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Abstract

Abstract
Many properties in central Jönköping has today unenriched loft spaces with the
potential to be converted to smaller apartments. A frequent problem while
changing a loft is the deviation from regulatory requirements that may be
necessary.
Läderlappen 9 and Kalmar 1 are two properties on Torpa in central Jönköping,
which in the early 2000s filed for building permits for each loft. Both building
permit applications submitted restructuring proposals of small apartments where
legal requirements were not met. One application was approved, while the other
was decided to be rejected. Building permit decisions have been analyzed in order
to highlight their advantages and disadvantages of exemptions from regulatory
requirements. The questions that the report is based on is: How to evaluate
conflicting demands? What reasons were the basis for the planning permission
decisions? Why conceded one exception in one case but not in others?
A preliminary investigation has been done through literature studies and
information retrieval via Internet. Through interviews with Bygginvest, HSB
Gambrinus and Stadsbyggnadskontoret in Jönköping has basic information about
the properties obtained. Conservation Values and cultural interests of the existing
district Torpa has been acquired by Länsmuseet.
An investigation is conducted for each property for which specific conditions are
reported. By comparison the differences between the buildings are reviewed and
interpreted against the requirements of the law. As part of the investigation the
impact of the properties location and its detailed planning has been analyzed.
A planning application can be approved though the legal requirements are not
fully attained if the discrepancy can be considered minor. Exceptions to the
requirements of the law occurs mainly when different rules are in conflict with
each other or when the deviation approves to have no negative impact on the
environment. The decisive argument in the processing of building permit files
relating to Läderlappen 9 and Kalmar 1 is a correlation between plan intuitions
and realized buildings. The area around Läderlappan 9 are a distinct with
functionalistic features which creates a uniformed area on Torpa. A change in the
property could lead to a distortion and historical value may be lost.
Building permit application regarding Läderlappen 9 deviates from the plan's
intentions and conservation requirement for the area. This is mainly when the
building is located in an area of high conservation value. These anomalies
consideres to be larger and therefore the planning application’s rejected. The
deviations from planned intentions for Kalmar 1 are considered as less and
building permit application is approved.
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Sammanfattning
Många fastigheter i centrala Jönköping har idag oinredda råvindar med potential
att byggas om till mindre lägenheter. En ofta förekommande problematik vid
förändring av en råvind är de avsteg från exempelvis tillgänglighetskravet,
bevarandekravet eller detaljplanen som kan behöva göras.
Läderlappen 9 och Kalmar 1 är två fastigheter på Torpa i centrala Jönköping som
under tidigt 2000-tal ansökte om bygglov för respektive råvind. Båda
bygglovsansökningarna presenterade ombyggnadsförslag av mindre lägenheter där
kraven inte uppnåtts. Den ena ansökan godkändes medan den andra avslogs.
Bygglovsbesluten har analyserats med syftet att belysa för- respektive nackdelar
vid undantag från krav eller detaljplanen. Frågeställningarna som rapporten
grundar sig på är: Hur värderas motstridiga krav? Vilka skäl har legat till grund för
de olika bygglovsbesluten? Varför medgav man undantag i ett fall men inte i det
andra?
En utredning är genomförd för respektive fastighet där specifika förutsättningar
redovisas. Genom en jämförelse har sedan skillnader mellan objekten granskats
och tolkats gentemot tillgänglighetskravet, bevarandekravet samt hygien, hälsa och
miljö. Inom ramen för utredningen analyseras även inverkan av fastigheternas
placering samt gällande detaljplaner.
En bygglovsansökan kan godkännas trotts att kraven inte är fullt uppfyllda. Detta
om avvikelserna kan anses som mindre. Undantag från kraven sker främst när
olika bestämmelser kommer i konflikt med varandra eller när avsteget inte kan
anses ha någon negativ inverkan på miljön. Uppstår motstridiga krav ska dessa
utredas, summeras och värderas. En bedömning görs om summan av avvikelserna
från kraven kan anses vara av mindre betydelse.
Granskningarna av bygglovsansökningarna för Läderlappen 9 och Kalmar 1
grundas på hur stora avvikelser som har gjorts från detaljplanen, bevarande värdet,
tillgängligheten.
I detaljplanen styrs antalet våningar samt tillåten bygghöjd. Båda fastigheterna
befinner sig inom områden med bevarande värden. Läderlappen 9 ligger i ett
område som har en enhetlig tidstypiskt utseende och som är högt värderat. Ingen
av objekten uppnår kraven på tillgänglighet genom installation av hiss.
Bygglovsansökan gällande Läderlappen 9 avviker från planintentioner och
bevarandekravet för området. Detta främst då byggnaden ligger i ett område med
högt bevarande värde. Dessa avvikelser anses som större och därav avslås
bygglovsansökan. Avvikelserna från planintentionerna för Kalmar 1 anses som
mindre och bygglovsansökan beviljas.
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1 Inledning
Många fastigheter i centrala Jönköping har idag oinredda råvindar med potential
att byggas om till mindre lägenheter. En ofta förekommande problematik vid
förändring av en råvind är de avsteg från kraven eller detaljplanen som kan behöva
göras. I det här examensarbetet utreds hur motstridiga krav värderas. Genom en
jämförelse mellan två liknande bygglovsansökningar har de avgörande argumenten
vid avsteg från kraven eller detaljplanen fastställts.

1.1 Bakgrund
I Jönköpings kommun finns idag en stor efterfrågan på små hyreslägenheter.
Detta då staden expanderar samt att högskolan lockar många nya studenter.
Möjligheten till ett ekonomiskt fördelaktigt boende i innerstaden engagerar såväl
intressenter som fastighetsägare. Överslagsmässigt beräknas Jönköpings innerstad
tillgå ca 100 stycken befintliga hyreshus med oinredda råvindar. Dessa med
möjligheter att utformas till bostäder genom ombyggnation.[1]
Värt att beakta är hur eftertraktade centralt belägna lägenheter är på
fastighetsmarknaden. Drömmen om ett boende under takåsarna är många gånger
mer eftertraktat än det markbundna boendet. [2] Att låta inreda råvinden i
fastigheter på eftertraktade adresser i Jönköping skulle därmed utgöra ett bra
tillskott av behövliga lägenheter samt vara ett lönsamt projekt för förvaltaren. [3]
Det som talar emot ombyggnationer är den förvanskning som kan ske vid
förändringar av en fastighet. Ändringar som måste genomföras för att uppfylla
kraven eller detaljplanen så som exempelvis tillgänglighetskravet påverkar
stadsbilden och kulturmiljön. I områden där bevarandevärden finns kan en
förändring vara svår att realisera.
Läderlappen 9 och Kalmar 1 är två fastigheter på Torpa i centrala Jönköping. Båda
byggnaderna är uppförda under tidigt 1900-tal och är lokaliserade med ett avstånd
om ca 700m ifrån varandra. Ägarna av respektive fastighet har ansökt om bygglov
för råvindarna, men trots byggnadernas likhet fått olika slutliga utlåtanden. Se
bilaga 1-2.
Båda bygglovsansökningarna presenterar ombyggnadsförslag till mindre
lägenheter utan uppfyllda krav på tillgänglighet. Båda ansökningarna innebär också
en förändring av taksiluetten då fönster för ljusinsläpp måste etableras. Bygglovet
gällande ombyggnad av Kalmar 1s råvind beviljades medan liknande ansökan
gällande Läderlappen 9 avslogs.
En analys av bygglovsutlåtandena ska genomföras. Detta för att utreda
problematiken kring motstridiga krav vid bygglovshandläggningen.
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1.2 Syfte och mål
Ombyggnationer av råvindar utreds. Syftet med examensarbetet är att belysa föroch nackdelar vid undantag från krav eller detaljplanen.
Målet är att utreda de faktorer som är avgörande för godkännande respektive
avslag av byggloven gällande ombyggnation av råvindarna i fastigheterna
Läderlappen 9 och Kalmar 1.
För att uppnå målet med denna rapport besvaras följande frågeställningar:
• Hur värderas motstridiga krav?
• Vilka skäl har legat till grund för de olika bygglovsbesluten?
• Varför medgav man undantag i ett fall men inte i det andra?

1.3 Metod och genomförande
Tre olika metoder har använts i arbetet med rapporten. Frågeställningarna
besvaras genom fallstudie, litteraturstudie samt intervjuer.
1.3.1

Hur värderas motstridiga krav?

För att besvara frågeställning 1 används metoderna litteraturstudie samt intervjuer.
1.3.2

Vilka skäl har legat till grund för de olika bygglovsbesluten?

Frågeställning 2 besvaras genom fallstudie av de två referensobjekten samt av
intervjuer.
1.3.3

Varför medgav man undantag i ett fall men inte i det andra?

Genom litteraturstudie, intervjuer samt fallstudie besvaras frågeställning 3.

1.3.4

Metodbeskrivning

Referensobjekt och information kring dessa har tillhandahållits av Bygginvest samt
HSB Gambrinus. Fastigheterna Läderlappen 9 och Kalmar 1 har legat till grund
för den analys av bygglovsbeslut som utförts gällande råvindar på Torpa. Hos
fastighetsbolagen har VD Fredrik Erlandsson samt Fastighetschef Mikael Carlsson
kontinuerligt besvarat frågor kring de båda fastigheterna.
Arbetets fokus ligger i att undersöka hur och varför utfallen blev olika för de två
referensobjekten. Strategin för arbetet blev därför att utföra en fallstudie. Då
kontakt med berörda personer och besök i områdena har varit möjligt, har arbetet
kunnat utföras enligt denna forskningsstrategi. [4]
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För att få en fördjupad förståelse om de generella förutsättningarna var en
förundersökning nödvändig. Litteraturstudier samt informationsinsamling via
internet har utförts. Detta för att få kunskaper om vindslägenheternas historia och
de allmänna förutsättningarna som krävs för en lyckad ombyggnation. För att
kunna utreda de krav och riktlinjer som gäller vid en ombyggnation av en råvind
har regelverken PBL, BVL, BBR och BVF studerats. Länsmuseets
områdesinventering av Torpa har även använts för att inhämta kunskap om
platsen samt de kulturhistoriska värden som finns på och kring fastigheterna.
Kontakt via e-post samt telefonsamtal med Länsmuseet i Jönköping har varit en
nödvändighet i insamlingen av fakta kring stadsdelen Torpa, i Jönköping.
Som en del i förundersökningen har detaljplaner för området studerats. Tät
kommunikation med Stadsbyggnadskontoret har även förekommit för ökad
förståelse. Genom intervju med Cecilia Idermark, bygglovsarkitekt på
Stadsbyggnadskontoret i Jönköping, har information om handläggningen av
bygglovsansökningar samt beslutsgrundande motiv tillhandahållits.
Förutsättningarna för de båda referensobjekten har noga undersökts. Underlag i
form av ritningar har tillhandahållits från fastighetsägarna Bygginivest samt HSB
Gambrinus. Fastigheterna har vid ett flertal tillfällen besökts för att skapa en
uppfattning om dess placering samt inverkan i kvarteret.
Tomas Kruth, ansvarig näringspolitiker, hos branschorganisationen
Fastighetsägarna i Jönköping har bidragit med uppgifter kring ombyggnationer av
råvindar samt potentiella fastigheter. Information kring problematiken och
samhällsdebatten inom kommunen har också tillhandahållits, med avseende på
vindsombyggnader.

1.4 Avgränsningar
Arbetet redovisar hur motstridiga krav värderas vid en ombyggnad av en råvind.
Två referensobjekt, Läderlappen 9 samt Kalmar 1 i Jönköping, används för att
tydliggöra de principiella argumenten vid bygglovsbeslutet av en råvind.
En övergripande förundersökning inom byggnadsteknik samt generella krav för
ombyggnation av en befintlig fastighet utförs. Kulturhistoriska aspekter undersöks
också som en del av förundersökningen.
Därefter avgränsas arbetet till två referensobjekt, Läderlappen 9 samt Kalmar 1,
varpå förkunskaperna tillämpas i en jämförande studie. Fastigheternas specifika
förutsättningar utreds och granskas i förhållande till stadsbyggnadskontorets
bygglovsbeslut.
Utredningens tyngdpunkt ligger på bygglovshandläggningen och de undantag från
kraven eller detaljplanen som förekommer.
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Referensobjektens projekterade planlösningsförslag analyseras inte, med avseende
på lägenheternas positiva och negativa kvaliteter. Arkitektoniska aspekter beaktas
inte i någon större utsträckning.

1.5 Disposition
Kapitlet Teoretisk bakgrund behandlar de grundläggande förutsättningarna som
finns för en ombyggnation av en råvind. Här presenteras utredande information
om vindsvåningens historia, byggtekniska aspekter, föreliggande krav samt
kulturhistoriska och stadsbildmässiga värden vid en ombyggnad.
Kapitlet Genomförande innehåller specifika förutsättningar för referensobjekten
Läderlappen 9 och Kalmar 1, samt ett förtydligande av bygglovsbesluten som
ligger till grund för arbetet. Här utreds även fastigheternas betydelse i
omgivningen samt de riktlinjer som gäller vid förändring av en byggnad på Torpa i
Jönköping.
I kapitlet Resultat avgränsas arbetet till en jämförelse av de två referensobjekten.
Relevanta skillnader mellan fastigheterna definieras och de huvudsakliga
argumenten för de skilda bygglovsutlåtandena klargörs. Här presenteras även hur
motstridiga krav värderas vid bygglovsbeslut gällande ombyggnationer av råvindar
på Torpa.
I kapitlet Diskussion och slutsatser diskuteras resultatet, oklarheter och betänkligheter.
Här anges även de potentiella felkällor som kan ha påverkat slutprodukten. En
sammanfattning av de resultat som uppnåtts samt de frågeställningar som legat till
grund för arbetet presenteras och besvaras. Slutsatser som kunnat dras av arbetet
tydliggörs och funderingar kring dessa konkretiseras.
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2 Teoretisk bakgrund
Vindslägenheter är ett relativt nytt begrepp sett ur ett svensk perspektiv med
undantag för de stora ateljévåningarna som byggdes under tidigt 1890-tal.
Ombyggnationer av oinredda råvindar började göras under 1950-talet men kom
att expandera först under högkonjunkturen på 1980-talet. [2]
Att expandera fastigheten med ytterligare bostäder skapade intresse hos många
fastighetsägare som snabbt såg de ekonomiska fördelarna med en ombyggnad. De
ofta öppna planlösningarna på byggnadernas vindar, som tidigare nyttjats likt
torkrum för tvätt, stod nu tomma med anledning av teknikens framfart. Dessa
med möjligheter att skapa lägenheter i attraktiva områden av staden. Så kallade
”byggmästarvåningar”, där byggföretag iordningställde vindar utan egentlig
samverkan med arkitekt eller köpare, blev allt vanligare. Dock i första hand
förekommande i storstäderna, främst Stockholm. [2]
I dagsläget finns ett flertal företag som arbetar med att enbart förvärva råvindar
och iordningställa dessa för framtida boende.

2.1 Kulturhistoriska och stadsbildsmässiga värden
De stränga krav som finns idag gör det svårt att skapa ytterligare bostäder i äldre
byggnader där hiss måste installeras. Detta på grund av byggtekniska
komplikationer men även med anledning av de bevarandeskydd som ofta finns
kring de möjliga objekten eller i dess omgivning.
Med bevarandeskydd definieras byggnadens värde i förhållande till omgivningen
eller tidigare funktion. Bevarandeskyddet kan även förekomma på de landområde
där byggnaden är belägen. Ett exempel kan vara en fastighet av kulturhistoriskt
värde där historiskt intressanta aktiviteter pågått. Ett annat exempel kan vara en
hel stadsdel som representerar en viss epok i historien, där ingrepp på fasaden inte
får göras. Uppskattningsvis tillhör ca 30 procent av landets areal
bevarandeskyddade områden. [5]-[6]
Att få tillstånd att förändra en byggnad som är klassad likt detta eller är placerad i
en skyddsklassad miljö kan många gånger vara svårt och leda till en långdragen
juridisk process. [5]

2.2 Lagstiftning och bygglov
När en byggnad ska uppföras i Sverige regleras detta av ett flertal lagar och krav.
För att kontrollera att dessa följs ska en bygglovsansökan och en bygganmälan
utföras innan byggstart. [7]

10

Teoretisk bakgrund

2.2.1

Ansökan och anmälan vid ombyggnad

Vid ny- och tillbyggnation i Sverige ska en bygglovsansökan lämnas in till
kommunen. Även för vissa ombyggnationer kan en ansökan krävas. Vilka åtgärder
som kräver bygglov framgår i Plan och bygglagen (PBL). [8] Bygglovshandläggare
hos kommunen behandlar ärendet och presenterar ett förslag till beslut. Det är
sedan Stadsbyggnadsnämnden som fastställer om ansökan beviljas eller avslås. [9],
[10]
En bygganmälan ska lämnas till kommunen minst tre veckor innan byggarbetet
påbörjas. Vid granskning av en bygganmälan hanteras frågor angående tekniska
egenskapskrav och hur byggherren ska uppfylla dem. Detta utförs i form av
kontroller och checklistor. [11]
Vid byggnadsnämndens granskning av ansökan prövas byggnadens placering och
utformning. Hänsyn tas till hur väl byggnaden passar in i det omgivande
landskapet och att den inte medför negativa effekter för omkringliggande
bebyggelse. Val av färg samt utformningen av byggnaden har också inverkan vid
granskningen. [10]
Beroende på hur kommunens detaljplan är utformad kan en byggnation begränsas.
Detta exempelvis genom antalet våningar eller byggnadens höjd. [10]
2.2.2

Avsteg från kraven eller detaljplanen

Stadsbyggnadsnämnden har möjlighet att medge avsteg från kraven eller
detaljplanen. Avsteg kan tas vid byggnadstekniska eller kulturhistoriska hinder,
eller om tillgänglighetskravet är uppenbart oskäligt med hänsyn till ombyggnadens
omfattning och byggnadens standard. Avsteg kan endast ske genom prövning av
det enskilda fallet. [12]
2.2.3

De tekniska egenskapskraven

De tekniska egenskapskraven finns beskrivna i Byggnadsverkslagen (BVL).
Ändringar som sker vid en ombyggnation ska uppfylla de tekniska egenskaper
som anges i BVL 2 §, 2 a § samt 3 §. De tekniska egenskapskraven omfattar: [13]
1. Bärförmåga, stadga och beständighet
2. Säkerhet i händelse av brand
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö
4. Säkerhet vid användning
5. Skydd mot buller
6. Energihushållning och värmeisolering
7. Lämplighet för avsatt ändamål
8. Tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga
9. Hushållning med vatten och avfall
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2.2.4

Varsamhetskraven

Lagen är utformad som en hänsynsregel och beskriver hur ändringar ska utföras
snarare än vad som inte får göras. Vid en ombyggnation är det viktigt att ta vara
på byggandens byggtekniska, historiska, kulturhistoriska och miljömässiga värden.
Detta regleras i PBL 3 kap, 10 §-13 §. [14]
Kravet om varsamhet reglerar även ett förbud gällande förvanskning. Med
förvanskningsförbudet menas inte att förbjuda förändring, utan att bevara och
skydda delar av byggnaden som gör den värdefull. [15]
2.2.5

Följdkrav

Följdkrav blir aktuellt när ändringen medför att byggnaden får en förlängd
brukningstid eller när användningssyftet förändras. Vissa delar av byggnaden som
indirekt berörs av en ändring kan tvingas uppfylla nya krav.
Som exempel kan en hiss behöva installeras som ett följdkrav vid en
ombyggnation eller ändring av en byggnad. Om kravet anses oskäligt görs en
bedömning med hänsyn till ändringens omfattning och byggnadens standard. [16]

2.3 Byggnadstekniska aspekter
En förutsättning för att en vind ska kunna byggas om till bostäder är att stommen
klarar ytterligare belastning samt att takhöjden är tillräcklig. Många fastigheter från
tidigt 1900-tal är utförda med så kallade svenska takstolar, se figur 1. Ramverk likt
detta ger en gedigen konstruktion med fördelen i en mindre virkesmängd. [17]

Figur 1:

Svensk takstol.
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Ramverket fördelar de laster som kan komma att belasta konstruktionen och är
starkt förankrad i bärande bjälkar i bjälklaget. De fria ytorna som skapas på vinden
ger en förutsättning för en ombyggnation även i ett långt senare skede. [17]
Ljusinsläpp
Möjligheten till att etablera takkupor eller takfönster för ljusinsläpp ligger också
som en förutsättning till vidare ombyggnad. Dessa måste inrättas så att sovrum,
kök samt vardagsrum har tillgång till dagsljus. Var fönster kan etableras måste
utredas och utföras genom en avväxling av takstolen.
Installationer
En förutsättning är att de nödvändiga El- och VVS installationerna kan etableras i
eller ovan det befintliga bjälklaget utan att skada konstruktionen. Även
korrigeringar i yttertakets utförande måste göras för att tillgodose ett gott inomhus
klimat. Problem vid förändringar i taket kan uppstå då många äldre byggnader
etablerat funktioner för ventilation i takkonstruktionen. Vid en ombyggnation
måste därför nya ventilationslösningar utredas och lösas rent byggnadstekniskt.
Detta för att undgå kondens och snöansamlingar på taket som kan innebära risker
för förbigående människor på gatan nedanför. [18]
Huruvida en ombyggnad är möjlig måste utredas i vart enskilt fall och kan aldrig
generaliseras.
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3 Genomförande
Torpa är en centralt belägen stadsdel i Jönköping som vuxit fram under de sista
hundra åren. Tidstypiska idéer och arkitektoniska strömningar har i olika skeden
format stadsdelen till vad den är idag. Huvuddelen av stadsdelen uppfördes under
1910-1945 och är därför den epok som bebyggelsen mest präglats av.
Tillbyggnader samt utbyggnader av befintliga fastigheter har på området skett
fortlöpande och har därför olika tidstypiska uttryck. Dock inte i sådan
utsträckning att det påverkar stadsbilden utan överlappar och smälter in i den
övriga omgivning. [19]
Ur kulturhistoriskt perspektiv ska poängteras att var epoks tidstypiska
byggnadssätt bör respekteras och tolkas som ett uttryck för sin tid. Med detta
menas att samtliga byggnader direkt speglar stadsbyggnadshistorien på Torpa. För
att befintliga byggnader ska få behålla sitt kulturhistoriska och stadsbildsmässiga
värde måste renoveringar och förändringar ske med varsamhet. [19]
För att större varsamhet ska efterlevas har Länsmuseet i Jönköping formulerat
riktlinjer som ska tillämpas vid förändring av befintlig bebyggelse inom vissa
kulturhistoriska miljöer. Dessa anses beskriva särskilt väl bevarade partier av
Torpa vars gatunät samt byggnadssätt reflekterar stadsdelens utveckling. [19]
Områdesindelning: [19]
Område 1 - Drottninggatan med Idas skola och Munksjös portbyggnad
Område 2 - Centrala Torpa
Område 3 - Området kring Brahegatan – Barnarpsgatan
Område 4 - Kvarteret Medaljen och Mjölnaren samt kvarteret Masen
Läderlappen 9 och Kalmar 1 är två fastigheter som är belägna på stadsdelen Torpa
i Jönköping. Båda är uppförda under tidigt 1900-tal och har liknande
förutsättningar rent byggnadstekniskt. Fastigheterna är placerade i olika områden
vilket medför att olika riktlinjer för bevarande vid ändring av byggnad är gällande,
se områdesindelning ovan. Riktlinjerna är inga krav men ska i största möjliga
utsträckning tillämpas, även på vissa omkringliggande byggnader och områden.
[19]
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3.1 Läderlappen 9
Flerbostadshuset Läderlappen 9 är beläget i centrala Jönköping med nära avstånd
till service och handel. Fastigheten har även ett nära avstånd till högskoleområdet i
Jönköping och är därför ett intressant objekt i avseende av studentbostäder.

Figur 2:

Fastighetens placering.

Figur 3:

Läderlappen 9, Sturegatan.

Fastigheten är uppförd 1929 och ingår i detaljplanen från år 1940-04-05.
Byggnaden har under hela sin livslängd brukats som bostadshus och genomgick
en omfattande renovering 1985. [20] Fastigheten ägs i dagsläget av
fastighetsbolaget Bygginvest.
Byggnaden består av ett källarplan, tre bostadsplan samt ett vindsplan som idag är
outnyttjat. Fastigheten rymmer totalt 22 lägenheter i form av två- samt
trerummare och har en byggarea om ca 500m2.
Fasaden är utförd i ljus puts med många tidstypiska inslag i fönster och
entrépartier mot gatan. Taket har flera rektangulära takkupor både mot gata och
gård. Se figur 4.

Figur 4:

Fasad mot sydväst, Läderlappen 9.
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Föreslagen utformning av vindsplanet
Fastigheten Läderlappen 9 har ett vindsplan med fyra anslutande trapphus.
Planlösningen är öppen och murstockarnas placering ger förutsättningar att skapa
mindre lägenheter.

Figur 5:

Sektion, Läderlappen 9.

Fastighetsägarna Bygginvest har tagit fram ett förslag för att genomföra en
ombyggnation av fastighetens råvind. Förslaget omfattar totalt 12 nya
studentlägenheter om ca 32m2/lägenhet. Samtliga innehållande wc/bad, sovrum,
vardagsrum och kokvrå. Se bilaga 3. [20]

Figur 6:

Planlösningsförslag av vindsplanet, Läderlappen 9.
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3.1.1

Stommen i korthet

Fastighetens stomme utgörs av bärande ytterväggar, lägenhetsskiljandeväggar samt
bärande bjälklag. Stommen är i huvudsak murad. Något som var ett vanligt
förkommande byggtekniskt utförande under tidigt 1900-tal. Den murade
stommen skapar en tung och stark konstruktion. [19] Taket är uppfört med
svenska takstolar med ett centrum avstånd på 1200mm. [17]

3.1.2

Takkupor

En förutsättning för att vinden ska kunna byggas om är att varje lägenhet har
tillgång till dagsljus. [21] Som fastigheten är utformad i dag krävs det att ytterligare
takkupor eller takfönster etableras mot gatan och innergården. Detta för att
tillgodose de krav som finns gällande hälsa, hygien och miljö. En etablering av
behövliga takkupor är på Läderlappen 9 byggtekniskt möjligt. [20]

3.1.3

Hissinstallationer

Samtliga planerade lägenheter har direkt tillgång till trapphus som når hela vägen
ned till källarplanet där tvättstuga samt gemensamhetslokaler finns lokaliserade.
Alla trapphus har även direkt anslutning till innergården vilken i dagsläget
innefattar en större yta för lek och rekreation.
Då fastigheten byggdes under tidigt 1900-tal var förutsättningarna och kraven
annorlunda. Flerbostadshus av denna karaktär utfördes ofta utan hisschakt där
trappan utgjorde transporten mellan husets olika våningsplan. Detta är i
förhållande till dagens krav inte acceptabelt ur tillgänglighetssynpunkt. [22]
En bygglovsansökan gällande fastighetens råvind skulle behöva innefatta en
lösning av tillgängligheten. [22] Detta genom en installation av en hiss i samtliga
trapphus. Då en hiss ska installeras finns ett flertal alternativ som genom
principiellt utförande kan beskrivas likt figur 7 - 9.
Inbyggd hiss
En hissinstallation i ett självbärande hisschakt skulle principiellt fungera som ett
alternativ. Alternativet skulle då inte inskränka på den befintliga konstruktionens
bärighet.
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Figur 7:

Inbyggd hiss, princip lösning.

En inbyggd hiss kan etableras i en av de befintliga lägenheterna som ligger i
anslutning till trapphuset, se figur 7. [23] Från gatan skulle detta innebära en
oförändrad fasad. En större lägenhetsyta på respektive våningsplan skulle dock gå
förlorad och den uthyrbara ytan skulle reduceras. Förändringen skulle innebära att
sex befintliga tvårummare skulle behöva byggas om till enrummare.
Utanpåliggande hiss- och trapphus
Att etablera en utanpåliggande hiss genom att expandera trapphuset med en
tillbyggnad ses som ett ytterligare alternativ. [23] Detta likt principiellt utförande,
se figur 8. En tillbyggnad skulle bevara fastighetens befintliga planlösningar och
inte inskränka på den befintliga konstruktionen. Lösningen är ett bra alternativ ur
byggtekniskt perspektiv.

Figur 8:

Utanpåliggande hiss- och trapphus, princip lösning.
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Etagevåning med inomhustrapp
Genom att skapa lägenheter i två plan kan råvinden i fastigheten nyttjas utan
vidare installation av hiss. [23]-[26] Detta kan ske genom expansion av befintliga
lägenheter eller enligt principlösning, se figur 9. Ett krav är dock att
basfunktionerna kök, badrum, sovrum samt vardagsrum skall finnas tillgängliga på
lägenhetens första plan.

Figur 9:

3.1.4

Etagevåning med inomhustrapp, princip lösning.

Kulturhistorisk miljö – Område 2

Det finns ett visst bevarandeskydd på området där fastigheten är belägen. Genom
en områdesinventering har Länsmuseet i Jönköping fastställt kulturhistoriskt
intressanta miljöer på Torpa och utarbetat riktlinjer för området. Riktlinjerna
påverkar direkt förutsättningarna vid en ombyggnation av Läderlappen 9, beläget i
område 2. [19] Se figur 10.
Område 2 definieras som kvarteren på ömse sidor om Klostergatan samt mellan
Idas skola och Torpagatan. Kvarteren anses ha en tydlig klassisk stil och
välbevarad stadsbebyggelse från perioden omkring 1915-1930. Området anses
enhetligt och har god överrensstämmelse mellan planintentioner och förverkligad
bebyggelse. Ett visst värde finns även i det slutna byggnadssättet och uttrycket i de
trevåningar höga bostadshusen. Samtliga med fasader av ljust färgad puts. [19]
En tidstypisk detalj är även fastigheternas högt belägna fönster samt saknaden av
entréer mot gatan. Med entréerna mot innergården förstärks den slutna
kvarterskänslan och gårdsrummets karaktär. Bebyggelsens utformning markerar en
klar gräns mellan gatans offentliga rum och gårdens halvprivata sfär. [19]
Upprättade riktlinjer berör i första hand byggnadens helhet samt dess uttryck i
miljön. Vid till- och ombyggnad samt restaurering ska byggnaderna behandlas med
varsamhet. Detta innebär att karaktärsdragen hos dörrar och fönster mot gatan
och innergården ska bevaras. Viktigt är också att bibehålla fasadens karaktär med
dess ursprungliga ljusa färger. [19]
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För att möjliggöra en ombyggnad av Läderlappen 9:s råvind krävs att hissar
installeras samt att takkupor tillkommer för ljusinsläpp. Länsmuseets riktlinjer
anger att om- och tillbyggnader likt detta ska ske med särskild varsamhet. [19]
Tillbyggnader av hiss och trapphus i avvikande material är främmande för såväl
20- som 30- tals hus och bör därför undvikas. Att realisera en sådan tillbyggnad
för att tillgodose tillgänglighetskraven är därför inte möjlig. [19]
Riktlinjer för tillbyggnader av takkupor finns beskrivna i Länsmuseets rapport.
Förändringar av taksilhuetten ska ske återhållsamt och nya större takkupor bör
undvikas. Takpåbyggnader för fläktar- och hisstrummor i utsatta lägen bör också
undvikas. Den karakteristiska takkupan från 1930-tal är nätt och ofta
halvmåneformad. [19]
Fastighetsförvaltaren har tidigare försökt få tillstånd att tilläggsisolera fastigheten
på utsidan men fått avslag. [20] Detta med anledning av det bevarandeskydd som
finns. Att utvändig tilläggsisolera fastigheten skulle förvanska husets proportioner
och arkitektoniska uttryck. [19]

3.1.5

Byggnadsnämndens utlåtande

År 2001 ansökte fastighetsägaren Bygginvest om bygglov för fastigheten
Läderlappen 9:s råvind. Bygglovshandlingarna presenterade en ombyggnation av
fastighetens vindsplan vilket skulle ge 12 nya studentlägenheter om ca 32m2
vardera, se bilaga 3. Bygglovet avslogs då tillgänglighetskravet inte uppnåtts samt
att ansökan stred mot gällande detaljplan. Se bilaga 1.
Fastigheten som ingår i detaljplanen från 1940-04-05 skulle enligt ansökan inte
tillgodose de krav som reglerar tillgängligheten. Området har särskilda
bevarandevärden och den karaktäristiska miljön får inte förändras. Som följd av
detta kan inte de byggtekniska kraven uppfyllas. Detta främst med avseende på en
installation av en hiss. Enligt Länsmuseets riktlinjer anses en tillbyggnad för en
hiss som olämplig på området. [19]
Avslaget motiveras även av förändringen i fastighetens totala byggnadshöjd. Vid
en etablering av takkupor skulle byggnadens maximalt tillåtna höjd överskridas
med 2,1m. Detta då största tillåtna bygghöjd enligt detaljplanen är 10,8m. Se bilaga
4.
De noterade avvikelserna från kraven och detaljplanen bedöms inte som mindre.
Se bilaga 1.
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Figur 10:

Område 2.
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3.2 Kalmar 1
Flerbostadshuset Kalmar 1 är beläget i centrala Jönköping, med ett avstånd om ca
500m från stadens högskoleområde. Service och handel finns inom nära avstånd
och fastigheten anses på bostadsmarknaden som mycket attraktiv med sitt centrala
läge, se figur 11.

Figur 11:

Fastighetens placering.

Figur 12:

Kalmar 1, Brahegatan.

Fastigheten är uppförd 1906 och ingår i detaljplanen från år 1961-11-11.
Ursprungligen hade fastigheten endast två våningsplan och hörn av tornkaraktär i
tre våningar. Under 1930-talet kompletterades fastigheten med ytterligare en
våning mellan tornen, från två till tre bostadsplan. Bostadshuset ägs i dagsläget av
fastighetsbolaget HSB Gambrinus och genomgick en omfattande ombyggnation i
början av 2000-talet då råvinden byggdes om till 12 studentbostäder. [27]
Byggnaden består av ett källarplan samt fyra bostadsplan. Fastigheten har idag
totalt 42 lägenheter uppdelat på två- samt trerummare. Byggarean är ca 700m2
med en sluten innergård. Samtliga lägenheter är i dagsläget uthyrda. Se bilaga 5.
Fastigheten har en ljust putsad fasad samt många tidstypiska inslag av
barockjugend. Exempelvis halvmåneformade takkupor samt ett tydligt definierat
källarplan, se figur 13.

Figur 13:

Fasadritning, Kalmar 1.
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3.2.1

Stommen i korthet

Fastighetens stomme utgörs av bärande ytterväggar, lägenhetsskiljande väggar
samt bärande bjälklag. Stommen är i huvudsak murad för omhändertagande av
vertikala laster samt har ett bjälklag av trä. Den stabila och starka stommen som
en murad konstruktion skapar har varit en förutsättning för att vinden ska kunna
inredas. Detta då ytterligare laster skapas vid en ombyggnation. [27] Taket är
uppfört med svenska takstolar som är placerade på ett centrum avstånd om
1200mm. [17]
3.2.2

Kulturhistorisk miljö – Område 3

Det finns ett visst bevarandeskydd på område 3 där fastigheten är belägen, se figur
14. Område 3 utgörs av tidstypisk funktionalistisk bebyggelse. För att säkerställa
att varsamhet vidtas vid förändringar av fastigheter belägna i området gäller
Länsmuseets riktlinjer. [19] Stadsbyggnadskontoret tolkar förutsättningarna hos
var enskild byggnad vid ombyggnationer och ingrepp.
Utifrån en områdesinventering definieras kvaliteter och värden hos Kalmar 1. De
genomgående ljusa fasaderna betonas ha en stor betydelse för stadsbilden och
anses knyta ihop de funktionalistiska epoken med den äldre bebyggelsen på Torpa.
De lummiga planteringarna som finns har ett visst kulturmässigt värde och ska
behandlas med varsamhet. Detta gäller även de trädplanteringar som tydligt
markerar det publika rummet mot gatan. [19]
Riktlinjerna vid om- och tillbyggnad samt restaurering gäller främst då
förändringar av fastigheten sker mot gatan. Speciell hänsyn ska tas till
byggnadernas karakteristiska särdrag samt tidstypiska detaljer. Detta för att
undvika förvanskning. Varsamhet ska vidtas vid tillbyggnad av takkupor och
utföras i traditionell och tidstypisk karaktär. [19]
En tillbyggnad för en installation av en hiss anses vara olämpligt på området. En
förändring av fasaden i avvikande material ses som främmande för 30-tals hus och
bör därför undvikas. Hisstrummor och hisstoppar anges också olämpliga och
skulle uppfattas som inskränkande på stadsbilden. [19]
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Figur 14:

Område 3.

24

Genomförande

3.2.3

Den ombyggda råvinden

Fastigheten Kalmar 1 har i dagsläget en inredd vind med totalt 12
studentlägenheter, se figur 15. Vindsplanet byggdes om under tidigt 2000-tal efter
ett långdraget tvistande gällande bygglov. Problematiken låg framförallt i den
bristfälliga lösningen av tillgängligheten i byggnaden. Då fastigheten inte hade
någon hiss och heller ej kunde beviljas en tillbyggnad, så beslutades att ett
undantag från kraven skulle godkännas. Se bilaga 5.

Figur 15:

Vindsplan, planlösning Kalmar 1.

För att tillgodose kravet om dagsljus etablerades behövliga takkupor på
fastighetens tak. Dessa med tidstypisk form för att tillmötesgå detaljplanen och
inte förvanska kulturmiljön.[19]

Figur 16:

Halvmåneformade takkupor, principiellt utförande.

25

Genomförande

3.2.4

Byggnadsnämndens utlåtande

Beslutet om bygglov gällande fastigheten Kalmar 1 fattades 2000-03-16 av
Stadsbyggnadsnämnden i Jönköpings kommun. Ansökan gällde en ombyggnation
av fastighetens råvind till 12 studentbostäder om ca 30m² vardera. Bygglovet
accepterades trots att tillgänglighetskravet inte uppnåtts samt stred mot gällande
detaljplan. Se bilaga 2.
Enligt den gällande detaljplanen för området, antagen 1961-11-11, tilläts inga
vindsvåningar att inredas. Antalet våningar begränsades av detaljplanen till tre
stycken och gav därför inte möjlighet till ytterligare bostadsplan. Se bilaga 6.
Stadsbyggnadsnämnden godkände bygglovsansökan trots avvikelser från
detaljplanen och kraven. Detta i konflikt med Plan och bygglagen, 8 kap. 11 §. Se
bilaga 7.
Byggnadsverksförordningen § 12 behandlar särskilda krav vid uppförande av
byggnader. Under § 12 beskrivs bl.a. krav på tillgänglighet genom hiss eller annan
lyftanordning för en byggnad med tre våningar eller fler. Se bilaga 8. HSB
Gambrinus presenterade under handläggningstiden fyra olika lösningar på
tillgängligheten inom byggnaden. Efter en noggrann granskning konstaterades att
byggnaden inte kunde göras tillgänglig inom rimliga kostnader. Ett ökat behov av
studentbostäder och ett samhällsnyttigt motiv medförde dock att bygglovet
accepterades.
Yttranden
Kommunstyrelsens tekniska utskott konstaterade att HSB Gambrinus undersökt
möjliga lösningsalternativ på tillgänglighetsproblematiken utan att finna någon
lönsam lösning. Då behovet av studentlägenheter var stort rekommenderade ändå
tekniska utskottet att bygglov skulle beviljas i detta ärende.
Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Jönköping ville inte stödja några
dispenser från hisskravet. Yttrandet grundades på ambitionen att skapa full
delaktighet och jämlikhet i samhället. För att kunna uppnå detta måste
tillgänglighetskravet följas.
Beslutet har även grundats på ett yttrande från Länsmuseet. Då en förändring av
vinden inte ansågs medföra någon förvanskning av byggnaden hade Länsmuseet
inga invändning mot förslaget. Detta under förutsättning att de tillbyggda
takkuporna skulle utföras i tidtypiskt stil så att de passade in i omgivningen.
Detaljritningar som angav utformningen av takkuporna skulle upprättas och
redovisas vid bygglovet. Detta för att säkerställa att dimensionerna och
utformningen av detaljerna skulle ske med stor omsorg. [19]
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4 Resultat och analys
Genom en analys av fastigheterna Läderlappen 9 och Kalmar 1 har argument vid
värderingen av motstridiga krav kunnat konstateras. En jämförelse mellan de två
referensobjekten och deras förutsättningar har utförts. Detta för att klargöra
skillnader samt urskilja de grundläggande skälen för fastigheternas olika
bygglovsutlåtanden.

4.1 Värdering av motstridiga krav
Vid en ändring av en befintlig fastighet gäller de krav och den detaljplan som finns
för området där fastigheten är belägen. Kraven innefattar tillgänglighetskrav,
bevarandekrav samt regler kring hygien, hälsa och miljö. Principiellt gäller att
dessa ska följas i största möjliga mån för att eftersträva lika villkor för alla. Då
varje enskild fastighet har individuella förutsättningar måste dock kraven tolkas
utifrån det specifika objektet. Med detta menat att varje fall är unikt och en
generalisering av beslutsgrunderna vid handläggningen av en bygglovsansökan kan
inte ges. Detta gäller även de avvikelser kraven eller detaljplanen som emellanåt
förekommer. [9]
Då en bygglovsansökan granskas av byggnadsnämnden är det i första hand
förslagets överensstämmelse gentemot detaljplanen samt dess inverkan på
omkringliggande bebyggelse som bedöms. [9] Detta sker genom en samgranskning
av dokumentationen från inverkande instanser, så som exempelvis Länsstyrelsen
och Länsmuseet i kommunen. Om fallet är tveksamt i något avseende eller är av
allmänintresse lyfts ansökan till Stadsbyggnadsnämnden som ger ett slutgiltigt
beslut. Stadsbyggnadsnämnden kan låta höra berörda parter och experter för
yttranden som sedan kan jämkas in i det slutliga beslutet.
Betydelsefulla aspekter vid granskning av bygglovsansökan:
•
•
•
•
•

Detaljplanen
Omkringliggande bebyggelse samt förändringens påverkan på miljön
Kulturarv, byggnadsvård samt stadsbildsmässiga värden
BBR08 - Byggteknik
Samhällsutveckling & näringspolitik

I realiteten är inget fall svart eller vitt. Ofta förekommer motsägelsefulla argument
inom samma ärende, där krav utgör ett hinder för andra bestämmelser och behov
eller tvärtom. Ett exempel på detta kan vara då ett bevarandekrav finns på en
fastighet eller då avvikelserna inte är av betydelsefull karaktär. Principiellt gäller att
summeringen av mängden avvikelser från kraven hos en ansökan måste klassas
som mindre för att accepteras. En bygglovsansökan som inte fullt bemöter kraven
kan följaktligen godkännas trots att den är bristfällig.
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4.1.1

Mindre avvikelser

Ett bygglov kan godkännas trots mindre avvikelser från kraven eller detaljplanen.
Den principiella motiveringen till ett godkännande av mindre avvikelser är att
avsteget inte är av betydelsefull karaktär. Förändringar kan ske så länge inverkan
på omkringliggande bebyggelse eller miljö är obetydlig samt att resultatets positiva
effekter överväger nackdelarna. I de fall då avvikelser från detaljplanen måste
göras för att tillgodose exempelvis hygien, hälsa och miljö kan dessa principiellt
accepteras om dessa sker i mindre mängd. [24]-[26]
Exempelvis kan den högsta tillåtna byggnadshöjden överstigas vid etablering av
takkupor på en befintlig fastighet. Detta då en större mängd takkupor har
inverkan på beräkningsmodellen av den totala byggnadshöjden. För att tillmötesgå
kraven kring hygien, hälsa och miljö krävs dock att takkupor etableras för tillgång
till dagsljus. [21],[22] I de fall då de kompletterande takkuporna inte påtagligt
påverkar stadsbilden eller förvanskar kulturmiljön kan en mindre avvikelse från
detaljplanen accepteras.
Tabell 1:

Avvikelser som vid mindre inverkan kan accepteras

Detaljplanen:

Antal våningar
Total byggnadshöjd
Inredning av vind

Särskilda bevarandevärden kan föreligga en byggnad eller ett område. Dessa har
stor betydelse vid granskningen av bygglovet och den förändring som ska utföras.
Speciella riktlinjer vid ombyggnationer av befintliga fastigheter finns ofta som
komplement till detaljplanen och specificerar landområdets särdrag och karaktär.
Dessa riktlinjer grundar sig i bevarandekraven och motarbetar i stor utsträckning
de följdkrav som finns vid om- och tillbyggnader. [16] Riktlinjerna kan därför ofta
verka som principiella argument emot tillgänglighetskravet. Detta då förändringar i
fastigheten skulle medföra en förvanskning av den befintliga fastigheten och
kulturmiljön. [9]
Tabell 2:

Argument av särskild betydelse

Detaljplanen:

Kulturhistoriska värden
Stadsbildsmässiga värden

Avvikelser från kraven eller detaljplanen kan accepteras om avvikelserna anses
mindre eller om särskilda skäl föreligger. Vid förändring av en befintlig byggnad
tillkommer tidigare nämnda följdkrav som många gånger blir svåra att uppnå.
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Kravet om tillgänglighet är i sammanhanget den största utmaningen. Exempelvis
kan nödvändiga, byggtekniska lösningar användas som principiella argument emot
kraven eller detaljplanen om dem kan påvisas vara olönsamma, orimliga eller inte
möjliga. Ett annat exempel kan vara en tillbyggnad av en utanpåliggande hiss i
trapphus där tillgänglighetskraven inte tillgodoses. Med anledning av en byggnads
bevarandevärden kan en påtaglig förändring, så som en tillbyggnad, vara svår att
genomföra. Detta regleras i bevarandekraven och kan därför styrkas som ett
principiellt motargument till tillgänglighetskraven. [9]

Figur 17:

Argument emot kraven och detaljplanen skapas då normer motsäger
varandra.

Om särskilda allmänintressen finns på området eller kring byggnaden kan
diskussioner och granskningar utföras av kommunens förtroendevalda. Detta sker
genom Stadsbyggnadsnämnden där särskilda samhällsnyttiga motiv granskas.
Politiska önskemål kring förändringar kan vara ett principiellt motiv för att gå
emot kraven eller detaljplanen. Detta kan exempelvis vara med anledning av
bostadsbrist eller en planerad expansion av staden.
4.1.2

Stora avvikelser

En bygglovsansökan kan avslås om avvikelserna från kraven eller detaljplanen
anses vara för stora. Detta sker genom en summering av de avvikelser som
förekommer i ansökan. En större mängd avvikelser som är mindre betydelsefulla
kan därför skapa en stor avvikelse.
Då stora avvikelser förekommer betonas betydelsen av att stå fast vid de krav och
den detaljplan som finns. Principiellt gäller att dessa ska tillämpas för att skapa lika
villkor för alla. En standardisering som sker genom att kraven tillämpas
säkerställer en hög kvalitet i boendet. [9]
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4.2 Skäl som legat till grund för bygglovsbesluten
En jämförelse av förutsättningarna hos fastigheterna Läderlappen 9 och Kalmar 1
har utförts i utredande syfte. Grundläggande skäl till de olika bygglovsbesluten har
genom detta kunnat konstateras. Skillnader har analyserats och värderats utifrån
principiella argument samt med stöd av Stadsbyggnadskontorets
bygglovsutlåtanden.
Tabell 3:

Jämförelse av Läderlappen 9 och Kalmar 1.

Fastighetsbeteckning

Kalmar 1

Läderlappen 9

Fastigheterna:
Byggnadsår
Tillbyggnad
Representativ epok

1906

1929

1930
Barockjugend

Klassicism

Takkupor och takfönster

Takkupor

Ingen hisslösning

Ingen hisslösning

1961-11-11

1940-04-05

3

3

10,8

10,8

Ja. Värdefull miljö
Funktionalism

Ja. Värdefull miljö
Klassicism

-

Enhetligt

(byggnaden)
Tillbyggnadsåtgärder
Detaljplan
Tillåtet antal våningar
Tillåten bygghöjd (m)
Bevarandeskyddat
Representativ epok
(området)

Representativ epok och områdets enhetlighet
De klara skillnaderna mellan fastigheterna är att de ursprungligen är uppförda
under olika årtionden och därmed olika epoker. De skilda stilarna innebär att
byggnaderna har olika karaktäristiska detaljer och särdrag som reflekterar
historien. Det avgörande skälet till de olika utlåtandena är dock enhetligheten i
kvarteren. En ombyggnad kan inte tillåtas där förändringen uppenbart avviker från
särdragen hos den omkringliggande bebyggelsen. [19]
Ett skäl till godkännandet av ombyggnaden i fastigheten Kalmar 1 är därför dess
uttryck i kvarteret. Området är, till skillnad från miljön kring Läderlappen 9, inte
entydigt tidstypiskt eller enhetligt. En förändring skulle därför inte medföra någon
större avvikelse i stadsbilden. [19]
Med motsvarande argument avslås bygglovsansökan gällande Läderlappen 9. En
förändring av avvikande karaktär skulle i en enhetlig miljö uppfattas som stor.
Hela kvarter som är bevarade i en och samma stil skapar en större förståelse för
hur bebyggelsen såg ut förr och är av stor betydelse ur er ett kulturhistoriskt
perspektiv. [19]
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Detaljplanen
Trots att fastigheterna ingår i olika detaljplaner är reglerna gällande
byggnadshöjden samt tillåtet antal våningar lika. Se bilaga 4 och 6. Skillnader finns
dock i planernas enhetlighet. Området kring Läderlappen 9 har god
överensstämmelse mellan planintentionerna och förverkligad bebyggelse. Detta är
något som inte förekommer i lika stor utsträckning kring Kalmar 1.
Med anledning av detta finns grundläggande skäl till att i så liten utsträckning som
möjligt frångå detaljplanen avseende Läderlappen 9. Ett undantag från
detaljplanen och bevarandekraven skulle vara av betydande karaktär för
stadsbilden och förvanska kulturmiljön.
Tillbyggnadsåtgärder
Vid ombyggnad av Läderlappen 9 och Kalmar 1 är vissa byggnadsåtgärder
nödvändiga för att uppnå dagens krav. Exempelvis krävs att en hisstillbyggnad och
ljusinsläpp på taket etableras. Det som skiljer fastigheterna är hur väl de bemött
detaljplanen. Detta med avseende på bevarandekravet och den högsta tillåtna
byggnadshöjden. Läderlappen 9:s bygglovsansökan innefattar en större mängd
takkupor som tillsammans påverkar den total byggnadshöjden. Kalmar 1 med
färre och noggrant utformade takkupor följer däremot detaljplanen.

Figur 18:

Föreslagna takkupor på Läderlappen 9.
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Figur 19:
Takkupor och takfönster på Kalmar 1.
Med många takkupor kan takets siluett drastiskt förändras. Ett större antal
takkupor påverkar byggnadens totala höjd och kan därför gå emot detaljplanen.
Ett alternativ kan då vara takfönster. Fastigheten Kalmar 1 har en kombination av
takfönster och takkupor, se figur 19. Detta för att inte förändra den totala
byggnadshöjden. Ett tillskott av takkupor kan även påverka byggnadens karaktär
på ett negativt sätt om varsamhet inte tillämpas vid ombyggnaden. För att behålla
fastighetens ursprungliga särdrag måste de nya takkuporna utformas så att dem
överensstämmer med byggnadens övriga gestaltning. Vid projekteringen av
ombyggnaden på Kalmar 1 krävdes därför en mer utförlig beskrivning av de
påtänkta takkuporna. Stor tyngd lades på detaljeringen i takkupans gestaltning.
Överrensstämmelsen med de befintliga takkuporna var det avgörande skälet till att
tillbyggnaderna godtogs.
Förslaget på Läderlappen 9 innebär att många och stora takkupor ska etableras, se
figur 18. På grund av antalet och deras storlek påverkar de byggnadens totala höjd.
Följden blir också att takkuporna förvanskar taksilhuetten och inverkar på
områdets enhetlighet. Då stor tyngd läggs på att bevara enhetligheten i området
kring Läderlappen 9 avslås bygglovsansökan.
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4.3 Varför medgav man undantag i ett fall men inte i
det andra?
Beviljat
Kalmar 1 beviljades bygglov eftersom avvikelserna bedömdes vara av mindre
karaktär och att det samhällsmässiga behovet av bostäder kunde väga upp dessa
avvikelser.
Omständigheter som noteras i bygglovsutlåtandet:
• Detaljplanen - antal våningar.
• Omkringliggande bebyggelse och bevarandevärden - takkupor och
takfönster.
• Tillgänglighetskrav - hissinstallation.
• Samhällsutveckling och näringspolitik - bostadsbehov.
Ansökans ansågs vara av samhällsintresse och lyftes därför till
stadsbyggnadsnämnden. Detta främst beroende på att Högskolan i Jönköping
expanderade och bostadsbehovet var stort. Avvikelserna accepteras eftersom de
på bästa möjliga sätt anpassat sig efter detaljplanen och de bevarande krav som
förelåg. Stadsbyggnadsnämnden beslutade att summan av avvikelserna var av
mindre karaktär. Se bilaga 2.
Avslag
Avvikelserna för Läderlappen 9 ansågs som större och därmed avslogs ansökan.
Att bevara enhetligheten i området hade en stor inverkan på beslutet.
Omständigheter som noteras i bygglovsutlåtandet:
• Detaljplanen - antal våningar, byggnadshöjd.
• Omkringliggande bebyggelse och bevarandevärden - takkupor samt
enhetligt bevarande område.
• Tillgänglighetskrav - hissinstallation.
Vid bygglovsbeslutet lades stor tyngd på bevarandevärden i området kring
Läderlappen 9. Ansökan avslogs då förslaget gick emot detaljplanen,
tillgänglighetskraven och bevarandekraven. Detta genom att etablera opassande
takkupor och till följd av dessa öka byggnadens höjd. Stadsbyggnadskontoret
beslutade att avvikelserna från kraven var stora och vidare utredning gjordes
därför inte. Se bilaga 1.
4.3.1

Slutsats

Att bibehålla enhetligheten i området kring Läderlappen 9 var av största tyngd vid
bygglovsbeslutet. En förändring i ett område där enhetligheten är stor riskerar att
förvanska kulturmiljön och strider emot bevarandekravet. En ombyggnad av
Läderlappen 9 ger en stor avvikelse då enhetligheten är större än kring Kalmar 1.
Detta var det avgörande skälet till de olika bygglovsutlåtandena.
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5 Diskussion och slutsatser
Följande avsnitt innehåller reflektioner, funderingar och betänkligheter kring
arbetets resultat och metoder. Diskussioner kring för- och nackdelar vid avsteg
från lagkraven förs och avgörande skäl till bygglovsbesluten kommenteras.

5.1 Resultatdiskussion
5.1.1

Värdering av motstridiga krav

Trots att kraven ska följas i så stor utsträckning som möjligt finns tydliga
principiella värderingar och jämkningar vid granskning av en bygglovsansökan.
Förekommande är att krav motsäger varandra så att mindre avsteg behöver göras.
Detta får dock inte ske i sådan mån att följderna blir påtagligt stora. Begreppet
mindre avvikelser presenteras i resultatet och är principiellt det starkaste
argumentet vid undantag.
Problematik kring tillbyggnader och anpassningar som följd av
tillgänglighetskraven kan emellanåt förekomma. Dessa kan ibland motiveras
orimliga om byggtekniska svårigheter förekommer. Kulturhistoriska aspekter såväl
som bevarandevärden verkar också som motiv emot tillgänglighetskraven. Detta
då allmänintressen i form av historiska miljöer vid exempelvis en tillbyggnad kan
förloras.
I resultatet presenteras flertalet argument som tillämpats vid bygglovsbesluten. En
analys och reflektion kring dessa ger tydliga indikationer om att vissa argument
väger tyngre än andra. En bevarad kulturmiljö är ett sådant. Med detta menat att
fastigheter av speciellt värde inte kan eller får utsättas för större förändringar. I ett
sådant fall kan en tillbyggnad för tillgodosedd tillgänglighet inte utföras. Rimligen
skulle därför ett större antal fastigheter inom stadsdelen Torpa omöjligen kunna
uppnå de tillgänglighetskrav som råder, med anledning av risk för förvanskning.
När ett vindsutrymme inte nyttjas och heller ej kan förändras är risken stor att
detta inte förvaltas på ett riktigt sätt. En fastighet mår i många fall bra av att
brukas såväl ur byggtekniska som ur bevarande perspektiv. En fastighet eller en
del av en fastighet som inte används under en lång tid riskerar att förstöras. En
positiv konsekvens av ett avsteg från kraven eller detaljplanen skulle därmed
kunna vara vindsplanets fortsatta goda kondition.
Möjligheten att kunna tillträda en byggnad ska i största utsträckning kunna ske av
alla, genom att tillgänglighetskraven tillämpas. En nackdel vid undantag från
lagkraven är därför den begränsning och det uteslutande som en otillräcklig
tillgänglighet skapar.
En annan negativ effekt vid undantag kan vara de bister i boendet som kan skapas
då regleringar uteblir. Med kraven samt detaljplanen skapas en standardisering och
34

Diskussion och slutsatser

bekräftad kvalitet i boendet. En trygghet så väl för den boende som för
förvaltaren.
5.1.2

Skäl som legat till grund för bygglovsbesluten

Som tidigare nämnts framgår det tydligt att det är bevarandekravet för området
kring Läderlappen 9 som försvårar en ändring av byggnaden. En kulturhistorisk
plats på Torpa bidrar till goda kvalitéer för området. Det finns alltid en
uppskattning och ett upplevelsevärde i att besöka välbevarade platser från en
annan epok. Ett större område kan upplevas som en tidsresa. Utbildningsmässigt
ökar områdena insikten och förståelsen för de positiva och negativa uttryck som
epoken förde med sig.
En historiskt värdefull byggnad kan inte återställas om den en gång förvanskats.
Förändringar av en fastighet kan medföra att områdets karaktär går förlorad om
de inte sker med varsamhet. En förändring kan accepteras trots att
bevarandekravet inte uppfylls om avvikelsen anses vara mindre. En positiv effekt
av en ombyggnation av råvinden skulle då vara att utrymmet nyttjas och inte
förstörs.
Detaljplanerna skrevs 1940 och 1961 vilket innebär att de är uppförda under äldre
normer. Vid en ny granskning av dessa kan det finnas anledning till justeringar.
Detta då stadsbilden förändrats samt att bostadsbehovet ökat. Det kan också vara
så att samhällets värderingar förändras och bidrar till en friare eller striktare
inställning mot bevarande.
Det går att spekulera kring om Läderlappen 9 hade beviljats bygglov om endast
takfönster hade tillkommit. Om takfönster hade använts hade byggnadshöjden
inte ändrats och en förändring av taket hade inte uppmärksammats från marknivå.
I detta fall skulle avvikelsen kunna klassas som mindre. Antalet våningar skulle
fortfarande strida emot detaljplanen men klara höjdkravet, precis som Kalmar 1.
Summan av avvikelserna skulle alltså bli mindre för Läderlappen 9. Om takfönster
godtas skulle detta innebära att avvikelserna blev färre än nuvarande förslag och
kanske tillräckligt små för att ett bygglov skulle accepteras. Den avgörande
skillnaden mellan ett avslag eller godkännande skulle i sådant fall främst bero på
hur stor tyngd som läggs på bevarandekraven för området. Är man villig att
acceptera takfönster för att tillmötesgå den angivna byggnadshöjden enligt
detaljplanen?
5.1.3

Varför medgav man undantag i ett fall men inte i det andra?

Det avgörande skälet till de olika utlåtandena är enhetligheten i kvarteren. En
ombyggnad tillåts inte där förändringen uppenbart avviker från omkringliggande
bebyggelsen. Området kring Läderlappen 9 har god överrensstämmelse mellan
planintentionerna och förverkligad bebyggelse. Detta har medfört en striktare
hållning vid förändringar av fastigheterna och den omgivande miljön.
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Bevarandekravet i området har värderats högt och är det avgörande skälet till
avslaget av bygglovsansökan för Läderlappen 9.
5.1.4

Felkällor

Vid utförandet av detta arbete har skriftlig och muntlig information tolkats. I stor
utsträckning har skriftligt material varit från tidigt 1930-tal och texterna har ibland
varit svåra att förstå. Felkällor i form av tolkningsfel kan därför förekomma.
En ytterligare felkälla av stor betydelse är utredningens avgränsning. Resultatet
och slutsatserna är grundade på information från två referensobjekt. Om
utredningen hade utökats med ytterligare referensobjekt skulle noggrannheten i
slutprodukten kunnat höjas.
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5.2 Metoddiskussion
Vid upprättande av denna rapport har litteraturstudier, informationsinsamling via
internet samt intervjuer och kontakt via e-post förekommit. Arbetet har till följd
av god strukturering kunnat följa den upprättade tidplanen.
5.2.1

Metodval och genomförande

För att skapa en djupare förståelse för de grundläggande förutsättningarna vid en
ombyggnation av en råvind har en förundersökning utförts. En grundlig
litteraturstudie samt insamling av information via internet gav vidare kunskaper
inom ämnet. Faktakunskaper kring referensobjekten har inhämtats via intervjuer
samt kontakt via e-post.
Informationsinsamling via internet
Då diskussionen kring ombyggnationer av råvindar på senare tid förekommit allt
mer fanns en stor mängd information att finna via internet. Svårigheten vid
insamlingen av fakta blev därför konsten att sålla ut de relevanta och sakliga bland
en mängd artiklar. Dock ser vi mycket material som en fördel, då informationen
kan samgranskas och riktigheten i materialet kan verifieras.
Fakta har inhämtats via Statistiska centralbyråns hemsida. Lättillgängligheten och
den goda möjligheten till snabb orientering på hemsidan har varit en fördel. Dock
har svårigheter funnits då mängden information varit väldigt omfattande. Här
hade direktkontakt med kommunen varit att föredra. Detta för att vidare utreda
bostadsbehovet och vindslägenheternas möjligheter i Jönköping.
Litteratur och exemplifieringar av lagstiftningen har också insamlats via internet.
Detta genom regelverken PBL, BVL, BBR och BVF. Genom att studera
praktikfall av olika slag har tolkningar av lagstiftningen samt dess relevans till vårat
arbete kunnat göras. Hänvisningar mellan olika regelverk har enklare kunnat följas
och därmed förkortat söktiden. Detta med åtanke till specifika paragrafer och
begrepp, vilka används i lagtexten. Svårigheten har varit att tolka de normerna
som råder. Detta då generaliseringar av vad som är rätt och fel inte direkt kan
göras. Genom en jämförelse av de två referensobjekten har principiella riktlinjer
kunnat konstateras.
Litteraturstudier
Litteraturstudier har skett i en begränsad omfattning. Främst med anledning av att
varje enskilt fall inte kan generaliseras. Dock har information om vindslägenhetens
historia samt byggtekniska förutsättningar kunnat konstateras via studier av
litteratur.
Kulturhistoriska och områdesspecifika regler har tillhandahållits från Länsmuseet i
Jönköping. Såväl en områdesinventering. Detta grundläggande fakta som
omnämns i Stadsbyggnadskontorets utlåtanden vid bygglovsbesluten. Då fakta har
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varit specifik och tydligt representativ för referensobjekten har denna litteratur
varit av stor betydelse i utredningen.
Intervjuer och kontakt via e-post
Intervjuer och kontakt via e-post med såväl fastighetsägare, branschorganisationer
och Stadsbyggnadskontoret har förekommit. Informationsinsamlingen har med
hjälp av god kommunikation och trevligt bemötande varit mycket givande.
Vid utredning av referensobjektens specifika förutsättningar har kontinuerlig
kontakt med fastighetsägarna HSB Gambrinus samt Bygginvest förekommit.
Ritningsunderlag samt grundläggande beskrivningar av fastigheterna har insamlats
under intervjuer, där fastighetsägarna fått berätta om förloppen kring ansökan etc.
Då ytterligare frågor uppkommit har dessa besvarats via e-post. Att ta kontakt
med berörda fastighetsägare och kunnat arbeta utifrån två specifika fall har varit
bra. Skillnader och konkreta motiv till bygglovsbesluten har på så sätt enklare
kunnat konstaterats. Då kontakterna varit angelägna och engagerade har
kommunikationen och informationsflödet fungerat mycket bra.
Möte med Stadsbyggnadskontoret i Jönköping har också förekommit. Utlåtanden
från berörda parter har kunnat insamlats och diskuterats. Detaljplanerna har också
kunnat tillhandahållits och tolkats med stöd av erfaren personal. Då dokumenten
är gamla har svårigheter vid inläsning förekommit. Dock inte i sådan omfattning
att större missförstånd har kunnat skapas.
Tomas Kruth, ansvarig näringspolitiker, hos branschorganisationen
Fastighetsägarna i Jönköping har kontaktats för information kring pågående
samhällsdebatt. Detta gällande vindsombyggnader i centrala Jönköping.
5.2.2

Förväntningar och utfall

Vid arbetets start påbörjades en litteraturstudie där lagstiftning samt fackböcker
skulle studeras. Svårigheter uppstod direkt då faktaböcker kring vindsvåningar och
bygglovshandläggning var svåra att få tag på. Konkreta riktlinjer fanns inte. Med
anledning av detta fick en insamling av exemplifieringar och typfall utföras via
internet. Vid återkoppling och reflektion över utfört arbete kan den problematik
som uppstod tyckas självklar. Mer passande hade varit att samla information via
internet för att sedan samgranska och diskutera med erfarna genom intervjuer.
Metodvalen har uppfyllt de förväntningar som funnits, med undantag för
facklitteratur om vindsombyggnader. Mycket information har kunnat erhållas
genom möten och intervjuer. Även tvivel och funderingar kring tolkningar har
kunnat diskuteras med sakkunniga för ökad förståelse.
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5.3 Slutsats
Vid ombyggnationer i kulturhistoriskt intressanta miljöer uppstår nästan alltid en
konflikt mellan olika krav och värderingar. På ena sidan står de åtgärder som krävs
för att uppnå dagens höga standarder som exempelvis tillgänglighetskraven och på
andra sidan de argumenten som finns kring bevarandekraven.
Historiska miljöer och enhetliga områden med väl bevarad bebyggelse värderas
högt. Principiellt väger bevarandekravet tyngre än tillgänglighetskravet då historisk
miljö inte kan återskapas. Detta skildras tydligt då tillbyggnader för tillgodosedd
tillgänglighet ska etableras. Utformningen av tillbyggnaden ska ske enligt de
bevarandekrav och den detaljplan som finns. Om detta inte är möjligt ses hellre en
avvikelse från tillgänglighetskravet än en förvanskad kulturmiljö.
Vid granskning av Läderlappen 9 och Kalmar 1 framgår det tydligt att detaljplanen
och bevarandekravet har spelat en avgörande roll vid bygglovsbesluten.
Detaljplanerna ger liknande grundförutsättningar men det finns vissa skillnader
kring bevarande aspekterna på områdena. Den detaljplan som täcker Läderlappen
9 har en god överensstämmelse med planintentionerna och området är enhetligt.
Med anledning av enhetligheten finns ett stort värde i att bevara områdets
utformning och uttryck. Med detta som huvudsakligt skäl avslås bygglovsansökan
för Läderlappen 9. Den förändring som ansökan föreslår ger en stor avvikelse och
förvanskar kulturmiljön.
Kalmar 1 tillhör ett område där bevarandekravet inte är lika strikt. Området
innehåller ett flertal fastigheter från olika tidsepoker vilket skapar ett blandat
uttryck. En förändring av en fastighet i en sådan miljö blir inte lika påtaglig och
kan därför ses som en mindre avvikelse. Detta styrks i Stadsbyggnadsnämndens
bygglovsutlåtande och var det avgörande argumentet vid handläggningen.
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