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Justerandes sign 
   

Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Sessionssalen, Västra Storgatan 16, Jönköping kl. 08:30-11:30 samt 12:30-18:30 
Förtroendevalda deltar under hela sammanträdet § 87-137 där inte annat anges  

Beslutande Anders Samuelsson (C), ordförande  
Bayda Aldoori (S) kl 08:30-15:40 ist f 
Niklas Sigvardsson (S) §§87-109  
jäv §109  
Elin Bäckström (S) ist f Bayda Aldoori 
(S) §109 samt ist f Niklas Sigvardsson 
(S) §§110-137  
Fatime Elezi (S) 
Leif Regnér (S) 
Marianne Johansson (S)  jäv §133 
Åke Svensson (C) ist f Marianne  
Johansson §133 
Jan Sidenvall (L) 
Christopher Stock (MP) 

 

Thomas Olofsson (KD) ist f Gabriella Lönn 
(KD) 
Ann-Marie Dahl (KD) 
Bengt Regné (M) 
Jonas Hallin (M) 
Thomas Arvidsson (M) kl. 08:30-15:20 
samt 17:00-18:30 ist f Eric Sjöberg (M) 
§§87-98  
Eric Sjöberg (M) kl 13:15- 18:30 fr §99 
Johan Edvardsson (SD) 

 

Övriga närvarande Åke Svensson (C) jäv §117 
Eric Hedlund (L) 

Kerstin Hurtig (KD) 08:30-16:45 
Björn Andersson (SD) 08:30-16:45  

Utses att justera Bengt Regné (M)  

Justeringens plats och tid stadsbyggnadskontoret  Paragrafer  87-137 

Underskrifter Sekreterare   
  Pernilla Thor  

 Ordförande   
  Anders Samuelsson (C)  

 Justerande   
 Bengt Regné (M)   

ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Stadsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-03-10 
 

Datum för anslags uppsättande 2022-03-16 Datum för anslags nedtagande 2022-04-06 

Förvaringsplats för protokollet Stadsbyggnadskontoret, västra Storgatan 16, Jönköping 
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Underskrift   
 
 
 

 
 
 
 

Övriga del-
tagare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anna Klahr, bygglovchef 
Christina Stenberg, bitr. stadsbyggnadsdirektör 
Emelie Westin, förrättningslantmätare 
Henrik Zetterholm, utvecklings- och trafikchef 
Jenny Larsson, bitr. planchef 
Martin Gustafsson, översiktsplanerare 
Mattias Heimdal, brandingenjör 
Pernilla Thor, förvaltningssekreterare/nämndsekreterare 
Puck Larsson, planarkitekt 
Samuel Nyström, räddningschef 
Stefan Lind, chef översiktlig planering 
Tor Olsson, belysningsplanerare 
Ulrika Wahlström, kartchef 
Marcus Svensson, verksamhetschef mark- och exploatering TK 
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Innehåll  

  

§ 87 Protokollets justering 
 

 

§ 88 Information från Räddningstjänsten 
 

 

§ 89 Fördjupad månadsrapport februari 2022, räddningstjänsten 
Stbn/2022:28 

 

§ 90 Tillsynsplan 2022 Räddningstjänsten 
Stbn/2022:107 

 

§ 91 Information från SBK stab 
 

 

§ 92 Fördjupad månadsrapport februari 2022, stadsbyggnadskontoret 
Stbn/2022:27 

 

§ 93 Stadsbyggnadskontorets kompetensförsörjningsplan 
Stbn/2021:496 

 

§ 94 Redovisning av stadsbyggnadsnämndens inkomna och besvarade  
medborgarförslag 

Stbn/2019:225 

 

§ 95 Redovisning av stadsbyggnadsnämndens pågående uppdrag 
Stbn/2020:4 

 

§ 96 Nytt gatunamn i Tahe 
Stbn/2022:101 

 

§ 97 Information från Översiktlig planering 
 

 

§ 98 Naturreservatet Vattenledningsområdet  
Stbn/2019:292 

 

§ 99 Information från Utvecklings- och trafikavdelningen 
 

 

§ 100 Infrastrukturdepartementets promemoria Parkering av elsparkcyklar 
Stbn/2022:49 

 

§ 101 Tillfälliga omvandlingar 2022 
Stbn/2021:508 

 

§ 102 Medborgarförslag om övergångsställe på Hakarpsvägen 
Stbn/2021:448 

 

§ 103 Yttrande över Regional Cykelstrategi 
Stbn/2022:106 

 

§ 104 Information från Planavdelningen 
 

 

§ 105 Ansökan om planbesked för Vinkelhaken 4 och Vinkelhaken 5  
Stbn/2021:352 

 

§ 106 Ansökan om planbesked för Hyltena 1:98  
Stbn/2021:486 

 

§ 107 Ansökan om planbesked för Lilla Åsa 3:303  
Stbn/2021:138 
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§ 108 Detaljplan för Ljungarp 1:9  
Stbn/2020:430 

 

§ 109 Ändring av byggnads- och detaljplaner för Attarp 2:689 m fl  
Stbn/2020:432 

 

§ 110 Detaljplan för Åsen 1:2  etapp 2  
Stbn/2020:476 

 

§ 111 Detaljplan för Öggestorp 1:22  
Stbn/2017:280 

 

§ 112 Information från Bygglovavdelningen 
 

 

§ 113 Redovisning av inkomna meddelanden till stadsbyggnadsnämnden 2022 
Stbn/2022:12 

 

§ 114 Redovisning av stadsbyggnadsnämndens delegationsbeslut 2022 
Stbn/2022:13 

 

§ 115 BOGLA 1:35 (BOGLA 1)  
Förhandsbesked för nybyggnad av tre stycken enbostadshus 

STBN/2021:13073 

 

§ 116 BOGLA 1:35 (BOGLA 1)  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

STBN/2021:13097 

 

§ 117 DRÄTTINGE 9:1 (DRÄTTINGE 22)  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

STBN/2022:10065 

 

§ 118 LALLERYD 1:4 (LALLERYD 10)  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

STBN/2022:10132 

 

§ 119 SKÄRSJÖFALL 1:2 (BUNN SKÄRSJÖFALL 1)  
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus 

STBN/2021:12776 

 

§ 120 STORA VÄSTANSJÖ 1:1  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

STBN/2020:12530 

 

§ 121 ÖDESTUGU-FALLA 1:4 (FALLA 5)  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

STBN/2021:12605 

 

§ 122 ÖSTANÅ 1:51 (BUNN BJÖRKELUND 2)  
Strandskyddsdispens för tillbyggnad av komplementbyggnad 

STBN/2022:10198 

 

§ 123 ANGERDSHESTRA 1:11 (ANGERDSHESTRA 3)  
Strandskyddsdispens för nybyggnad av tvåfamiljshus 

STBN/2022:10298 

 

§ 124 NORRAHAMMARS-ULVSTORP 1:7 (TALLSTIGEN 4)  
Strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad (gäststuga) 

STBN/2022:10394 

 

§ 125 STORA ROTEN 1:9 (STORA ROTEN 19)  
Strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad 

STBN/2021:12734 

 

§ 126 STORA ÅSA 2:62  
Strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad 

STBN/2022:10174 
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§ 127 VÄSTER 1:1  
Bygglov för tillbyggnad av café (veranda) 

STBN/2020:11450 

 

§ 128 HÄLJARYD 1:97  
Bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus, komplementbyggnad samt 
rivning 

STBN/2021:11271 

 

§ 129 NORRÄNGEN 13  
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (balkong) 

STBN/2021:12916 

 

§ 130 UTGÅR RÖKINGE 3:10 (RÖKINGE 88)  
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (carport) 

STBN/2021:13080 

 

§ 131 RÖKINGE 3:10  
Bygglov för uppställning/uppförande av enbostadshus (solceller på tak) 

STBN/2021:13051 

 

§ 132 SLÅTTERTIDEN 1  
Bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus samt mur och plank samt 
komplementbyggnad 

STBN/2021:12501 

 

§ 133 SOLHÄLL 20 (SOLHÄLLSVÄGEN 34)  
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (balkong) och fasadändring 

STBN/2021:10503 

 

§ 134 ÖLJETTEN 1  
Bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus 

STBN/2021:11696 

 

§ 135 Redovisning av ej tidigare anmälda förrättningar 
 

 

§ 136 Inbjudningar 
 

 

§ 137 Övriga ärenden 
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§ 87  
 
Protokollets justering 
 

Protokollet justeras tisdagen den 15 mars klockan 13:00 av Anders  
Samuelsson (C) och Bengt Regné (M). 
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§ 88  
 
Information från räddningstjänsten 
 

Räddningschef Samuel Nyström informerar om 

- Lokalisering av räddningstjänsten Väster 
- Övningsfältet i Axamo 
- Kommunens krisberedskapsarbete
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§ 89  
 
Fördjupad månadsrapport februari 2022, räddningstjänsten 
Stbn/2022:28   042  

Sammanfattning 
För räddningstjänstens del är två månaders verksamhet för kort tid för att göra en 
prognos. Bedömningen är att verksamheten ska inrymmas inom tilldelad budget. 
Blir det ett år med kraftig ökning av insatser eller en vår/sommar med stora insat-
ser i vår egen kommun, kan det bli svårt att hålla budget. 
 
Beslutsunderlag 
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2022-03-02 
Månadsrapport fördjupad februari 2022 för Räddningstjänsten 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Räddningstjänstens förslag till beslut: 

 Månadsrapport februari 2022 för Räddningstjänsten godkänns 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-03-10  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Månadsrapport februari 2022 för Räddningstjänsten godkänns 

 

 

Beslutet expedieras till: 
stadskontoret
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§ 90  
 
Tillsynsplan 2022 Räddningstjänsten 
Stbn/2022:107   290  

Sammanfattning 
Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor skall kommunen anta ett hand-
lingsprogram för skydd mot olyckor. För Jönköpings kommun finns det ett av 
kommunfullmäktige antaget Program Trygghet och säkerhet 2019-2022. Stads-
byggnadsnämnden har sedan som en följd av programmet att årligen besluta 
om en tillsynsplanering.  

Uppföljning av genomförda tillsyner under år 2021 har rapporterats i de fördju-
pade månadsrapporterna och återges i förvaltningens verksamhetsberättelse. 
Resultatet kommer att sammanfattas och återges vid nämndens sammanträde. 

 

Beslutsunderlag 
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2022-03-02 
Bilaga: Förslag Tillsynsplan LSO/LBE 2022 
 

Räddningstjänstens förslag 
Räddningstjänstens förslag till beslut: 

 Tillsynsplan LSO/LBE 2022 antas 
 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-03-10  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Tillsynsplan LSO/LBE 2022 antas
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§ 91  
 
Information från SBK stab 
 

Kartchef Ulrika Wahlström och t f stadsbyggnadsdirektör Christina Stenberg 
informerar om stadsbyggnadskontorets digitaliseringsarbete. 

Protokollsanteckning 
Miljöpartiet lämnar en protokollsanteckning. 

Ända sedan jag startade hela digitaliseringsprocessen på Stadsbyggnads- 
kontoret 1985 har jag och den lilla gruppen som sedan utvecklade de första  
digitala administrativa verktyg efterfrågades en utvärdering av digitaliseringens 
konsekvenser för det personliga integritet, samt dess effektivitet för olika ruti-
ner, rationalisering, besparingar, säkerhet och arbetsmiljön.   
Nu i en tid när digitalisering genomsilar (läs ’dominera’) så gott som alla 
aspekter av människors liv såväl på jobbet som på fritid, verkar det som om en 
sådan utvärdering saknas ännu idag. I stället eftersträva världen och samhället i 
allmänhet och stadsbyggnadskontoret i synnerhet ännu djupare digitaliserings-
beroende!  
För tre månader sedan drabbades Kalix kommun av en alvarlig ’hackerattack’. 
Miljöpartiet undrar därför hur samhällets ökad beroende på datorisering kom-
mer att sluta och efterlyser därför vad stadsbyggnadskontoret har för slags kon-
tinuitetsplanering – en s.k.’Plan B’ - om (läs ’när’) Internet skulle slås ut på 
grund av olika faktorer! 
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§ 92  
 
Fördjupad månadsrapport februari 2022, stadsbyggnadskontoret 
Stbn/2022:27   042  

Sammanfattning 
Stadsbyggnadskontoret lämnar en prognos utan avvikelse mot driftbudget i 
årets första månadsrapport för 2022. I nuläget är det ytterst osäkert att progno-
stisera utfallet för helår då förvaltningens intäkter baseras på hur byggkonjunk-
turen utvecklas. En annan osäkerhetsfaktor är även hur ev. personalomsättning-
ar eller föräldraledigheter sammantaget kan komma att påverka utfallet för 
helår. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2022-03-01 
Månadsrapport februari 2022, stadsbyggnadskontoret 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Månadsrapport februari 2022 godkänns 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-03-10  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Månadsrapport februari 2022 godkänns 

 

 

Beslutet expedieras till: 
Stadskontoret
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§ 93  
 
Stadsbyggnadskontorets kompetensförsörjningsplan 
Stbn/2021:496   001  

Sammanfattning 
Stadsbyggnadskontorets kompetensförsörjningsplan har sin utgångspunkt i 
Jönköpings kommuns övergripande kompetensförsörjningsstrategi.  

Kompetensförsörjning handlar om förmågan att attrahera, rekrytera, utveckla 
och behålla kompetens som i sin tur gör det möjligt för förvaltningen att klara 
sina utmaningar och uppsatta mål. Syftet med planen är att förvaltningen ska 
säkra sin kompetensförsörjning på kort och lång sikt.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-01 
Kompetensförsörjningsplan SBK 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Kompetensförsörjningsplan - Stadsbyggnadskontoret godkänns 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-03-10  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Kompetensförsörjningsplan - Stadsbyggnadskontoret godkänns
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§ 94  
 
Redovisning av stadsbyggnadsnämndens inkomna och besvarade 
medborgarförslag 
Stbn/2019:225   009  

Sammanfattning 
Nämnd ska två gånger varje år redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts 
inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska infor-
meras om anledningen till att medborgarförslagen inte avgjorts och när beslut 
kan beräknas fattas. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sam-
manträden i maj och november. Vid dessa sammanträden ska nämnd även in-
formera fullmäktige om beslut som fattats med anledning av medborgarförslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-21 
Redovisning av medborgarförslag 2022-03-10 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Redovisning av medborgarförslag 2022-03-10 godkänns och överläm-
nas till kommunstyrelsen som nämndens redovisning av inkomna och 
besvarade medborgarförslag 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-03-10  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Redovisning av medborgarförslag 2022-03-10 godkänns och överläm-

nas till kommunstyrelsen som nämndens redovisning av inkomna och 
besvarade medborgarförslag 

 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsens diarium
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§ 95  
 
Redovisning av stadsbyggnadsnämndens pågående uppdrag 
Stbn/2020:4   000  

Sammanfattning 
2008-02-27 §57 beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt nämnderna att årli-
gen i mars månad redovisa ej avgjorda ärenden som avser uppdrag från kom-
munfullmäktige. 
Redovisningen ska omfatta uppdrag som kommunfullmäktige beslutat före se-
naste årsskiftet. Även uppdrag där kommunfullmäktige ej begärt återrapporte-
ring (t ex i VIP) ska redovisas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-21 
Redovisning av stadsbyggnadsnämndens pågående uppdrag 2022-03-10 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Förteckningen Redovisning av stadsbyggnadsnämndens uppdrag  
2022-03-10 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen som redo-
visning av ej avgjorda ärenden som avser uppdrag från kommunfull-
mäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-03-10  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Protokollsanteckning 
Miljöpartiet lämnar en protokollsanteckning. 

Miljöpartiet notera med både förtvivlan och bestörtning att klimatfrågan ännu 
saknas bland Stadsbyggnadsnämndens pågående uppdrag. 
Trotts alltmer alarmerande rapporter från världens forskare – IPCC, Stockholm 
Resil Center m fl – och nästa dagliga nyhetsrapportering över väderrelaterade 
katastrofer från runt om i världen (Kalifornien, Australien, Afrika, Kina, 
Tyskland, Storbritannien, och Sverige) – ja även Sverige. Har vi redan glömt 
översvämning i Gränna 2007 och 2011, Mariannelund 2012, Jönköping 2013 
(A6-område) och 2017, samt Gävle 2021? 
Är vi döv? Läser vi inte? Kan vi inte tar oss nyheter? Eller är vi så kaxig att 
”det händer inte här, inte igen!” Före månad frågade jag om vi hade klimatför-
nekare bland våra tjänstemän. Jag fick inget svar, varken ’ja’, ’nej’ eller ’vet 
inte’ då eller senare. 
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Nu verkar det som om världen kommer att missa 1,5-grades mål från Paris. I 
stället kan det bli 2-grader, 3-grader varmare eller mer. Skandinavien kommer 
att känna av effekterna mer än resten av världen. 
Och trots vår ordförandens modig erkännande vid Nämndens decembermöte att 
vi måste ta klimathotet på alvar har den ena hälften av Nämndens ansvarsområ-
de inte reagerat nämnvärt. Den andra hälften som förväntas rycker ut vid mins-
ta lilla översvämning eller nedblåst träd har sett hur klimatproblemet för deras 
verksamhet har successivt ökat de senaste 20 år. 
I ärende 7 idag om kompetensförsörjning för Stadsbyggnadskontoret diskutera-
des hur vi kunde attrahera och behålla personal. Det behövs inte vackra ord 
som inledning till planen utan istället en akut handlingsplan med konkreta di-
rektiv och stränga åtgärder som visar vårt ambitioner och beslutsamhet för att 
skydda kommande generationer invånare.  
Mot denna bakgrund måste jag konstatera att det var inte så konstigt att jag 
blev förflyttat från SBK 2002 när kommunalråd ansåg att jag vara psykisk sjuk 
när jag varnade för att även Jönköping kunde påverkas av klimatförändring. 
Och nu 20 år senare strunta Nämnden i KF:s antagna åtgärdsplan och klimat-
problemet fortfarande är inte ens på vår prioriteringslista. Istället tror vi att en 
cykelbana på bl a Ådalsvägen är en del av lösningen. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Förteckningen Redovisning av stadsbyggnadsnämndens uppdrag  

2022-03-10 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen som redo-
visning av ej avgjorda ärenden som avser uppdrag från kommunfull-
mäktige 

 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsens diarium
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§ 96  
 
Nytt gatunamn i Tahe 
Stbn/2022:101   299  

Sammanfattning 
För att kunna sätta adresser behövs ett namn på en ny gata i Tahe. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med kartbilaga till stadsbyggnadsnämnden 2022-03-10 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
- Benämna gatan Offerkällan 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-03-10  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Benämna gatan Offerkällan
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§ 97  
 
Information från Översiktlig planering 
 

- Chef för översiktlig planering, Stefan Lind och översiktsplanerare Mar-
tin Gustafsson informerar om Framtidens E4 genom Jönköping. 

Protokollsanteckning 
Miljöpartiet lämnar en protokollsanteckning. 

Miljöpartiet vill med denna protokollsanteckning klargöra för alla och 
samtidigt lämnar en historisk inlaga att varken Rv40 eller E4:an ska 
helst INTE löpa genom Jönköping-Huskvarna eller längs Vättern som 
E4:en numera gör idag. Istället bör dessa vägar löpa utanför staden, ge-
nom att mer eller mindre följa den av Trafikverket föreslagna (och troli-
gen föredragna) dragning för den nationella höghastighetsbanan på höj-
derna söder om Jönköping med stationsalternativ1 J6 (Tenhultsdalen) 
och J8 (Odensjö) istället för alternativen J4 och J5 (Södra Munksjön).   
En förbifart utanför staden skulle tyvärr innebära ett intrång och barriär 
i både naturen och landskap men skulle samtidigt befria tusentals boen-
de längs vägarnas nuvarande sträckning från genomfartstrafikens bul-
lerstörning och andra föroreningar samtidigt som den tunga trafiken 
skulle undvika de stora energislukande stigningar p g a höjdskillnader 
ut ur Vättersänkan. 

  Benämning av alternativa stationslägen enligt Trafikverkets Åt-
gärdsvalsstudie Höghastighetsjärnväg Linköping-Borås, Underlagsrap-
port Station Jönköping nr 2018:105 

 

- Stefan Lind informerar om att det är dags att nominera till Naturvårds-
priset, mer information om detta finns på kommunens webbplats.

 

1 Benämning av alternativa stationslägen enligt Trafikverkets Åtgärdsvalsstudie Höghastig-
hetsjärnväg Linköping-Borås, Underlagsrapport Station Jönköping nr 2018:105 
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§ 98  
 
Naturreservatet Vattenledningsområdet Besut om samråd 
Stbn/2019:292   430  

Sammanfattning 
Ett förslag till beslut för bildande av naturreservatet Junebäckens källor (Vat-
tenledningsområdet) med skötselplan har upprättats. Samrådstiden är 18 mars 
till 18 juni. Stadsbyggnadsnämnden föreslås godkänna handlingarna för sam-
råd.   

Beslutsunderlag 
Bildande av naturreservatet Junebäckens källor (Vattenledningsområdet) i Jön-
köpings kommun med bilagor 
Skötselplan för naturreservatet Junebäckens källor (Vattenledningsområdet)  

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

- Dokumenten Bildande av Naturreservatet Junebäckens källor (Vatten-
ledningsområdet) och Skötselplan för naturreservatet Junebäckens käl-
lor (Vattenledningsområdet) godkänns för samråd 
 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-03-10  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
- Dokumenten Bildande av Naturreservatet Junebäckens källor (Vatten-

ledningsområdet) och Skötselplan för naturreservatet Junebäckens käl-
lor (Vattenledningsområdet) godkänns för samråd
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§ 99  
 
Information från Utvecklings- och trafikavdelningen 
 

Utvecklings- och trafikchef Henrik Zetterholm informerar om Investeringsplan 
2023-2025. 

T f förvaltningschef Christina Stenberg informerar om budgetberedning 2022
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§ 100  
 
Infrastrukturdepartementets promemoria Parkering av elspark-
cyklar, remiss från ks 
Stbn/2022:49   512  

Sammanfattning 
Infrastrukturdepartementet har inbjudit Jönköpings kommun möjligheten att 
lämna synpunkter på förslagen eller materialet i promemorian Parkering av 
elsparkcyklar. Stadsbyggnadskontoret är positiva till föreslagna ändringar i tra-
fikförordningen och delar promemorians konsekvensbeskrivning av förslaget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-28 
Promemorian Parkering av elsparkcyklar 
Infrastrukturdepartementets remissmissiv till promemorian Parkering av 
elsparkcyklar 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 
Förslag till kommunstyrelsen 

 Stadsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse ingår som underlag i kom-
munstyrelsens beslut 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-03-10  
Yrkanden 
Johan Edvardsson yrkar för Sverigedemokraterna att följande mening stryks i 
tjänsteskrivelsen: 

”Då det redan i dag är stor konkurrens om utrymme kan det finnas behov av att 
placera några av dessa uppställningsplatser i en befintlig parkeringsruta.” 

Ordförande Anders Samuelsson (C) instämmer för koalitionen och Bengt Reg-
né instämmer för Moderaterna i Johan Edvardssons yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
Förslag till kommunstyrelsen 

 Meningen ”Då det redan i dag är stor konkurrens om utrymme kan det 
finnas behov av att placera några av dessa uppställningsplatser i en be-
fintlig parkeringsruta.” stryks från tjänsteskrivelsen 

 Stadsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse ingår som underlag i kom-
munstyrelsens beslut 

 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsens diarium
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§ 101  
 
Tillfälliga omvandlingar 2022 
Stbn/2021:508   509  

Sammanfattning 
Jönköpings kommun ska, i enhetlighet med Kommunprogram för mandatperio-
den 2019-2022, fortsätta arbetet med sommargågator. Sommargågata på Träd-
gårdsgatan utförs som 2021. Sommargågatan på Östra Storgatan utförs även 
sommaren 2022 med viss ändring av gatans skyltning.  

En utvärdering gjord hösten 2021 visade på en övervägande positiv inställning 
till sommargågatan på Östra Storgatan från såväl besökare, närboende som nä-
ringsidkare 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-28 
Utvärdering av Sommargågatan på Östra Storgatan 2021 2021-11-25 
Förslag omskyltning Östra Storgatan 2022-02-17 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 I enlighet med Kommunprogrammet omvandlas delar av Trädgårdsga-
tan och Östra Storgatan, enligt vad som beskrivs i tjänsteskrivelse 
2022-02-28, till sommargågator sommaren 2022 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-03-10  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 I enlighet med Kommunprogrammet omvandlas delar av Trädgårdsga-

tan och Östra Storgatan, enligt vad som beskrivs i tjänsteskrivelse 
2022-02-28, till sommargågator sommaren 2022
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§ 102  
 
Medborgarförslag om övergångsställe på Hakarpsvägen 
Stbn/2021:448   512  

Sammanfattning 
Pontus Bergman anser att fordon håller för hög hastighet på Hakarpsvägen och 
att det är farligt att korsa gatan. Han har pratat med flera boende längs vägen 
som tycker detsamma och han önskar därför ett övergångsställe vid Backgatan. 

Beslutsunderlag 
-Medborgarförslag om övergångsställe på Hakarpsvägen.                                      
-Tjänsteskrivelse 2022-02-28 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Påbörjad utredning av Hakarpsvägen utgör underlag för hastighetsdäm-
pande åtgärder för att det ska bli säkrare att korsa gatan 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-03-10  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Påbörjad utredning av Hakarpsvägen utgör underlag för hastighetsdäm-

pande åtgärder för att det ska bli säkrare att korsa gatan 

 

Beslutet expedieras till: 
P Bergman, kommunstyrelsens diarium
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§ 103  
 
Yttrande över Regional Cykelstrategi 
Stbn/2022:106   530  

Sammanfattning 
Tillsammans med Region Jönköpings län har representanter från Jönköpings, 
Värnamo, Nässjö och Gislaveds kommuner varit med i arbetet med framtagan-
de av den regionala cykelstrategin. Den är tänkt att fungera som ett ramverk för 
ett systematiskt länsgemensamt arbete med att stärka cykelns attraktivitet som 
transportmedel. 
 
Region Jönköpings län har nu skickat ut sitt förslag till regional cykelstrategi 
på remiss till berörda aktörer.  
 
Stadsbyggnadskontoret är positiva till den regionala cykelstrategin. 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-01 
Remissversion av Regional Cykelstrategi 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 
Förslag till kommunstyrelsen 

 Stadsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse ingår som underlag i kom-
munstyrelsens beslut 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-03-10  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
Förslag till kommunstyrelsen 

 Stadsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse ingår som underlag i kom-
munstyrelsens beslut 

 

 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsens diarium
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§ 104  
 
Information från planavdelningen 
 

Sammanträdespunkten utgår då ingen information från Planavdelningen före-
ligger.
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§ 105  
 
Ansökan om planbesked för Vinkelhaken 4 och Vinkelhaken 5  
Stbn/2021:352   214  

Sammanfattning 
Ansökan om planbesked har inkommit till Stadsbyggnadskontoret 2021-09-03 
gällande byggnation av ett flerbostadshus på fastigheten Vinkelhaken 4 & 5. 
Stadsbyggnadskontoret anser att det kan vara lämpligt och föreslår att ge posi-
tivt planbesked för att pröva detta i en detaljplaneläggning. Detaljplanen be-
döms få laga kraft 1,5 - 2 år efter det att ett detaljplanearbete startats, under för-
utsättning att den inte överklagas. Tidplanen för ärendet kommer att styras i 
förhållande till andra projekt inom kommunen Detaljplanen bedöms kunna 
starta tidigast mellan år 2028-2030. Avtal skall skrivas som reglerar kommande 
plankostnader, vilka exploatören skall bekosta. 

Beslutsunderlag 
Underlag för planbesked 2022-03-02 
Tjänsteskrivelse 2022-03-01 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut:  
– Positivt planbesked lämnas för fastigheten Vinkelhaken 4 & 5 

 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-03-10  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson yrkar för koalitionen bifall till förvaltningens 
förslag med följande tillägg i tjänsteskrivelsen. 

Detaljplanen bedöms kunna påbörjas tidigast efter att en fördjupad översikts-
plan eller ett planprogram har tagits fram för Rosenlund och denna del av Öste-
rängen. Kommande planarbete förutsätter att omgivande fastigheter ingår i 
planarbetet. Vilken markanvändning som är lämplig får prövas i kommande 
planarbeten. 

Christopher Stock yrkar på ett negativt planbesked. 

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar 
enligt hans eget yrkande. 

Christopher Stock begär omröstning. 

Beslutsordning 
En ja-röst innebär en röst på Anders Samuelssons yrkande och en nej-röst inne-
bär en röst på Christopher Stocks yrkande. 

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-03-10

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Omröstning 
OMRÖSTNINGSRESULTAT 

Ledamot Ja Nej 

Anders Samuelsson (C) ordförande x  

Bayda Aldoori (S)  x  

Fatime Elezi (S)  x  

Leif Regnér (S)  x  

Marianne Johansson (S)  x  

Jan Sidenvall (L)   x 

Christopher Stock (MP)  x 

Thomas Olofsson (KD)  x  

Ann-Marie Dahl (KD)  x  

Bengt Regné (M)  x 

Jonas Hallin (M)  x 

Eric Sjöberg (M)  x 

Johan Edvardsson (SD)   x 

Antal röster 7 6 

 

Stadsbyggnadsnämnden har alltså med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat  
enligt Anders Samuelssons yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Positivt planbesked lämnas för fastigheten Vinkelhaken 4 och 5 
 Tjänsteskrivelsen kompletteras med följande tillägg: 

Detaljplanen bedöms kunna påbörjas tidigast efter att en fördjupad 
översiktsplan eller ett planprogram har tagits fram för Rosenlund och 
denna del av Österängen. Kommande planarbete förutsätter att omgi-
vande fastigheter ingår i planarbetet. Vilken markanvändning som är 
lämplig får prövas i kommande planarbeten 
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Reservationer 
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet reserverar sig 
mot beslutet. 

Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet med nedanstående motivering. 

Miljöpartiet notera att Stadsbyggnadskontoret föreslår ett positivt förhandsbe-
sked men anser själv att sökandens ambition enligt Underlagsdokumentet som 
visar uppförande av ett 8-våning flerfamiljshus utgör en överexploatering. 
Under Miljöpartiets egen granskning av ärendens handlingar är man ytterst 
tveksam om det kan anses god sed att Underlag till planbesked som underteck-
nas av planhandläggare innehålla ett avsnitt med rubriken ’Förslag till beslut’. 
Enligt Miljöpartiet bör ett förslag till beslut endast förekommer i Tjänsteskri-
velsen till Nämnden. Detta förfarande annars väcker funderingar kring hur 
planbeskedsprocessen faktiskt hanteras.  
Själva ansökan, underlagsdokumentation och förslag till beslut orsakade en 
ovanlig livlig diskussion på Stadsbyggnadsnämndensmöte under vilken före-
kom en rad mycket bra och välmotiverade synpunkter, både från ledamöter i 
majoriteten som oppositionen, att ett planbesked i nuläge var för tidigt väckt 
varför Nämnden borde ge ett negativt planbesked. 
 
De framförda synpunkterna kan enligt Miljöpartiets anteckningar sammanfattas 
som följande: 

1. Att det var alldeles för tidigt och i fel tågordning för Nämnden att ta 
ställning till ett positivt planbesked nu; 

2. Att ansökan föregripa ett översiktligplanprogram för omvandling av he-
la Rosenlunds verksamhetsområde mellan järnvägen och Huskvarnavä-
gen; 

3. Att ’J’ beteckning i områdets befintlig detaljplanen innebär ingen be-
gränsning på typer av verksamheter och/eller industrier, inklusive farli-
ga verksamheter; 

4. Att i detta läge även diskutera idén att förlägga ett stort flerfamiljshus 
intill sådana riskbenägna verksamheter ansågs orealistiska; 

5. Att planområdet anges som en del av Österängen som i sig är föremål 
för sitt eget omvandlingsprogram med ytterligare förstärkningsbostäder 
och tillhörande verksamheter. Samordning mellan Österängen och Ro-
senlund behövs; 

6. Att det föreslagna planområdet skulle mycket väl kunna användas för 
omlokalisering av vissa industrier från Huskvarna som kommunen öns-
kar flytta inför omvandling av berörda områden i orten; 

7. Att det föreslagna planområdet måste utsättas för regelbundna buller-
störningar från det befintlig Jönköping-Huskvarna järnväg samtidigt 
som förekommer även diskussioner om en utbyggnad till dubbelspår; 
samt 

8. Att det förekom spekulation om byggande av en ny väg från Birkagatan 
förbi planområdet till St Göransvägen.  

Till slut yrkade Miljöpartiet om negativt planbesked. Efter genomförd vote-
ring och Nämndens beslut att med en rösts övervikt ge ett positivt planbesked 
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till kv. Vinkelhaken 4 och 5 reserverade sig flera partier över blockgränsen 
mot.  
Mot denna bakgrund RESERVERA sig Miljöpartiet mot vad flera anser är 
Nämndens olyckliga beslut att redan nu ge ett positivt planbesked till kv. Vin-
kelhaken 4 och 5. 

Beslutet expedieras till: 
Sökande
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§ 106  
 
Ansökan om planbesked för Hyltena 1:98 Beslut om planbesked 
Stbn/2021:486   214  

Sammanfattning 
Ansökan om planbesked har inkommit till Stadsbyggnadskontoret avseende  
ändring av gällande Detaljplan för verksamhetsområde på del av Hyltena 1:21 
m.fl. Moliden Jönköpings kommun, som fick laga kraft 2018-12-15. Detaljpla-
nen har fortfarande genomförandetid kvar, men då det är fastighetsägaren som 
ansöker om ändringen så föreligger ingen planskada. Den önskade planänd-
ringen består av att  all planerad industrimark, gator och en mindre remsa med 
natur ska bli en enda stor sammanhängande industrifastighet. De delar som be-
rörs av planändringen utgör idag en del av fastigheten Hyltena 1:98, komman-
de industritomt inväntar en avstyckning hos lantmäterimyndigheten. 

Stadsbyggnadskontoret anser att det är lämpligt att området utgör en stor indu-
strifastighet och att man därmed bör ta bort gator och en liten naturremsa som 
inte får någon funktion. Stadsbyggnadskontoret föreslår att ge positivt planbe-
sked för att pröva detta i en detaljplaneläggning. 

Detaljplanen bedöms få laga kraft ca 1 år efter det att ett detaljplanearbete star-
tats, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplanen för ärendet kommer 
att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen.  
 
Detaljplanen bedöms tidigast kunna påbörjas 2022.  
 
Avtal skall skrivas som reglerar kommande plankostnader, vilka exploatören 
skall bekosta.  

Beslutsunderlag 
Underlag för planbesked 2021-12-06 
Tjänsteskrivelse 2022-03-01 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut:  

 Positivt planbesked lämnas för del av fastigheten Hyltena 1:98 
 Planavdelningen ges i uppdrag att planmässigt pröva ärendet genom de-

taljplaneläggning 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-03-10  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Positivt planbesked lämnas för del av fastigheten Hyltena 1:98 
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 Planavdelningen ges i uppdrag att planmässigt pröva ärendet genom de-
taljplaneläggning 

 

Beslutet expedieras till: 
sökande
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§ 107  
 
Ansökan om planbesked för Lilla Åsa 3:303 Beslut om planbesked 
Stbn/2021:138   214  

Sammanfattning 
Ansökan om planbesked har inkommit till Stadsbyggnadskontoret 2021-03-25 
där sökanden önskar möjliggöra nybyggnation av bostäder i Norrahammar en-
ligt KBFP (område D18) på del av fastigheten Lilla Åsa 3:303.  

Stadsbyggnadskontoret anser att delar av området bedöms kunna planläggas 
för bostadsändamål, småhusbebyggelse. Faktorer som måste beaktas är dagvat-
tenhantering med hänsyn till grundvattenintresset, ras- och skredrisk, MTB-
spåret, samt avgränsning mot gravfältet och det gröna stråket. Stadsbyggnads-
kontoret föreslår att positivt planbesked lämnas för den del av fastigheten Lilla 
Åsa 3:303 ansökan avser. 

Detaljplanen bedöms få laga kraft 1,5 – 2 år efter det att ett detaljplanearbete 
startats, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplanen för ärendet kom-
mer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen.  

Detaljplanen bedöms tidigast kunna påbörjas tidigast 2023 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-01 
Underlag inför planbesked 2022-03-01 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut:  

 Positivt planbesked lämnas för del av fastigheten Lilla Åsa 3:303 
 Planavdelningen ges i uppdrag att planmässigt pröva ärendet genom de-

taljplaneläggning 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-03-10  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Christopher Stock yrkar för Miljöpartiet att ansökan om planbesked avslås. 

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar 
enligt hans eget yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Positivt planbesked lämnas för del av fastigheten Lilla Åsa 3:303 
 Planavdelningen ges i uppdrag att planmässigt pröva ärendet genom de-

taljplaneläggning 
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Reservationer 
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet med följande motivering. 

Miljöpartiet notera att ansökan om planbesked komma från kommunens egen 
Tekniska kontoret, (avdelning) mark och exploatering som önskar möjliggöra 
nybyggnation av bostäder i Norrahammar på del av fastigheten Lilla Åsa 3:303 
i enlighet med Kommunens Bostadsförsörjningsprogram (KBFP).  
Miljöpartiet även notera att Stadsbyggnadskontoret anser att delar av området 
bedöms kunna planläggas för bostadsändamål, med 30-50 småhus. Miljöpartiet 
är dock glad att notera Stadsbyggnadskontoret anser att dagvattenhantering 
med hänsyn till grundvattenintresset, ras- och skredrisk, MTB-spåret (Åsabana) 
samt avgränsning mot gravfältet och det (tillhörande) grönstråk måste beaktas. 
Däremot konstaterar Miljöpartiet att trots allt detta föreslår Stadsbyggnadskon-
toret ändå ett positivt förhandsbesked för den delen av Lilla Åsa 3:303 som an-
sökan avser och vill ha i uppdrag att planmässigt pröva ärendet genom detalj-
planeläggning. 
Miljöpartiet är välmedveten att den nu ansökt område ingår i KBFP samt har 
ett attraktivt läge både för det rörliga friluftslivet. genom sin närhet till det po-
pulära Åsabadet och som en viktig del av det tätortsnära friluftsområde. En 
mindre del av området berörs av strandskydd som Underlagsrapport anser mås-
te ’hanteras’ (läs: tas bort?) i en eventuell planprocess.  
Att Stadsbyggnadskontorets i sin Underlagsrapport till ansökan om planbesked 
verkar 

i) se inte några problem för ras- och skred trots en detaljerad utred-
ning om stabilitet i moränslänter från Myndighet för Samhällsskydd 
och Beredskap;  

ii) bered att exploatera ett populärt friluftsområde i direkt anslutning 
till och som med stor sannolikhet används flitig av boenden i befint-
lig bebyggelse; 

iii) bered att äventyrar ett i Översiktsplanen utpekade område med 
grundvatten av god kvantitativ; och 

iv) även bered att utsätta ett gravfält för ökat slitage 
är minst sagt något bekymmersamt.  
I Miljöpartiets ögon rymmer allt detta dåligt med Kommunens övergripande 
hållbarhetsmål. Miljöpartiet vill särskilt påminna om Jönköping historisk dåligt 
hantering av fornlämningar där det mest flagranta exempel är den 3.000 år 
gammal bronsåldersgrav med hällristningar på Ljungarum (Sagaholmshögen) 
som forslades bort 1971 för att göra plats för industriområdet. Gravfältet an-
sågs på sin tid vara en av norra Europas viktigaste gravfynd. 
Miljöpartiet är därför ytterst besviken att kommunen att villig att exploatera 
den nu utpekade område. Medan Miljöpartiet är intresserad av resultaten från 
en oberoende geologisk bedömning av området, anser man att friluftsintressen, 
avsaknad av kollektivtrafik och överhängande risk för förorening av den käns-
liga Sörsjön med sin populära Åsabadet genom ökad dagvattenavrinning från 
framtida bebyggelse talar stark emot en exploatering.  
Slutligen anser Miljöpartiet att det inte är god sed att underlagsdokument till 
ansökan om planbesked innehåller ett ’Förslag till beslut’ från tjänstemän. Det-
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ta förfarande framförs lämpligast enbart i tillhörande tjänsteskrivelse till Stads-
byggnadsnämnden. 
Miljöpartiet YRKADE för ett negativ planbesked och RESERVERA sig be-
stämt mot Stadsbyggnadsnämndens beslut att ge en positivt planbesked. 

Beslutet expedieras till: 
Sökanden



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-03-10

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 108  
 
Detaljplan för Ljungarp 1:9 Beslut om granskning 
Stbn/2020:430   214  

Sammanfattning 
Planförslaget har upprättats med syfte att möjliggöra uppförandet av cirka 
6 enbostadshus på Ljungarp 1:9 och del av Tenhult 24:47 samt byggnation 
av två flerbostadshus på Ljungarp 1:20. Planförslaget möjliggör även upp-
förandet av en kommunal gata med vändplan samt område för transfor-
matorstation. Fastigheterna Ljungarp 1:7, Ljungarp 1:20, Ljungarp 1:28, 
Ljungarp 1:35 samt del av Ljungarp 1:44 ingår i detaljplanen med syftet 
att tillgodose utrymme för teknisk försörjning, möjliggöra förtätning samt 
för att få en bra helhet på detaljplanen.   

Beslutsunderlag 
Samrådsredogörelse 2022-03-02 
Planbeskrivning 2022-03-02 
Plankarta 2022-03-02 
Tjänsteskrivelse 2022-03-01 
Undersökning av miljöpåverkan 2021-05-12 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut:  
 Detaljplanen för Ljungarp 1:9 m.fl., daterad 2022-03-02, godkänns för 

granskning 
 Stadsbyggnadsnämnden finner, utifrån dagens kännedom av projektets 

omfattning, att genomförandet av detaljplanen inte kommer att medföra en 
betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap§11-18 miljöbal-
ken (1998:808) 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-03-10  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Johan Edvardsson yrkar för Sverigedemokraterna att en revidering av plankar-
tan och planbestämmelser för Ljungarp 1:20 görs genom att ändra f2 till f1. 
Detta möjliggör byggrätt och uppförande av två fristående enbostadshus. 
Syftet är att säkerställa att endast enbostadshus kan uppföras. Bestämmelsen 
har stöd i 4 kap 16 § punkt 1 PBL. 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar 
enligt hans eget yrkande. 
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Johan Edvardsson begär omröstning. 

Beslutsordning 
En ja-röst innebär en röst på Anders Samuelssons yrkande och en nej-röst inne-
bär en röst på Johan Edvardssons yrkande. 

Omröstning 
OMRÖSTNINGSRESULTAT 

Ledamot Ja Nej 

Anders Samuelsson (C) ordförande x  

Bayda Aldoori (S)  x  

Fatime Elezi (S)  x  

Leif Regnér (S)  x  

Marianne Johansson (S)  x  

Jan Sidenvall (L)  x  

Christopher Stock (MP) x  

Thomas Olofsson (KD)  x  

Ann-Marie Dahl (KD)  x  

Bengt Regné (M)  x 

Jonas Hallin (M)  x 

Eric Sjöberg (M)  x 

Johan Edvardsson (SD)   x 

Antal röster 9 4 

 

Stadsbyggnadsnämnden har alltså med 9 ja-röster mot 4 nej-röster beslutat  
enligt Anders Samuelssons yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Detaljplanen för Ljungarp 1:9 m.fl., daterad 2022-03-02, godkänns för 

granskning 
 Stadsbyggnadsnämnden finner, utifrån dagens kännedom av projektets 

omfattning, att genomförandet av detaljplanen inte kommer att medföra en 
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betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap§11-18 miljöbal-
ken (1998:808) 

Reservationer 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.
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§ 109  
 
Ändring av byggnads- och detaljplaner för Attarp 2:689 m fl beslut 
om samråd 
Stbn/2020:432   214  

Sammanfattning 
Bankeryd omfattas till stor del av byggnadsplaner som upprättats enligt bygg-
nadsplanelagen från 1947. Inom områden som omfattas av byggnadsplaner är 
kommunen inte huvudman för de allmänna platserna, vilket innebär att ansvar 
för utbyggnad, drift och underhåll är enskilt. I Bankeryd bildades en vägföre-
ning, Bankeryds vägförening, med ansvar för de allmänna platserna.  Kommu-
nen har sedan 1970-talet skött de flesta av de allmänna platserna som vägföre-
ningen ansvarade för och vägföreningen är idag inaktiv. Vägföreningen finns 
dock rättsligt kvar och kan inte upphävas i en lantmäteriförrättning förrän kom-
munen formellt genom en ändring av planerna tagit över ansvaret för de all-
männa platser som vägföreningen har ansvar för att sköta. 
 
För att möjliggöra ett upphävande av vägföreningen föreslås berörda bygg-
nadsplaner och detaljplaner med enskilt huvudmannaskap ändras så att kom-
munen övertar huvudmannaskapet för de allmänna platserna. Delar av den all-
männa platsmarken som inte är utbyggda enligt planerna och/eller där kommu-
nen inte i nuläget ser något behov av att berörd del ska vara allmän plats nu el-
ler i framtiden föreslås också upphävas. 

Beslutsunderlag 
Berörda planer och samrådshandlingar enligt förteckning, 2022-03-02 
Undersökning av miljöpåverkan, 2022-03-02 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ändring och upphävande av byggnadsplaner och detaljplaner som finns 
upptagna i – Förteckning över berörda planer och samrådshandlingar, 
daterade 2022-03-02, godkänns för samråd 

 Stadsbyggnadsnämnden finner, utifrån dagens kännedom av projektets 
omfattning, att genomförandet av detaljplanen inte kommer att medföra 
en betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap§11-18 mil-
jöbalken (1998:808) 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-03-10  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 
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Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ändring och upphävande av byggnadsplaner och detaljplaner som finns 

upptagna i – Förteckning över berörda planer och samrådshandlingar, 
daterade 2022-03-02, godkänns för samråd 

 Stadsbyggnadsnämnden finner, utifrån dagens kännedom av projektets 
omfattning, att genomförandet av detaljplanen inte kommer att medföra 
en betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap§11-18 mil-
jöbalken (1998:808) 

 

Jäv 
Bayda Aldoori (S) anmäler jäv. 
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§ 110  
 
Detaljplan för Åsen 1:2  etapp 2 Beslut om granskning 
Stbn/2020:476   214  

Sammanfattning 
Planförslaget är den andra detaljplanen i utbyggnaden av Åsen. Målsättningen 
för området är att skapa en blandad bebyggelse med stadskaraktär. Bebyggel-
sen föreslås organiseras kring förlängningen av Samsetgatan som utformas som 
en stadsgata med funktionen som ett centralt kollektivtrafikstråk. Detaljplanen 
möjliggör för flerbostadshus, rad-, par- och kedjehus samt friliggande enbo-
stadshus. Cirka 300-415 bostäder inryms i granskningsförslaget. 

Beslutsunderlag 
Plankarta, 2022-03-02 
Planbeskrivning, 2022-03-02 
Samrådsredogörelse 2022-03-02 
Undersökning om miljöpåverkan, 2022-03-02 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Detaljplan för del av Åsen 1:2 m.fl., etapp 2 godkänns för granskning 
 Stadsbyggnadsnämnden finner, utifrån dagens kännedom av projektets 

omfattning, att genomförandet av detaljplanen inte kommer att medföra 
en betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap§11-18 mil-
jöbalken (1998:808) 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-03-10  
Yrkanden 
Johan Edvardsson yrkar för Sverigedemokraterna att planarbetet avbryts med 
nedanstående motivering. 
Stora konsekvenser för den historiska kopplingen samt för den minskade livs-
medelsproduktionen som redan i dag är hårt ansatt. Sista kvarvarande uppodla-
de delen av Jönköpings så kallade stadsjorden och den sista jordbruksmarken 
mellan tätorten i öster, industriområde, dumme mosse och skogslandskapet. 14 
hektar jordbruksmark försvinner och exploateringen blir ett betydande ingrepp 
i jordbrukslandskapet. Som kommun bör vi göra allt för att öka självförsörjan-
det av livsmedel som nu ligger under 50 procent.  Gång efter gång visar det sig 
genom oron i omvärlden samt skenande matpriser att Sverige måste ställa om 
till ökat självförsörjande. 
 
Christopher Stock yrkar för Miljöpartiet att ärendet återremitteras. 
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Sverigedemokraterna tar tillbaka sitt yrkande till förmån för Miljöpartiets  
yrkande. 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar 
enligt hans eget yrkande. 
 
Johan Edvardsson begär omröstning. 
 
Beslutsordning 
En ja-röst innebär en röst på Anders Samuelssons yrkande och en nej-röst inne-
bär en röst på Christopher Stocks yrkande. 

Omröstning 
OMRÖSTNINGSRESULTAT 

Ledamot Ja Nej 

Anders Samuelsson (C) ordförande x  

Elin Bäckström (S)  x  

Fatime Elezi (S)  x  

Leif Regnér (S)  x  

Marianne Johansson (S)  x  

Jan Sidenvall (L)  x  

Christopher Stock (MP)  x 

Thomas Olofsson (KD)  x  

Ann-Marie Dahl (KD)  x  

Bengt Regné (M) x  

Jonas Hallin (M) x  

Eric Sjöberg (M) x  

Johan Edvardsson (SD)   x 

Antal röster 11 2 
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Stadsbyggnadsnämnden har alltså med 11 ja-röster mot 2 nej-röster beslutat en-
ligt förvaltningens förslag. 

Protokollsanteckning 
Moderaterna lämnar följande protokollsanteckning. 

Föreslagen detaljplan för Åsen 1:2 innebär att ett större område mycket god 
åkermark försvinner och bebyggs.  

Enligt Miljöbalken SFS 1998:808 3 Kap § 4 får åkermark inte bebyggas om det 
på ett tillfredställande sätt kan undvikas genom att annan mark tas i anspråk. 
Det i april 2019 av kommunfullmäktige beslutade kommunprogrammet för 
Jönköping föreskriver att:  

- Kommunen ska vara varsam med den resurs som jordbruksmarken utgör...  
- Kommunen ska sträva efter att brukningsvärd jordbruksmark i princip ska re-
serveras för jordbruksändamål.  

Moderaterna röstade 2019-05-16 §242 avslag på förslaget att besluta att denna 
detaljplan gick ut på samråd, innebärande att åkermarken bebyggs. Moderater-
na beklagar att ärendet nu gått så långt i processen att ett avslag på beslut om 
granskning i praktiken inte är möjligt, men vill påtala vikten av att åkermark 
fortsättningsvis värnas i så stor utsträckning som möjligt. 

 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Detaljplan för del av Åsen 1:2 m.fl., etapp 2 godkänns för granskning 
 Stadsbyggnadsnämnden finner, utifrån dagens kännedom av projektets 

omfattning, att genomförandet av detaljplanen inte kommer att medföra 
en betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap§11-18 mil-
jöbalken (1998:808) 

Reservationer 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet med nedanstående motivering. 

Miljöpartiet kan bara konstatera att själva området och den efterföljande detalj-
planen har redan från början haft en något infekterad historia med en rad olika 
inspel.  
Förutom en del skogsmark innehåller den aktuella detaljplanområde ca 15 hek-
taren jordbruksmark.  
Efter en mångårig kamp från Miljöpartiet i såväl Stadsbyggnadsnämnden som 
övriga kommunals instans antog Jönköpings Kommunfullmäktige 2020 det nå-
got historiskt beslut att avstå from ytterligare exploatering av ’så gott som alla 
brukningsbar jordbruksmark’. Debatten inför den vinnande beslutet var dock 
utdragen och beslutet inte enhällig. 
Men redan efter valet 2018 när Stadsbyggnadsnämnden fick nya ledamöter 
växte stöd för ett förbud mot ianspråktagande av jordbruksmark men det visade 
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att stödet inte var nyanserad på enskilda objekt utan gällde allt eller inget! Det 
senaste året har speciellt ett parti i Nämnden utnyttjat teman med invändningar 
vid varje möjligt tillfälle när beslut om redan pågående projekt som berör jord-
bruksmark blir föremål för beslut. Så blev det vid möte den 10:e mars när parti-
et efter ett känslomässigt tal yrkat i praktiken att denna pågående detaljplan för 
Åsa 1:2 skulle avbrytas. 
I Nämndens alltmer laddade debatt den 10:e mars ansåg Nämndens ordförande 
med visst rätt att det är bara vid beslut om själva antagandet av detaljplanen 
man kan förkasta en detaljplan. Det är dock värt att tillägga här att Miljöpartiet 
regelbundet yrkar att större detaljplaner, eller detaljplaner av allmänna intres-
sen, bör antas av Kommunfullmäktige och INTE antas av Stadsbyggnadsnämn-
den under delegation. Miljöpartiet anser att det annars finns en uppenbar risk 
att kommunen kommer ha detaljplaner med två olika juridisk status att förhålla 
sig till, med allt det kan innebär på sikt. 
Inför ett avgörande beslut valde Miljöpartiet en mjukare linje genom att yrka 
om en återremiss av detaljplanen för att möjliggöra överläggningar och kom-
promissar mellan partier. Yrkanden gick till votering där resultatet speglade 
politiska viljor mer än frågan om jordbruksmarkens betydelse för samhällets 
framtida inhemska försörjning. 
Miljöpartiet sympatiserad med utspel att slå vakt om jordbruksmark på samma 
sätt som man hoppas på med sina egna starka utspel om klimatet och miljö, 
varför man RESERVERAR sig mot Stadsbyggnadsnämnden beslut att god-
känn detaljplan för granskning. 
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§ 111  
 
Detaljplan för Öggestorp 1:22 Beslut om granskning 
Stbn/2017:280   214  

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för framtida etablering av ytkrävande 
verksamhet; lagerlokal, handel, bilservice eller bensinstation inom fastigheten 
Öggestorp 1:22. Detaljplanen reglerar möjlig utbredning av byggnation, högsta 
tillåtna höjd för bebyggelse och lämplig placering av infart. I nära anslutning 
till fastigheten ligger Riksväg 31/40 och Jönköpingsbanan som båda är leder 
för transport av farligt gods. För att  det ska vara lämpligt att etablera någon av 
ovan nämnda verksamheter på platsen ställer detaljplanen krav på bebyggel-
sens konstruktion. Särskilt skyddsavstånd regleras för bensinstation. 

Beslutsunderlag 
Planbeskrivning 2022-03-01 
Plankarta 2022-03-01 
Samrådsredogörelse 2022-03-01 
Tjänsteskrivelse 2022-03-01 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Detaljplanen för Öggestorp 1:22, daterad 2022-03-01, godkänns för 
granskning 

 Stadsbyggnadsnämnden finner, utifrån dagens kännedom av projektets 
omfattning, att genomförandet av detaljplanen inte kommer medföra en 
betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kp §11-18 miljö-
balken (1998:808) 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-03-10  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Detaljplanen för Öggestorp 1:22, daterad 2022-03-01, godkänns för 

granskning 
 Stadsbyggnadsnämnden finner, utifrån dagens kännedom av projektets 

omfattning, att genomförandet av detaljplanen inte kommer medföra en 
betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kp §11-18 miljö-
balken (1998:808)
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§ 112  
 
Information från bygglovavdelningen 
 

Bygglovchef Anna Klahr presenterar Fredrik Hyltse, nyanställd byggnads- 
inspektör.
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§ 113  
 
Redovisning av inkomna meddelanden till stadsbyggnadsnämnden 
2022 
Stbn/2022:12   000  

Beslutsunderlag 
Redovisning av inkomna meddelanden till stadsbyggnadsnämnden daterad 
2022-03-10 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-03-10  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att redovisning av  
inkomna meddelanden till stadsbyggnadsnämnden daterad 2022-03-10  
godkänns. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Redovisning av inkomna meddelanden till stadsbyggnadsnämnden  

daterad 2022-03-10 godkänns 
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§ 114  
 
Redovisning av stadsbyggnadsnämndens delegationsbeslut 2022 
Stbn/2022:13   000  

Beslutsunderlag 
Förteckning över stadsbyggnadsnämndens delegationsbeslut 2022-03-10 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-03-10  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att redovisning enligt 
Förteckning över stadsbyggnadsnämndens delegationsbeslut 2022-03-10 
godkänns 
 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Redovisning enligt Förteckning över stadsbyggnadsnämndens  
delegationsbeslut 2022-03-10 godkänns 
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§ 115  
 
BOGLA 1:35 (BOGLA 1) Förhandsbesked för nybyggnad av tre 
stycken enbostadshus 
BL 2021-003073     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av tre stycken enbostadshus. 
Fastigheten är belägen i Bogla, cirka 1,5 nordost om Rogberga kyrka. Den fö-
reslagna platsen ligger i en skogsdunge som är omgiven av åkermark och be-
fintlig bostadsbebyggelse. Skogsdungen markerar det naturliga avslutet på bo-
stadsbebyggelsen i området. Området har exploaterats kraftigt senaste åren ut-
an detaljplanering. Grannar har framför erinran mot föreslagen åtgärd. Teknis-
ka kontorets VA-avdelning har framfört erinran mot åtgärden och menar att det 
inte är möjligt att ansluta fler bostäder till befintligt VA-nät. 

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut är avslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2022-02-04 
Ärendebeskrivning   2022-02-04 
Översiktskarta   2022-02-04 
Remissvar MHK  2022-02-28 
Yttrande    2022-02-24 
Remissvar    2022-01-29 
Skrivelse    2022-01-25 
Beskrivning    2021-12-27 
Översiktskarta   2021-12-27 
Översiktskarta   2021-12-27 
Ansökan    2021-12-27 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om förhandsbesked kan inte tillåtas med motivering enligt 
ärendebeskrivning. Ansökan avslås 

 Debitering 8 568 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-03-10  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Johan Edvardsson yrkar för Sverigedemokraterna på ett positivt förhandsbe-
sked. 
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Bengt Regné instämmer för Moderaterna och Thomas Olofsson instämmer för 
Kristdemokraterna i Johan Edvardssons yrkande. 

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar 
enligt hans eget yrkande. 

Bengt Regné begär omröstning. 

Beslutsordning 
En ja-röst innebär en röst på Anders Samuelssons yrkande och en nej-röst inne-
bär en röst på Johan Edvardssons yrkande. 

Omröstning 
OMRÖSTNINGSRESULTAT 

Ledamot Ja Nej 

Anders Samuelsson (C) ordförande x  

Elin Bäckström (S)  x  

Fatime Elezi (S)  x  

Leif Regnér (S)  x  

Marianne Johansson (S)  x  

Jan Sidenvall (L)  x  

Christopher Stock (MP) x  

Thomas Olofsson (KD)   x 

Ann-Marie Dahl (KD)   x 

Bengt Regné (M)  x 

Jonas Hallin (M)  x 

Eric Sjöberg (M)  x 

Johan Edvardsson (SD)   x 

Antal röster 7 6 

 

Stadsbyggnadsnämnden har alltså med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat en-
ligt Anders Samuelssons yrkande. 
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Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked kan inte tillåtas med motivering enligt 

ärendebeskrivning. Ansökan avslås 
 Debitering 8 568 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige  

Reservationer 
Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot 
beslutet. 

Debitering 
8 568 kr. 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
Sökanden 
Fastighetsägare 
 

Beslutet annonseras inte i Post- och Inrikes Tidningar. 
  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-03-10

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 
 

Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

Skrivelsen skickas eller lämnas till stadsbyggnadsnämnden, inte till läns-
styrelsen. Stadsbyggnadsnämnden prövar om överklagandet inkommit i 
rätt tid. 

Överklagandet ska ha kommit till Stadsbyggnadsnämnden inom tre vec-
kor från den dag då klaganden fick del av beslutet, annars kan ärendet in-
te prövas. 

Om överklagandet har inkommit i rätt tid skickas handlingarna vidare 
från stadsbyggnadsnämnden till länsstyrelsen för prövning. 

Överklagandet ska innehålla: 

- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange                      
vilken nämnd som beslutat, datum för beslut samt paragraf 

- motivering till varför beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha 

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. Om 
du anlitar ombud undertecknar ombudet skrivelsen och bifogar fullmakt. 

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 116  
 
BOGLA 1:35 (BOGLA 1) Förhandsbesked för nybyggnad av enbo-
stadshus 
BL 2021-003097     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Fastigheten är 
belägen i Bogla, cirka 1,5 nordost om Rogberga kyrka. Den tomt som avses är 
en så kallad ”lucktomt” och marken består främst av betesmark. Området har 
exploaterats kraftigt senaste åren utan detaljplanering. Grannar har framför er-
inran mot föreslagen åtgärd. Tekniska kontorets VA-avdelning har framfört er-
inran mot åtgärden och menar att det inte är möjligt att ansluta fler bostäder till 
befintligt VA-nät. 

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut är avslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2022-02-04 
Ärendebeskrivning   2022-02-04 
Översiktskarta   2022-02-04 
Remissvar MHK  2022-02-24 
Yttrande    2022-02-24 
Skrivelse    2022-01-25 
Karta    2021-12-30 
Karta    2021-12-30 
Beskrivning    2021-12-30 
Ansökan    2021-12-30 
Remissvar    2022-02-08 
Remissvar    2022-02-08 
Remissvar    2022-02-08 
Remissvar    2022-02-08 
Remissvar    2022-02-08 
Remissvar    2022-02-08 
Remissvar    2022-02-08 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om förhandsbesked kan inte tillåtas med motivering enligt 
ärendebeskrivning. Ansökan avslås. 

 Debitering 8 568 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
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STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-03-10  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Bengt Regné yrkar för Moderaterna på ett positivt förhandsbesked. 

Johan Edvardsson instämmer för Sverigedemokraterna i Bengt Regnés yrkan-
de. 

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar 
enligt hans eget yrkande. 

Bengt Regné begär omröstning. 

Beslutsordning 
En ja-röst innebär en röst på Anders Samuelssons yrkande och en nej-röst inne-
bär en röst på Bengt Regnés yrkande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-03-10

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Omröstning 
OMRÖSTNINGSRESULTAT 

Ledamot Ja Nej 

Anders Samuelsson (C) ordförande x  

Elin Bäckström (S)  x  

Fatime Elezi (S)  x  

Leif Regnér (S)  x  

Marianne Johansson (S)  x  

Jan Sidenvall (L)  x  

Christopher Stock (MP) x  

Thomas Olofsson (KD)   x 

Ann-Marie Dahl (KD)   x 

Bengt Regné (M)  x 

Jonas Hallin (M)  x 

Eric Sjöberg (M)  x 

Johan Edvardsson (SD)   x 

Antal röster 7 6 

 

Stadsbyggnadsnämnden har alltså med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat en-
ligt Anders Samuelssons yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked kan inte tillåtas med motivering enligt 

ärendebeskrivning. Ansökan avslås. 
 Debitering 8 568 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

Reservationer 
Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot 
beslutet. 
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Debitering 
8 568 kr. 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
Sökanden 
Fastighetsägare 
 
 
Beslutet annonseras inte i Post- och Inrikes Tidningar. 
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Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

Skrivelsen skickas eller lämnas till stadsbyggnadsnämnden, inte till läns-
styrelsen. Stadsbyggnadsnämnden prövar om överklagandet inkommit i 
rätt tid. 

Överklagandet ska ha kommit till Stadsbyggnadsnämnden inom tre vec-
kor från den dag då klaganden fick del av beslutet, annars kan ärendet in-
te prövas. 

Om överklagandet har inkommit i rätt tid skickas handlingarna vidare 
från stadsbyggnadsnämnden till länsstyrelsen för prövning. 

Överklagandet ska innehålla: 

- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange                      
vilken nämnd som beslutat, datum för beslut samt paragraf 

- motivering till varför beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha 

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. Om 
du anlitar ombud undertecknar ombudet skrivelsen och bifogar fullmakt. 

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 117  
 
DRÄTTINGE 9:1 (DRÄTTINGE 22) Förhandsbesked för nybygg-
nad av enbostadshus 
BL 2022-000065     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Fastigheten är 
belägen i Drättinge, nordost om Kaxholmen och cirka 4,2 kilometer sydväst 
om Skärstads kyrka. Marken består främst av skogsmark och är kraftigt kupe-
rad. Fastigheten ligger cirka 200 meter från detaljplanerat område och i direkt 
anslutning till utpekat område inom utbyggnadsstrategin. Områden inom ut-
byggnadsstrategin ska främst exploateras genom planläggning. 

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut är avslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2022-02-10 
Ärendebeskrivning    2022-02-10  
Översiktskarta    2022-02-10 
Remissvar    2022-02-21 
Remissvar    2022-02-21 
Remissvar    2022-02-23 
Remissvar    2022-02-25 
Remissvar    2022-02-26 
Yttrande    2022-02-25 
Yttrande    2022-02-25 
Yttrande    2022-02-25 
Yttrande    2022-02-25 
Sammanställning e-tjänst    2022-01-12 
Situationsplan/tomtkarta    2022-01-12 
Fotografi     2022-01-12 
Fotografi     2022-01-12 
Situationsplan/tomtkarta    2022-01-12 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om förhandsbesked kan inte tillåtas med motivering enligt 
ärendebeskrivning. Ansökan avslås.  

 Debitering 8 694 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
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STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-03-10  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att ärendet återremit-
teras för besiktning samt att handläggningstiden förlängs, enligt 9kap §27 PBL, 
med ytterligare tio veckor. 

Bengt Regné instämmer för Moderaterna och Johan Edvardsson instämmer för 
Sverigedemokraterna i Anders Samuelssons yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ärendet återremitteras för besiktning 
 Handläggningstiden förlängs, enligt 9kap §27 PBL, med ytterligare tio 

veckor 
Jäv 
Åke Svensson (C) anmäler jäv 
 
Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Sökande 
Fastighetsägare 
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Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

Skrivelsen skickas eller lämnas till stadsbyggnadsnämnden, inte till läns-
styrelsen. Stadsbyggnadsnämnden prövar om överklagandet inkommit i 
rätt tid. 

Överklagandet ska ha kommit till Stadsbyggnadsnämnden inom tre vec-
kor från den dag då klaganden fick del av beslutet, annars kan ärendet in-
te prövas. 

Om överklagandet har inkommit i rätt tid skickas handlingarna vidare 
från stadsbyggnadsnämnden till länsstyrelsen för prövning. 

Överklagandet ska innehålla: 

- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange                      
vilken nämnd som beslutat, datum för beslut samt paragraf 

- motivering till varför beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha 

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. Om 
du anlitar ombud undertecknar ombudet skrivelsen och bifogar fullmakt. 

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 118  
 
LALLERYD 1:4 (LALLERYD 10) Förhandsbesked för nybyggnad 
av enbostadshus 
BL 2022-000132     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Fastigheten är 
belägen i Lalleryd, nordväst om Jönköping. Marken består främst av skogs-
mark. Ny väg behöver anläggas och föreslagen dragning av ny väg går över 
åkermark. Sökande har inkommit med förslag på kompensationsåtgärd. 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut är avslag.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2022-02-15 
Ärendebeskrivning    2022-02-15 
Översiktskarta    2022-02-15 
Fotografi     2022-01-18 
Fotografi     2022-01-18 
Fotografi     2022-01-18 
Epostbilaga    2022-01-18 
Karta     2022-02-27 
Ansökan     2022-01-18 
Fotografi     2022-01-18 
Karta Lantmäteriet   2022-01-18 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om förhandsbesked kan inte tillåtas med motivering enligt 
ärendebeskrivning. Ansökan avslås. 

 Debitering 8 694 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-03-10  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen på ett positivt  
förhandsbesked med nedanstående motivering. 

Denna byggnation är ett led i ett generationsskifte där det är en son till brukar-
na som avser att tillsammans med sin familj flytta tillbaks till Jönköping från 
Stockholm.  
Det sökta läget är på skogsmark och ligger relativt nära annat bostadshus på 
fastigheten.  
Efter dialog har sökande justerat sin ansökan vad gäller väganslutning. Tidiga-
re gick väganslutning över åkermark. I den justerade ansökan går nu väganslut-
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ningen i kanten mellan skogen och åkern. Sammantaget innebär ansökan därför 
nu bara en ytterst marginell påverkan på åkermarken. 
Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget att ett positivt förhandsbesked i 
detta fall innebär en lämplig användning av markresurser. 
 
Johan Edvardsson instämmer för Sverigedemokraterna i Anders Samuelssons 
yrkande. 
 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ovanståen-
de yrkande 
Debitering 8 694 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

Reservationer 
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet med nedanstående motivering. 

Miljöpartiet noterar både att Stadsbyggnadskontoret föreslår avslag och att en 
ärendebeskrivning saknades i de till ledamöter utskickade handlingar kring 
ärenden.  
I övrigt notera Miljöpartiet att den ansökte platsen består av skogsmark men att 
en ny väg behöver anläggas över åkermark som därmed ha en negativ inverkan 
på de areella näringarnas bedrivande. Sökande har dock inkommit med förslag 
till kompensationsåtgärder. 
Under diskussioner i Nämnden förekom det fram att ansökan gälla an ’äkta’ 
generationsskifte.  
På samma Nämndsmöte där man var beredd att offra 15 hektar bra jordbruks-
mark för bostadsbyggelse i anslutning till central tätort anser Miljöpartiet att 
skadan att ta några hundra kvadratmeter jordbruksmark som i Lallaryd fallet 
för att uppnå en vettigare placering närmare den befintlig väg och annan be-
byggelse hade varit små, särskild som sökande har tydligen erbjudit sig att ut-
föra kompensationsåtgärder för sin tillfartsväg till detta mindre lämpliga läge. 
Miljöpartiet hade gärna sett att Nämnden avslutade sig till sitt förvaltnings för-
slag till avslag. Medan kompensationsåtgärder för splittring och/eller ianspråk-
tagande av jordbruksmark har inkommit från sökande i dagsläget vill Miljöpar-
tiet ännu en gång påpekar avsaknad av ett bindande avtal eller andra juridiska 
möjligheter att säkerställa att sådana kompensations-åtgärder verkligen komma 
till stånd.  
Ansökan anses slutligen strider mot riktlinjer i gällande översiktsplan från 2016 
där nya byggnader skall förläggas intill befintlig bebyggelse, service och väg-
nät. Miljöpartiet är i princip emot byggnation med enskild placering som i detta 
fall. 
Som konsekvens RESERVERA sig Miljöpartiet mot Stadsbyggnadsnämn-
dens beslut att bevilja ett positivt förhandsbesked för en oklar enskild place-
ring. 

Villkor 
Taket ska utformas i lantlig stil tex som sadeltak och förses med tegelröda 
takpannor, eller med annat som stadsbyggnadsnämnden prövar lämpligt. 
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Bebyggelsen ska utformas enligt traditionell lantlig stil som i volym och färg är 
väl anpassad till tomtplatsen och landskapsbilden. 

Giltighetstid 
Beslutet gäller i två år från den dag då förhandsbeskedet vunnit laga kraft och 
är bindande för stadsbyggnadsnämnden vid den kommande bygglovsprövning-
en, om ansökan görs inom denna tid. 
 
Övriga upplysningar 
Åtgärden får laga kraft tidigast fyra veckor efter att beslutet har annonserats i  
Post- och Inrikes Tidningar.  
  
Ett beviljat förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän 
bygglov sökts och beviljats. I samband med ansökan om bygglov ska kontrollansvarig 
anges.  
  
När du fått ett positiv förhandsbesked måste du ha en dialog med bygglovavdelningen 
om byggnadens utformning, innan du söker bygglov. Byggnader utanför planlagt om-
råde ska till storlek och utformning anpassas till tomten, landskapsbilden och den tra-
ditionella lantliga miljön. Innan du tar fram ritningar till din ansökan om bygglov, ta 
kontakt med oss på bygglovavdelningen för att diskutera utformningen. Du kontaktar 
oss via www.jonkoping.se/bygglov, sökord: kontakta bygglovavdelningen. Skriv ditt 
diarienummer när du skriver din fråga. 
  
I samband med bygglovsansökan ska markplanering- och marksektionsritning redovi-
sas. 
  
Tillstånd för enskild VA-anläggning ska sökas hos Miljö- och hälsoskyddskontoret.   
  
Om en ny fastighet ska bildas prövas läget för dess gränser av lantmäterimyndigheten 
i en lantmäteriförrättning. Ansökan om lantmäteriförrättning bör göras så snart som 
möjligt efter att förhandsbesked beviljats och beslutet har fått laga kraft, bifoga be-
slutshandlingarna inklusive karta till förrättningsansökan. 
  
För ny adress på landet tag kontakt med lantmäteriavdelningen, Helen Lerge 036-10 
52 94. 
  
Som sökanden har du skyldighet att begära om eventuell arkeologisk utredning hos 
Länsstyrelsen. 
 
Debitering 
8 694 kr. 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 

http://www.jonkoping.se/bygglov
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Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Sökande 
Fastighetsägare 

Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
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Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

Skrivelsen skickas eller lämnas till stadsbyggnadsnämnden, inte till läns-
styrelsen. Stadsbyggnadsnämnden prövar om överklagandet inkommit i 
rätt tid. 

Överklagandet ska ha kommit till Stadsbyggnadsnämnden inom tre vec-
kor från den dag då klaganden fick del av beslutet, annars kan ärendet in-
te prövas. 

Om överklagandet har inkommit i rätt tid skickas handlingarna vidare 
från stadsbyggnadsnämnden till länsstyrelsen för prövning. 

Överklagandet ska innehålla: 

- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange                      
vilken nämnd som beslutat, datum för beslut samt paragraf 

- motivering till varför beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha 

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. Om 
du anlitar ombud undertecknar ombudet skrivelsen och bifogar fullmakt. 

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 119  
 
SKÄRSJÖFALL 1:2 (BUNN SKÄRSJÖFALL 1) Förhandsbesked 
för nybyggnad av tre enbostadshus 
BL 2021-002776     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus. Fastigheten 
är belägen i området Lappland, cirka 6,5 kilometer nordost om Skärstads kyr-
ka. En av tomterna placeras i enskilt läge på en väldigt kuperad tomt och två 
tomter placeras i anslutning till befintlig bebyggelse. Stadsbyggnadskontoret 
bedömer att den enskilda tomten, på situationsplan angiven som tomt 1, inte är 
en lämplig tillkommande bebyggelse. Avseende tomt 2 och 3 bedömer stads-
byggnadskontoret att positivt förhandsbesked kan lämnas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2022-01-24 
Ärendebeskrivning   2022-01-24 
Översiktskarta  2022-01-24 
Situationsplan  2022-01-24 
Remissvar   2022-02-01 
Karta    2021-11-28 
Sammanställning e-tjänst   2021-11-13 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om förhandsbeskedavseende tomt 1 kan inte tillåtas med moti-
vering enligt ärendebeskrivning. Ansökan avslås.  

 Ansökan om förhandsbesked avseende tomt 2 och 3 beviljas med moti-
vering enligt ärendebeskrivning. 

 Debitering 8 568 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-03-10  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Bengt Regné yrkar för Moderaterna ett positivt förhandsbesked enligt ansökan. 

Johan Edvardsson instämmer för Sverigedemokraterna i Bengt Regnés  
yrkande. 

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar 
enligt hans get yrkande. 
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Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbeskedavseende tomt 1 kan inte tillåtas med moti-

vering enligt ärendebeskrivning. Ansökan avslås.  
 Ansökan om förhandsbesked avseende tomt 2 och 3 beviljas med moti-

vering enligt ärendebeskrivning. 
 Debitering 8 568 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

Reservationer 
Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot 
beslutet. 

Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet med nedanstående motivering. 

Miljöpartiet noterar att Stadsbyggnadskontorets utomplansgrupp besiktade 
platsen i september 2021 och att utifrån denna besiktning föreslog Stadsbygg-
nadskontoret ett negativt förhandsbesked på tomt 1 men ett positivt förhands-
besked för tomter 2 och 3.  
Utifrån egen granskning av kartmaterial i de utskickade ärendehandlingar und-
ra Miljöpartiet om fastighetsbeteckning är helt korrekt eller borde utökas till 
Skärsjöfall 1:2 m fl?  
Medan tomt 1 enligt Stadsbyggnadskontoret är väldig kuperad och belägen på 
en höjd, är tomter 2 och 3 belägna på flackare skogsmark i vad också beskrevs 
som i anslutning till befintlig bebyggelse. Samtliga tomter och den befintlig be-
byggelse är dock belägna i vad man kallar enskilt läge.  
Miljöpartiet noterar vidare att Stadsbyggnadskontoret konstatera tomt 1 inte är 
lämpad för bostadsändamål p g a en rad faktorer. För tomter 2 och 3 har för-
valtning tydligen förordat en placering utmed befintlig väg, ett råd som sökan-
den har valt att inte följa. För Stadsbyggnadskontorets bedömning av ärendens 
planförutsättningar citera man i sin ärendebeskrivning riktlinjer i kommunens 
antagna översiktsplan från 2016 att’ nya byggnader och anläggningar skall för-
läggas intill befintlig bebyggelse, service och vägnätet. Så är knappast situatio-
nen i detta fall. 
Utifrån denna analys är Miljöpartiet ytterst tveksam till ytterligare bebyggelse 
på tomter i djupled som får sin tillfart genom ett smalt skaft. Att även dessa nu 
föreslagna nya tomter separeras av ytterligare ett skaft mellan sig öppna för yt-
terligare exploatering ännu längre bak som Miljöpartiet anser högst olämplig. 
Som konsekvens stödja Miljöpartiet Stadsbyggnadsnämnden beslut att ge tomt 
1 ett negativt förhandsbesked men RESERVERA sig mot Nämndens beslut att 
ge ett positivt förhandsbesked till tomter 2 och 3 i ansökan. 

Villkor 
Taket ska utformas i lantlig stil tex som sadeltak och förses med tegelröda 
takpannor, eller med annat som stadsbyggnadsnämnden prövar lämpligt. 

Bebyggelsen ska utformas enligt traditionell lantlig stil som i volym och färg är 
väl anpassad till tomtplatsen och landskapsbilden. 
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Giltighetstid 
Beslutet gäller i två år från den dag då förhandsbeskedet vunnit laga kraft och 
är bindande för stadsbyggnadsnämnden vid den kommande 
bygglovsprövningen, om ansökan görs inom denna tid. 

Övriga upplysningar 
Åtgärden får laga kraft tidigast fyra veckor efter att beslutet har annonserats i  
Post- och Inrikes Tidningar.  
  
Ett beviljat förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän 
bygglov sökts och beviljats. I samband med ansökan om bygglov ska kontrollansvarig 
anges.  
  
När du fått ett positiv förhandsbesked måste du ha en dialog med bygglovavdelningen 
om byggnadens utformning, innan du söker bygglov. Byggnader utanför planlagt om-
råde ska till storlek och utformning anpassas till tomten, landskapsbilden och den tra-
ditionella lantliga miljön. Innan du tar fram ritningar till din ansökan om bygglov, ta 
kontakt med oss på bygglovavdelningen för att diskutera utformningen. Du kontaktar 
oss via www.jonkoping.se/bygglov, sökord: kontakta bygglovavdelningen. Skriv ditt 
diarienummer när du skriver din fråga. 
  
I samband med bygglovsansökan ska markplanering- och marksektionsritning redovi-
sas. 
  
Tillstånd för enskild VA-anläggning ska sökas hos Miljö- och hälsoskyddskontoret.   
  
Om en ny fastighet ska bildas prövas läget för dess gränser av lantmäterimyndigheten 
i en lantmäteriförrättning. Ansökan om lantmäteriförrättning bör göras så snart som 
möjligt efter att förhandsbesked beviljats och beslutet har fått laga kraft, bifoga be-
slutshandlingarna inklusive karta till förrättningsansökan. 
  
För ny adress på landet tag kontakt med lantmäteriavdelningen, Helen Lerge 036-10 
52 94. 
  
Som sökanden har du skyldighet att begära om eventuell arkeologisk utredning hos 
Länsstyrelsen.  
 
Debitering 
8 568 kr. 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
Sökanden 
Fastighetsägare 
 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 

http://www.jonkoping.se/bygglov
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Grannar med erinran, LAPPLAND 1:2 
 
Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
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Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

Skrivelsen skickas eller lämnas till stadsbyggnadsnämnden, inte till läns-
styrelsen. Stadsbyggnadsnämnden prövar om överklagandet inkommit i 
rätt tid. 

Överklagandet ska ha kommit till Stadsbyggnadsnämnden inom tre vec-
kor från den dag då klaganden fick del av beslutet, annars kan ärendet in-
te prövas. 

Om överklagandet har inkommit i rätt tid skickas handlingarna vidare 
från stadsbyggnadsnämnden till länsstyrelsen för prövning. 

Överklagandet ska innehålla: 

- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange                      
vilken nämnd som beslutat, datum för beslut samt paragraf 

- motivering till varför beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha 

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. Om 
du anlitar ombud undertecknar ombudet skrivelsen och bifogar fullmakt. 

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 120  
 
STORA VÄSTANSJÖ 1:1 Förhandsbesked för nybyggnad av         
enbostadshus 
BL 2020-002530     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för enbostadshus. Platsen är belägen ligger ca  
2,5 km väster om Rogberga kyrka och strax nordväst om Rogberga sjön.  
Platsen bedöms ligga inom sammanhållen bebyggelse och marken består av  
gles växlighet och är något sank. Stadsbyggnadskontoret har besiktat platsen.  
En fornlämning i närheten utgör inget hinder till ansökan. Stadsbyggnadsnämn-
den beslutade 2021-04-22 att lämna positivt förhandsbesked. Beslutet överkla-
gades till Länsstyrelsen som 2021-11-11 beslutade att upphäva beslutet och 
återförvisa ärendet till stadsbyggnadsnämnden för vidare handläggning. 
Stadsbyggnadskontoret tillstyrker ansökan 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2022-02-23 
Ärendebeskrivning    2022-02-23 
Översiktskarta    2022-02-23 
Karta     2021-04-11 
Remissvar Epost-meddelande  2021-03-04 
Remissvar svar på yttrande   2021-02-24 
Remissvar Miljö   2021-02-02 
Remissvar     2021-01-28 
Remissvar     2021-01-28 
Remissvar     2021-01-25 
Remissvar     2021-01-25 
Remissvar     2021-01-24 
Remissvar     2021-01-15 
Remissvar     2021-01-15 
Remissvar     2021-01-14 
Ansökan     2020-12-07 
Karta     2020-12-07 
Karta     2020-12-07 
Karta     2020-12-07 
Remissvar Miljö   2022-02-09 
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Stadsbyggnadskontorets förslag 
 Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus beviljas med motivering 

enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 5 676 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-03-10  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen ett negativt förhands-
besked med motivering enligt nedan. 

I domen från Länsstyrelsen 2021-11-11 i ärendet står följande att läsa: 
”Av yttrande från miljö- och hälsoskyddsnämnden framgår att ”underlaget i 
bygglovshandlingarna innehåller för lite information för att kunna avgöra om 
anläggningen kan placeras inom egen fastighet (kommande avstyckning) eller 
inte, eller eventuellt inom annan fastighet. Information om t.ex. dricksvatten-
täkter saknas”. Inte heller av utredningen i övrigt framgår enligt länsstyrelsens 
bedömning om förutsättningar för att anlägga en avloppsanläggning förelig-
ger. Det finns även anledning att anta att den del av fastigheten Stora Väs-
tansjö 1:1 som ska bebyggas består av sankmark med periodvis under året stå-
ende vatten. I underlaget för nämndens beslut saknas dock utredning rörande 
mark- och vattenförhållandena på platsen, möjligheten att anlägga avlopp i 
förhållandena till mark- och vattenförhållandena, risk för översvämning och de 
faktiska förutsättningarna för byggnation. Det är mot ovan angivna bakgrund 
inte klarlagt att marken är lämplig för den planerade byggnationen. Det är en-
ligt länsstyrelsens bedömning inte heller möjligt att på befintligt underlag av-
göra om det finns förutsättningar för att medge ett positivt förhandsbesked. Det 
överklagade beslut ska därför upphävas och ärendet återförvisas till nämnden 
för fortsatt handläggning.” 
 
Ett nytt yttrande är finns nu från Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2022-02-09 
med följande lydelse: 
”Underlaget i bygglovshandlingarna innehåller för lite information för att 
kunna avgöra om en avloppsanläggning kan placeras inom egen fastighet 
(kommande avstyckning) eller inte, eller eventuellt inom annan fastighet. Infor-
mation om t.ex. dricksvattentäkter saknas. En prövning behöver ske, och för en 
sådan krävs att en fullständig ansökan om enskilt avlopp lämnas in till miljö- 
och hälsoskyddsnämnden.” 
 
Stadsbyggnadsnämnden konstaterar att det nya yttrandet är från Miljö- och häl-
soskyddsnämnden, som är kommunens expertmyndighet på avloppsfrågor, i 
princip har samma lydelse som yttrandet för ett år sedan då ärendet hanterades 
första gången. Dvs att man inte kan bedöma en avloppsanläggning på den sökta 
platsen utan en fullständig ansökan om enskilt avlopp lämnas in. 
Stadsbyggnadsnämnden kan också konstatera att sökande inte lämnat in någon 
sådan fullständig ansökan om enskilt avlopp på den sökta platsen. 
Länsstyrelsens dom säger att det inte är möjligt att på befintligt underlag avgö-
ra om det finns förutsättningar att medge ett positivt förhandsbesked. 
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Stadsbyggnadsnämndens slutsats av ovanstående är därför att det inte finns för-
utsättningar att medge positivt förhandsbesked och att ansökan därför ska av-
slås. 
Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget att en byggnation på denna plats 
inte innebär en lämplig användning av markresurser och att ansökan därför ska 
avslås. 
 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Ansökan om förhandsbesked avslås med motivering enligt ovanstående 
yrkande 

 Debitering 5 676 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 
 
Debitering 
5 676 kr. 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
Sökanden 
Fastighetsägare 
 
 
Beslutet annonseras inte i Post- och Inrikes Tidningar. 
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Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

Skrivelsen skickas eller lämnas till stadsbyggnadsnämnden, inte till läns-
styrelsen. Stadsbyggnadsnämnden prövar om överklagandet inkommit i 
rätt tid. 

Överklagandet ska ha kommit till Stadsbyggnadsnämnden inom tre vec-
kor från den dag då klaganden fick del av beslutet, annars kan ärendet in-
te prövas. 

Om överklagandet har inkommit i rätt tid skickas handlingarna vidare 
från stadsbyggnadsnämnden till länsstyrelsen för prövning. 

Överklagandet ska innehålla: 

- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange                      
vilken nämnd som beslutat, datum för beslut samt paragraf 

- motivering till varför beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha 

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. Om 
du anlitar ombud undertecknar ombudet skrivelsen och bifogar fullmakt. 

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 121  
 
ÖDESTUGU-FALLA 1:4 (FALLA 5) Förhandsbesked för ny-     
byggnad av enbostadshus 
BL 2021-002605     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Fastigheten är 
belägen i Falla, cirka 3 kilometer öst om Ödestugu. På platsen finns idag en 
mindre stuga som avses rivas. Marken består i övrigt av berg samt gräs. På fas-
tigheten finns även flera hundgårdar och ekonomibyggnader. 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att förhandsbesked kan beviljas.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2022-02-23 
Ärendebeskrivning   2022-02-23 
Översiktskarta   2022-02-23 
Fotografi    2021-10-28 
Fotografi    2021-10-28 
Fotografi    2021-10-28 
Fotografi    2021-10-28 
Ansökan    2021-10-22 
Situationsplan/tomtkarta  2021-10-22 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-
skrivning 

 Debitering 8 568 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-03-10  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-

skrivning 
 Debitering 8 568 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

 
Villkor 
Taket ska utformas i lantlig stil tex som sadeltak och förses med tegelröda tak-
pannor, eller med annat som stadsbyggnadsnämnden prövar lämpligt. 
Bebyggelsen ska utformas enligt traditionell lantlig stil som i volym och färg är 
väl anpassad till tomtplatsen och landskapsbilden. 
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Giltighetstid 
Beslutet gäller i två år från den dag då förhandsbeskedet vunnit laga kraft och 
är bindande för stadsbyggnadsnämnden vid den kommande bygglovsprövning-
en, om ansökan görs inom denna tid. 
 
Övriga upplysningar 
Åtgärden får laga kraft tidigast fyra veckor efter att beslutet har annonserats i  
Post- och Inrikes Tidningar.  
  
Ett beviljat förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän 
bygglov sökts och beviljats. I samband med ansökan om bygglov ska kontrollansvarig 
anges.  
  
När du fått ett positiv förhandsbesked måste du ha en dialog med bygglovavdelningen 
om byggnadens utformning, innan du söker bygglov. Byggnader utanför planlagt om-
råde ska till storlek och utformning anpassas till tomten, landskapsbilden och den tra-
ditionella lantliga miljön. Innan du tar fram ritningar till din ansökan om bygglov, ta 
kontakt med oss på bygglovavdelningen för att diskutera utformningen. Du kontaktar 
oss via www.jonkoping.se/bygglov, sökord: kontakta bygglovavdelningen. Skriv ditt 
diarienummer när du skriver din fråga. 
  
I samband med bygglovsansökan ska markplanering- och marksektionsritning redovi-
sas. 
  
Tillstånd för enskild VA-anläggning ska sökas hos Miljö- och hälsoskyddskontoret.   
  
Om en ny fastighet ska bildas prövas läget för dess gränser av lantmäterimyndigheten 
i en lantmäteriförrättning. Ansökan om lantmäteriförrättning bör göras så snart som 
möjligt efter att förhandsbesked beviljats och beslutet har fått laga kraft, bifoga be-
slutshandlingarna inklusive karta till förrättningsansökan. 
  
För ny adress på landet tag kontakt med lantmäteriavdelningen, Helen Lerge 036-10 
52 94. 
  
Som sökanden har du skyldighet att begära om eventuell arkeologisk utredning hos 
Länsstyrelsen.  
 
Debitering 
8 568 kr. 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Sökande 
Fastighetsägare 

http://www.jonkoping.se/bygglov
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Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
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Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

Skrivelsen skickas eller lämnas till stadsbyggnadsnämnden, inte till läns-
styrelsen. Stadsbyggnadsnämnden prövar om överklagandet inkommit i 
rätt tid. 

Överklagandet ska ha kommit till Stadsbyggnadsnämnden inom tre vec-
kor från den dag då klaganden fick del av beslutet, annars kan ärendet in-
te prövas. 

Om överklagandet har inkommit i rätt tid skickas handlingarna vidare 
från stadsbyggnadsnämnden till länsstyrelsen för prövning. 

Överklagandet ska innehålla: 

- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange                      
vilken nämnd som beslutat, datum för beslut samt paragraf 

- motivering till varför beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha 

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. Om 
du anlitar ombud undertecknar ombudet skrivelsen och bifogar fullmakt. 

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 122  
 
ÖSTANÅ 1:51 (BUNN BJÖRKELUND 2) Strandskyddsdispens för 
tillbyggnad av komplementbyggnad 
BL 2022-000198     

Sammanfattning 
Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad. 
Fastigheten är belägen cirka 9 kilometer öster om Ölmstads kyrka, utmed sjön 
Bunns östra strand. Komplementbyggnad kommer efter tillbyggnad ha en 
byggnadsarea om cirka 41 m2. Åtgärden bedöms inte leda till en mer avhållan-
de effekt än nuvarande byggnad. 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att strandskyddsdispens kan beviljas för åtgär-
den. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2022-02-17 
Ärendebeskrivning    2022-02-17 
Översiktskarta    2022-02-17 
Tomtplatsavgränsning    2022-02-03 
Situationsplan/tomtkarta    2022-01-26 
Fasadritning     2022-01-26 
Ansökan     2022-01-26 
Plan- och sektionsritning    2022-01-26 
Översiktskarta    2022-02-17 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbygg-
nad beviljas. Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 1, området har 
redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften  

 Endast det område som har markerats med orangelinje på den bifogade 
kartan, bilaga tomtplatsavgränsning 2022-02-03, får tas i anspråk som 
tomtplats 

 Debitering 5 796 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-03-10  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 
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Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbygg-

nad beviljas. Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 1, området har 
redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften  

 Endast det område som har markerats med orangelinje på den bifogade 
kartan, bilaga tomtplatsavgränsning 2022-02-03, får tas i anspråk som 
tomtplats 

 Debitering 5 796 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 
 

Giltighetstid 
Beviljat tillstånd enligt miljöbalken upphör att gälla om åtgärden inte har 
påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från dagen då beslutet fått 
laga kraft.  
Länsstyrelsen kan överpröva beslutet. Sökanden bör därför avvakta utgången 
av tiden för överprövning - tre veckor - räknas från dagen då kommunens 
dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen. 

Övriga upplysningar 
Åtgärden är bygglovpliktig och startbesked krävs innan åtgärden får påbörjas.  

Om en åtgärd påbörjas utan startbesked eller börjar användas utan slutbesked, 
tar Stadsbyggnadsnämnden ut en byggsanktionsavgift (en byggsanktionsavgift 
kan uppgå till betydande belopp). 

Debitering 
 Debitering 5 796 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

 
Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Sökande 
Fastighetsägare 
Länsstyrelsen 
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Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

Skrivelsen skickas eller lämnas till stadsbyggnadsnämnden, inte till läns-
styrelsen. Stadsbyggnadsnämnden prövar om överklagandet inkommit i 
rätt tid. 

Överklagandet ska ha kommit till Stadsbyggnadsnämnden inom tre vec-
kor från den dag då klaganden fick del av beslutet, annars kan ärendet in-
te prövas. 

Om överklagandet har inkommit i rätt tid skickas handlingarna vidare 
från stadsbyggnadsnämnden till länsstyrelsen för prövning. 

Överklagandet ska innehålla: 

- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange                      
vilken nämnd som beslutat, datum för beslut samt paragraf 

- motivering till varför beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha 

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. Om 
du anlitar ombud undertecknar ombudet skrivelsen och bifogar fullmakt. 

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 123  
 
ANGERDSHESTRA 1:11 (ANGERDSHESTRA 3) Strandskydds-
dispens för nybyggnad av tvåfamiljshus 
BL 2022-000298     

Sammanfattning 
Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av tvåfamiljshus. Fastighe-
ten är belägen i Angerdshestra, precis nordväst om Angerdshestra kyrka. 
Befintlig byggnad ingår i Angerdshestra kyrkby. Befintlig byggnad avses rivas 
och ny huvudbyggnad ska uppföras till aningen större byggnadsarea. Marken 
mellan fastigheten och vattenlinjen består främst av en parkeringsyta samt en 
öppen betesmark. Den föreslagna åtgärden bedöms inte leda till en utökad 
tomtplats eller en ökad avhållande effekt än befintlig byggnad. Hela fastigheten 
ligger inom strandskyddat område och stadsbyggnadskontoret bedömer att hela 
fastighetens landareal får tas i anspråk som tomtplats, se bilaga tomtplatsav-
gränsning, 2022-02-23. 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att strandskyddsdispens kan beviljas för  
åtgärden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2022-02-23 
Ärendebeskrivning    2022-02-23 
Översiktskarta    2022-02-23 
Tomtplatsavgränsning    2022-02-23 
Situationsplan/tomtkarta    2022-02-07 
Karta + Ortofoto   2022-02-07 
Ansökan    2022-02-07 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av tvåfamiljshus be-
viljas. Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 1, området har redan 
tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strand-
skyddets syften.  

 Den yta som får tas i anspråk som tomt är fastighetens landareal, se bi-
laga tomtplatsavgränsning 2022-02-23. 

 Debitering 5 796 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-03-10  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 
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Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av tvåfamiljshus be-

viljas. Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 1, området har redan 
tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strand-
skyddets syften.  

 Den yta som får tas i anspråk som tomt är fastighetens landareal, se bi-
laga tomtplatsavgränsning 2022-02-23. 

 Debitering 5 796 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige.  
 

Giltighetstid 
Beviljat tillstånd enligt miljöbalken upphör att gälla om åtgärden inte har 
påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från dagen då beslutet fått 
laga kraft.  
Länsstyrelsen kan överpröva beslutet. Sökanden bör därför avvakta utgången 
av tiden för överprövning - tre veckor - räknas från dagen då kommunens 
dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen. 

Övriga upplysningar 
Åtgärden är bygglovpliktig och startbesked krävs innan åtgärden får påbörjas.  

Om en åtgärd påbörjas utan startbesked eller börjar användas utan slutbesked, 
tar Stadsbyggnadsnämnden ut en byggsanktionsavgift (en byggsanktionsavgift 
kan uppgå till betydande belopp). 

Debitering 
Debitering 5 796 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige.  
 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Sökande 
Fastighetsägare 
Länsstyrelsen 
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Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

Skrivelsen skickas eller lämnas till stadsbyggnadsnämnden, inte till läns-
styrelsen. Stadsbyggnadsnämnden prövar om överklagandet inkommit i 
rätt tid. 

Överklagandet ska ha kommit till Stadsbyggnadsnämnden inom tre vec-
kor från den dag då klaganden fick del av beslutet, annars kan ärendet in-
te prövas. 

Om överklagandet har inkommit i rätt tid skickas handlingarna vidare 
från stadsbyggnadsnämnden till länsstyrelsen för prövning. 

Överklagandet ska innehålla: 

- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange                      
vilken nämnd som beslutat, datum för beslut samt paragraf 

- motivering till varför beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha 

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. Om 
du anlitar ombud undertecknar ombudet skrivelsen och bifogar fullmakt. 

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 124  
 
NORRAHAMMARS-ULVSTORP 1:7 (TALLSTIGEN 4) Strand-
skyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad (gäststuga) 
BL 2022-000394     

Sammanfattning 
Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad 
(gästhus). Fastigheten är belägen ca 2 km norr om Sandseryds kyrka. Tomtplat-
sen är redan ianspråktagen. Stadsbyggnadskontoret bedömer att en positiv 
strandskyddsdispens kan beviljas.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2022-02-24 
Ärendebeskrivning    2022-02-24 
Översiktskarta   2022-02-24 
Tomtplatsavgränsning    2022-02-24 
Situationsplan/tomtkarta    2022-02-17 
Övrigt godkännande tk placering  2022-02-17 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om strandskyddsdispens för komplementbyggnad beviljas. 
Som skäl till beslut anges 7 kap. 18c § punkt 1, området har redan tagit 
i anspråk på ett sätt som gör att det saknas betydelse för strandskyddets 
syfte.  

 Debitering 5 796 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-03-10  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om strandskyddsdispens för komplementbyggnad beviljas. 

Som skäl till beslut anges 7 kap. 18c § punkt 1, området har redan tagit 
i anspråk på ett sätt som gör att det saknas betydelse för strandskyddets 
syfte.  

 Debitering 5 796 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige.  
 

Giltighetstid 
Beviljat tillstånd enligt miljöbalken upphör att gälla om åtgärden inte har på-
börjats inom två år eller avslutats inom fem år från dagen då beslutet fått laga 
kraft.  
Länsstyrelsen kan överpröva beslutet. Sökanden bör därför avvakta utgången 
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av tiden för överprövning - tre veckor - räknas från dagen då kommunens dis-
pensbeslut inkommer till länsstyrelsen. 
 

Övriga upplysningar 
Åtgärden är anmälningspliktig och startbesked krävs innan åtgärden får påbör-
jas.  

Anmälan om nybyggnad handläggs i ett separat ärende med diarienummer 
2022-394. 

Om en åtgärd påbörjas utan startbesked eller börjar användas utan slutbesked, 
tar Stadsbyggnadsnämnden ut en byggsanktionsavgift (en byggsanktionsavgift 
kan uppgå till betydande belopp). 

Debitering 
 Debitering 5796 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige.  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Sökande 
Fastighetsägare 
Länsstyrelsen 
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Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

Skrivelsen skickas eller lämnas till stadsbyggnadsnämnden, inte till läns-
styrelsen. Stadsbyggnadsnämnden prövar om överklagandet inkommit i 
rätt tid. 

Överklagandet ska ha kommit till Stadsbyggnadsnämnden inom tre vec-
kor från den dag då klaganden fick del av beslutet, annars kan ärendet in-
te prövas. 

Om överklagandet har inkommit i rätt tid skickas handlingarna vidare 
från stadsbyggnadsnämnden till länsstyrelsen för prövning. 

Överklagandet ska innehålla: 

- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange                      
vilken nämnd som beslutat, datum för beslut samt paragraf 

- motivering till varför beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha 

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. Om 
du anlitar ombud undertecknar ombudet skrivelsen och bifogar fullmakt. 

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 125  
 
STORA ROTEN 1:9 (STORA ROTEN 19) Strandskyddsdispens för 
nybyggnad av komplementbyggnad 
BL 2021-002734     

Sammanfattning 
Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad. 
Fastigheten är belägen i Stora roten, cirka 6 kilometer sydost om Gränna kyrka, 
utmed den östra strandlinjen av sjön Bunn. 
Ny byggnad avses uppförs till en byggnadsarea om 15 m2. Fastigheten består 
av en huvudbyggnad samt två komplementbyggnader. Tomten är aningen slut-
tande mot vattenlinjen och innehåller främst gräsytor men även inslag av mind-
re träd och buskar. I väster löper en hög häck som tydligt markerar ett naturligt 
avslut av tomtplatsen. Det är mot denna häck som ny komplementbyggnad av-
ses placeras. I söder ligger de två komplementbyggnaderna och mellan dem är 
det växtlighet. I öster samt söder löper tillfartsvägen vidare till ett annat frids-
hus utanför aktuell tomtplats. Fri passage är möjlig. Ingen utökning av den be-
fintliga tomtplatsen krävs. Området markerat med orange linje på bilaga tomt-
platsavgränsning 2021-11-10 får tas i anspråk som tomtplats. 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att det är möjligt att bevilja strandskyddsdis-
pens för åtgärden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2022-02-03 
Ärendebeskrivning    2022-02-03 
Översiktskarta    2022-02-03 
Fotografi Väster om granhäck  2021-11-18 
Fotografi Öster om granhäcken, inom tomtplatser 2021-11-18 
Fotografi     2021-11-18 
Fotografi     2021-11-18 
Situationsplan/tomtkarta    2021-11-08 
Situationsplan/tomtkarta    2021-11-08 
Ansökan     2021-11-08 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbygg-
nad beviljas. Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 1, området har 
redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften.  

 Endast det område som har markerats med orangelinje på den bifogade 
kartan, bilaga tomtplatsavgränsning 2021-11-10, får tas i anspråk som 
tomtplats. 
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 Debitering 5 712 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-03-10  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbygg-

nad beviljas. Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 1, området har 
redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften.  

 Endast det område som har markerats med orangelinje på den bifogade 
kartan, bilaga tomtplatsavgränsning 2021-11-10, får tas i anspråk som 
tomtplats. 

 Debitering 5 712 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige.  
 
Giltighetstid 
Beviljat tillstånd enligt miljöbalken upphör att gälla om åtgärden inte har på-
börjats inom två år eller avslutats inom fem år från dagen då beslutet fått laga 
kraft.  
Länsstyrelsen kan överpröva beslutet. Sökanden bör därför avvakta utgången 
av tiden för överprövning - tre veckor - räknas från dagen då kommunens dis-
pensbeslut inkommer till länsstyrelsen. 
 
Övriga upplysningar 
Åtgärden är inte anmälnings-eller bygglovspliktig och inget startbesked krävs 
innan åtgärden får påbörjas.  

Debitering 
5 712 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Sökande 
Fastighetsägare 
Länsstyrelsen 
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Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

Skrivelsen skickas eller lämnas till stadsbyggnadsnämnden, inte till läns-
styrelsen. Stadsbyggnadsnämnden prövar om överklagandet inkommit i 
rätt tid. 

Överklagandet ska ha kommit till Stadsbyggnadsnämnden inom tre vec-
kor från den dag då klaganden fick del av beslutet, annars kan ärendet in-
te prövas. 

Om överklagandet har inkommit i rätt tid skickas handlingarna vidare 
från stadsbyggnadsnämnden till länsstyrelsen för prövning. 

Överklagandet ska innehålla: 

- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange                      
vilken nämnd som beslutat, datum för beslut samt paragraf 

- motivering till varför beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha 

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. Om 
du anlitar ombud undertecknar ombudet skrivelsen och bifogar fullmakt. 

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 126  
 
STORA ÅSA 2:62 Strandskyddsdispens för nybyggnad av komple-
mentbyggnad 
BL 2022-000174     

Sammanfattning 
Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad. 
Ny komplementbyggnad byggs på samma plats som nuvarande komplement-
byggnad, som avses att rivas. Nybyggnaden innebär inte en utökning av befint-
lig tomtplats och åtgärden bedöms inte få en mer avhållande effekt. Föreslagen 
tomtplatsavgränsning går i linje med tidigare beslutad tomtplats. 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att strandskyddsdispens kan beviljas för åtgär-
den. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2022-02-02 
Ärendebeskrivning   2022-02-02 
Översiktskarta  2022-02-02 
Tomtplatsavgränsning   2022-02-02 
Sammanställning e-tjänst   2022-01-24 
Sammanställning e-tjänst   2022-01-17 
Fasad/plan/sektionsritning   2022-01-16 
Situationsplan/tomtkarta   2022-01-16 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbygg-
nad beviljas. Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 1, området har 
redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften.  

 Endast det område som har markerats med orangelinje på den bifogade 
kartan, bilaga tomtplats 2022-02-02, får tas i anspråk som tomtplats. 

 Debitering 5 712 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-03-10  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbygg-

nad beviljas. Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 1, området har 
redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften.  
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 Endast det område som har markerats med orangelinje på den bifogade 
kartan, bilaga tomtplats 2022-02-02, får tas i anspråk som tomtplats. 

 Debitering 5 712 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige.  
 

Giltighetstid 
Beviljat tillstånd enligt miljöbalken upphör att gälla om åtgärden inte har 
påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från dagen då beslutet fått 
laga kraft.   
Länsstyrelsen kan överpröva beslutet. Sökanden bör därför avvakta utgången 
av tiden för överprövning - tre veckor - räknas från dagen då kommunens 
dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen. 

Övriga upplysningar 
Åtgärden är bygglovpliktig och startbesked krävs innan åtgärden får påbörjas.  

Om en åtgärd påbörjas utan startbesked eller börjar användas utan slutbesked, 
tar Stadsbyggnadsnämnden ut en byggsanktionsavgift (en byggsanktionsavgift 
kan uppgå till betydande belopp). 

Debitering 
Debitering 5 712 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Sökande 
Fastighetsägare 
Länsstyrelsen 
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Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

Skrivelsen skickas eller lämnas till stadsbyggnadsnämnden, inte till läns-
styrelsen. Stadsbyggnadsnämnden prövar om överklagandet inkommit i 
rätt tid. 

Överklagandet ska ha kommit till Stadsbyggnadsnämnden inom tre vec-
kor från den dag då klaganden fick del av beslutet, annars kan ärendet in-
te prövas. 

Om överklagandet har inkommit i rätt tid skickas handlingarna vidare 
från stadsbyggnadsnämnden till länsstyrelsen för prövning. 

Överklagandet ska innehålla: 

- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange                      
vilken nämnd som beslutat, datum för beslut samt paragraf 

- motivering till varför beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha 

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. Om 
du anlitar ombud undertecknar ombudet skrivelsen och bifogar fullmakt. 

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 127  
 
VÄSTER 1:1 Bygglov för tillbyggnad av café (veranda) 
BL 2020-001450     

Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för en befintlig inglasad veranda (ca 36 m²). Verandan 
tillhör fastigheten Gruvan 2, men den är i sin helhet placerad på gatan utanför 
som tillhör fastigheten Väster 1:1. Verandan har funnits på plats sedan 1996 då 
tidsbegränsat bygglov beviljades. Bygglovet har sedan dess förlängts, och det 
senaste går ut 2020-12-31. Eftersom att mer än 15 år har passerat gäller ansö-
kan nu ett permanent lov. 
Åtgärden strider mot detaljplanen eftersom att verandan är placerad i sin helhet 
på allmän platsmark. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2022-03-01 
Ärendebeskrivning   2022-03-01 
Lokaliseringskarta   2020-12-02 
Situationsplan   2020-11-04 
Fasad- och planritning   2020-11-24 
Fotografi    2020-11-24 
Remissvar Rtj  2020-12-14 
Epostmeddelande  2020-12-14 
Ansökan    2020-06-18 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 1 800 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-03-10  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att  

 Fastighetsägaren Västerhuset AB har inkommit med ansökan om plan-
besked för berörd fastighet. Positivt planbesked ges för delar av ”Stads-
planen för kvarteret Graniten å norra stadsdelen i Jönköping från 1953”. 
Planavdelningen ges i uppdrag att planmässigt pröva ärendet genom de-
taljplaneläggning 

 Ansökan om bygglov bordläggs enligt PBL 9 kap 28 § Plan- och bygg-
lagen (2010:900) med hänvisning till pågående detaljplaneläggning 

 
Bengt Regné instämmer för Moderaterna och Johan Edvardsson instämmer för 
Sverigedemokraterna i Anders Samuelssons yrkande. 
 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-03-10

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Fastighetsägaren Västerhuset AB har inkommit med ansökan om plan-

besked för berörd fastighet. Positivt planbesked ges för delar av ”Stads-
planen för kvarteret Graniten å norra stadsdelen i Jönköping från 1953”. 
Planavdelningen ges i uppdrag att planmässigt pröva ärendet genom de-
taljplaneläggning 

 Ansökan om bygglov bordläggs enligt PBL 9 kap 28 § Plan- och bygg-
lagen (2010:900) med hänvisning till pågående detaljplaneläggning 
 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Sökande 
Fastighetsägare 
Kontrollansvarig 
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Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

Skrivelsen skickas eller lämnas till stadsbyggnadsnämnden, inte till läns-
styrelsen. Stadsbyggnadsnämnden prövar om överklagandet inkommit i 
rätt tid. 

Överklagandet ska ha kommit till Stadsbyggnadsnämnden inom tre vec-
kor från den dag då klaganden fick del av beslutet, annars kan ärendet in-
te prövas. 

Om överklagandet har inkommit i rätt tid skickas handlingarna vidare 
från stadsbyggnadsnämnden till länsstyrelsen för prövning. 

Överklagandet ska innehålla: 

- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange                      
vilken nämnd som beslutat, datum för beslut samt paragraf 

- motivering till varför beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha 

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. Om 
du anlitar ombud undertecknar ombudet skrivelsen och bifogar fullmakt. 

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 128  
 
HÄLJARYD 1:97 Bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus,        
komplementbyggnad samt rivning 
BL 2021-001271     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om bygglov för nybyggnad av 4 flerfamiljshus om 
4 352 m2 BTA (bruttoarea) med 51 st. lägenheter varav 4 st. 1 ROK, 27 st. 2 
ROK och 20 st. 3 ROK. Beslutet avser även nybyggnad av förråd och soprum 
om 136 m2 BTA (bruttoarea) samt rivning av Bergaskolan, södra elevboendet 
och matsal om totalt 2 660 m2 BTA (bruttoarea). 

Åtgärden överensstämmer med detaljplanen. (9 kap 30 § plan- och bygglagen 
(2010:900)). 

Byggnaderna har en lämplig utformning då de med sin volym och arkitektur 
varsamt knyter an till omgivande bebyggelse på platsen. 

Byggnaderna är utformad på ett lämpligt sätt: arkitektur och storlek fungerar 
bra tillsammans med omgivande bebyggelse på platsen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2022-02-11 
Ärendebeskrivning   2022-02-11 
Översiktskarta  2022-02-11 
Markplaneringsritning   2022-01-10 
Material/Kulörbeskrivning  2022-01-10 
Övrigt    2022-01-10 
Övrigt    2022-01-10 
Nybyggnadskarta   2022-01-10 
Sektionsritning   2022-01-10 
Situationsplan/tomtkarta   2022-01-10 
Lägenhetsförteckning   2022-01-10 
Fasadritning Hus 5  2022-01-10 
Fasadritning Hus 4  2022-01-10 
Fasadritning Hus 3  2022-01-10 
Fasadritning Hus 2  2022-01-10 
Sektionsritning Hus 5  2022-01-10 
Sektionsritning Hus 4  2022-01-10 
Sektionsritning Hus 3  2022-01-10 
Sektionsritning Hus 2  2022-01-10 
Planritning Hus 5  2022-01-10 
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Planritning Hus 4  2022-01-10 
Planritning Hus 3  2022-01-10 
Planritning Hus 2  2022-01-10 
Marksektionsritning   2022-01-10 
Marksektionsritning   2022-01-10 
Antikvariskt utlåtande   2021-06-30 
Sammanställning e-tjänst   2021-05-31 
 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 255 349 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-03-10  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 255 349 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

 
Giltighetstid 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och av-
slutats inom fem år från den dagen då detta beslut fått laga kraft. 
 

Övriga upplysningar 
Åtgärden som bygglovsansökan avser får påbörjas tidigast fyra veckor efter att 
beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Om åtgärden påbörjas efter 
dessa fyra veckor har gått men innan lovbeslutet har fått laga kraft sker det på 
egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det överklagas. 

Åtgärden får inte påbörjas innan stadsbyggnadsnämnden har lämnat ett startbe-
sked.  

Innan du får startbesked och kan börja bygga krävs en teknisk handläggning.  

Kontakta byggnadsinspektör via e-tjänsten Meddelande till handläggare 
(https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-MEDD). 

När du är färdig med åtgärden begär du om att få ett slutbesked via e-tjänsten 
Begäran om slutbesked (https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-SLUT). 

 

https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-MEDD
https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-MEDD
https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-SLUT
https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-SLUT
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Utstakning ska utföras av stadsbyggnadskontorets kartavdelning eller av annan 
sakkunnig med erforderlig mätningsteknisk kompetens. Anmälan om vem som 
ska utföra utstakningen görs senast vid det tekniska samrådet.  

Sockelhöjds- och lägeskontroll skall konsulteras i samförstånd med byggnads-
inspektör och kan komma att ändras vid det tekniska samrådet, samt ska veri-
fieras och tillstyrkas av kontrollansvarig vid upprättande av kontrollplan.  

Slänt mot angränsande tomt förläggs så långt in på den egna tomten (ca 1,5 me-
ter) så att t ex ytvattenavrinning inte orsakar olägenhet för grannfastigheten, om 
inte annan överenskommelse träffas med berörd granne. 

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2022-01-10 och beslut 
fattades 2022-03-10. Det innebär att handläggning sker inom lagstadgad peri-
od.  

Debitering 
255 349 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Sökande 
Fastighetsägare 
Kontrollansvarig  

Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
  
Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
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Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

Skrivelsen skickas eller lämnas till stadsbyggnadsnämnden, inte till läns-
styrelsen. Stadsbyggnadsnämnden prövar om överklagandet inkommit i 
rätt tid. 

Överklagandet ska ha kommit till Stadsbyggnadsnämnden inom tre vec-
kor från den dag då klaganden fick del av beslutet, annars kan ärendet in-
te prövas. 

Om överklagandet har inkommit i rätt tid skickas handlingarna vidare 
från stadsbyggnadsnämnden till länsstyrelsen för prövning. 

Överklagandet ska innehålla: 

- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange                      
vilken nämnd som beslutat, datum för beslut samt paragraf 

- motivering till varför beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha 

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. Om 
du anlitar ombud undertecknar ombudet skrivelsen och bifogar fullmakt. 

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 129  
 
NORRÄNGEN 13 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus          
(balkong) 
BL 2021-002916     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (balkong) 
om 8 m2 BTA (bruttoarea).   

Sökande har tidigare ansökt om bygglov för en balkong med liknande utform-
ning (se ärende BL 2018-2557). Stadsbyggnadsnämnden lämnade 2019-06-13 
avslag till åtgärden. Förslaget till utformning av balkong har därefter justerats, 
men avviker fortfarande från detaljplanen. Byggrätten är sedan tidigare över-
skriden i och med det garage om 30,78 m2 BTA (bruttoarea) som uppfördes 
1979-80.  

Stadsbyggnadskontoret har informerat sökande om att föreslagen åtgärd fortsatt 
innebär en sådan avvikelse som inte kan bedömas som liten och att åtgärden 
därmed är olämplig. Sökande önskar dock få ärendet prövat av Stadsbyggnads-
nämnden. 

Beslutsunderlag 
Yttrande   2022-02-28 
Tjänsteskrivelse  2022-02-07 
Ärendebeskrivning   2022-02-07 
Översiktskarta  2022-02-07 
Situationsplan/tomtkarta   2022-01-05 
Fasadritning    2021-12-22 
Planritning    2021-12-22 
Sektionsritning   2021-12-22 
Fasadritning    2021-12-22 
Sammanställning e-tjänst   2021-12-03 
 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 3 633 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-03-10  
Yrkanden 
Bengt Regné yrkar för Moderaterna att bygglov beviljas enligt ansökan med 
nedanstående motivering. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-03-10

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Ansökan avser utvändig tillbyggnad av balkong. Stadsbyggnadsnämnden anser 
att utformningen av den tillbyggda balkongen väl passar till den befintliga 
byggnaden och den omgivande bebyggelsen.  
Stadsbyggnadsnämnden bedömer att balkongen stämmer väl överens med de-
taljplanens syfte och att avvikelsen för balkongen sammantaget kan ses som en 
liten avvikelse.  
Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget att bygglov kan beviljas för den 
sökta åtgärden i sin helhet. 

Stadsbyggnadsnämndens ledamöter instämmer i Bengt Regnés yrkande 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ovanstående yr-

kande med motivering 
 Debitering 3 633 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

 
Giltighetstid 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och av-
slutats inom fem år från den dagen då detta beslut fått laga kraft. 

Övriga upplysningar 
Åtgärden som bygglovsansökan avser får påbörjas tidigast fyra veckor efter att 
beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Om åtgärden påbörjas efter 
dessa fyra veckor har gått men innan lovbeslutet har fått laga kraft sker det på 
egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det överklagas. 

Åtgärden får inte påbörjas innan stadsbyggnadsnämnden har lämnat ett startbe-
sked.  

Innan du får startbesked och kan börja bygga krävs en teknisk handläggning.  

Kontakta byggnadsinspektör via e-tjänsten Meddelande till handläggare 
(https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-MEDD). 

 
När du är färdig med åtgärden begär du om att få ett slutbesked via e-tjänsten 
Begäran om slutbesked (https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-SLUT). 

Om en åtgärd påbörjas utan startbesked eller byggnadsverket börjar nyttjas ut-
an slutbesked, tar Stadsbyggnadsnämnden ut en byggsanktionsavgift (en 
byggsanktionsavgift kan uppgå till betydande belopp).  

Byggherren ansvarar för att åtgärden följer kraven i plan- och bygglagstiftning-
en. 

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2022-01-30 och beslut 
fattades 2022-03-10. Det innebär att handläggning sker inom lagstadgad peri-
od. 

https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-MEDD
https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-MEDD
https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-SLUT
https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-SLUT


JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-03-10

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Debitering 
3 633 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Sökande 
Fastighetsägare 
Kontrollansvarig 
   
Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
 

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-03-10

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 
 

Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

Skrivelsen skickas eller lämnas till stadsbyggnadsnämnden, inte till läns-
styrelsen. Stadsbyggnadsnämnden prövar om överklagandet inkommit i 
rätt tid. 

Överklagandet ska ha kommit till Stadsbyggnadsnämnden inom tre vec-
kor från den dag då klaganden fick del av beslutet, annars kan ärendet in-
te prövas. 

Om överklagandet har inkommit i rätt tid skickas handlingarna vidare 
från stadsbyggnadsnämnden till länsstyrelsen för prövning. 

Överklagandet ska innehålla: 

- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange                      
vilken nämnd som beslutat, datum för beslut samt paragraf 

- motivering till varför beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha 

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. Om 
du anlitar ombud undertecknar ombudet skrivelsen och bifogar fullmakt. 

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se


JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-03-10

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 130  
 
RÖKINGE 3:10 (RÖKINGE 88) Bygglov för tillbyggnad av enbo-
stadshus (carport) 
BL 2021-003080     

Ärendet utgår på begäran av sökande.



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-03-10

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 131  
 
RÖKINGE 3:10 Bygglov för uppställning/uppförande av enbostads-
hus (solceller på tak) 
BL 2021-003051     

Sammanfattning 
Ärendet gäller ansökan om bygglov för uppställande/uppsättande av svarta sol-
cellspaneler på rött tegeltak på enbostadshus på fastigheten Rökinge 3:10. Fas-
tigheten ligger på Visingsö som är utpekat som kulturområde samt riksintresse.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2021-12-27 
Ärendebeskrivning   2021-12-27 
Översiktskarta   2021-12-27 
Yttrande     2021-12-23 
Sammanställning e-tjänst    2021-12-21 
Situationsplan/tomtkarta    2021-12-21 
Fotografi     2021-12-21 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 1 599 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-03-10  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Bengt Regné yrkar för Moderaterna att bygglov beviljas enligt ansökan. 

Johan Edvardsson instämmer för Sverigedemokraterna i Bengt Regnés  
yrkande. 

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar 
enligt hans eget yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 1 599 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

Reservationer 
Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot 
beslutet. 

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-03-10

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Debitering 
Debitering 1 599 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 
 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
Sökanden 
  
Beslutet annonseras inte i Post- och Inrikes Tidningar. 
 

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-03-10

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 
 

Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

Skrivelsen skickas eller lämnas till stadsbyggnadsnämnden, inte till läns-
styrelsen. Stadsbyggnadsnämnden prövar om överklagandet inkommit i 
rätt tid. 

Överklagandet ska ha kommit till Stadsbyggnadsnämnden inom tre vec-
kor från den dag då klaganden fick del av beslutet, annars kan ärendet in-
te prövas. 

Om överklagandet har inkommit i rätt tid skickas handlingarna vidare 
från stadsbyggnadsnämnden till länsstyrelsen för prövning. 

Överklagandet ska innehålla: 

- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange                      
vilken nämnd som beslutat, datum för beslut samt paragraf 

- motivering till varför beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha 

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. Om 
du anlitar ombud undertecknar ombudet skrivelsen och bifogar fullmakt. 

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se


JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-03-10

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 132  
 
SLÅTTERTIDEN 1 Bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus samt 
mur och plank samt komplementbyggnad 
BL 2021-002501     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om bygglov för nybyggnad av 4 flerfamiljshus om 8 
166 m2 BTA (bruttoarea) med totalt 104 lägenheter varav 18 st. 1 ROK, 28 st. 
2 ROK, 46 st. 3 ROK samt 12 st. 4 ROK. Åtgärden innebär även nybyggnation 
av komplementbyggnader i form av cykelskjul och miljöhus. Totalt är det 2 cy-
kelskjul om 18 m2 vardera samt 2 miljöhus om 50 m2 respektive 60 m2. 

Förslaget överensstämmer med gällande detaljplan, antagen 2021-06-17 och 
fick laga kraft 2021-07-15.  
Genomförandetid t.om. 2026-07-15. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse    2022-02-28 
Ärendebeskrivning     2022-02-28 
Översiktskarta    2022-02-28 
Fasadritning Hus 135    2022-02-28 
Fasadritning Hus 137    2022-02-28 
Planritning      2022-02-22 
Planritning      2022-02-22 
Planritning      2022-02-22 
Planritning      2022-02-22 
Planritning      2022-02-22 
Planritning      2022-02-22 
Plan- och fasadritningar Pergola   2022-02-22 
Plan- och fasadritningar Cykelskjul   2022-02-22 
Plan- och fasadritningar Cykelskjul    2022-02-22 
Lägenhetsförteckning     2022-02-22 
Situationsplan/tomtkarta     2022-02-22 
Nybyggnadskarta     2022-02-22 
Fasadritning Hus 139    2022-02-22 
Fasadritning Hus 137, 139    2022-02-22 
Fasadritning Hus 133,135    2022-02-22 
Fasadritning Hus 133    2022-02-22 
Material/Kulörbeskrivning    2022-02-22 
Sektionsritning E och F    2022-02-22 
Sektionsritning A,B,C och D   2022-02-22 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-03-10

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Planritning Plan 13, del 4   2022-02-22 
Planritning Plan 13, del 3   2022-02-22 
Planritning Plan 13, del 2   2022-02-22 
Planritning Plan 13, del 1   2022-02-22 
Planritning Plan 12, del 3   2022-02-22 
Planritning Plan 12, del 2   2022-02-22 
Planritning Plan 11, del 3   2022-02-22 
Planritning Plan 11, del 4   2022-02-22 
Planritning Plan 11, del 1   2022-02-22 
Planritning Plan 10, del 4   2022-02-22 
Planritning Plan 10, del 1   2022-02-22 
Planritning Plan 9, del 2   2022-02-22 
Produktinformation   2021-11-03 
Planritning översikt plan 13  2021-10-07 
Planritning översikt plan 12  2021-10-07 
Planritning översikt plan 11  2021-10-07 
Planritning översikt plan 10  2021-10-07 
Planritning översikt plan 9   2021-10-07 
Fasad/plan/sektionsritning Miljöhus 2  2021-10-07 
Fasad/plan/sektionsritning Miljöhus 1  2021-10-07 
Sammanställning e-tjänst    2021-10-07 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-
ning. 

 Debitering 313 817 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-03-10  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att ärendet återremit-
teras för komplettering. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ärendet återremitteras för komplettering 

 
 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
sökande 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-03-10

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 
 

Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

Skrivelsen skickas eller lämnas till stadsbyggnadsnämnden, inte till läns-
styrelsen. Stadsbyggnadsnämnden prövar om överklagandet inkommit i 
rätt tid. 

Överklagandet ska ha kommit till Stadsbyggnadsnämnden inom tre vec-
kor från den dag då klaganden fick del av beslutet, annars kan ärendet in-
te prövas. 

Om överklagandet har inkommit i rätt tid skickas handlingarna vidare 
från stadsbyggnadsnämnden till länsstyrelsen för prövning. 

Överklagandet ska innehålla: 

- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange                      
vilken nämnd som beslutat, datum för beslut samt paragraf 

- motivering till varför beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha 

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. Om 
du anlitar ombud undertecknar ombudet skrivelsen och bifogar fullmakt. 

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se


JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-03-10

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 133  
 
SOLHÄLL 20 (SOLHÄLLSVÄGEN 34) Bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus (balkong) och fasadändring 
BL 2021-000503       

Sammanfattning 
Ansökan gäller tillbyggnad av balkong samt fasadändring (ny balkongdörr och 
byte av fönster). Balkongen är till största delen belägen på prickmark, d.v.s. 
mark som inte får bebyggas, och placerad närmre tomtgräns än 4,5 m.   

Ärendet har tidigare behandlats av stadsbyggnadsnämnden. Stadsbyggnads-
nämndens beslut om bygglov överklagades. Ärendet har återremitterats till 
stadsbyggnadsnämnden av Länsstyrelsen. Bostadshus och garage, uppförda 
1966, avviker från detaljplanen. Innan bygglov för tillbyggnad av balkong kan 
prövas måste en bedömning göras om huruvida befintliga avvikelser kan anses 
utgöra mindre avvikelser i den mening som avses i 17 kap. 18 a § ÄPBL och 
om det finns möjlighet att i efterhand godta avvikelserna med stöd av över-
gångsbestämmelsen till PBL. 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att befintliga avvikelser inte kan anses vara 
mindre avvikelser, och att det därför inte är möjligt att i efterhand godta avvi-
kelserna. Stadsbygggnadskontoret avstyrker ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2022-02-24 
Ärendebeskrivning    2022-02-24 
Översiktskarta   2021-05-10 
Yttrande från sökande   2021-04-15 
Brev     2021-03-20 
Bilaga     2021-03-20 
Material/Kulörbeskrivning   2021-03-06 
Fasadritning     2021-03-06 
Fasadritning     2021-03-06 
Fasadritning     2021-03-06 
Sektionsritning    2021-03-06 
Planritning     2021-03-06 
Situationsplan/tomtkarta    2021-03-06 
Sammanställning e-tjänst    2021-03-06 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av balkong och fasadändring av-
slås med motivering enligt ärendebeskrivning. 

 Debitering 247 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-03-10

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-03-10  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att ärendet återremit-
teras för ytterligare handläggning av nämnden samt att handläggningstiden för-
längs, enligt 9kap §27 PBL, med ytterligare tio veckor. 

Bengt Regné instämmer för Moderaterna i Anders Samuelssons yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ärendet återremitteras för ytterligare handläggning i nämnden 
 Handläggningstiden förlängs, enligt 9kap §27 PBL, med tio veckor 

 
Jäv 
Marianne Johansson (S) anmäler jäv. 

 
Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Sökande 
Fastighetsägare 
Kontrollansvarig 
 

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-03-10

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 
 

Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

Skrivelsen skickas eller lämnas till stadsbyggnadsnämnden, inte till läns-
styrelsen. Stadsbyggnadsnämnden prövar om överklagandet inkommit i 
rätt tid. 

Överklagandet ska ha kommit till Stadsbyggnadsnämnden inom tre vec-
kor från den dag då klaganden fick del av beslutet, annars kan ärendet in-
te prövas. 

Om överklagandet har inkommit i rätt tid skickas handlingarna vidare 
från stadsbyggnadsnämnden till länsstyrelsen för prövning. 

Överklagandet ska innehålla: 

- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange                      
vilken nämnd som beslutat, datum för beslut samt paragraf 

- motivering till varför beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha 

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. Om 
du anlitar ombud undertecknar ombudet skrivelsen och bifogar fullmakt. 

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se


JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-03-10

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 134  
 
ÖLJETTEN 1 Bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus 
BL 2021-001696     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus, om 
10 860 m2 BTA (bruttoarea) med totalt 100 st. lägenheter varav 29 st. 1 ROK, 
19 st. 2 ROK, 22 st. 3 ROK, 28 st. 4 ROK samt 2 st. 5 ROK. Totalt ger detta en 
BOA (bostadsarean) om 6132 m2. Utöver lägenheter kommer det att finnas för-
eningslokal och restaurang på entréplanet. 

Åtgärden överensstämmer med detaljplanen. (9 kap 30 § plan- och bygglagen 
(2018:636)). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2022-02-25 
Ärendebeskrivning    2022-02-25 
Översiktskarta   2022-02-28 
Övrigt Lägenhetsförteckning  2022-02-18 
Övrigt Area beräkning   2022-02-18 
Planritning Plan 09, källare  2022-02-18 
Planritning Plan 10, Entréplan  2022-02-18 
Planritning Plan 11   2022-02-18 
Planritning Plan 12-13   2022-02-18 
Planritning Plan 14   2022-02-18 
Planritning Plan 15   2022-02-18 
Planritning Plan 16   2022-02-18 
Planritning Plan 17   2022-02-18 
Planritning Takplan   2022-02-18 
Sektionsritning Mot gården, söder  2022-02-18 
Sektionsritning Mot gården, väster  2022-02-18 
Fasadritning Söder   2022-02-18 
Fasadritning Väster   2022-02-18 
Fasadritning Norr   2022-02-18 
Fasadritning Mot gården norr  2022-02-18 
Fasadritning Mot gården öster  2022-02-18 
Övrigt Handlingsförteckning  2022-02-18 
Övrigt PM    2022-02-18 
Nybyggnadskarta    2022-01-26 
Sammanställning e-tjänst    2021-07-07 
Intyg Tillgänglighet    2021-07-08 
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Dagvattenshantering redovisning    2021-07-07 
Remissvar Miljö- och hälsoskyddskontoret  2021-12-06 
Remissvar Räddningstjänsten   2021-12-03 
Parkeringsredovisning     2022-01-12 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 378 420 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-03-10  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Christopher Stock yrkar för Miljöpartiet att ansökan om bygglov avslås. 

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar 
enligt hans eget yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 378 420 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

Reservationer 
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet med nedanstående motivering. 

Miljöpartiet notera att Stadsbyggnadskontoret föreslår att ärende skulle bevil-
jas. 
I efterhand konstatera Miljöpartiet att den från PEAB komplicerade kombine-
rade ’Situationsplan med nybyggnadskarta är upprättad på ett preliminärt un-
derlag från Jönköpings kommun’ och att ’Handling uppdateras med en ny ny-
byggnadskarta så snart vi erhållit det från kommunen’.  
Miljöpartiet konstaterade vidare vid sin egen granskning av ärendens handling-
ar att det var i praktiken omöjligt för ledamöter att se projektets placering inom 
Skeppsbroområde som man kunde förväntas. I övrigt avisera nybyggnadskar-
tan att byggnaden placeras på ”Del av Öljetten 1” och inte som i rubriken till 
bygglovsärende där det står enbart Öljetten 1. Som konsekvens på dessa två 
konstaterande är Miljöpartiet fundersam om Nämndens beslut att bevilja bygg-
lov vilar på lagliga grunder. 
Vidare noterar Miljöpartiet att Räddningstjänsten i sin granskning av bygglov-
handlingar uppmärksammad att trotts en allmän höjning av stora delen av 
Skeppsbroområde med 1,5 meter, har sökande ändå valt att förse byggnaden 
med ett källargarage som ligger under höjden 90,3 meter över havet enligt 
RH2000. Betydelse av detta är följande: 
Jönköping är ett av 18 områden i Sverige utpekat av Myndigheten för Sam-
hällsskydd och Beredskap med stor risk för översvämning och där Tabergsåns 
vattensystem som rinner in i anslutande Munksjön ingår. På senare år har den 
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danska motsvarande till SMHI höjt sin riskbedömning för klimatrelaterade 
översvämningar i Norden. 
I samband med undertecknades och andra tjänstemännens rapport om anpass-
ning av kommunen för kommande klimatförändring beslutade Jönköpings 
Kommunfullmäktige redan kring 2008 att införa en bestämmelse att ingen lo-
kal i nya byggnader runt Munksjön med teknisk utrustning eller där personer 
vistas ska ligger under nivån 90,3 m ö h enligt RH2000.  
Detta beslut visade sig välgrundade eftersom del av staden drabbades bara 5 år 
senare av ett våldsamt åskväder som bl a orsakade omfattande erosionsskador, 
dränkta samhällsviktiga byggnader och stängda den angränsande E4 motorvä-
gen genom staden i ca 10 timmar. 
Trots rekommendationen frän kommunens egen Räddningstjänst, och att Mil-
jöpartiet är väl medveten om bristen för juridiskt stöd för krav på sprinklers i 
garage undermark eller byggnader, hoppas Miljöpartiet att sökande på egen be-
våg besluta att installera sådana. 
Eftersom den specifika lägsta byggnadshöjd på 90 m ö h är fastställt av Kom-
munfullmäktige för all ny byggnation runt Munksjön är det högst beklagligt att 
Stadsbyggnadsnämnden ändå välja att bortse från denna bestämmelse genom 
att bevilja lokaler både här och i andra nya byggnader under denna nivå. Miljö-
partiet hade därför inget annat val än att yrka avslag på ansökt bygglov p 
g a överhängande risk för liv och hälsa. 
Som konsekvens av ovan resonemang RESERVERA sig Miljöpartiet mot 
Stadsbyggnadsnämndens beslut att bevilja bygglov till projekt på kvarteret Öl-
jetten 1. 

Giltighetstid 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och av-
slutats inom fem år från den dagen då detta beslut fått laga kraft. 

Övriga upplysningar 
Byggherren ansvarar för att åtgärden följer kraven i plan- och bygglagstiftning-
en. 

Åtgärden får inte påbörjas innan stadsbyggnadsnämnden har lämnat ett startbe-
sked.  

Innan du får startbesked och kan börja bygga krävs en teknisk handläggning.  

Kontakta byggnadsinspektör via e-tjänsten Meddelande till handläggare 
(https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-MEDD). 

 

Om en åtgärd påbörjas utan startbesked eller byggnadsverket börjar användas 
utan slutbesked, tar Stadsbyggnadsnämnden ut en byggsanktionsavgift (en 
byggsanktionsavgift kan uppgå till betydande belopp).  

https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-MEDD
https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-MEDD
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Utstakning ska utföras av stadsbyggnadskontorets kartavdelning eller av annan 
sakkunnig med erforderlig mätningsteknisk kompetens. Anmälan om vem som 
ska utföra utstakningen görs senast vid det tekniska samrådet.  

Sockelhöjds- och lägeskontroll skall konsulteras i samförstånd med byggnads-
inspektör och kan komma att ändras vid det tekniska samrådet, samt ska veri-
fieras och tillstyrkas av kontrollansvarig vid upprättande av kontrollplan.  

Slänt mot angränsande tomt förläggs så långt in på den egna tomten (ca 1,5 me-
ter) så att t ex ytvattenavrinning inte orsakar olägenhet för grannfastigheten, om 
inte annan överenskommelse träffas med berörd granne.  

Inför byggnation eller markarbeten måste en ansökan i ledningskollen göras 
https://www.ledningskollen.se/. 

Om ansökan visar att det finns ledningar i marken som kommer att påverkas av 
åtgärden krävs en skriftlig överenskommelse med ledningsägaren. Exempel på 
ledningar är: elledning, fiberledning, fjärrvärmeledning eller fjärrkylaledning. 

Om du stöter på en fornlämning eller misstänkt fornlämning i samband med arbetet, 
kontakta alltid Länsstyrelsen i Jönköpings län på 010-223 60 00 eller via e-post jonko-
ping@lansstyrelsen.se.  
 

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2022-02-18 och beslut 
fattades 2022-03-10. Det innebär att handläggning sker inom lagstadgad period 

Debitering 
378 420 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Sökande 
Fastighetsägare 
Kontrollansvarig 
   
Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
 

  

https://www.ledningskollen.se/
mailto:jonkoping@lansstyrelsen.se
mailto:jonkoping@lansstyrelsen.se
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Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

Skrivelsen skickas eller lämnas till stadsbyggnadsnämnden, inte till läns-
styrelsen. Stadsbyggnadsnämnden prövar om överklagandet inkommit i 
rätt tid. 

Överklagandet ska ha kommit till Stadsbyggnadsnämnden inom tre vec-
kor från den dag då klaganden fick del av beslutet, annars kan ärendet in-
te prövas. 

Om överklagandet har inkommit i rätt tid skickas handlingarna vidare 
från stadsbyggnadsnämnden till länsstyrelsen för prövning. 

Överklagandet ska innehålla: 

- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange                      
vilken nämnd som beslutat, datum för beslut samt paragraf 

- motivering till varför beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha 

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. Om 
du anlitar ombud undertecknar ombudet skrivelsen och bifogar fullmakt. 

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 135  
 
Redovisning av ej tidigare anmälda förrättningar 
 

Redovisning av ej tidigare anmälda förrättningar inkommer från Anders  
Samuelsson (C), Jan Sidenvall (L), Christopher Stock (MP), Thomas Olofsson 
(KD), Eric Sjöberg (M), Leif Regnér (S) och Eric Hedlund (L). 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-03-10  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att redovisningen 
godkänns. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Redovisning av ej tidigare anmälda förrättningar godkänns. 
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§ 136  
 
Inbjudningar 
 

Sammanfattning 
Inbjudan till seminarierna Framtidens E4 genom Jönköping den 1 april och 5 
maj har inkommit från kommunstyrelsens diarium. 
Ordförande föreslår att samtliga förtroendevalda i stadsbyggnadsnämnden ges 
möjlighet att anmäla sig och delta på seminarierna 

Beslutsunderlag 
Inbjudan Framtidens E4 genom Jönköping 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Samtliga förtroendevalda i stadsbyggnadsnämnden ges möjlighet att an-

mäla sig och delta på seminarierna 
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§ 137  
 
Övriga ärenden 
 

Sammanträdespunkten utgår då inga övriga ärenden har anmälts.
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