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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.

Vid positivt planbesked redovisas vilket år 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. 
 
För mer information om planbesked , se kommunens hemsida www.jonkoping.
se (sökord: planbesked).
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1.Ansökan
Huvudsakligt syfte
Utökning av befintlig byggrätt för bostadsändamål.

Beskrivning
Tillkommande yta BTA är ca 1 100 kvm.

På fastigheten finns två sammanbyggda byggnadskroppar. Förslaget innebär 
en påbyggnad med 1 våning av byggnadskroppen som sträcker sig längs med 
Torggränd samt en ny byggnad på 4 våningar på den norra delen av fastigheten 
som idagsläget inte är bebyggd. Byggnadskroppen ut mot Östra storgatan 
bevaras så som den är idag.

Fastighet
Bäret 2

Fastighetsägare
Nivika Advokaten AB

Sökande
Nivika Advokaten AB
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2. Beskrivning av området

Översiktskarta 1 

Flygfoto över  närområdet
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Fastigheten Bäret 2 ligger i östra centrum, i centrala delarna av Jönköpings stad. 
Närområdet karaktäriseras främst av handel och kontorsverksamheter i 2-3 
våningar ut mot Östra storgatan medan bebyggelsen ute vid Norra Strandgatan 
främst består av bostäder och kontor i ca 5 våningar. Bebyggelse som ligger 
mellan dessa två gator, längs med Torggränd, är främst bostäder i ca 3-4 
våningar.

På den aktuella fastigheten finns två sammanbyggda byggnadskroppar uppförda 
år 1966. Byggnaden innehåller kontorsverksamhet, bostäder samt lokaler för 
handel.

Bebyggelse längs med Östra 

Storgatan 

Bebyggelse längs med Torggränd 
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I den norra delen av fastigheten finns en öppen parkeringsyta.

3. Förutsättningar
Fastighetsindelning och servitut
Bestämmelser om fastighetsindelning finns för fastigheten Bäret 2 (tomtindelning 
0680K-EIII31). Fastigheten belastas även av två stycken inskrivna avtalsservitut 
(allmän gångtrafik och parkering).

Kommentar:
Om det i framtiden ska finnas möjlighet att dela upp fastigheten i 3D-fastigheter, 
till exempel avstyckning av kontor, så måste bestämmelser om fastighetsindelning 
tas bort. Avtalsservituten bör ses över och kan behöva ändras /upphävas.

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan är en ändring av stadsplan för KV Aspen mm från 1982. 
Inom fastighetens södra del som ligger i direkt anslutning till Östra storgatan. 
medger gällande plan centrumbebyggelse med särskild miljöhänsyn, 8,4 meter 
byggnadshöjd och 62 graders taklutning.

På resterande del av byggrätten inom fastigheten tillåts handel i tre våningar med 
en byggnadshöjd på 9,5 meter. På en mindre del i fastigehtens östra del, som 
gränsar till Bäret 4, tillåts överbyggnad av gård med 4 meters byggnadshöjd.

Den norra delen av fastigheten som gränsar mot Bäret 1 är planlagd med 
prickmark och får ej bebyggas. 

Fastighetens norra delar, vy från 

Torggränd
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Kommentar:
För att kunna möjliggöra för inkommet förslag behöver ändamål bostad läggas 
till på ytan för handel, prickmark plockas bort i den norra delen samt att höjd/
våningsantal behöver justeras.

Översiktsplan 2016
Området ingår i det som kallas för kommunens centrala tätort. 
Sammanfattningsvis innebär riktlinjerna i Översiksplanen att tätortsbebyggelsen 
ska utvecklas genom förtätning och omvandling av redan exploaterad mark. 
Den exploatering som sker ska bidra till en varierad bebyggelse med närhet till 
diverse servicefunktioner samt kollektivtrafik. 

Kommentar:
Förslaget som innebär en förtätning av redan exploaterad fastighet är i linje 
med Översiktsplanens riktlinjer. 

Riksintressen
Fastigheten ligger inom riksintresset kulturmiljövård, Jönköpings tätort 
som innefattar stora delar av Jönköpings centrum samt söder, vissa delar av 
Torpa och Vattenledningsparken. I den kulturhistoriska utredning som finns 
över området  från 1986 så beskrivs Jönköpings östra centrum som ett tidigt 
exempel på planläggning enligt renässansens rutnätsformiga idealplan. Området 
kring Hovrättstorget och Kristinekyrka utgör en väl sammanhållen miljö av 

Gällande detaljplan 
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förindustriell karaktär. Bebyggelse består dels av typisk bostadsbebyggelse med 
så kallad panelarkitektur och  dels av monumentala institutionsbyggnader. 
Längs med Storgatan finns exempel på handelns utveckling från 1600-talet och 
framåt.

Fastigheten ligger även inom riksintresse Järnväg-Götalandsbanan (framtida 
sträckning).

Kommentar:
Det är viktigt att förslaget anpassas till de kulturhistoriska värden som finns både 
inom fastigheten samt i form av det riksintresse som fastigheten ligger inom. 
Förslaget bedöms inte påverka de kvartstående delarna av den rutnätsplan som 
uppfördes under 1600-talet. Befintlig byggnad är uppförd på 60-talet och är inte 
en del av den karaktäristiska bebyggelsen som beskrivs i den kulturhistoriska 
utredningen från 1986 och är inte särskilt utpekad i kulturminnesprogrammet 
från 1988. Däremot ingår fastigheten i det område som pekas ut som en 
kulturhistoriskt värdefull stadsmiljö. Bebyggelsen är dessutom även utpekad 
i kommunens inventering av värdefull bebyggelse från 1950-2000. Även om 
formspråket till stor del är tidstypiskt så anses byggnaden samtidigt vara väl 
anpassad till den viktiga miljön runt Hovrättstorget.

Riksintresset för Järnväg – Götalandsbanan (framtida sträckning) omfattar 
större delar av den centrala tätorten då den exakta sträckningen är osäker. 
Aktuellt område bedöms dock inte komma att beröras.

Övriga planeringsunderlag
Potentiellt förorenade områden
Området finns med i uppgifter angående pontentiellt förorenade områden. 
Smålands Allehanda Tidnings Ab har verkat på platsen.

Översvämningsrisk
Området ligger delvis under 90,3 m.ö.h. Det går ett stråk med sekundärt 
ytvattenflöde längs med Torggränd.

Bild som visar ytvattenflöden
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Inventering kulturhistoria 1950-2000
Byggnaderna på fastigheten finns dokumenterat i kommunens inventering av 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse samt bebyggelsehistoria mellan 1950 och 
2000.

Byggnaden innehar ett arkitektoniskt värde genom att den är väl bibehållen 
och utgör en kvalitativ 1960-tals arkitektur både genom att uttrycka sin tids 
modernsim mot norr och samtidigt visar byggnaden prov på anpassning till den 
befintliga miljön runt Hovrättstorget, vilket inte var särkilt vanligt under detta 
decennium.

Viktiga delar i byggnaden som utgör dess karaktär är: takens utformning 
och täckningsmaterial, naturstensinslagen, spritputsen och betongelementen 
med öppen ballast, de indragna balkongerna, fönsterbröstningarna, fönstrens 
placering, utformning och material.

Strandskydd
Strandskydd finns på del av fastigheten och kommer att behöva upphävas vid 
ett kommande planarbete.

Avfall
I det fortsatta planarbetet är det viktigt att utreda om det är möjligt att bygga ut 
nuvarande avfallsutrymme alternativt om avfallshantering kan lösas på annan 
plats inom fastigheten. Nuvarande avfallsutrymmet är inte dimensionerat för 
tillkommande bostäder. Avfallshanteringen inom fastigheten ska dimensioneras 
för utsortering av 8 fraktioner.

4. Utredningsbehov
I kommande detaljplanearbete bedöms i dagsläget följande utredningar 
komma att behövas: 

• Geoteknisk utredning med hänsyn till klimatanpassning med evenuell 
markmiljöteknisk utredning/radonundersökning

• Omgivningspåverkan - Kulturhistoriska värden

• Behov av parkering och friyta

Ytterligare utredningar kan visa sig vara nödvändiga under planarbetets gång.

5. Bedömning 
Förslaget är en förtätning av redan exploaterad fastighet och infrastruktur i 
form av bland annat VA-ledningar, el-ledningar, fjärrvärme och vägar är redan 



11

utbyggda i området. Förslaget ligger i centrala Jönköping med närhet till 
både kollektivtrafik, arbetsplatser, skolor och diverse andra servicefunktioner. 
Förslaget anses därmed vara i linje med Översiktsplanens riktlinjer. 

Förslaget innebär en ny byggrätt på 4 våningar samt att ytterligare en våning 
tillåts på bebyggelsen längs med Torggränd. Förslaget bedöms vara väl anpassat 
till omkringliggande bebyggelse kring Torggränd som är på 3-4våningar. Den 
befintliga byggnaden på fastigheten är utpekad i kommunens inventering av 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse samt bebyggelsehistoria mellan 1950 och 
2000. Vid ett kommande detaljplanearbetet bör det förtydligas hur tillkommande 
bebyggelse ska anpassas till befintliga byggnad och den inkringliggande miljön.

Sammantaget bedöms inkommet förslag lämpligt att utredas vidare i ett 
detaljplanearbete.

6. Förslag till beslut
Stadsbyggnadskontoret föreslår att ansökan om planbesked beviljas. 

Detaljplanen bedöms få laga kraft 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

Liselott Johansson    Louise Petersson

Planchef     Planarkitekt

      


