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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 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
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.

Förslag till beslut, process och tidplan.
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut i Stadsbyggnadsnämnden. Vid förslag 
till positivt beslut finns även en bedömning av när detaljplanen kommer att 
antas.
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Ansökan
Fastighetsbeteckning
Fastighet
Skeppet 1. (Ursprungligen var även Skeppet 2 med i ansökan men eftersom 
fastighetsägarens tillstånd saknas behandlas endast Skeppet 1)

Fastighetsägare
Bertil Karlsson 

Sökande
Företag
Bertil Karlsson

Ansökan avser
Huvudsakligt syfte
Tillstånd att inreda vindsvåning med lägenheter (4st)under 35m2.

Beskrivning
Skeppet1: Ändring av tak med 4 st takkupor på varje sida av huset. Lyftning av 
taket för isolering ca 0,35 m. 2 st fönster på norra gaveln. Mellanväggar, VC, 
kök enligt BBR krav. Branddokumentation enligt BBR.

Bilagor

Karta
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Bildtext
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Förutsättningar

Översiktskarta 1 

Översiktskarta 2 
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Beskrivning av området
Området för planbesked omfattas av en redan bebyggd fastighet. Fastigheten 
inrymmer bostäder i ett flerbostadshus på trevåningar, parkeringsplatser samt 
en mindre friyta för vistelse.

Området är beläget i den sydligaste delen av Bymarken, precis intill Dunkehal-
laån. Då området endast ligger ca 1-1,5 km från Jönköpings centrum finns det 
ett stort utbud av både offentlig och privat service inom ett nära avstånd.

Tidigare ställningstaganden

Översiktsplan 2002
Fastigheten ligger inom bebyggelsezonen tätort. 

Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare
Fastigheten är inte utpekade i Utbyggnadsstrategin.

Digital översiktsplan 2016 (antagandeversion)
Bebyggelse
Fastigheten ligger inom bebyggelsezonen tätort. 

Till tätort räknas större och mindre tätorter i kommunen. I det som benämns 
”kommunens centrala tätort” ingår följande orter: Jönköping, Huskvarna, 
Tenhult, Barnarp och Tabergsdalen. För huvuddelen av områdena med befintlig 
tätortsbebyggelse finns gällande detaljplaner, marken utnyttjas huvudsakligen 
för bostäder, verksamheter, service, grönområden och kommunikationer.

Riktlinjer bebyggelse
• Tätortsbebyggelsen ska utvecklas genom förtätning och omvandling av 

redan exploaterad mark.

• 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.

Kommentar bebyggelse
Inkommet förslag syftar till att komplettera befintlig bebyggelse inom befintlig 
tätort med 4 lägenheter. Projektet bedöms vara i enlighet med de riktlinjer som 
finns angående kommunens tätorter i både Översiktsplan 2002 och Digital 
Översiktsplan 2016 (antagandeversion).

Natur
Det finns inga värdefulla naturvärden inom den ansökta fastigheten. Området 
ligger dock precis intill Dunkehallaån som har naturvärden knutna till rinnande 
vatten med värdefulla miljöer för bl a fågel- och fiskfauna. Ädellövskogen och 
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lundmiljön utmed ån ger också ravinen en värdefull skogsmiljö. 

Kommentar Natur
Fastigheten ligger nära Dunkehallaån men inkommet förslag på 4 ytterligare 
lägenheter bedöms inte påverka miljön kring ån på ett påtagligt sätt. 

Friluftsliv
Miljön kring Dunkehallaån redovisas som ett tätortsnära friluftsområde. 
Tätortsnära friluftsområden är områden som enkelt kan nås från tätorternas 
bebyggelse till fots, med cykel eller en kortare kollektivtrafikresa. Deras funktion 
är i första hand att tillgodose människors dagliga behov av friluftsmarker.

Dunkehallaravinen utgör ett viktigt grönt stråk i stadsbebyggelsen och är därför 
av stor betydelse för friluftslivet.

Kommentar Friluftsliv
Fastigheten ligger nära Dunkehallaån men inkommet förslag på 4 ytterligare 
lägenheter bedöms inte påverka friluftområdet kring ån på ett påtagligt sätt. 
Området kan däremot tänkas bli en grön tillgång för de som eventuellt skulle 
flytta in i de tilltänkta lägenheterna.

Hälsa & Säkerhet 
Området ligger närmare än 150 meter från järnvägen som redovisas som 
transportled för farligt gods. 

Med transportled för farligt gods menas de vägar och järnvägar som, 
av Länsstyrelsen, pekats ut som rekommenderat vägval för fordon som 
transporterar farligt gods. Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och 
föremål som har sådana farliga egenskaper att de, vid felaktig hantering under 
transport, kan orsaka skador på människor, miljö och/eller egendom. 

Innan beslut om detaljplan och bygglov, ska en riskbedömning göras då planer 
finns på att bygga närmare än 150 meter från transportled för farligt gods, 
samma avstånd gäller för såväl väg som järnväg. Behov av, och bedömning görs 
i samråd med räddningstjänsten.

Detaljplaner
Gällande detaljplan, 0680K-EII488, tillåter bostadsändamål; sammanbyggda 
hus i tre våningar på fastigheten Skeppet 1. 
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Kommunalt bostadsförsörjningsprogram (KBFP)
Fastigheten  finns  inte utpekad i det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet.

Riksintressen 
Området ingår inom en zon som är av riksintresse för järnväg. Det är dock inte 
troligt att just detta område kommer att beröras av en framtida sträckning av 
Götalandsbanan.

Övriga förutsättningar
Befintlig bebyggelse
Befintlig byggnad är uppförd i tre våningar och sammanbyggd med byggnad 
på fastigheten Skeppet 2. Byggnaden på fastigheten Skeppet 1 inrymmer endast 
bostäder. och är uppfört år 1949. Byggnaden är inte utpekad som kulturhistoriskt 
värdefull i några av kommunens kulturhistoriska utredningar.

Kommentar Befintlig bebyggelse
Även om bebyggelse inte har några utpekade kulturhistoriska värden bör 
eventuella tillägg anpassas, både i placering, storlek och gestaltning, till befintlig 
byggnad. 

Föreslagen förändring innebär endast en höjning på 35 cm samtidigt som 
byggnader på närliggande fastigheter ligger 25-40 meter från byggnaden 
på Skeppet 1. Påverkan i form av bland annat skuggor och skymd utsikt på 

Bebyggelse mot väster 



9

intilliggande fastigheter bör därmed bli begränsad. Detta kan dock behöva 
utredas i ett eventuellt planarbete.

Friyta och Parkering
Inom fastigheten inryms idagsläget flertalet parkeringsplatser och en mindre 
gårdsyta. 

Kommentar Friyta och parkering
I ett eventuellt planarbete måste tillgången till parkering inom fastigheten att 
utredas. Förslag ska följa rådande riktlinjer för parkering. Området ligger i zon 
B vilket innebär att det behövs 9 platser/1000 BTA för lägenheter över 35 m2. 
För lägenheter under 35 m2 krävs 7 platser/1000 BTA.

Föreslagen bebyggelse med tillhörande parkering kommer innebära att 
mindre grönyta blir tillgänglig för de boende. Insatser för att öka kvalitén på 
kvarvarande yta bör utredas i detaljeplanearbetet.

Markföroreningar
Fastigheten Skeppet 1 finns med i kommunens uppgifter om potentiellt 
förorenade områden. Här har tidigare funnits en plantskola. Fler uppgifter 

Bebyggelse mot öster 
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saknas. 

Buller 
Enligt den kommunala bullerkartläggningen som genomfördes 2011 så 
är fastigheten påverkad av trafikbuller som överskrider riktvärden för 
bostadsbebyggelse från både väg och järnväg. 

Kommentar Buller
En bullerutredning kommer att behöva göras i ett eventuellt planarbete. 
Troligtvis kommer bullersituationen att ställa krav på tilltänkta planlösningar 
vilket  eventuellt kan komma att begränsa antalet möjliga lägenheter.

Slutsats
Förslaget bedöms vara i enlighet med kommunens tidigare ställningstaganden, 
bland annat riktlinjerna för tätort i både Översiktsplanen 2002 och 2016 
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(antagandeversion). Bullersituationen kommer dock att behöva utredas innan 
det går att ta ställning till vilket antal lägenheter som är möjliga på platsen. I ett 
kommande planarbete kommer även parkeringsfrågan, eventuella föroreningar, 
risker från befintlig järnväg och förslagets anpassning till befintlig byggnad att 
behöva studeras. 

I ett kommande detaljplanearbete bör även möjligheten att även tillåta 
vindsinredning på Skeppet 2 undersökas.

Förslag till process och 
tidplan
Stadsbyggnadskontoret föreslår att ansökan om planbesked beviljas och att 
detaljplanen genomförs som en ändring av detaljplan med ett standardförfarande.

Förslag till tidplan
Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 6-12 månader 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 2018.

Stadsbyggnadskontoret

Liselott Johansson    Louise Petersson

Planchef     Planarkitekt

      


