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Planbesked för KLOCKAREN 17 m.fl. i Bodafors, 
Nässjö kommun 
Beslut 
Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 19 april 2022 § 66 att meddela positivt 
planbesked.  
 

Redogörelse och motivering 
Bakgrund 
Fastighetsbolaget Linden inkom den 21 januari 2022 med en begäran om 
planbesked för fastigheterna Klockaren 9,10,17,18 i Bodafors, Nässjö kommun. 
Ansökan avser att utforma en ny detaljplan för området som möjliggör ny 
bostadsbebyggelse i form av radhus med tillhörande carport och parkering. 
Befintliga byggnader på Klockaren 17 och 18 avses rivas. Karta och skisser med 
exempel på byggnation har bifogats. 
 
Området omfattas av detaljplan antagen 1953 (Förslag till ändring av stadsplanen för 
kvarteren Herden, Eldaren, Bryggaren, Väktaren, Spelmannen och Gladiatorn m.fl. i Bodafors 
köping. DP Bodafors 24). I planen anges för kvarteret Klockaren bostadsändamål i 
maximalt två våningar samt vindsvåning som får inredas till maximalt 75% av 
vindsytan. Tillåten 
byggnadshöjd 
uppgår till maximalt 
8,0 meter och den 
maximala 
taklutningen 
begränsas till 30 
grader mot 
horisontalplanet.  
 
 
 
 
 

 Utsnitt ur befintlig detaljplan från 1953, kvarteret Klockaren markeras med röd 
cirkel 
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Avgränsning och situationsplan  
Kartan nedan redovisar planområdets föreslagna avgränsning.  

 
 
 
 
 
P 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilden nedan redovisar en situationsplan över området, bifogad i sökandes begäran 
om planbesked.  

 
 

 
 
 
 

  

Planområdets föreslagna avgränsning markerat med blå linje  

Situationsplan över området, bifogad i sökandes begäran om planbesked, avser planerad ny bebyggelse. 
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Platsens förutsättningar 
Delar av området är utpekat i den kommunövergripande översiktsplanen för 
Nässjö kommun. Fastigheterna Klockaren 9 och 10 pekas ut som detaljplanelagt 
bostadsområde, ej exploaterat. Ytterligare bostadsbebyggelse inom kvarteret 
Klockaren bedöms således vara förenligt med kommunens översiktsplan.  

 
Området ligger inom befintligt verksamhetsområde för vatten och avlopp 
(Dagvatten, Vatten och Spill), det bedöms därav vara möjligt att försörja området 
med vatten och avlopp.  
 
Fjärrvärme, el och fiber finns framdraget till fastigheten Klockaren 18, el och fiber 
finns även framdraget till Klockaren 17. Övriga fastigheter inom det föreslagna 
planområdet bedöms kunna anslutas till det befintliga ledningsnätet för Fjärrvärme, 
el och Fiber.  

  
Området ligger inom huvudavrinningsområde för Emån och omfattas därmed av 
riksintresse enligt Miljöbalken 4 kap. 6 § för skyddade vattendrag – Emån. Detta 
innebär att vattenkraft samt vattenreglering eller vattenledning för kraftändamål 
inte får utföras i Emån med tillhörande käll- och biflöden.  

 
Det finns inga kända fornlämningar inom området. Ingen av byggnaderna inom det 
föreslagna området är utpekade i kommunens kulturmiljöprogram. Jönköpings läns 
museum har på uppdrag av kommunen gjort ett byggnadsantikvariskt utlåtande 
över de aktuella fastigheterna, med anledning av planerad rivning och som underlag 
för planbeskedet. Av utlåtandet framgår det bland annat att såväl byggnaderna som 
planstrukturen i den kringliggande miljön har vissa kulturhistoriska värden att 
beakta. Husen på fastigheterna Klockaren 17 och 18 utgör genom deras centrala 
läge värdefulla beståndsdelar i det som under efterkrigstiden planerades bli 
Bodafors nya centrum och ger uttryck för en epok då orten växte och framtidstron 
var stor. Länsmuseet bedömer sammanfattningsvis att de två flerbostadshusen har 
vissa kulturhistoriska värden och att dessa värden är skäl nog för att inte riva husen. 
Husen är värdefulla exempel på köpingens allmännyttiga bostadsbyggande och att 
riva dem skulle vara en förlust av tidstypisk folkhemsarkitektur och välplanerade 
bostäder. En rivning bedöms dock inte bara medföra negativa konsekvenser för de 
enskilda husen, utan även för orten som helhet. En rivning av de för Bodafors 
storskaliga bostadshusen i två våningar och ersätta dem med envåningshus, skulle 
även påtagligt påverka upplevelsen av området och förta platsens stadsmässiga 
uttryck. Det skulle innebära att en epok i Bodafors historia riskerar att suddas ut. 
Länsmuseet framhåller att det vid eventuell ändring inom området är viktigt att 
beakta områdets och bebyggelsens värdebärande karaktärsdrag   
 
Med anledning av de uppmärksammade kulturhistoriska värdena har Linden 
ombetts förtydliga sina skäl för rivning vilket sammanfattas nedan.  
 
Bebyggelsen som föreslås rivas inhyser idag ett antal mindre lägenheter som under 
de senaste åren i längre perioder stått tomma. Linden påpekar i sitt yttrande att 
lägenheterna inte är anpassade efter dagens behov. Köken samt badrummen är små 
och uppfyller ej dagens tillgänglighetskrav. Att anpassa lägenheterna utefter 
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bostadsmarknadens behov och med de tillgänglighetskrav som tillkommer vid en 
sådan renovering hade resulterat i för höga hyresnivåer samtidigt som lägenheterna 
fortsatt riskerar att stå tomma. En totalrenovering hade enligt Linden bland annat 
behövt innefatta installation av hissar, ny ventilation, ny el, ny planlösning i 
samtliga lägenheter, utvändig dränering på grund av fuktproblem, åtgärder för 
byggnadernas radonvärden, med mera. Lindens bedömning är att upprustning av 
fastigheterna skulle kosta cirka 60 miljoner kronor.  
 
Vid en sammanvägd bedömning bör det finnas skäl att fortsatt utreda förslaget i en 
detaljplaneprocess. Vid avvägning mellan enskilda och allmänna intressen kan det 
komma anses proportionerligt att tillåta rivning. Slutligt ställningstagande tas dock 
inte genom detta beslut, utan ytterst i ett beslut om rivningslov för aktuella 
byggnader.   
 
Berggrunden inom området utgörs av 
diabas och jordarten av sandig 
morän. Området ligger inom 
långriskområde för radon.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lokaliseringens förutsättningar att bidra till en hållbar bebyggelsestruktur 
Området är beläget i de centrala delarna av Bodafors och har därmed en god 
tillgång till såväl kommersiell som offentlig service. Grundskola, livsmedelsaffär, 
vårdcentral och busshållplats finns samtliga belägna inom ett avstånd på 500 meter 
från det föreslagna planområdet. Närmaste grönområde nås på ett avstånd av 200 
meter från det föreslagna planområdet. Lokaliseringens förutsättningar att bidra till 
en hållbar bebyggelsestruktur bedöms således vara mycket goda.  
 
Slutsats  
Positivt planbesked 
Översiktligt och med nuvarande kunskapsunderlag finns det inget som givet 
hindrar önskad markanvändning. Frågan måste dock utredas vidare i en 
planprocess. I planarbetet behöver ett flertal frågor undersökas närmare och 
fördjupningar kan behöva göras. De byggnadsantikvariska värden som finns knutna 
till området kommer att behöva beaktas i samband med planarbetet. Vid 
planläggande av området behöver även hänsyn tas till befintligt ledningsnät 
avseende exempelvis vatten- och avloppsledningar inom området. 

Jordartskarta över kvarteret klockaren 
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Lämplig planprocess och tidplan 
Detaljplanen bedöms kunna påbörjas under maj 2022 och vinna laga kraft 18 
månader efter att detaljplanearbetet startats, under förutsättning att tillhörande 
utredningar fortskrider normalt och att detaljplanen inte överklagas. Detaljplanen 
kommer att upprättas med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 
(2010:900). 

 

Upplysningar 
Detta beslut ska inte uppfattas som ett slutligt ställningstagande från kommunens 
sida utan enbart som ett besked att kommunen är beredd att påbörja planarbetet.  
 
Beslut om planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan 
överklagas. 
 

Lagstöd 
Plan- och bygglagen 5 kap. §§ 2-5. 
 

Avtal 
Ett avtal om detaljplanläggning, som syftar till att fastställa fördelning av ansvar för 
arbete och kostnader i samband med upprättandet av detaljplanen, kommer inom 
kort att översändas till er. Undertecknat avtal är en förutsättning för det fortsatta 
planarbetet. 

 

Avgift 
Negativt planbesked faktureras i samband med att planbesked ges (enligt Plan- och 
bygglovstaxa antagen av kommunfullmäktige § 99/2011-06-16). Vid positivt 
planbesked tas avgiften ut i senare skede. 

 
Samhällsplaneringskontoret 
 
 
Moa Kjellberg 
Planarkitekt 
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