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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 om 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 påbörjas. Ett positivt 
planbesked innebär dock ingen garanti för att en plan slutligen kommer att 
antas. Beskedet bekräftar enbart 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
1. Ansökan
Avsnittet innehåller material som den sökande har lämnat och bifogat i sin 
ansökan samt en tjänstemannabeskrivning av önskad åtgärd.

2. Planeringsunderlag
Stadsbyggnadskontorets beskrivning av platsens förutsättningar utifrån 
ställningstagande i kommunala styrdokument och övriga planeringsunderlag. 

 
3. Utredningsområden

Förutsättningen på platsen som påverkar en utbyggnad. Här kan det även finnas 
riktlinjer och bedömt utredningsbehov inför ett kommande detaljplanearbete. 

4. Slutsats olch förslag till beslut
Stadsbyggnadskontorets motivering och förslag av beslut till 
Stadsbyggnadsnämnden. Vid förslag till positivt beslut finns en bedömning om 
när detaljplanen bedöms kunna påbörjas.

Bilagor
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1. Ansökan

Fastighetsbeteckning
Fastighet
Rosengård 14

Fastighetsägare
Centrum-Fastigheter i Huskvarna AB

Sökande
Företag
Substantia Förvaltning AB, c/o Centrumfastigheter I Huskvarna AB

Ansökan avser
Huvudsakligt syfte
Förtätning av terassbjälklag för tillskapande av nya bostäder i centrala 
Huskvarna genom påbyggnad av befintliga byggnader. 

Beskrivning
Ansökan föreslår förtätning och utveckling av kvarteret Rosengård i Huskvarna 
centrum. Det föreslås ske genom en påbyggnad på befintligt terassbjälklag med 
fyra stycken lamellhus i fyra till fem våningar samt påbyggnad på befintlig 
byggnad utmed Jönköpingsvägen i fem till sju våningar. 

I ansökan föreslås att utbyggnaden delas in i två delprojekt där delprojekt 1 
motsvarar lamellhusen på innergården och delprojekt 2 påbyggnad på befintlig 
fastighet utmed Jönköpingsvägen. Totalt omfattar ansökan cirka 200 bostäder 
i de båda delprojekten.

Ansökan innefattar också ett föslag till förändringar utmed Jönköpingsgatan, 
där en körbar torgyta föreslås av den sökande.

Bilagor
Ansökan 

Fastighetsutredning, Enter arkitektur dateras 2018-02-02

Utredningsskiss, Enter arkitektur dateras 2018-04-26
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2. Planeringsunderlag

Översiktskarta 1  

Området ligger centralt i 

Huskvarna centrum.

Översiktskarta 2  

Ansökt område markerat i rött.

JÖNKÖPING

HUSKVARNA

Område
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Beskrivning av området
Området och fastigheten Rosengård 14 ligger centralt i Huskvarna. Fastigheten 
Rosengård 14 avgränsas i norr av Kungsgatan (Esplanaden), Drottninggatan i 
öst, Rosenborgsgatan i söder och Jönköpingsvägen i väst. Fastigheten är cirka 
1,6 hektar och omfattas varken av jordbruksmark eller strandskydd. 

Fastigheten är bebyggd och befintliga byggnader består av underjordiskt 
garage, galleria(Rosengallerian) och ovan det primärt bostäder men det finns 
också lokaler som nyttjas av Utbildningsförvaltningen för kvälls-, natt- och 
helgomsorg. Ovanför gallerian mellan de längsgående byggnadskroppar som 
finns utmed Kungsgatan och Rosenborgsgatan finns en upphöjda innergårdar. 
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Gällande detaljplan
Ansökt område omfattas av akt 06-HVS-173 Förslag till ändring av stadsplanen 
för kvarteren Rosenfors, Rosengård och Rustmästaren i Huskvarna från 1963.

Detaljplanen tillåter två våningar för handels- och kontorsändamål och ovan det 
fyra våningar för bostadsändamål utmed Kungsgatan. Utmed Rosenborgsgatan 
tillåts en våning för handels- och kontorsändamål och ovan det fyra våningar 
för bostadsändamål. Utmed Drottninggatan och Jönköpingsvägen tillåts 
bebyggelse i två våningar för handels- och kontorsändamål. Bebyggelsen ska 
vara sammanbygd i fastighetsgräns. Mellan byggnadskropparna tillåts en 
gårdsöverbyggnad som kan nyttjas för handels- och motortrafikändamål(garage). 
Ovanför gårdsöverbyggnaden föreskriver detaljplanen att de ska finnas ett 
terassbjälklag skiljt från motortrafik som ska ha funktionen av grön- och lekyta 
för boende i kvarteret.

För att den byggnation som ansökan omfattar ska vara möjlig att uppföra krävs 
att bostadsbebyggelse tillåts på gårdsöverbyggnaden upp till fem våningar. Det 
krävs också att bostadsbebyggelse tillåts utmed Jönköpingsgatan upp till sju 
våningar. Förslaget innebär även förändringar utmed Jönköpingsvägen som 
skulle kräva att viss del av det som idag är allmän platsmark förändras och 
delvis blir kvartersmark för bostäder.

Utdrag ur gällande detaljplan 

akt 06-HVS-173. Ansökt område 

ungefärligt markerat med svart 

heldragen linje.
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Översiktsplan 2016
Det ansökta området ligger inom tätortszon där översiktsplanens riktlinjer 
anger att bebyggelsen ska utvecklas genom förtätning och omvandling av 
redan exploaterad mark. Inom tätortzonen förespråkas också att områden 
nära centrumfunktioner bör ha en högre exploateringgrad där platsens 
förutsättningar tillåter det för att möjliggöra för ett mer effektivt utnyttjande. En 
hög exploateringsgrad ska eftersträvas inom 400 meter från kollektivtrafikstråk 
för att såväl minska bilberoendet som skapa en god tillgänglighet. Högre 
bebyggelse i centrala delar är positivt om de passar in i omgivning och bidrar 
till den stadsmässiga karaktären. Hög bebyggelse kan också fungera som ett 
identitetsskapande landmärke och kan underlätta orienterbarheten i tätorten. 
När befintlig bebyggelse förändras och utvecklas ska hänsyn tas till hälsa 
och säkerhet, närhet till miljöfarlig verksamhet, landskapsbild, stadsbild, 
byggnadens karaktär och omgivande bebyggelse- och naturmiljö.

Angränsande områden och Esplanaden är i översiktsplanen utpekat som 
särskilt värdefullt kulturmiljöområde - Huskvarna centrum. Huskvarna 
centrum innehåller en tidstypisk bebyggelse från 1940-talet och Esplanaden 
är en centralplanetering från 1911. Det ansökta området är däremot är inte 
utpekat i översiktsplanen. Området ligger dock inom biosfärsområde för östra 
vätternbranterna.

Enligt underlaget för 100-års regn finns det en lågpunkt i korsningen mellan 
Jönköpingsvägen och Rosenborgsgatan. Kringliggande gator är också del av 
det primära såväl som sekundära ytvattenflödet vid extremregn (100-års regn). 

Ansökan om planbesked för Rosengård 14 ligger i linje med översiktsplanens 
intentioner om resurseffektivt markutnyttjande då det innebär en förtätning 
i centrumnära lägen med hög exploateringsgrad. Påverkan på angränsande 
kulturhistoriska värden hanteras vid ett eventuellt framtagande av detaljplan 
men bedöms i detta skede inte vara ett hinder. Ansökt exploatering bedöms 
inte heller påverka de värden som ligger till grund för utpekandet av östra 
vätternbranterna som biosfärsområde då det gäller ett redan ianspråkstaget och 
bebyggt område.

Riksintressen 

Området berörs inte av något riksintresse.

Tomtindelning
Angränsande fastigheter (Rosengård 15 och Rosengård 16)i kvarteret omfattas 
av tomtindelning

Ansökt område

Primärt ytvattenflöde  

 vid 100-års regn 
Sekundärt ytvattenflöde  

vid 100-års regn 

Ansökt område

Lågpunkt 1.0 m > 

Lågpunkt 0.8-1.0 m 

Lågpunkt 0.6-0.8 m 

Lågpunkt 0.4-0.6 m 

Lågpunkt 0.2-0.4 m 

Lågpunkt 0-0.2 m 
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3. Utredningsbehov
Buller
Hänsyn behöver tas till bullernivåerna då fastigheten Rosengård 14 är 
bullerutsatt från vägbuller från angränsande gator. Utmed samtliga gator 
överstiger nivåerna 60 dBA. Utredningar av bullersituationen kommer att 
behöva genomföras.

Bullerkartering vägbuller 2011, ur 

översiktsplanen. 

Sol- och skuggstudie
Ansökan innebär ny bebyggelse vilket kommer påverka omkringliggande 
bebyggelse. På vilket sätt förslaget bidrar till skuggbildning bör utredas vid 
ett kommande planarbete. Den solstudie som ansökan innefattar kommer att 
behöva uppdateras utifrån placering och omfattning som ett eventuellt kom-
mande planförslag tillåter.

Solstudie Utdrag ur bilaga till 

ansökan; Fastighetsutredning 

Enter Arkitektur daterad 2018-02-

02.
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Geoteknik
Det finns sedan tidigare undersökningar på fastigheten i form av sonderingar 
från 1965, 1973 och 1983. Dessa kan komma att behöva uppdateras vid ett 
kommande planarbete.

Trafikutredning
Möjligheterna att skapa en körbar torgyta bedöms inte vara möjligt på platsen 
med nuvarande trafikmängder. Kopplingen och övergångstället mellan Espla-
naden och vårdcentrum behöver förbättras och hur kan bli aktuellt att utreda i 
eventuellt kommande planarbete.

Utformning av ny bebyggelse och 
omgivningspåverkan
Tillkommande bebyggelse på fastigheten Rosengård 14 kan bidra till en 
positiv stadsförnyelse i Huskvarna Centrum. Utformningen av både befintlig 
och tillkommande bebyggelse är av stor viktig för upplevelsen av stadsrum-
met och bör ses över vid ett kommande planarbete. Bebyggelsen bör anpassas 
till skalan i Huskvarna centrum och skapa ett positivt tillskott i stadsbilden. 
Eftersom fastigheten är lokaliserad i centrala Huskvarna bör möjligheterna för 
centrumverksamhet i bottenvåningarna bevaras. 

För att bibehålla upplevelsen av att kvarteret Rosengård som en enhet bör 
även fastigheterna Rosengård 15 och Rosengård 16 inkluderas i planarbetet.

Utbildning
Utbildningsförvaltningen eferfrågar fler platser för kvälls-, natt- och helgom-
sorg. Behovet bör beaktas i kommande detaljplanearbete och möjligheter att 
fortsätta bedriva verksamheten i kvarteret bör säkerställas i eventuell detalj-
plan.

Utredningar
I kommande detaljplanearbete bedöms följande utredningar komma att 
behövas: 

• Geoteknisk utredning

• Trafikutredning

• Bullerutredning

• Sol- och skuggstudie

• Miljöteknisk markundersökning
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4. Slutsats och förslag till beslut 
Stadsbyggnadskontoret föreslår att ansökan om planbesked beviljas och att 
även fastigheterna Rosengård 15 och Rosengård 16 i samma kvarter omfattas 
av planuppdraget. Ansökan om planbesked innebär en förtätning inom tätorten 
vilket ligger i linje med översiktsplanens intentioner och förslaget kan bidra 
till en positv tillskott i stadsbilden och förbättra upplevelsen av stadsrummet 
genom en medveten utformning. Antal nya byggnadsvolymer, dess utformning, 
exploateringsgrad och anpassning till befintlig bebyggelse ska studeras vidare i 
kommande detaljplanearbete.

Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5 - 2 år efter det att ett 
detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan 
för ärendet kommer styras i förhållande till andra projekt inom kommunen 
samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Detaljplanen bedöms kunna påbörjas år 2022. 

Stadsbyggnadskontoret

Jenny Larsson    Puck Larsson

Biträdande planchef   Planarkitekt
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Ansökan
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Bilaga 1



13

Bilaga 1
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Bilaga 1
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Bilaga 1
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Bilaga 1
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Bilaga 1
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Bilaga 1
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Bilaga 1
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Bilaga 1
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Bilaga 1
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Bilaga 2
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Bilaga 2
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Bilaga 2
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