkerat
med en röd markering. Skrafferat
område visar område för
nyexploatering enligt Digital
Översiktsplan 2016
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Kommentar Bebyggelse
Med anledning av att det finns flera stora områden för nyexploatering
för bostäder kommer behovet av förskoleplatser att öka. I riktlinjerna för
nyexploateringsområden nämns att det ska finnas tillgång till bland annat
offentlig service. Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att det mindre
området som tas i anspråk för förskolan är acceptabelt, med anledning av
det kommande behovet av förskoleplatser samt att ansökan går i linje med de
övergripande riktlinjerna, då den offentliga servicen stärks.

Kulturmiljö
Det ansökta området ligger inom område utnämnt som särskilt värdefullt
kulturmiljöområde ”Månsarps kyrkby”. Området är beskrivet på följande sätt
i den kulturhistoriska utredningen för Jönköpings landsbygd:
”Området ligger i ett öppet och flackt odlingslandskap, med åkrar och ängar.
Byn domineras av Månsarps kyrka, från 1850-talet. Mittemot kyrkan ligger en
skolbyggnad i trä från 1896, i området i övrigt finns ett flertal bostadhus från
mitten och slutet av 1800-talet. Väster om själva byn finns det även en gammal
kyrkogård, kyrkobyggnaderna är borta, men gravstenar och mur kring ytan
finns kvar.
Område 33, Landsbygden Kulturhistorisk utredning, Jönköpings läns museum,
Rapport nr 17”
Enligt den kulturhistoriska utredningen ska stor restriktivitet mot och
anpassningskrav på eventuellt tillkommande bebyggelse iakttas.

Särskilt värdefullt
kulturmiljöområde
- Månsarps kyrkby

Kommentar Kulturmiljö
Eftersom det ansökta området ligger inom område utnämnt som särskilt
Särskilt värdefullt
värdefullt
kulturmiljöområde kommer utformning och placering av den
kulturmiljöområde
föreslagna
byggnaden
att vara en viktig fråga i ett eventuellt detaljplanearbete
- Tabergsdalen
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Naturresurser
Ca 500 meter ifrån det ansökta området pågår en täktverksamhet för grus,
vilken har täkttillstånd fram till och med 2025, enligt det täkttilsstånd som
länsstyrelsen utfärdade 2015.
Enligt det täkttillstånd som länsstyrelsen givit Skanska Asfalt och Betong
AB 2015 får verksamheten inte bedriva arbete som kan verka störande för
omgivningen utöver helgfri måndag-fredag kl. 07.00-18.00. Under denna tid
får den samlade verksamheten inte överskrida 50 dBA ekvivalent ljudnivå vid
tomtgräns till bostäder. Under lördag, söndag och helgdagar gäller 45 dBA
ekvivalent ljudnivå.
Enligt Boverkets riktvärden för industribuller utomhus är det önskvärt att den
ekvivalenta ljudnivån på de delar av skol- och förskolegårdar som är avsedda
för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet, under den tid då lokalerna
används, inte överskrider 50 dBA dagtid.

Täktverksamhet
- Grustäkt

Kommentar Naturresurser
De bostadsfastigheter som ligger närmast grustäkten har sin tomtgräns ca
200 meter ifrån verksamheten. Den föreslagna förskolans tomtgräns skulle
ligga ca 400 meter ifrån grustäkten. Eftersom grustäktens tillstånd anger att
den samlade verksamheten inte får överskrida 50 dBA ekvivalent ljudnivå vid
tomtgräns till bostäder samt att det finns tomtgränser till bostäder som ligger ca
200 meter närmare än den föreslagna förskolan, kommer grustäktens tillstånd
att regleras av bostäderna snarare än att den föreslagna förskoleverksamheten
skulle påverka tillståndet. Förskolan bedöms således inte inskränka grustäktens
tillstånd.
Då förskolans utemiljö inte bör störas av ljudkällor över 50 dBA samt att
grustäktens tillstånd anger att 50 dBA inte ska överskridas vid bostäders
tomtgräns görs bedömningen att förskolans utemiljö inte kommer att påverkas
mer än bostadstomterna samt att det är bostäderna som verkar dimensionerande
för grustäktsverksamheten. Verksamhetsutövaren kommer dock att behöva
kontaktas i ett eventuellt detaljplanearbete.
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Kommunikationer
Det ansökta området ligger inom flygkontrollzonen.
Kommentar Kommunikationer
Eftersom den föreslagna bebyggelsen inte överstiger 20 meter kommer
flygkontrollzonen inte att påverkas.

Detaljplaner
Det finns en detaljplan för del av det ansökta området, Förslag till ändring
och utvidgning av bebyggelseplanen för fastigheten Månsarp 1:5 m.fl. Inom
denna del är marken planlagd som parkmark. Marken för den befintliga skolan
är planlagd som område för allmänt ändamål med byggrätt för maximalt två
våningar. Se detaljplan 760623B / akt. 06-MÅN-701.

Utsnitt ur gällande detaljplan

Kommentar Detaljplaner
För att förskolan ska kunna byggas behöver en detaljplan göras för det ansökta
området. En konsekvens av planläggningen för skola på ansökt område är
att en del av den allmänt tillgängliga parkmarken blir privat fastighet med
skolverksamhet och således inte längre tillgänglig för allmänheten. Detta rör
dock en mindre del av det större parkområde som finns i området.

Kommunalt bostadsförsörjningsprogram (KBFP)
Ett av de planerade bostadsområdena (E20) i söder finns omnämnt i KBFP.
Detaljplanen för detta område, Detaljplan för bostäder på fastigheten Månsarp
1:186, har vunnit laga kraft i januari 2017. Området är tänkta att byggas ut
mellan 2017 - 2021.
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Kommentar Kommunalt bostadsförsörjningsprogram
Det finns planer att inom ett par år bygga fler bostäder i Månsarp, vilket kräver
en ökad kapacitet för skola och förskola.

Riksintressen
Järnväg
Det ansökta området ligger inom utredningsområde för framtida järnväg.

Totalförsvaret
Det ansökta området ligger inom område med hindersfrihet.
Kommentar Riksintressen
Ansökan bedöms inte påverka järnvägens framtida utvecklingsmöjligheter eller
totalförsvarets intressen, då byggnation inte kommer att överstiga 20 meter.

Övriga förutsättningar
Jordbruk
Ca 40 meter söder om det ansökta området finns ett område med betesmark.

40 m
65 m

Största delen av det skrafferade
området söder om det ansökta
området är registrerat som
betesmark.

Kommentar Jordbruk
Om en ny förskola byggs söder om Månsarpsskolan innebär detta att
skolverksamheten kommer närmare betesmarken än tidigare. Månsarpsskolans
fastighet ligger ca 90 meter ifrån betesmarken. Fastighetsgränsen till
förskolefastigheten skulle som närmst komma ca 40 meter ifrån den betesmark
som finns utmarkerad i kommunens system.
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Enligt Boverkets vägledning Vägledning för planering för och invid djurhållning
sprids relativt låga halter av allergener inom djurhållningens närområde, främst
inom de närmaste 50-100 metrarna. Det är större risk att allergener sprids via
personer med djurkontakt än via luft.
Utifrån
platsens
förutsättningar
och
Boverkets
vägledning
gör
Stadsbyggnadskontoret bedömningen att förskolan bör vara placerad tillräckligt
långt ifrån betesmarken, då det inte finns någon stallbyggnad eller gödselstad i
närområdet till den utökade skoltomten. Den djurhållning som finns på platsen
är av mindre storlek och det är endast en mindre del av betesmarken som
ligger ca 40 meter ifrån området för den utökade skoltomten, vilket gör att
djur inte enbart vistas i den föreslagna förskolans direkta närområde. Detta
innebär att placeringen av förskolan inte bedöms påverka betesmarken samt att
djurhållningen inte bedöms påverka skolans verksamhet.

Arkeologi
Det ligger en ödekyrkogård ca 100 meter ifrån det ansökta området, se nästa
sida. RAÄ har listat kyrkogården som fornlämning begravningsplats från
medeltid-nyare tid, RAÄ-nummer Månsarp 124:1. Kyrkogården är 55 x 40
meter stor och omgiven av en vällagd stenmur av tuktad gråsten.
Mitt på kyrkogården står en kyrkogrund, 16 x 10 meter. Kyrkans utseende är
känt genom samtida teckningar. I korgrunden står ett järnkors, 2.1 meter hög.
Öster om kyrkogrunden är en gravhäll, av sandsten med järnringar i hörnen,
lagd över en av ägarna till Hörle bruk (under Tabergs bergslag) Hindrik van
Lindt. I det sydvästra hörnet av kyrkogården finns en grund till en klockstapel,
ca 7 x 7 meter stor, dock med en oklar begränsning. Kyrkogården är småkullig
och bevuxen med en lönn, två kastanjer, en tall, tre björkar och tre rönnar.

Ödekyrkogården är markerad med
gul linje.

Kommentar Arkeologi
Det område som föreslås för byggnation av förskola ligger på stigen som leder
till ödekyrkogården. I en eventuell planläggning av marken ska möjligheterna
att ta sig till fornlämningen säkerställas, så att inte tillgängligheten minskar.
Det kan komma att krävas en arkeologiskt utredning med anledning av närheten
till kyrkogården och den äldre bebyggelsen.
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Utemiljö
Jönköpings kommun strävar efter att utemiljön för förskolor ska vara anpassad
så att tillräckligt stora ytor med god kvalitet kan skapas. Om ytor finns att
tillgå så eftersträvas 30 kvm per barn, men mindre ytor kan accepteras, särskilt
om andra friytor finns i närområdet. I detta fall planeras förskoletomten att
integreras med övrig skoltomt norr om ansökt område samt att det finns friytor
i form av skogsdungar och ängsmark som angränsar till skolfastigheten.
Den föreslagna tomtstorleken i ansökan är 5600 kvm och byggnadens lokalarea
är grovt räknad till 1300 kvm i två plan. I inskickad skiss är en byggnad med
volymen 750 kvm på mark utritad. Parkeringsplatsen är skissad till en yta av
ca 1000 kvm. Detta ger en friyta till förskolans verksamhet på ca 3850 kvm.
Eftersom förskolan är beräknad för 120 barn krävs en friyta på 3600 kvm för
att skapa 30 kvm friyta per barn.
Kommentar Utemiljö
Bedömningen görs att föreslagen tomtstorlek kommer att kunna tillgodose den
friyta som behövs för barnens utevistelse.

Arrende
Inom det ansökta området finns två arrenden, det ena är för en pulkabacke där
skolan hyr marken av Jönköpings kommun. Det andra är för en
tryckstegringsstation.

Kommentar Arrende
Tryckstegringsstationen kan behöva flyttas för att göra plats för förskolan.
Med anledning av att pulkabacken upptar större delen av det ansökta området
kommer pulkabacken, så som den ser ut idag, troligen inte att kunna vara kvar.
Det bör undersökas om en del av pulkabacken kan vara kvar och användas
gemensamt av skolan och förskolan.
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Trafikbuller
Enligt kommunens trafikbullerkartläggning påverkas området närmast
Tabergsvägen av ljudnivåer som överskrider 55 dBA ekvivalent ljudnivå,
se nästa sida. Dock överstiger inte den största delen av fastigheten 55 dBA
ekvivalent ljudnivå. Detta innebär att ljudmiljön utifrån trafikbuller inte bör
vara ett hinder för den ansökta åtgärden. Se resonemang kring grustäkten under
rubriken naturresurser.

Slutsats och förslag till beslut
0

50 m

Stadsbyggnadskontoret föreslår att ansökan om planbesked beviljas.

2017-02-10

Skala: 1:2 000

Motivering
Ansökan om planbesked går i linje med gällande översiktsplan från 2002.
Ansökan strider dock mot Digital Översiktsplan 2016, då det ansökta området
är utmarkerat som nyexploateringsområde för bostäder. Med anledning av att
det finns flera stora områden för nyexploatering och strategiska områden för
bostäder kommer behovet av förskoleplatser att öka. Stadsbyggnadskontoret
gör därför bedömningen att det mindre området för nyexploatering av bostäder
som tas i anspråk för förskolan enligt ansökan är acceptabelt, med anledning av
det kommande behovet, samt att det går i linje med de övergripande riktlinjerna,
genom att den offentliga servicen stärks.
Stadsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att placeringen är lämplig,
då förskolan placeras i direkt anslutning till Månsarpsskolan. Detta innebär
att skolverksamheten ligger samlad på samma sida Tabergsvägen och att
verksamheterna kan dra nytta av varandra. Annan möjlig mark ligger antingen
långt bort från Månsarpsskolan eller på andra sidan Tabergsvägen.

Förutsättningar
Eftersom det ansökta området ligger inom område utnämnt som särskilt
värdefullt kulturmiljöområde kommer utformning och placering av den
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föreslagna byggnaden att vara en viktig fråga i ett eventuellt kommande
detaljplanearbete.
Den föreslagna förskolan bedöms inte påverka grustäktens tillstånd, då
det finns bostadsfastigheter som ligger närmare grustäkten än vad den
föreslagna förskolan skulle göra. Grustäktens tillstånd regleras således av
bostadsfastigheterna snarare än av förskolan. Kontakt kommer att behöva tas
med verksamhetsutövaren i ett eventuellt detaljplanearbete.
Storleken på barnens tillgängliga utemiljö ska bevakas i ett eventuellt
detaljplanearbete så att den föreslagna förskolan samt Månsarpsskolan får
tillräckliga och kvalitativa friytor för utevistelse.
Det område som föreslås för byggnation av förskola ligger på stigen som leder
till ödekyrkogården. I en eventuell planläggning av marken ska möjligheterna
att ta sig till fornlämningen beaktas, så att inte tillgängligheten minskar.
I samband med planarbetet ska den befintliga skoltomten ses över och eventuella
justeringar göras i den gällande detaljplanen avseende byggrätt.

Utredningar
Följande utredningar/undersökningar kommer att krävas i ett detaljplanarbete.
Ytterligare utredningar kan utöver det komma att behövas.
•

Arkeologisk undersökning

•

Anpassning till det kulturhistoriska området

•

Utredning av kommunikationerna för gång-, cykel och biltrafik till förskolan
och skolan

•

Kontakt med verksamhetsutövaren för grustäkten

Förslag till process och
tidplan
Detaljplanen beräknas genomföras med ett utökat förfarande.

Förslag till tidplan
Detaljplanen bedöms ha vunnit laga kraft 1,5 - 2 år efter det att ett detaljplanearbete startats, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplanen för
ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen.
Detaljplanen bedöms tidigast kunna påbörjas hösten 2017.
Stadsbyggnadskontoret

Liselott Johansson				Cecilia Gadman
Planchef					Planarkitekt
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