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Så här görs en detaljplan med utökat 
planförfarande
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. 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 samrådsredogörelse. Utifrån 
samrådsredogörelsen justeras sedan planhandlingarna.

Granskning

Efter samrådet, och innan planen kan antas, ska planen vara tillgänglig för 
granskning under minst tre veckor. Granskningen innebär att myndigheter och 
sakägare och andra som berörs av planen ges möjlighet att lämna synpunkter. 
Tiden för granskning annonseras i den lokala tidningen.

Synpunkter ska lämnas in skriftligen under granskningstiden och skickas till 
Jönköpings kommun, Stadsbyggnadskontoret, 551 89 Jönköping. Kommunen 
sammanställer sedan synpunkterna i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet 
skickas till de som inte fått sina synpunkter tillgodosedda.

Antagande

När granskningsutlåtandet har skickats ut antas planförslaget av 
kommunfullmäktige eller stadsbyggnadsnämnden. Sakägare som tidigare 
lämnat skriftliga synpunkter vid samråd eller granskning 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

Detaljplanen vinner laga kraft och börjar gälla när tiden för överklagande har 
gått ut, om ingen har överklagat. Om någon överklagar detaljplanen prövas 
fallet av mark- och miljödomstolen och kan därefter överklagas vidare för 
prövningsrätt till mark- och miljööverdomstolen. Planen vinner laga kraft eller 
upphävs när ärendet slutligen har avgjorts.

        
Så görs en detaljplan
STANDARDFÖRFARANDE

Den som vill ha en detaljplan måste skriftligen ansöka om ett planbesked hos 
kommunen. I ansökan uppges vad marken ska användas till samt bebyggel- 
sens placering, omfattning och höjd. Även annan information kan begäras in så 
som hantering av trafik eller höjdskillnader. Därefter undersöker planavdelning-
en förutsättningarna för den önskade planen. Underlaget skickas sedan till 
stadsbyggnadsnämnden för beslut.

     Planbesked

Om ett positivt planbesked ges inleds arbetet med att ta fram en första 
handling inför samrådet. Syftet med samråd är att få in synpunkter på handling-
en. Samrådskretsen består av sakägare, länsstyrelse, kommunala myndigheter 
och andra som har ett väsentligt intresse av planen. Vid standardförfarande 
sker annonsering i den lokala tidningen, och samrådstiden är valfri.

     Samråd

Granskningsskedet är ytterligare ett tillfälle att lämna synpunkter. Vid standard-
förfarandet behövs ingen granskning eller underrrättelse ifall samrådskretsen 
godkänt förslaget. Men om ändringar görs genomförs en granskning, och 
samrådskretsen underrättas skriftligen. Synpunkter ska lämnas in skriftligen 
under granskningstiden. Synpunkterna skickas till Jönköpings kommun, 
Stadsbyggnadskontoret, 551 89 Jönköping.

     Granskning

Efter samrådet sammanställs de inkomna synpunkterna i en samrådsredo-
görelse. Utifrån samrådsredogörelsen justeras sedan planhandlingarna.

     Samrådsredogörelse

Sakägare som tidigare lämnat skriftliga synpunkter vid samråd eller granskning 
och inte fått dessa tillgodosedda har möjlighet att överklaga beslutet hos 
länsstyrelsen. Detta måste ske senast 3 veckor efter antagandet. 

     Överklagande

Planförslaget antas av kommunfullmäktige eller stadsbyggnadsnämnden. 
Beslutet publiceras på kommunens anslagstavla.

     Antagande

Detaljplanen vinner laga kraft och börjar gälla när tiden för överklagande har 
gått ut om ingen har överklagat. Om någon överklagar detaljplanen prövas 
fallet av länsstyrelsen och kan även överklagas vidare till mark- och miljööver-
domstolen. Planen vinner laga kraft eller upphävs när länsstyrelsen eller mark- 
och miljööverdomstolen slutligt har avgjort ärendet.

     Laga kraft
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Inledning
En detaljplan prövar om ett område är lämpligt för en viss typ av användning, 
både vad gäller mark och vatten. Detaljplanen reglerar både rättigheter och 
skyldigheter mellan markägare och samhället, och markägare emellan. 
Detaljplanen är bindande vid prövning av bygglov.

En detaljplan innefattar en plankarta, en planbeskrivning och bilagor. Varje 
enskild kommun ansvarar för hur planbeskrivningen ser ut. I Jönköpings 
kommun används följande upplägg:

Bakgrund, syfte och huvuddrag – En sammanfattande beskrivning av 
detaljplanen

Planförslag – En beskrivning av den markanvändning som detaljplanen 
möjliggör

Planens konsekvenser – Här beskrivs eventuella följder av detaljplanen

Förutsättningar – Nulägesbeskrivning samt planförslagets relation till övriga 
styrdokument

Genomförande av detaljplanen – Beskrivning av ekonomiska frågor, avtal, 
ansvarsfördelning, fastighetsrättsliga frågor samt tidplan
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Översikt

Pilen redovisar planområdets 

lokalisering på Väster i  

Jönköping.

Bakgrund, syfte och 
huvuddrag
Detaljplaneprocessen syftar till att bedöma lämpligheten för en viss användning 
av ett mark- och vattenområde, med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. 
Processen syftar även till att säkra insyn för berörda och att därigenom få fram 
ett så bra beslutsunderlag som möjligt. Det område som behandlas i denna 
detaljplan är beläget i den västra delen av centrala Jönköping. 

Planområdet innefattar fastigheten Hälsan 5 och del av marksamfälligheten 
Hälsan s:1. Förslaget innebär att detaljplanen, om den vinner laga kraft, 
möjliggör för bostäder och centrumverksamhet. Syftet med detaljplanen är 
också att omvandla en del av en vägmarksamfällighet till en kommunal gata. 
Detaljplanen möjliggör nya användningar, byggnadshöjder och byggrätter, vilket 
innebär att högre bebyggelse föreslås. På fastigheten Hälsan 5 föreslås ett nytt 
bostadshus i fjorton våningar. Detaljplanen möjliggör även nya underjordiska 
garage under Hälsan 5. 

Större delen av kvarteret Hälsan består idag av befintlig bebyggelse är tänkt 
att finnas kvar. Kvarteret är mångfacetterat då finns flertalet byggnader med 
olika utformningar och användningsområden. På fastigheten Hälsan 5 återfinns 
idag en envåningbyggnad, i vilken apoteksverksamhet bedrivs. Omgivande 
byggnader i kvarteret består av kontors- och vårdlokaler uppförda i fem till 
åtta våningar. På Hälsan 3 är idag en femvåningsbyggnad lokaliserad, vilken 
inrymmer en vårdcentral. På Hälsan 2 återfinns bland annat företaget Science 
Park och tandvårdsverksamhet.
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Ändring av planområdets avgränsning efter granskningsskedet

Detaljplaneförslaget för Hälsan 2 m.fl. som var utställd på granskning har nu 
delats upp i två detaljplaner: Rubricerad detaljplan som består av fastigheten 
Hälsan 5 och del av marksamfälligheten Hälsan s:1 samt en detaljplan som 
består av fastigheten Hälsan 2, resterande del av marksamfälligheten Hälsan s:1 
och del av Hälsan 1. Anledningen är att det pågår vidare gestaltningsarbete för 
fastigheten Hälsan 2 som innebär att denna del ställs ut för en andra granskning. 

Blå markering redovisar  det 

område som omfattas av 

rubricerad detaljplan. Vit 

streckad linje redovisar det 

område som  tidigare ingick i 

planområdet och som nu utgör 

en fristående detaljplan. 
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Planförslag
Läge

Planområdet är beläget i stadsdelen Väster och avgränsas i norr av Gjuterigatan, 
i öster av Hälsan 2, i söder av Lasarettsgatan och i väster av Fabriksgatan. 
Planområdet består av Hälsan 5 och del av marksamfälligheten Hälsan s:1.

Markägoförhållanden

Hälsan 5 ägs av fastighetsbolaget Tosito. Marksamfälligheten Hälsan s:1 samägs 
av Hälsan 2, Hälsan 3, Hälsan 4 och Hälsan 1. 

Planområdets ungefärliga 

avgränsning markerat i rött.

Bebyggelse
På fastigheten Hälsan 5, strax öster om Lasarettsparken, föreslås en ny 
bostadsbyggnad med inslag av verksamheter i markplan. Den nya byggnaden 
är fjorton våningar och cirka 60 lägenheter beräknas tillskapas. 

Den tilltänkta bebyggelsen samspelar  med  omgivande bebyggelsestruktur 
genom att byggnadens lägsta byggnadsdel, i sex våningar, korrelerar i höjd 
med intilliggande bebyggelse på Hälsan 1. Våning sex till åtta relaterar i höjd 
till den angränsande bebyggelsen på Hälsan 2 och våning nio till fjorton har 
ytterligare ett indrag från söder.  Bottenvåningen regleras med planbestämmelse 
att centrumverksamhet skall inrymmas. Det innebär att nuvarande 
apoteksverksamhet på Hälsan 5 kan fortsätta att bedriva sin verksamhet i nya 
lokaler. 

På byggnadens fjortonde våning kan en terass med grönska tillskapas, vilken 
kommer att fungera som en rekreation- och aktivitetsyta för de boende på 
Hälsan 5. 
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Hälsan 5, vy från 

Lasarettsparken. Tosito/Arrhov 

Frick Arkitektkontor. 

H Ä L S A N  5  

T O S I T O  

A R R H O V  F R I C K  A R K I T E K T K O N T O R   

1 8 . 0 4 . 2 5

S E K T I O N  A - A

S K A L A  1 : 5 0 0  ( A 3 )

Hälsan 5, sektion från 

väster. Tosito/Arrhov Frick 

Arkitektkontor. 
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Planlösning, entréplan

Exakt utformning fastställs i 

bygglovsskedet.

Tosito/Arrhov Frick 

Arkitektkontor.

Hälsan 5, fågelperspektiv. 

Tosito/Arrhov Frick 

Arkitektkontor. 
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Trafik
Gång- och cykel

Lasarettsgatan är idag en marksamfällighet, vilket i detaljplanen föreslås att 
omvandlas till en allmän gata med kommunalt huvudskap. Gatan kommer 
enbart att tillåta gång- och cykeltrafikanter samt viss servicetrafik i form av 
exempelvis soptransport och varuhantering till de olika byggnaderna. Denna 
trafik sker således på gång- och cykeltrafikanters vilkor. Cykelvägnätet är i 
övrigt väl utbyggt i närområdet och en ny cykelbana planeras på Gjuterigatan 
norr om planområdet.

Cykelparkering

På Hälsan 5 sker cykelparkering i väster utanför centrumverksamheten, inne 
på gården och i ett cykel- och barnvagnsförråd i den östra delen av byggnaden.  
Cykelparkeringar kommer även att kunna inrymmas i de underjordiska 
garageplanen under fastigheten.  

Bilparkering

Ett nytt parkeringsgarage är tilltänkt under Hälsan 5, vilket angörs via en ny 
bilhiss i den östra delen av fastigheten. Detaljplanen möjliggör även att tillfart 
kan anordnas via en befintlig parkeringsnedfart söder om Hälsan 2 och en 
underfart under jord mellan Hälsan 1 och 5. Detta kräver dock servitut samt 
en fastighetsreglering och därmed en överenskommelse fastighetsägare emellan.   

Vilka parkeringsalternativ det blir fastslås i bygglovsskedet.  Exakt antal 
parkeringsplatser som krävs fastställs i bygglovsskedet och det görs då utifrån 
gällande parkeringsnorm. 

Teknisk försörjning
VA

De befintliga vatten- och avloppsledningarna till planområdet kan försörja 
tillkommande bebyggelse. 

Dagvatten

Fastigheten Hälsan 5 är idag bebyggd. Detaljplanen möjliggör att fastigheten 
även fortsättningsvis kommer att vara bebyggd. Karteringar har genomförts i 
området avseende vatten, vilka visar att det i nära anslutning till fastigheten finns 
lågpunkter där vatten samlas vid nederbörd. Det är vid nybyggnation viktigt att 
uppmärksamma och ta hänsyn till dessa lågpunkter och anpassa byggnationen så 
att vattnet inte medför några problem. Planen anses inte medföra att nytt vatten 
eller större mängder vatten tillförs fastigheten eller intilliggande fastigheter. 
Enligt kommunens karteringar som visar översvämningsrisker finns inget som 
pekar på att området kommer att vara speciellt utsatt för översvämningsrisker.

Uppvärmning

Bebyggelsen kan anslutas till befintliga fjärrvärmeledningar. 
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El

Idag återfinns en nätstation på Hälsan 3. Det kommer därtill att tillskapas 
ytterligare en dubbel nätstation som kommer att placeras i den västra delen av 
Hälsan 2.

Avfall

Avfallshantering ska ske inom fastigheterna. Gemensamma utrymmen och 
anordningar för avfallshantering ska vara tillgänglighetsanpassade samt 
utformas så att kraven på god arbetsmiljö för avfallshämtaren uppfylls. 

Kommunen rekommenderar att tillgång till samtliga åtta fraktioner finns inom 
fastigheterna, både med tanke på miljön och för att det bidrar till en lägre kostnad 
för fastighetsägaren. De åtta fraktionerna är; matavfall, sorterat brännbart 
avfall, returpapper (tidningar m.m.), pappersförpackningar, plastförpackningar, 
metallförpackningar, färgat glas och ofärgat glas. Utöver detta är det fördelaktigt 
om fastighetsägaren möjliggör för insamling av elektronik och batterier.

Störningar, hälsa och säkerhet
Brandskydd

Insatstid
Räddningstjänstens insatstid till området är under 10 minuter.

Tillgänglighet
Alla byggnader ska vara lättillgängliga med räddningstjänstens fordon och 
utformas enligt BBR 5:72. Framkomlighet till byggnader ska planeras så 
att avståndet mellan dörrar i fasad och potentiella uppställningsplatser för 
räddningstjänstens fordon understiger 50 meter. Detta för att räddningstjänsten 
ska kunna göra en effektiv räddningsinsats. Det förutsätts att varje dörr i fasad 
är en angreppspunkt.

Brandvatten
Brandvatten ska anordnas enligt gällande VAV-norm. Avståndet mellan
brandpost och angreppspunkt bör understiga 100 meter.

Trafiksäkerhet
Hur gatan trafikeras regleras inte i detaljplan, utan i trafikföreskrift. I detta fall är 
tanken att tillåta gång- och cykeltrafik, samt viss servicetrafik i gångfartsområde, 
vilket bedöms ge en trafiksäker miljö.

Byggnation
Byggnation och anläggningsarbete medför ofta störning i form av buller och 
damm m.m. men dessa får inte överstiga uppställda riktvärden, Entreprenör 
och fastighetsägare har primärt ansvar. Tillsynsmyndighet är Miljö- och 
hälsoskyddskontoret.
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Plankarta och bestämmelser
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HÄLSAN
Hälsan 5 m.fl. 

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.

Endast angiven användning och utformning är tillåten.

Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

GATA
Gata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Kvartersmark

BC
Bostäder, Centrum, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

(BC)
Bostäder och Centrum under jord, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Placering
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Marken får inte förses med byggnad, bortsett från helt underjordiskt garage, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning

)—+0,0 Högsta nockhöjd över angivet nollplan är angivet värde i meter, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f1
Frihöjd ska finnas 3 meter över marknivå, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2
Räcke som utgör del av fasad får överstiga angiven nockhöjd, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Användning

e1
Byggnadens bottenvåning ska användas till centrumverksamhet och bostadskomplement, PBL 4 kap. 11 §
1 st 2 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år., PBL 4 kap. 21 §

SEKTION 
Sektion som redovisar användningsområden i olika plan. Skala 1:1000. 
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HÄLSAN
Hälsan 5 m.fl. 

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.

Endast angiven användning och utformning är tillåten.

Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

GATA
Gata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Kvartersmark

BC
Bostäder, Centrum, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

(BC)
Bostäder och Centrum under jord, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Placering

@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
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@@@@@@@@@
@@@@@@@@@

Marken får inte förses med byggnad, bortsett från helt underjordiskt garage, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning

)—+0,0 Högsta nockhöjd över angivet nollplan är angivet värde i meter, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f1
Frihöjd ska finnas 3 meter över marknivå, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2
Räcke som utgör del av fasad får överstiga angiven nockhöjd, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Användning

e1
Byggnadens bottenvåning ska användas till centrumverksamhet och bostadskomplement, PBL 4 kap. 11 §
1 st 2 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år., PBL 4 kap. 21 §

SEKTION 
Sektion som redovisar användningsområden i olika plan. Skala 1:1000. 

  

Sektion A-A

A
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Användning av mark och vatten
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

Gata
Bestämmelsen anger gata som markanvändning för de allmänna gatorna 
inom planområdet. Syftet med planbestämmelsen är att den nuvarande 
marksamfälligheten Hälsan s:1 omvandlas till en kommunal gata som blir 
ett attraktivt stråk som länkar samman Fabriksgatan, Gjuterigatan och 
Banarpsgatan. Gatan kommer att utformas som en torggata med avvikande 
markbeläggning och grönska. Främst gång- och cykeltrafik kommer att 
tillåtas, utöver detta servicefordon för sophantering, räddningstjänst och 
varutransporter. Bestämmelsen har stöd i PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p. 

Kvartersmark

Bostäder, Centrum
Syftet med bestämmelsen är att möjliggöra byggnation av bostäder på Hälsan 
5. Bestämmelsen kombineras i denna plan med C (centrumverksamhet). Detta 
för att skapa en flexibel plan som möjliggör funktionsblandning. Bestämmelsen 
har stöd i PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p. 
 

Bostäder och Centrum under jord
Syftet med bestämmelsen är att möjliggöra att en underfart, för biltrafik till 
och från tilltänkt parkeringsgarage under Hälsan 5, kan upprättas som 
ett tredimensionellt fastighetsutrymme. Dock krävs en överenskommelse 
fastighetsägare emellan för att detta ska vara möjligt. Parentesen anger att 
användningen är sekundär. Bestämmelsen har stöd i PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p. 

Egenskapsbestämmelser för 
kvartersmark
Placering

Marken får inte förses med byggnad bortsett från helt underjordiskt 
garage
Marken syftar till att säkerställa att marken inte förses med byggnad bortsett 
från underjordiskt garage. Bestämmelsen har stöd i PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p. 

Utformning

Högsta nockhöjd över angivet nollplan är angivet värde i meter
Syftet med bestämmelsen är att reglera nockhöjden för tillkommande bebyggelse 
på Hälsan 5. Bestämmelsen har stöd i PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Frihöjd ska finnas 3 meter över marknivå
Bestämmelsen syftar till att säkerställa ett utrymme för cykelparkering närmast 
den västra fastighetsgränsen. Bestämmelsen har stöd i PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p. 
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Räcke som utgör del av fasad får överstiga angiven nockhöjd
Bestämmelsen syftar till att tillåta räcken i husliv mot söder. Bestämmelsen har 
stöd i PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p. 

Användning

Byggnadens bottenvåning ska användas till centrumverksamhet och 
bostadskomplement
Bestämmelsen anger att byggnadens bottenvåning endast får användas till 
centrumverksamhet och bostadskomplement. Bestämmelsen har stöd i PBL 4 
kap. 11 § 1 st 2 p. 

Administrativa bestämmelser
Genomförandetiden är 5 år från det datum planen vinner laga kraft
Bestämmelsen anger att planen har en genomförandetid på 5 år. 
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Planens konsekvenser
Behovsbedömning 
I detaljplaneprocessen kommer ambitionen vara att minimera projektets 
negativa påverkan på miljön och behov av skyddsåtgärder föreskrivs som 
planbestämmelser så att betydande miljöpåverkan ej uppkommer. 

Ställningstagande till betydande miljöpåverkan 

Genomförandet av planen bedöms inte 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: detaljplan Hälsan 
2 m.fl. 

Alternativ och andra ställningstaganden
Alternativ utformning av bebyggelsen

Under planprocessen har olika utformingsförslag diskuterats vilket resulterat 
i ändringar gällande byggnadshöjder, våningantal, fasadutformning och 
gårdsmiljöer, samt lokalisering av parkeringsnedfarter till de underjordiska 
parkeringsgaragen. Redan i ett tidigt skisskede fördes resonemang kring  de 
planerade byggnadernas höjd och våningsantal. Kommunen framförde att det 
är essentiellt att ta hänsyn till omgivande bebyggelse genom att anpassa den 
tillkommande bebyggelsens höjd till befintliga bebyggelsehöjder i kvarteret. 

Detta exemplifieras i förslaget genom att de tilltänkta byggnadena samspelar 
med omkringliggande bebyggelse. Den tilltänkta bebyggelsen på Hälsan 5 
samspelar  med  omgivande bebyggelsestruktur genom att byggnadens lägsta 
byggnadsdel, i sex våningar, korrelerar i höjd med intilliggande bebyggelse på 
Hälsan 1. Våning sex till åtta relaterar i höjd till den angränsande bebyggelsen 
på Hälsan 2 och våning nio till fjorton har ytterligare ett indrag från söder.  

Alternativt läge

Fastigheten Hälsan 5 kommer till största delen att bebyggas, vilket innebär 
att ingen annan lokalisering av byggrätt inom fastigheten varit möjlig. Efter 
samrådet infördes prickmark inom norra delen av planområdet i syfte att 
begränsa byggnadens utbredning. 
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Hälsa och säkerhet
Trafikbuller

För denna detaljplan gäller riktvärden för utomhusbuller enligt förordning
(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, som regeringen fattade beslut
om den 1 juli 2015. Förordningen behandlar bestämmelser om riktvärden för
buller utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser vid bostadsbyggnader samt
beräkning av bullervärden vid bostadsbyggnader.

3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida

1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå
vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till
byggnaden.

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i 
första stycket 1 att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid 
bostadsbyggnadens fasad.

4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör

1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad ska vara vända mot en sida där 
55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och
2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal
ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. 

En bullerutredning har även gjorts för Hälsan 5, vilken visar att riktvärdet 60 
dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid bostadsfasad mot Fabriksgatan och 
Lasarettsgatan. Riktvärdet 60 dBA ljudnivå och 70dBA maxnivå överskrids inte 
heller på bostadsgården som är placerad på taket på fjortonde våningen. 

Omgivningspåverkan
Stadsbild

Planförslaget föreslår högre bebyggelse, vilket innebär att genomförandet av 
planen kommer att resultera i att stadsbilden förändras. Den föreslagna högre 
bebyggelsen kommer innebära att kvarteret Hälsan får ett annat uttryck på 
så väl nära som långt avstånd. Den tillkommande bebyggelsen på Hälsan 5 
innebär att en tydlig kvartersstruktur skapas, vilket kan ses som positivt ur ett 
stadsbyggnadsperspektiv då det innebär att lågexploaterade fastigheter förtätas 
genom högre exploatering och att läsbarheten i staden underlättas.

Exploateringen på Hälsan 5 innebär således att kvarteret Hälsan får en annan 
karaktär idag då de högre byggnadsvolymerna resulterar i ett annat stadsrum. 
Vikt har lagts vid att byggnadsvolymerna, trots sina höjder, skall upplevas 
interagerade i omgivande bebyggelsestruktur. De nya byggnadsvolymerna 
kommer innebära att utsikten för de boende på omkringliggande fastigheter 
förändras. 
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Beskuggning 

Lasarettsparken, belägen väster om planområdet, kommer delvis att skuggas 
av den tillkommande bebyggelsen på Hälsan 5. En skuggstudie upprättades i 
samrådskedet, vilken visar på vilket sätt tillkommande bebyggelse på Hälsan 
5 kommer att skugga Lasarettsparken vid midsommartid och vårdagjämning. 
Studien visar att Lasarettsparken framför allt skuggas i större uträckning 
i den västra delen av parken på morgonen, mitt på under midsommartid 
dagen skuggar tillkommande bebyggelse inte parken och mitt på dagen vid 
vårdagjämning skuggas endast en mindre del av den östra delen av parken. I 
bilagan ”skuggstudie” redovisas skuggstudier i kvarteret Hälsan. 

Dagsljus

Tengbom Arkitekter har på uppdrag av Tosito gjort en dagsljusberäkning för att 
utröna hur den tilltänkta byggnaden på Hälsan 5 påverkar dagsljusinsläppet till 
befintlig byggnad på Hälsan 3 där vårdverksamhet bedrivs. I Boverkets byggregler 
ställs krav på tillgång till dagsljus för rum och avskiljbara delar av rum där 
människor vistas mer än tillfälligt. I Boverkets allmänna råd rekommenderas 
en dagsljusfaktor på ca 1%, vilket är en vägledning men inte bindande. Detta 
innebär således att Boverkets allmänna råd endast är en rekommendation.   

Av dagsljusstudier framgår att planförslaget innebär att ett verksamhetsrum på 
plan 2 (färdig golvhöjd 1,2 m), tre verksamhetsrum på plan 3, ett verksamhetsrum 
plan 4 och ett verksamhetsrum på plan 5 i befintlig byggnad på Hälsan 3 får 
dagsljusvärden under rekommenderad dagsljusfaktor 1% enligt Boverkets 
allmänna råd. Obsververa att plan 1 i dagsljusberäkningen är källarplan med 
fönster som sticker upp ovanför marknivån. Vid bedömningen av lämplighet 
och huruvida en nybyggnation resulterar i en betydande olägenhet ska även 
områdets karaktär och förhållandena på platsen utvärderas, vilket i somliga 
fall kan innebära att underskridande av rekommenderade riktvärden kan anses 
vara acceptabelt. Fastigheten Hälsan 5 är lokaliserad i centralt läge i Jönköping, 
vilket innebär att en förtätning kan anses vara motiverad.  

En avvägning har skett mellan det allmänna intresset att förtäta och skapa nya 
bostäder i ett centralt och kollektivtrafiknära läge i Jönköping och det enskilda 
intresset att säkerställa att dagsljusinsläppet, i de nedre lokalerna i befintlig 
byggnad i den södra delen av Hälsan 3, uppnår Boverkets rekommenderade 
och ej bindande dagsljusfaktor 1%. 

Enligt de beräkningar som gjorts påvisas följande: plan 2 (färdig golvhöjd 1,2 
m) uppnås 0,45% df median i ett rum, på plan 3 uppnår ett rum 0,62% df 
median, ett rum 0,91% df median respektive ett rum 0,85% df median, på plan 
4 uppnås 0,90% df median i ett rum och på plan 5 uppnås 0,91% df median 
i ett rum. Således är det fyra rum som har dagsljusvärden som ligger nära det 
rekommenderade värdet 1%. Med hjälp av åtgärder såsom större fönster och 
ljusa fasader är det möjligt att förbättra dagsljusvärdena i de berörda rummen.  
Boverkets allmänna råd är dock endast att se som en rekommendation. Av 
dagsljusberäkningen framgår även att dagsljusfaktorn 1% inte uppnås i alla de 
befintliga lokalerna på Hälsan 3 i dagsläget - vilket innebär att rekommenderat 
dagsljuskrav redan idag underskrids  i en del av befintlig byggnad på Hälsan 3. 
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Olika utformningsalternativ har diskuterats under arbetets gång, men studier 
har visat att en sänkning av byggnaden inte avsevärt förbättrar dagsljusinsläppet 
till befintlig byggnad. Prickmark har lagts till i den norra delen av Hälsan 5 för 
att säkerställa ett större ljusinsläpp till verksamhetslokaler på Hälsan 3 och 
bostäder på Hälsan 5. Det är betydelsefullt att tillkommande byggnad på Hälsan 
5 utformas med en ljus fasad mot norr för att skapa goda förutsättningar för 
dagsljusinsläpp till befintlig byggnad på Hälsan 3.  

I avvägningen mellan konsekvenserna för dagsljusinsläpp för de enskilda 
verksamhetsrummen och det övergripande allmänna intresset att tillskapa 
nya bostäder i ett centralt och kollektivtrafiknära läge i Jönköping gör 
stadsbyggnadskontoret bedömningen att förändrade dagsljusförhållanden för 
befintlig bebyggelse på Hälsan 3 är godtagbara. Bostadsbristen innebär att 
behovet av nya bostäder i Jönköping är stort och planförslaget i övrigt går i 
linje med kommunens utbyggnadsstrategi att tillskapa bostäder i attraktiva och 
kollektivtrafiknära lägen i centrala Jönköping. 

Sammanfattningsvis är bedömningen att det allmänna intresset att förtäta 
och skapa bostäder i ett centralt och kollektivtrafiknära länge är överordnat 
det enskilda intresset att uppnå rekommenderad dagsljusfaktor i de enskilda 
rummen på plan 2, 3, 4 och 5 i den södra delen av befintlig byggnad på Hälsan 
3. Se bilaga dagsljusstudie 1 och 2 för ytterligare information.     

FN:s Barnkonvention
Frågeställningar som berör barn och barnets bästa är ständigt närvarande under 
planeringsarbetet då de är förutsättningar för god stads- och samhällsutbyggnad. 
Implementeringen av begrepp som tillgänglighet, jämställdhet, trygghet och 
säkerhet i samband med projekt är något som bör diskuteras med byggherrar, 
fastighetsägare och de som driver verksamhet under själva planprocessen. 
Begreppen bör vara vägledande i utformningen av planen. 

Eftersom det bor barn och ungdomar i centrala Jönköping bedöms ett 
genomförande av planen beröra barn, dock inte på ett negativt sätt. Exempelvis 
kommer Lasarettsparken, vilken är lokaliserad strax intill planområdet, att 
upprustas i samband med planläggningen. Detta innebär därmed barn i i olika 
åldrar i området kommer kunna att kunna utnyttja parken och på så vis få en 
attraktiv plats att leka och vistas i. Ur trafiksäkerhetssynpunkt kommer det att 
bli säkrare för barnen att transporteras då ett nytt gångfartsområde planeras 
genom kvarteret Hälsan. 
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Mål för hållbar utveckling
Planförslaget tar hänsyn till relevanta mål och delmål i de nationella miljömålen 
och i kommunens lokala Agenda 21-dokument. 

Miljömål ”begränsad klimatpåverkan”

”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention 
för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans på-
verkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt 
och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduk-
tionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige 
har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan upp-
nås.”

Miljömålet ”begränsad klimatpåverkan” handlar om att minska utsläppen av 
växthusgaser, bland annat genom minskad förbränning av fossila bränslen inom 
transportsektorn. Förutsättningarna att ta sig till och från det aktuella planom-
rådet med kollektivtrafik kan ses som mycket goda. Planområdets lokalisering 
gör det dessutom möjligt att gå och cykla exempelvis till skola och kommersiell 
service.

God bebyggd miljö

”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livs-
miljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvär-
den ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras 
och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning 
med mark, vatten och andra resurser främjas.”

I planförslaget föreslås en exploatering som innebär att det sker ett tillägg till 
nuvarande bebyggelsestruktur och därmed en förtätning av stadsdelen Väster 
som helhet. De boende i området kommer ha möjlighet att resa kollektivt, vilket 
bidrar till ett hållbart resande. Planförslaget föreslår varierande användingar i 
form av bostäder och centrumverksamhet. På så vis skapas en bättre hushåll-
ning med markresurserna genom en högre bebyggelsetäthet och en bottenvåni-
ning med en aktiv fasad mot gaturummet. 
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Förutsättningar
Tidigare ställningstaganden
Digital översiktsplan 2016

Planområdet utpekas inte specifikt i digital översiktsplan 2016, dock stämmer 
planförslagets intentioner överens med översiktsplanens viljeinriktning och 
riktlinjer. Detta då en förtätning och omvandling med hög exploateringsgrad 
sker, samtidigt som hänsyn tas till platsens stadsbild och omgivning. 

Riksintressen

Planområdet ligger inom riksintresset järnväg, dock påverkas inte riksintresset 
av planförslaget.

Detaljplaner

Gällande detaljplan för den östra 

delen av Hälsan 2 samt Hälsan 

s:1 är detaljplan 0680-P102, vilken 

medger kontor på del av Hälsan 

2 och gångtrafik samt begränsad 

fordonstrafik på Hälsan s:1. 

Utsnitt från gällande detaljplan, 

0680K-DP990812, för Hälsan 5, 

3 och del av 2. Bostäder, kontor 

och vård medges inom hela 

planområdet.
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Fastighetsindelningsbestämmelser

Det finns ingen gällande fastighetsindelningsbestämmelse inom planområdet.

Kommunalt bostadsförsörjningsprogram (KBFP)

Hälsan 5 är utpekat för nyexploatering i det kommunala 
bostadsförsörjningsprogrammet antaget av kommunfullmäktige i oktober 
2017. 

Ålborgåtaganden

I oktober år 2007 skrev Jönköpings kommun under Ålborgåtagandena och tar 
därigenom ett helhetsgrepp kring arbetet med hållbar utveckling. Det aktuella 
planförslaget går i linje med åtagandet ur avseendet att bebyggelseutvecklingen 
sker på redan ianspråkstagen mark och med närhet till service. Planförslaget ger 
även möjligheter till blandad bebyggelse och därmed olika markanvändningar. 
Med förslaget ges även förutsättningar till användande av hållbara transportsätt 
såsom cykel och kollektivtrafik. 

Arkeologi 

Någon arkelogisk undersökning kommer inte att krävas under 
detaljplaneprocessen. På Hälsan 5 kräver inte Länsstyrelsen någon arkeologisk 
förundersökning då det inte finns någon möjlighet att arkeologiska fynd 
återfinns på grund av de grävningar och schaktningar som gjorts på fastigheten. 

Haltkartor för luft

Då det inte bedöms finnas någon risk för att miljökvalitetsnormernas 
gränsvärde överskrids har inte några haltkartor för luft gjorts specifikt för den 
här detaljplanen. 

De årsmedelvärden för luftföroreningar som uppmätts på Barnarpsgatan och 
Kungsgatan är de närmsta mätningspunkterna. Dock är de punkterna där 
mätningarna gjorts inte i direkt närhet till planområdet och frekventeras av 
en mycket större andel fordon, vilket innebär att de värdena inte kan anses 
vara represenativa för luftvärdena omkring planområdet. Emellertid överskrids 
inte miljökvalitetsnormernas gränsvärden i någon av mätningspunkterna. 
Rekommendationen är emellertid att ventilation sker från innegård eller tak 
för att minimera risken för föroreningar i bostäderna. Positivt är planområdets 
centrala läge innebär att det är möjligt att nyttja kollektivtrafik och därmed 
minska risken för att luftföroreningarna i området ökar.

För mer information miljökvalitetsnormen och miljökvalitetsmålet se SMHI:s 
rapport nr 2015-53 Uppföljning av luftkvaliteten i Jönköpings län, som går 
att hitta på Luftvårdsförbundets hemsida: www.luftvardsforbundet.se under 
rapporter.
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Bebyggelse
Historik, stadsbild
I mitten av 1800-talet upprättades en ny stadsplan över Väster med rätvinkliga 
kvarter och esplanader, inspirerat av kontinentala förebilder. Två kvarter revs 
och istället skapades ett nytt sjukhusområde, nuvarande kvarteret Hälsan, med 
tillhörande park. Sjukhusverksamheten expanderade successivt, vilket innebar 
att flera kvarter togs i anspråks till det att sjukhusverksamheten förflyttades till 
Ryhov under 1980-talet.

Stadsdelen väster,  i mitten av 

1900-talet.

Fotograf: Oscar Bladh

Efter 1850 uppfördes en huvudbyggnad med putsad fasad, centriskt placerad 
i en parkliknande miljö - nuvarande Lasarettsparken. Byggnaden är sedan 
länge riven, men spåren av mittaxeln i anläggningen är fortfarande möjlig 
att utläsa i Lasarettsparken, i skolbyggnaden väster om Lasarettsparken samt 
sjukhusets föredetta administrationsbyggnad som uppfördes som en flygel till 
den äldsta huvudbyggnaden på 1920-talet. Under senare 1800-tal uppfördes 
flertalet byggnader i området, dock har dessa i senare tid rivits och ersatts 
med större tegellameller i fyra till åtta våningar. Kvarteret Hälsan har således 
succesivt omvandlats från ett område med huvudsakligen sjukhusverksamhet 
till ett mångfacetterat område med ett Science Park som bidrar till en samverkan 
mellan högskola och näringsliv.  

Befintlig bebyggelse i kv. Hälsan 

Majoriteten av bebyggelsen i kvarteret Hälsan utgjorde tidigare Västra 
Klinikerna. Idag återfinns endast sjukvårdsverksamhet på Hälsan 3 där en 
femvåningsbyggnad  är  lokaliserad, vilken inrymmer en vårdcentral.  På fastigheten 
Hälsan 5 återfinns idag en envåningbyggnad, i vilken apoteksverksamhet 
bedrivs. På Hälsan 2 återfinns kontor- och verksamhetslokaler från två till nio 
våningar och på Hälsan 1 återfinns ett bostadshus i fem och sex våningar. 
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Mark och vegetation
Natur och rekreationsområden

I kvarteret finns det begränsade möjligheter att skapa bra förutsättningar för 
utomhusvistelse. Planområdet angränsar till Lasarettsparken som kommer att bli 
exploateringsområdets närmaste grönområde. Parken och lekplatsen kommer 
därför att rustas upp då besöksantalet kommer att öka när en exploatering 
sker i området. Delar av kostnad för upprustning ingår i exploateringsavtalet. I 
Lasarettsparken återfinns ett antal skyddsvärda träd av arten alm. 

Geotekniska förhållanden Hälsan 5

BGK har på uppdrag av exploatören Tosito Invest utfört en geoteknisk 
undersökning för fastigheten Hälsan 5. Syftet med undersökningen 
var att klargöra de geotekniska förutsättningarna för exploatering av 
undersökningsområdet med byggnader och underjordiskt garage. Då den 
planerade byggnaden utgörs av ett fjorton våningar högt bostadshus med tung 
betongstomme kan det preliminärt bedömas att det kommer att krävas pålning 
för de förhållandevis stora lasterna som blir aktuella. När befintliga byggnader 
inom området avlägsnats rekommenderas en kompletterande undersökning för 
att konstatera eventuella avvikelser i marken inom byggytan. I detta skede kan 
lastöverslag visa hur stora laster från byggnaden som är aktuella och eventuella 
möjligheter till annat grundläggningsmetod övervägas. Från resultaten av 
undersökningen bedöms inga speciella stabilitetsproblem i marken. Vid 
projekteringen av byggnaden måste hänsyn tas till intilliggande byggnaders 
grundläggning och grundläggningsdjup.

Markföroreningar Hälsan 5

Sweco Environment AB har på uppdrag av Tosito Invest AB utfört en 
miljöteknisk markundersökning i samband med geoteknisk undersökning 
(BGK). Undersökningen utfördes längs Fabriksgatans södra del samt den 
gångväg som finns mellan Fabriksgatan och Barnarpsgatan. Miljöprover uttogs 
i lägen för geoteknisk undersökning. Syftet med undersökning var att undersöka 
eventuell förekomst av de misstänkta föroreningarna olja, PAH och metall.

Provtagningen utfördes i tre punkter. Lukt-och synintryck i fält gav inga tecken 
på föroreningar, dock noterades inslag av tegel, plast och glas i två av punkterna. 
Jordlagren bedömdes utgöra fyllning hela borrdjupet, dvs ner till 2-2,5 meter. 
Prover som skickades för analys valdes ut i fält och omfattade alla nivåer i den 
provtagna jordpelaren. De fem jordproverna visar inte på någon påverkan av 
de analyserade ämnena. Samtliga ämnen underskrider gällande riktvärden för 
såväl känslig mark (KM) som mindre känslig mark (MKM). Undersökningen 
har gett ett underlag att bedöma förekomsten av de analyserade föroreningarna 
längs Fabriksgatan samt dess gångväg ned till Barnarpsgatan. De analyserade 
proverna är inte förorenade av analyserade ämnen över tillämpade riktvärden. 
Bedömningen baseras på syn-och luktintryck samt analysresultat från jordprover 
i de provtagna punkterna.
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Trafik
Gång och cykel

Idag är det möjligt att passera på Hälsan s:1, som är en marksamfällighet som 
samägs av Hälsan 2, Hälsan 3, Hälsan 4 och Hälsan 1. Cykelvägnätet är i övrigt 
väl utbyggt i närområdet och en ny cykelbana kan komma att utformas på 
Gjuterigatan norr om planområdet.

Kollektivtrafik

Busshållplatser som trafikeras av flertalet busslinjer återfinns ca 100 meter från 
planområdet. 

Bilparkering

I dagsläget finns det ett parkeringsgarage under Hälsan 1 med nedfart som 
är lokaliserad till Lasarettgatans östra ände. Under Hälsan 5 finns inget 
underjordiskt utrymme för garage. 

Service
Offentlig service 

Inom planområdet återfinns en vårdcentral, en tandläkarmottagning och ett 
apotek.

Kommersiell service

Kvarteret Hälsan ligger i en central del av Jönköping och har därmed närhet till 
kommersiell service.
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Genomförande av 
detaljplanen
Administrativa frågor
Genomförandetiden för planen kommer att vara fem år från det datum den får 
laga kraft. 

Organisatoriska frågor
Detaljplanen handläggs med utökat förfarande. 

Tidplan

Planarbetet bedrivs enligt följande tidplan:

2015
Juni   STBN - planuppdrag

2016 
Maj   STBN - beslut om samråd
Juni - augusti  Samråd 

2018
Juni   STBN - beslut om granskning
Oktober - november Granskning

2019
Oktober  STBN - beslut om antagande
November  Laga kraft, i det fall detaljplanen inte överklagas

Ansvarsfördelning
Exploatören ansvarar för all byggnation inom kvartersmark för Hälsan 
5. Kommunen är huvudman för de allmänna platserna och ansvarar för all 
byggnation inom allmän platsmark.

Avtal
Kommunen har rätt att lösa in markområden som läggs ut som allmän plats 
enligt 6 kap. 13 § PBL. Intentionen är att kommunen ska träffa frivilliga 
marköverlåtelseavtal med ägarna till Hälsan s:1 för att reglera den kvartersmark 
som i detaljplanen läggs ut som allmän plats till Väster 1:1.
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Innan detaljplanen antas ska kommande exploatör för Hälsan 5 teckna ett 
exploateringsavtal med kommunen. I exploateringsavtalet regleras bland annat 
eventuell marköverlåtelse, utgifter för olika undersökningar så som geoteknik, 
miljö och arkeologi. Vidare regleras anläggningsavgifter för vatten och avlopp, 
ersättningar för utbyggnad av gator och andra anläggningar som kommunen 
rätt att ta ut så kallade exploateringsersättningar för.

Ekonomiska frågor

Plankostnader och exploateringsersättningar för exploatören av Hälsan 5 
regleras i exploateringsavtal. Exempel på exploateringsersättningar som 
ska betalas till kommunen är del av kompletteringar och anpassningar av 
Lasarettsparken, del av kostnader för att bygga om gator inom planområdet 
samt administrationskostnader som tillkommer utöver plankostnaden. Därtill 
regleras exploatörens återställningsansvar för allmän plats och skyldigheten att 
betala anläggningsavgift för vatten och avloppsanslutningen till följd av att ett 
antal lägenheter byggs inom Hälsan 5. 

Förrättningskostnader för eventuella fastighetsbildningsåtgärder, så som 
fastighetsregleringar, avstyckningar och bildande eller upphävande av servitut 
eller gemensamhetsanläggningar inom kvartersmarken förutsätts bekostas av 
respektive fastighetsägare. Kommunen ska bekosta fastighetsregleringen av 
utlagd allmän platsmark till Väster 1:1 om inte annat avtalas. 

Kostnader
Kostnader för ombildande av den privata gång- och cykelvägen genom kvarteret 
Hälsan till gångfartsgata och gc-väg beräknas kosta 540 000 kr, se beräkning 
och innehåll i nedan tabell. De ökade driftskostnaderna för gatuanläggningarna 
inklusive belysning beräknas till ca 13 000 kr/år.

Åtgärd Summa

Gata med asfalterad 500 000

Belysning 40 000

Totalt 540 000

Förrättningskostnader för eventuella fastighetsbildningsåtgärder, så som 
fastighetsregleringar, avstyckningar och bildande eller upphävande av servitut 
eller gemensamhetsanläggningar inom kvartersmarken förutsätts bekostas av 
fastighetsägaren. Kommunen ska bekosta fastighetsregleringen av utlagd allmän 
platsmark till Väster 1:1. Den allmänna platsmarken förutsetts överlåtas utan 
ersättning. 
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Fastighetsrättsliga frågor
För att göra förändringar i fastighetsindelningen, inrätta eller ompröva 
gemensamhetsanläggningar krävs en ansökan om lantmäteriförrättning. 
Vid förrättningen prövar lantmäterimyndigheten åtgärdens lämplighet och 
överenstämmelse med detaljplanen m.m. Fastighetsbildning inom kvartersmark 
sker på initiativ av fastighetsägarna själva.

Fastighetsbildning

Detaljplanen medför att mark som ska utgöra allmän plats (gata) ska överföras 
till närliggande kommunal fastighet med sådant ändamål, Väster 1:1. Eftersom 
kommunen ska vara huvudman för allmän plats, har kommunen enligt PBL 
6:13 rätt att lösa in den berörda marken. Om fastighetsägaren begär, är 
kommunen enligt PBL 14:14 även skyldig att lösa in den allmänna platsmarken. 
Om marken inlöses utan överenskommelse betalas ersättning enligt reglerna i 4 
kap. expropriationslagen.

Inom kvartersmarken finns flera ändamål angivna (BC), där kan uppdelning i 
s.k. 3D-fastigheter bli aktuell. Annan fastighetsnybildning inom kvartersmarken 
kan också bli aktuell.

Se ytterligare beskrivning under Fastighetsrättsliga konsekvenser.

Gemensamhetsanläggning

Inom detaljplaneområdet finns ett antal befintliga gemensamhetsanläggningar 
som behöver beaktas vid genomförandet av detaljplanen. En del kan behöva 
omprövas och upphävas för att genomförandet av planen ska vara möjligt.

Om flera fastigheter avstyckas inom samma kvarter kan nya gemensamhets- 
anläggningar behöva bildas för att lösa och reglera gemensamma behov. 
Detsamma gäller om 3D-fastighetsbildning genomförs.

Rättigheter

Inom detaljplaneområdet finns ett antal befintliga rättigheter som behöver 
beaktas vid genomförandet av detaljplanen. En del kan behöva upphävas för 
att genomförandet av planen ska vara möjligt.

Bestämmelser om fastighetsindelning

Något behov av att fastställa bestämmelser om fastighetsindelning för planens 
genomförande anses inte föreligga. Om ett sådant behov uppstår kan sådana 
bestämmelser införas senare genom ändring av detaljplanen.

Fastighetsrättsliga konsekvenser

Detaljplanens fastighetsrättsliga konsekvens per fastighet eller rättighet framgår 
av tabell (och karta?) nedan.
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Fastighet / Rättighetshavare Fastighetsrättslig konsekvens

Hälsan 5 Inom kvartersmarken kan uppdelning av 
fastigheten till nya fastigheter bli aktuell.

Hälsan s:1 Mark för allmän plats (gata) kan 
överföras till Väster 1:1.

Mark för bostads- och centrumändamål 
kan överföras till kvartersmarksfastighet.

Väster 1:1 Fastigheten påverkas indirekt genom att 
mark som i planen utgör allmän plats 
kan överföras till fastigheten.

Officialservitut: Avlopp (0680K-
3536.3) 
Till förmån för: Hälsan 2 
Belastar: Hälsan 5

Rättigheten berörs av detaljplanen.

Officialservitut: Väg (0680K-
3536.4) 
Till förmån för: Hälsan 2 
Belastar: Hälsan 3 och Hälsan 5

Rättigheten berörs av detaljplanen.

Officialservitut: Tillträde (0680K-
4799.1) 
Till förmån för: Hälsan 3 
Belastar: Hälsan 5

Rättigheten berörs av detaljplanen.

Hälsan ga:4 (dagvattenledning 
med brunnar)

Gemensamhetsanläggningen berörs av 
detaljplanen.

Hälsan ga:5 (spillvattenledning 
med brunnar)

Gemensamhetsanläggningen berörs av 
detaljplanen.

Hälsan ga:7 
(spillvattenanläggning)

Gemensamhetsanläggningen berörs av 
detaljplanen.

Hälsan ga:8 (värmeanläggning) Gemensamhetsanläggningen berörs av 
detaljplanen.
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Medverkande tjänstemän
Vid upprättandet av detaljplanen har följande medverkat med material och 
information.

Stadsbyggnadskontoret

Klara Alexandersson, Planarkitekt 
Bengt Mattias Carlsson, Stadsarkitekt
Emelie Westin, Lantmäteriavdelningen
Mats Ruderfors, Utveckling- och trafikavdelningen

Tekniska kontoret

Helez Barwari, TK VA
Anders Larsson, TK VA
Lujain Aboud, TK Gata Park
Emma Gunnarsson, TK Gata Park
Daniel Islann, TK Fastighet
Marcus Svensson, mark- och exploatering
Annica Magnusson, TK   

Liselott Johansson    Hanna Levin 
Planchef    Planarkitekt
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