
Upphävande av Detaljplan EVI608
på del av fastighet Hedenstorp 1:18
Ulvstorp, Jönköpings kommun

Samrådshandling 
2020-11-30 

Dnr 2020:465

Planbeskrivning



1

Innehåll
Planbeskrivning                                   2

Inledning                                           3

Bakgrund och syfte                               4

Förslag till upphävande av del av detaljplan 
EVI608                                               5

Konsekvensbeskrivning                           6

Förutsättningar                                    7

Genomförande                                   10

Handlingar
Planbeskrivning 
Behovsbedömning

Bilagor 
Detaljplan EVI608, daterad 1953 
Grundkarta, daterad 2020-11-27  
Naturvärdesinventering Ulvstorp, 2017

Samtliga handlingar och bilagor finns på www.jonkoping.se sökord: 
Upphävande av detaljplan EVI608 Hedenstorp 1:18



2

Så här upphävs en detaljplan med 
förenklat standardförfarande
Planbesked
Ärendet påbörjas när en byggherre ansöker om planbesked. I planbeskedet  
uppges föreslagen markanvändning samt bebyggelsens placering 
och omfattning. Planavdelningen sammanställer ansökan med 
kompletterande underlag, varpå stadsbyggnadsnämnden beslutar om 
ifall processen ska påbörjas eller inte.

Samråd
Om ett positivt planbesked ges inleds arbetet med att ta fram en handling  
inför samrådet. Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget 
genom att samla in kunskap och synpunkter, och att ge berörda insyn 
och möjlighet att påverka. Vid ett förenklat standardförfarande är 
samrådet det enda tillfället att lämna synpunkter på för att senare ha 
rätt att överklaga beslutet. De som har rätt att medverka vid samrådet 
är samrådskretsen, bestående av sakägare, Länsstyrelse, kommunala 
myndigheter och andra som har ett väsentligt intresse av planen. Tiden 
för samrådet annonseras i tidningen.

Synpunkter ska lämnas in skriftligen under samrådstiden och skickas till  
Jönköpings kommun, Stadsbyggnadskontoret, 551 89 Jönköping. Efter  
samrådet sammanställs och kommenteras synpunkterna i en samråds- 
redogörelse. Utifrån samrådsredogörelsen justeras eventuellt 
handlingarna. Kommunen ska sedan skicka samrådsredogörelsen eller 
meddelande om var redogörelsen finns tillgänglig till dem som inte fått 
sina synpunkter tillgodosedda.

Antagande
När kommunen har skickat samrådsredogörelsen kan ett beslut om 
upphävande av detaljplanen fattas.  Sakägare som tidigare lämnat skriftliga  
synpunkter vid samråd och inte fått dessa tillgodosedda kan överklaga 
beslutet hos Mark- och miljödomstolen. Detta måste ske senast 3 veckor 
efter att antagandebeslutet har tillkännagetts.

Laga kraft
Beslutet att upphäva en del eller hela detaljplanen får laga 
kraft tidigast tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts 
på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att 
ingen har överklagat. Om någon överklagar detaljplanen prövas  
fallet av Mark- och miljödomstolen och kan därefter överklagas vidare för  
prövningsrätt till Mark- och miljööverdomstolen. Detaljplanen upphävs 
i så fall när ärendet slutligen har avgjorts.
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Inledning
En detaljplan är en juridiskt bindande handling som bestämmer vilken  
användning av mark och vatten som är tillåten. 

Om en detaljplan är inaktuell eller förhindrar en önskvärd utveckling 
kan kommunen välja att upphäva delar av en eller en hel detaljplan. Om 
kommunen upphäver en detaljplan uppstår ett planlöst läge. Om någon 
avser att utföra en lovpliktig åtgärd på platsen behöver kommunen göra 
en bedömning av om åtgärden kräver en ny detaljplan eller om åtgärden 
kan prövas direkt.

I denna planhandling omfattar av följande innehåll:

Bakgrund och syfte – En sammanfattande beskrivning av ärendet.

Förslag till upphävande av del av detaljplan EVI608 – en beskrivning av 
aktuellt markområde som föreslås upphävas i detaljplan

Konsekvensbeskrivning – Här beskrivs eventuella följder av upphävandet.

Förutsättningar – Nulägesbeskrivning och upphävandets relation till 
övriga styrdokument

Genomförande – En beskrivning av fastighetsrättsliga frågor samt 
tidplan.
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Översikttskarta. 

Lokalisering av detaljplan 
EVI608 visas med röd ring.

Bakgrund och syfte
Jönköpings kommun föreslår att upphäva del av gällande detaljplan 
EVI608 bestående av mark planlagd för ändamålet Park med enskilt 
huvudmannaskap. Bakgrunden till ärendet är att kommunen i dialog 
med boende i området uppfattat att det inte finns intresse att skapa 
en gemensamhetsanläggning för drift och underhåll av marken. Detta 
medför att kommunen inte kan säkerställa en förvaltning av området i 
enlighet med syftet i detaljplan EVI608. Syftet med att upphäva del av 
detaljplan EVI608 är att området inte ska omfattas av en ny detaljplan.

Upphävandet av detaljplanen bedöms förenlig med översiktsplanen, 
bedöms inte vara av betydande intresse för allmänheten samt antas 
inte medföra en betydande miljöpåverkan. På dessa grunder bedöms 
upphävandet av detaljplan EVI608 kunna prövas genom ett förenklat 
standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900). 

Detaljplanen är belägen i kommundelen Ulvstorp, cirka 6 km väster om 
Jönköpings centrum.
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Förslag till upphävande av 
del av detaljplan EVI608

Markområde för upphävande
Marken inom aktuellt område där detaljplan EVI608 föreslås upphävas 
består av naturmark. Det ena området av en gräsyta och det andra 
området av en bit skogsmark. Marken är planlagd i detaljplanen EVI608 
för ändamålet Park med enskilt huvudmannaskap.

Markområdet är cirka 4 123 kvadratmeter stort. Marken angränsar 
till fastigheterna Hedenstorp 1:48 och fastigheterna  Hedenstorp 1:34 
t.o.m. Hedenstorp 1:39.

Markägoförhållanden
Marken utgör en del av fastigheten Hedenstorp 1:18 och är i privat ägo.

Kartbild över 
markägoförhållanden.
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Konsekvensbeskrivning

Behovsbedömning 
Ställningstagande till betydande miljöpåverkan 
Det bedöms inte att upphävandet av detaljplanen kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan, vilket innebär att en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt miljöbalken inte skall 
upprättas. Underlag för behovsbedömning finns som bilaga. Samtliga 
handlingar och bilagor finns på www.jonkoping.se sökord: upphävande 
av detaljplan EVI608.

Nollalternativet
Nollalternativet innebär att Detaljplan EVI608 fortsätter att gälla 
för aktuellt markområde och att platsen i detaljplan utgör av allmän 
platsmark med enskilt huvudmannaskap. Med allmän plats menas ett 
område som är avsett för ett gemensamt behov.

På platser med enskilt huvudmannaskap är det normalt en 
samfällighetsförening, oftast bestående av fastighetsägarna inom 
detaljplanen, som är huvudman och då avgör hur den allmänna platsen 
ordnas, upplåts och underhålls.

En enskild huvudman har inte motsvarande skyldighet som kommunen att 
iordningställa den allmänna platsen. Det är den enskilde huvudmannen 
själv som avgör i vilken takt och på vilket sätt detta ska göras.

Omgivningspåverkan
Att markanvändningen inte definieras som allmän platsmark i 
detaljplanen ger markägare möjligheter att använda marken för enskilt 
syfte. Marken skulle exempelvis kunna nyttjas för betesdjur, kolonilotter 
eller mindre skogsbruk. Eftersom marken inte planläggs för allmänt 
ändamål har markägare även rätt att sätta upp staket eller stängsel som 
hindrar allmänheten att beträda marken. 

Konsekvensen blir att boende i området inte säkert kan veta hur marken 
ska användas och skötas av fastighetsägarna. Ska det dock vara möjligt 
för ny bebyggelse på marken måste det genom Plan- och bygglagen 
(PBL) prövas i detaljplan om bebyggelsen bedöms påverka omgivningen, 
behovet av samordning eller andra förhållanden med hänsyn till områdets 
karaktär och omfattning. 

Möjligheten finns fortfarande att ansöka om en gemensamhetsanläggning 
hos Lantmäterimyndigheten även om marken inte berörs av en detaljplan.
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Förutsättningar

Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan
Område för detaljplan EVI608 är utpekat i kommunens översiktsplan 
som tätortsnära friluftsområde, ett område som enkelt kan nås 
från tätorten till fots, med cykel eller en kortare kollektivtrafikresa. 
Rekreationsvärdena består av promenadvänlig blåbärsskog med sandiga 
stigar och bruksvägar. 

Aktuell del av utpekat rekreationsområdet utgörs av privat mark och 
omfattar inte av bruksvägar eller promenadstigar. Resterande del av 
utpekat markområde ägs av kommunen. 

Utsnitt ur Översiktsplan 
2016. Detaljplan EVI608 
markeras med röd ring

Förslag bedöms inte gå emot kommunens intentioner i översiktsplanen. 

Riksintressen
Planområdet ligger inom område för framtida järnväg (Götalandsbanan). 
Trafikverket har inte redovisat någon geografisk avgränsning av området. 
Upphävandet av detaljplan bedöms inte påverka riksintresset. 

Detaljplan EVI608
Detaljplan EVI608 fastställd av Länsstyrelsen 1953-12-30 som 
byggnadsplan. Planen upprättades i syfte att tillåta fridishusbebyggelse 
i området och möjliggöra för  tidigare gårdsägor att styckas av till flera 
fastigheter. 

Aktuellt markområde för upphävande av detaljplan EVI608 
är planlagd för ändamålet allmän platsmark Park med enskilt 
huvudmannaskap. För platser med enskilt huvudmannaskap är det 
normalt en samfällighetsförening, oftast bestående av fastighetsägarna 
inom detaljplanen, som gemensamt sköter om och nyttjar marken som 
gemensam vistelseyta. Så har inte blivit fallet inom aktuellt område för 
detaljplan EVI608.
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Byggnadsplan för 
fritidshusbebyggelse 1953 

som berör delar av aktuellt 
planområde

Markägare till den allmänna platsmarken i detaljplanen bor inte eller 
har inte sommarstuga inom planområdet därför inget intresse av att ta 
hand om marken som allmän platsmark. 

Ny detaljplan för angränsande mark
För resterande område inom detaljplan EVI608 pågår ett arbete med att 
upprätta en ny detaljplan. När denna detaljplan får Laga kraft kommer 
resterande mark som inte upphävs enligt detta dokument automatiskt 
att ersättas med ny detaljplan. I bild  nedan visas berörd mark av ny 
detaljplan. 

automatiskt 

Orotfoto med avgränsning av 
föreslagen ny detaljplan för  

närområdet.
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Skälet till att kommunen inte planlägger marken för kommunalt 
huvudmannaskap i samband med ny detaljplan för Hedenstorp 1:18 är 
att platsen inte bedömts utgöra någon målpunkt för allmänheten. Andra 
skäl är att närområdet avses för säsongsboende, inte permanentboende, 
och att tomterna är så pass stora att det minskar behovet av gemensamma 
vistelseytor.

Bebyggelse
Området har ingen bebyggelse.

Mark och vegetation
Naturvärdesinventering
Kommunen har för området upprättat en naturvärdesinventering. 
Aktuell mark för upphävande av detaljplan berör del av naturområde 5 
i naturvärdesinventeringen. Marken utgör en del av ett  större område 
i mitten av bebyggelse och bidrar till sociala gröna värden med en 
öppenhet i utblick över området. Marken tillhör fastighet Hedenstorp 
1:18 och är inte kommunalägd. 

Inga andra värden har funnits inom aktuellt område. 

Utsnitt karta 
naturvärdesinventering 
Ulvstorp 2017 och foto 

överberörd del av område 5.
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Genomförande

Administrativa frågor
Upphävandet har ingen genomförandetid utan verkställs vid det datum 
som beslutet om upphävande vinner laga kraft.

Organisatoriska frågor
Planen handläggs med förenklat standardförfarande. Efter samrådet 
upprättas en samrådsredogörelse där framförda synpunkter redovisas 
och kommenteras.

Ett förenklat standardförfarande kan endast tillämpas när 
genomförandetiden gått ut och om upphävandet av detaljplanen är: 
förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande 
över denna,  inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av 
stor betydelse, eller  inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Upphävandet av detaljplanen bedöms förenlig med översiktsplanen, 
bedöms inte vara av betydande intresse för allmänheten samt antas 
inte medföra en betydande miljöpåverkan. Varför marken inte bedöms 
av betydande intresse för allmänheten är dels att kommunen bedömer 
att det för området inte finns några målpunkter för allmänheten,  och 
dels för att kommunen i dialog med boende i området uppfattat att det 
inte finns intresse eller behov till drift av gemensamma vistelseytor. Det 
förenklade standardförfarandet förutsätter att ingen har något att erinra 
under samråd. 

Tidplan
Upphävande av detaljplan EVI608 bedrivs enligt följande tidplan:

2020
26 november  PLEX - beslut om samråd på delegation 
9 december   Samrådstidens start 

2021 
6 jan   Samrådtidens slut
11 februari  STBN - beslut om antagande/godkännande 
11 mars  Laga kraft (om inte upphävandet överklagas)
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Fastighetsrättsliga frågor
Markområdet som omfattas av upphävande av allmän plats med 
enskilt huvudmannaskap medför inga tvingande konsekvenser ur 
fastighetsrättslig synpunkt vid genomförandet av planen. Markområdet 
har inte brukats tillsammans av berörda fastighetsägare.  

Medverkande tjänstemän
Vid upprättandet av detaljplanen har följande medverkat med material 
och information.

Stadsbyggnadskontoret
Stina Kilebrand, Lantmäterimyndigheten 
Helen Bjurulf, Översiktliog planering

Tekniska kontoret
Marcus Gullander, Mark- och exploatering

Liselott Johansson    Solveig Lönnervall 
Planchef     Planarkitekt 
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