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Plats och tid Sessionssalen, Västra Storgatan 16, Jönköping kl. 08:30 – 11:30 samt 12:30-17:30 
Beslutande Anders Samuelsson (C), ordförande  

Niklas Sigvardsson (S) 
Fatime Elezi (S) 
Nils Helmersson (S) 
Marianne Johansson (S) kl 8:30-15:00 
samt 15:35-17:30 t o m §188, jäv §202 
Mohammed Salah (S) kl 11:20-17:30 
ist f Marianne Johansson fr §189 
Jan Sidenvall (L) 
Christopher Stock (MP) 8:30-15:20 t o 
m §195 
Bayda Aldoori (S) ist f Christopher 
Stock fr §196 
 

 

Gabriella Lönn (KD kl 08:30-17:15 t o m 
§209 
Thomas Olofsson (KD) ist f Gabriella Lönn 
fr §210 
Ann-Marie Dahl (KD) 
Bengt Regné (M) 
Jonas Hallin (M) 
Johnny Lilja (M) 
Roland Hagström (SD) 

Övriga närvarande       Eric Sjöberg (M) 
Per Allan Axén (M) jäv §204 
Johan Edvardsson (SD)  

Utses att justera Ann-Marie Dahl  

Justeringens plats och tid Stadsbyggnadskontoret, Jönköpings 
kommun Paragrafer  163-215 

Underskrifter Sekreterare   
  Pernilla Thor  

 Ordförande   
  Anders Samuelsson  

 Justerande   
 Ann-Marie Dahl   

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

Organ Stadsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-04-22 
 

Datum för anslags uppsättande 2021-04-28 Datum för anslags nedtagande 2021-05-19 

Förvaringsplats för protokollet Stadsbyggnadskontoret 

Underskrift  
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Övriga deltagare 
Anna Klahr, bygglovchef 
Bengt Mattias Carlsson, stadsarkitekt 
Christina Stenberg, bitr. stadsbyggnadsdirektör 
Dag Fredriksson, kommunekolog 
David Hammarsten, tillsynshandläggare 
Henrik Zetterholm, utvecklings- och trafikchef 
Jenny Larsson, bitr. planchef 
Katarina Bröms, stadsbyggnadsdirektör 
Linnéa Månberg, stf nämndsekreterare/bygglovhandläggare 
Liselott Johansson, planchef 
Matilda Åberg, bygglovingenjör 
Mats Davidsson, planarkitekt 
Pernilla Thor, förvaltningssekreterare/nämndsekreterare 
Rebecka Persson, planarkitekt 
Samuel Nyström, räddningschef 
Stefan Lind, chef översiktlig planering 
Henrik Gustafsson, VD SMUAB 
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Innehåll  
  

§ 163 Protokollets justering 
 

 

§ 164 Information från Räddningstjänsten 
 

 

§ 165 Investeringsplan VIP 2022-2026, räddningstjänsten 
 

 

§ 166 Information från Staben 
 

 

§ 167 Investeringsplan VIP 2022-2026, stadsbyggnadskontoret 
 

 

§ 168 Information från Översiktlig planering 
 

 

§ 169 Regional vattenförsörjningsplan för Jönköpings län 2020-2050 
(med utblick till år 2100) 

 

 

§ 170 Naturvårdspriset 2021 
 

 

§ 171 Information från Utvecklings- och trafikavdelningen 
 

 

§ 172 Medborgarförslag om kallbadhus vid Vätterstranden 
 

 

§ 173 Medborgarförslag om att anlägga hastighetsbegränsande farthinder 
samt anlägga ytterligare övergångsställe på del av Östra Storgatan 

 

 

§ 174 Medborgarförslag om att sätta in hastighetsbegränsande åtgärder på 
Östra Storgatan 

 

 

§ 175 Medborgarförslag om gångväg mellan 3 punkter vid Kunskaps-sko-
lan i Huskvarna 

 

 

§ 176 Information från Planavdelningen 
 

 

§ 177 Ansökan om planbesked Flahult 3:230  
 

 

§ 178 Planprogram Målö ängar och västra Granarp  
 

 

§ 179 Detaljplan för del av Horstorp 1:2 mfl  
 

 

§ 180 Detaljplan för Tenhult 24:47, Herrgårdsgärdet  
 

 

§ 181 Ändring av detaljplan för Hotellet 8  
 

 

§ 182 Ändring av detaljplan för Storken 15  
 

 

§ 183 Redovisning av stadsbyggnadsnämndens delegationsbeslut 
 

 

§ 184 Redovisning av inkomna meddelanden till stadsbyggnadsnämnden 
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§ 185 Information från Bygglovavdelningen 
 

 

§ 186 ALBOGA 1:5 (ALBOGA 5)  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

 

 

§ 187 VISINGSÖ-TORP 3:10 (TORP LARSAGÅRD 12)  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

 

 

§ 188 DUNARP 1:10  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

 

 

§ 189 KNIPHAMMAREN 1:2  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

 

 

§ 190 ÖDESTUGU-ÅNARYD 1:4 (ÅNARYD 2)  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage 

 

 

§ 191 MÅRTENSDRÄTT 1:31 (MÅRTENSDRÄTT 20)  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

 

 

§ 192 TUNNERSTAD 1:21 (TUNNERSTAD SOLÄNGEN 4)  
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus 

 

 

§ 193 TUNNERSTAD 1:16  
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus 

 

 

§ 194 SKÄRSTADS-ESKILSTORP 1:4 (ESKILSTORP 9)  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

 

 

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

 

 

§ 196 DRÄTTINGE 2:3  
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus 

 

 

§ 197 INGELSTORP 1:82  
Strandskyddsdispens för nybyggnad av förråd- och lagerbyggnad 

 

 

§ 198 KORTEBO 4:7 (KORTEBO EKLUNDSHOV 10)  
Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus 

 

 

§ 199 FÖRNÄS 1:14 (BUNN FÖRNÄS 19)  
Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus 

 

 

§ 200 HUSGÄRDE 4:3  
Strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad 

 

 

§ 201 MÅNSERYD 1:3 (MÅNSERYD 15)  
Strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad 
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§ 202 SOLHÄLL 20 (SOLHÄLLSVÄGEN 34)  
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (balkong) och  
fasadändring 

 

 

§ 203 IRRLÄRAN 68 (PER RÖSIÖS VÄG 10C)  
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (uterum) 

 

 

§ 204 FLAHULT 21:1  
Bygglov för nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad, utvändig ändring 
av kontorsbyggnad, industri och förrådsbyggnad med garage, mur 
och upplag samt anläggande av parkeringsplatser 

 

 

§ 205 BACKEN 1:137 (TALLVÄGEN 25)  
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad 

 

 

§ 206 NORRA BOTARP 1:25 (BUNN NORRA BOTARP 9)  
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus 

 

 

§ 207 ROSENDAL 17 (ÖVRE KVARNGATAN 25)  
Bygglov för uppförande av plank 

 

 

§ 208 HAGSTENSGÄRDET 1:6 (GRÄNNAVÄGEN 89)  
Bygglov för nybyggnad av restaurang, anläggning av parkering, 
skyltar och skyltmast 

 

 

§ 209 VÄSTER 1:1 (HAMNPARKEN 1)  
Bygglov för nybyggnad av skärmtak, uppförande av mur samt 
marklov 

 

 

§ 210 UNGRAREN 19 (ALSTRÖMERVÄGEN 27)  
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt rivning av 
befintlig 

 

 

§ 211 ASKEN 2  
Olovlig åtgärd startat utan startbesked 

 

 

§ 212 RUDU 4:20 (GISEBO 72)  
Oanmäld installation eldstad/rökkanal enbostadshus 

 

 

§ 213 STORA ROTEN 1:10 (STORA ROTEN 2)  
Oanmäld installation eldstad/rökkanal i bastu 

 

 

§ 214 Redovisning av ej tidigare anmälda förrättningar 
 

 

§ 215 Övriga ärenden 
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§ 163  
 
Protokollets justering 
 

Stadsbyggnadsnämndens protokoll justeras tisdag den 27 april klockan 13:00 
av ordförande Anders Samuelsson (C) och Ann-Marie Dahl (KD) med  
Niklas Sigvardsson (S) och Bengt Regné (M) som ersättare. 
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§ 164  
 
Information från räddningstjänsten 
 

Sammanträdespunkten utgår då ingen information från räddningstjänsten  
föreligger.
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§ 165  
 
Investeringsplan VIP 2022-2026, räddningstjänsten 
Stbn/2021:163   041  

Sammanfattning 
Räddningstjänstens förslag till investeringsplan 2022-2026 är i stort framtaget 
med förvaltningens fordonsplan som grund och avser till största delen reinve-
steringar av fordon och övrig utrustning. Några investeringar är mer av en-
gångskaraktär och beror på förändrade förutsättningar som påverkar räddnings-
tjänstens verksamhet. 

Beräknade kapitalkostnader för föreslagen investeringsplan visar på en stor ök-
ning under perioden. Förvaltningen bedömer att ökade kapitalkostnader kan in-
rymmas i nuvarande budgetram år 2022. Från år 2023 kommer kompensation 
att vara nödvändig för att inte ökade kapitalkostnader ska påverka utrymmet 
för den olycksförebyggande och operativa verksamheten negativt.  

Beslutsunderlag 
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2021-04-07 
Bilaga, räddningstjänstens förslag till investeringsplan 2022-2026 

Räddningstjänstens förslag 
Räddningstjänstens förslag till beslut: 

 Förslag till investeringsplan 2022-2026 godkänns 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-04-22  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Förslag till investeringsplan 2022-2026 godkänns 

 
Moderaterna och Kristdemokraterna deltar inte i beslutet. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsens diarium 
Stadskontorets ekonomiavdelning 
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§ 166  
 
Information från staben 
 

Stadsbyggnadsdirektör Katarina Bröms informerar om pågående revisioner 
gällande detaljplanearbetet och stadsbyggnadskontorets digitaliseringsarbete. 
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§ 167  
 
Investeringsplan VIP 2022-2026, stadsbyggnadskontoret 
Stbn/2021:150   012  

Sammanfattning 
Stadsbyggnadskontorets förslag till investeringsplan 2022-2026 är framtaget 
med beslutad Verksamhets- och investeringsplan (VIP) 2021-2023 som grund. 
I investeringsplanen för 2021 uppgår investeringsnivån till 1 379 mnkr för den 
skattefinansierade verksamheten. Stadsbyggnadskontorets budget, innan om-
budgeteringar från stadsbyggnadsvisionen, uppgick till 64,1 mnkr 2021. 
Kommunfullmäktige har sedan tidigare beslutat om ramanslag för verksamhe-
ten gator och vägar som stadsbyggnadskontoret sedan kan fördela på projektni-
vå mellan trafik- och gatumiljö, stadsmiljö och belysning och kollektivtrafikåt-
gärder. Sedan tidigare finns även ramanslag för gång- och cykelvägsutbyggna-
der. Fördelningen av ramanslag hanteras i förvaltningens internbudget. 
Enligt beslut i kommunstyrelsen 2018-11-07 § 292 ska även de framtida drift-
kostnaderna, som tillkommer inom tekniska kontorets verksamhet, redovisas i 
förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-08 
Bilaga 1, stadsbyggnadskontorets förslag till investeringsplan 2022-2026  
Bilaga 2, investeringar 2022-2026  
Bilaga 3, investeringar 2021-2026 tillkommande driftkostnader till följd av 
stadsbyggnadskontorets investeringar inom tekniska kontoret 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Förslag till investeringsplan 2022-2026 för stadsbyggnadskontoret god-
känns. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-04-22  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Förslag till investeringsplan 2022-2026 för stadsbyggnadskontoret god-

känns. 
Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna deltar inte i  
beslutet. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen, stadskontoret
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§ 168  
 
Information från avdelningen för översiktlig planering 
 

Dag Fredriksson, kommunekolog, informerar om LONA, Lokala Naturvårds-
projekt. 

Ordförande Anders Samuelsson (C) framförde ett tack från nämnden till Dag 
Fredriksson för förtjänstfullt arbete, då han nu slutar sin tjänst efter drygt fjor-
ton år på förvaltningen.
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§ 169  
 
Regional vattenförsörjningsplan för Jönköpings län 2020-2050 (med 
utblick till år 2100) 
Stbn/2021:130   432  

Sammanfattning 
Länsstyrelsen har tagit fram en regional vattenförsörjningsplan som har ett hel-
hets- och flergenerationsperspektiv. Planen utgör ett underlag till långsiktiga 
strategiska beslut och ämnar också öka förståelsen för hur och varför samhället 
behöver trygga vattentillgången. Den är en åtgärd i Sveriges Vattenförvaltning 
och ingår således i genomförandet av Vattendirektivet. I planen har ett urval av 
264 viktiga vattenförekomster tagits fram och blir planeringsunderlag. Denna 
version är översiktlig. En detaljerad version innehållande sekretess är på gång. 
Planen har 87 åtgärdsförslag, bland dess berör ca 8 Stadsbyggnadsnämnden. 
Åtgärderna är relevanta och realistiska.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-06 
Remiss Regional vattenförsörjningsplan för Jönköpings län 2020-2050 (med 
utblick till år 2100) 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse överlämnas som nämndens ytt-
rande till kommunstyrelsen. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-04-22  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse överlämnas som nämndens ytt-

rande till kommunstyrelsen. 

 

 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen
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§ 170  
 
Naturvårdspriset 2021 
Stbn/2021:162   439  

Sammanfattning 
Jönköpings kommuns naturvårdspris delas årligen ut till en person eller en or-
ganisation verksam inom Jönköpings kommun som genom sitt engagemang för 
den biologiska mångfalden gjort insatser av bestående värde för naturvården i 
kommunen. Sju nomineringar har inkommit och samtliga bedöms uppfylla kri-
terierna för att erhålla Naturvårdspriset. Stadsbyggnadsnämndens Naturvårds-
råd ger en rekommendation till nämnden på pristagare i urval av de nominera-
de. Naturvårdsrådet har rekommenderat Hanna Eriksson, Sportfiskarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till stadsbyggnadsnämnden 2021-04-09 
Nomineringsförslag 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
 Att utse en av de nominerade pristagarna vilka alla bedöms som lämpliga 

mottagare av Naturvårdspriset 2021 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-04-22  
Stadsbyggnadsnämndens beslut 
– Utser NN som mottagare av Naturvårdspriset 2021. 
– Prisutdelning sker i fält före midsommar 2021. 

 

 

Beslutet expedieras till: 
Arkiv/De nominerade (efter prisutdelning)
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§ 171  
 
Information från utvecklings- och trafikavdelningen 
 

Sammanträdespunkten utgår då ingen information från utvecklings- och  
trafikavdelningen föreligger. 
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§ 172  
 
Medborgarförslag om kallbadhus vid Vätterstranden 
Stbn/2021:38   519  

Sammanfattning 
Gunilla Haraldsson har inkommit med ett medborgarförslag där hon föreslår att 
det ska byggas ett kallbadhus längs Vätterstranden vid Undergången. Stads-
byggnadskontoret har sedan tidigare ett uppdrag att utreda en lämplig plats för 
ett kallbadhus, detta uppdrag återupptas inom vision Vättern om byggnationen 
vid Strandängen inte går att genomföra. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om kallbadhus vid Vätterstranden 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Förslag till kommunstyrelsen: 

 Ett planarbete pågår för att utreda möjligheten att skapa en plats för ett 
kallbadhus i anslutning till bebyggelsen på Strandängen. Om detta inte 
blir möjligt kan det bli aktuellt att titta på en annan placering. 

 Ett utredningsarbete pågår för att stärka och utveckla vätterstranden, i 
kommande medborgadialog hanteras frågor gällande utformning och  
aktivitetsytor.  

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-04-22  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Moderaterna yrkar bifall till medborgarförslaget. 

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

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ett planarbete pågår för att utreda möjligheten att skapa en plats för ett 

kallbadhus i anslutning till bebyggelsen på Strandängen. Om detta inte 
blir möjligt kan det bli aktuellt att titta på en annan placering. 

 Ett utredningsarbete pågår för att stärka och utveckla vätterstranden, i 
kommande medborgadialog hanteras frågor gällande utformning och  
aktivitetsytor.  

 

Beslutet expedieras till: 
G Haraldsson, KS diarium
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§ 173  
 
Medborgarförslag om att anlägga hastighetsbegränsande farthinder 
samt anlägga ytterligare övergångsställe på del av Östra Storgatan 
Stbn/2020:402   512  

Sammanfattning 
Hampus Maars Östra Storgatan 122A anser att kommunen bör anlägga hastig-
hetsbegränsande farthinder på sträckan eftersom hastigheten 40 km/h sällan ef-
terföljs vilket leder till att incidenter uppstår vid in/utfarter till fastigheten. Man 
bör även anlägga ytterligare övergångsställe vid Korskyrkan då det anordnas 
många evenemang där. Hampus anser oavsett vad man kommer fram till ska 
man titta över det befintliga övergångsstället vid Rosenbergsgatan.         
      

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om att anlägga hastighetsbegränsande farthinder samt anläg-
ga ytterligare övergångsställe på del av Östra Storgatan 
Tjänsteskrivelse 2021-04-13 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

Medborgaförslaget anses besvarat med hänvisning till Stadsbyggnadskonto-
rets yttrande enligt tjänsteskrivelse 2021-04-13. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-04-22  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Moderaterna instämmer i ordförandens yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
– Medborgaförslaget anses besvarat med hänvisning till Stadsbyggnadskonto-

rets yttrande enligt tjänsteskrivelse 2021-04-13. 

 

 

Beslutet expedieras till: 
H Maars, KS diarium
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§ 174  
 
Medborgarförslag om att sätta in hastighetsbegränsande åtgärder 
på Östra Storgatan 
Stbn/2021:80   512  

Sammanfattning 
Olivia Jinhagen Östra Storgatan 122A anser att hastighetsbegränsningen 40 
km/h bara efterföljs under rusningstid på grund av köbildning, övrig tid är has-
tigheten avsevärt mycket högre, vissa bilar kan komma upp i hastigheter som 
säkert överstiger 80-90 km/h. Olivia anser att om hastighetsbegränsningen 40 
km/h efterlevs skulle gatan bli trafiksäkrare och bullernivåer sänkas och önskar 
därför att det byggs hastighetsdämpande åtgärder.  
  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om att sätta in hastighetsbegränsande åtgärder på Östra Stor-
gatan. 
Tjänsteskrivelse 2021-04-09 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Medborgaförslaget anses besvarat med hänvisning till Stadsbygg-
nadskontorets yttrande enligt tjänsteskrivelse 2021-04-09 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-04-22  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Moderaterna instämmer i ordförandens yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Medborgaförslaget anses besvarat med hänvisning till Stadsbygg-

nadskontorets yttrande enligt tjänsteskrivelse 2021-04-09 
 
 
 

Beslutet expedieras till: 
O Jinhagen, KS diarium
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§ 175  
 
Medborgarförslag om gångväg mellan 3 punkter vid                          
Kunskapsskolan i Huskvarna 
Stbn/2021:85   510  

Sammanfattning 
Elever på Kunskapsskolan har önskemål om en gångväg med trappa mellan 
Datorgatan och två anslutningar till Öxnehagaleden busshållplats och passage. 
Anledning till detta är att busslinje 15, 38 och stomlinje 1 angör denna hållplats 
och det är långt om man ska gå befintlig väg.    

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om gångväg mellan 3 punkter vid Kunskapsskolan i Hus-
kvarna 
Tjänsteskrivelse 2021-03-22 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 

 Stadsbyggnadskontorets yttrande enligt tjänsteskrivelse 2021-03-22 
lämnas till kommunstyrelsen för beslut 

 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-04-22  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Moderaterna yrkar att nämnden rekommenderar kommunstyrelsen att bifalla 
medborgarförslaget. 

Kristdemokraterna instämmer i Moderaternas yrkande. 

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

Bengt Regné (M) begär omröstning. 

Beslutsordning 
En ja-röst innebär en röst på Anders Samuelssons yrkande och en nej-röst inne-
bär en röst på Moderaternas yrkande. 
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Omröstning 
OMRÖSTNINGSRESULTAT 

Ledamot Ja Nej 

Anders Samuelsson (C) ordförande x  

Niklas Sigvardsson (S)  x  

Fatime Elezi (S)  x  

Nils Helmersson (S)  x  

Marianne Johansson (S)  x  

Jan Sidenvall (L)  x  

Christopher Stock (MP) x  

Gabriella Lönn (KD)   x 

Ann-Marie Dahl (KD)   x 

Bengt Regné (M)  x 

Jonas Hallin (M)  x 

Johnny Lilja  (M)  x 

Roland Hagström (SD)   x 

Antal röster 7 6 

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

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Stadsbyggnadskontorets yttrande enligt tjänsteskrivelse 2021-03-22 

lämnas till kommunstyrelsen för beslut 

Reservationer 
Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot 
beslutet. 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen
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§ 176  
 
Information från planavdelningen 
 

Planchef Liselott Johansson informerar om detaljplaner för skolor och  
förskolor. 

Stadsarkitekt Bengt Mattias Carlsson och Henrik Gustafsson, VD för Södra 
Munksjöns Utvecklings AB, informerar om markanvisning på Skeppsbron.
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§ 177  
 
Ansökan om planbesked Flahult 3:230 Beslut om planbesked 
Stbn/2021:29   214  

Sammanfattning 
Ansökan om planbesked har inkommit till Stadsbyggnadskontoret 2021-01-18 
gällande upprättande av detaljplan för bostadsbyggnation och utökning av be-
gravningsplats på fastigheten Flahult 3:230. 

Stadsbyggnadskontoret anser att det kan vara lämpligt och föreslår att ge posi-
tivt planbesked för att pröva detta i en detaljplaneläggning. 

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 2024.  

Avtal skall skrivas som reglerar kommande plankostnader, vilka exploatören 
skall bekosta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-13 
Underlag inför planbesked 2021-04-13 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Positivt planbesked lämnas för fastigheten Flahult 3:230. 
 Planavdelningen ges i uppdrag att planmässigt pröva ärendet genom  

detaljplaneläggning. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-04-22  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Positivt planbesked lämnas för fastigheten Flahult 3:230. 
 Planavdelningen ges i uppdrag att planmässigt pröva ärendet genom  

detaljplaneläggning. 

 

Beslutet expedieras till: 
sökande
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§ 178  
 
Planprogram Målö ängar och västra Granarp Beslut om samråd 
Stbn/2021:84   214  

Sammanfattning 
Bostadsområdet Målö ängar är en del av det politiska uppdraget som gavs i KF 
i samband med KBFP 2017 att hitta områden för villor på skogsmark. Det finns 
också ett behov att planera för en tre-parallellig F-6 skola som ska täcka upp 
för områdets framtida elever.  

Syftet med planprogrammet är att skapa en helhetsbild och översikt av lämplig 
byggnation och omvandling av området som idag består främst av skog och 
mossodlingar. Planprogrammet består huvudsakligen av två delar, den västra 
sidan av Tahevägen (Målö ängar) ska bestå främst av skola och bostäder och 
den östra sidan (Målön) ska utredas för ett kommande verksamhetsområde och 
en eventuell ny kombiterminal.  

Planprogrammet kommer att vara vägledande för framtida detaljplaner i områ-
det och utgör även planbesked för området. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-13 
Planprogram 2021-04-13 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Planprogram för Målö ängar och Målön, daterat 2021-04-13, godkänns 
för samråd.  

 Stadsbyggnadsnämnden finner, utifrån dagens kännedom om projektets 
omfattning, att genomförandet av planprogrammet inte kommer medfö-
ra en betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap §11-18 
miljöbalken (1998:808).  

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-04-22  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Bengt Regné (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande tilläggs-
yrkande: 
Att bilder på alternativ, utökad utsträckning av område 15 bifogas samråds-
handlingarna  

 
Ordförande ställer sig bakom Bengt Regnés yrkande. 
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Protokollsanteckning 
Christopher Stock (MP) lämnar nedanstående protokollsanteckning. 

Stadsbyggnadsnämnden fick tidigare under nämndens möte en redovisning från 
kommunekolog Dag Fredriksson av de naturvärdena i anslutning till område 15 
på kartan i ärendens handlingar. 

Nämnden fick också information från Nämndens ordförande om intresset från 
fastighetsutvecklingsföretaget Catena att snarast utnyttja område 15 men samti-
digt utvidga området så att det skulle inkräkta på angränsande naturområden 
med olika naturvärden. 

Som konsekvens av detta vill Miljöpartiet de Gröna, som har skydd av miljön 
och naturvärden som en av sina paradnummer, protestera mot att naturvärden 
anses kan alltför lätt offras för ny företagsetablering när andra alternativa måste 
kunna finnas.  

Miljöpartiet därmed reservera sig mot Nämndens beslut att planprogram för 
Malö ängar och Malön kan skickas ut för samråd utan klargörande av kommu-
nens ställning till naturvårdsintressen i anslutning till område 15. 

Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet med motiveringen att planprogrammet 
skickas ut utan klargörande om kommunens inställning 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Planprogram för Målö ängar och Målön, daterat 2021-04-13, godkänns 

för samråd 
 Stadsbyggnadsnämnden finner, utifrån dagens kännedom om projektets 

omfattning, att genomförandet av planprogrammet inte kommer medfö-
ra en betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap §11-18 
miljöbalken (1998:808) 

 Att bilder på alternativ, utökad utsträckning av område 15 bifogas sam-
rådshandlingarna  

 
 
 
 
 
 

Beslutet expedieras till: 
akten
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§ 179  
 
Detaljplan för del av Horstorp 1:2 mfl Beslut om samråd 
Stbn/2016:220   214  

Sammanfattning 
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten och lämpligheten för bostadsbebyg-
gelse på del av Horstorp 1:2 m.fl. Planområdet består idag av avverkad skogsmark 
och kommunal grönyta.  
 
Beslutsunderlag 
Planbeskrivning 2021-04-14 
Plankarta 2021-04-14 
Undersökning av miljöpåverkan 2021-04-14 
Tjänsteskrivelse 2021-04-14 
 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Detaljplanen för del av Horstorp 1:2 m.fl., daterad 2021-04-14, god-
känns 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 2021-04-22  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Detaljplanen för del av Horstorp 1:2 m.fl., daterad 2021-04-14, god-

känns 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) 

 

Beslutet expedieras till: 
Akten
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§ 180  
 
Detaljplan för Tenhult 24:47, Herrgårdsgärdet Beslut om antagande 
Stbn/2015:302   214  

Sammanfattning 
Detaljplan för Tenhult 24:47 presenteras för Stadsbyggnadsnämnden av Stads-
byggnadskontoret för beslut om antagande. Detaljplanen utgör ett större bo-
stadsområde i Tenhult med närhet till tågstation innehållandes cirka 270 bostä-
der, förskola, äldreboende samt ny vägport genom/under Jönköpingsbanan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-14 
Plankarta 2021-04-14 
Planbeskrivning 2021-04-14 
Granskningsutlåtande 2021-04-14 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Detaljplan för Tenhult 24:47, daterad 2021-04-14, godkänns för  
antagande 

 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-04-22  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Miljöpartiet yrkar att detaljplanen godkänns och överlämnas till kommunfull-
mäktige för beslut.  

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Detaljplan för Tenhult 24:47, daterad 2021-04-14, godkänns för  

antagande 

Reservationer 
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet med nedanstående motivering. 

Under denna mandatperiod har Miljöpartiet inte haft några större invändningar 
mot utformning av exploatering av Herrgårdsgärdet.   
Däremot uppleva Miljöpartiet att kommunledningen delegera alltmer ansvar i 
själva beslutsprocessen kring själva Plan- och bygglagen, utformning och de-
taljer till Stadsbyggnadsnämnden men ger allt mindre utrymme för nämndens 
ordinarie ledamöter att delta i de övergripande sammanhang som styr och ofta 
låsa plandetaljerna.  
Som konsekvens, ansåg Miljöpartiet att p g a den mycket utdragen process 
kring exploatering av Herrgårdsgärdet som går tillbaka till minst 70-talet, den 
stor allmän intresse och mediabevakning under decennier, samt alla konflikter 
under resans gång, det var mer lämplig att detaljplanen fick antas till slut av 
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kommunfullmäktige i stället för stadsbyggnadsnämnden.  
Miljöpartiet yrkade därför om godkännande av detaljplanen och slutligen reser-
vera sig mot Stadsbyggnadsnämndens beslut att själv anta detaljplanen. 

 

Beslutet expedieras till: 
Sökande, sakägare
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§ 181  
 
Ändring av detaljplan för Hotellet 8 Besut om antagande 
Stbn/2016:308   214  

Sammanfattning 
Detaljplaneförslaget innebär att befintlig ursprunglig byggnad bevaras och 
skyddas, samt att befintligt hotell- och kontorspåbyggnad tillåts byggas på med 
två våningar, samt ett nytt kontorshus i fem våningar i fastighetens södra del. 
Övriga fastigheten får möjlighet att påbyggas med en våning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-14 
Plankarta 2021-04-14 
Planbeskrivning 2021-04-14 
Samrådsredogörelse 2021-04-14 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

Detaljplan för Hotellet 8, daterad 2021-04-14, godkänns för antagande 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-04-22  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Miljöpartiet yrkar att detaljplanen godkänns och överlämnas till kommunfull-
mäktige för beslut.  

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

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
– Detaljplan för Hotellet 8, daterad 2021-04-14, godkänns för antagande 

Reservationer 
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet med nedanstående motivering. 

Miljöpartiet har följt och deltagit i detaljplanens olika steg samt tidigare fram-
fört synpunkter om höjd och utformning av hotellets tillbyggnadsplaner.  
Miljöpartiet anser att den nu tillåten höjdökning kan mycket väl blir prejudice-
rande för andra fastigheter i främst V:a Centrum som i sin tur kan mycket väl 
minskar ännu mer den skrala soltillgången och därmed trivsel på gator nivån 
runt kvarteret.  
Utöver detta är byggnadskomplexet ombyggd i flera gånger har en underjor-
disk garage med lång och krånglig tillfart som kan öppna för problem vid rädd-
ningsinsats. Miljöpartiet även tolka Räddningstjänstens yttrande som att man 
verkar tveksam till vissa delar av förslaget. Eftersom hotellbränder sällan slutar 
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väl, skulle en sådan händelse göra Stadsbyggnadsnämnden och dess enskilda 
ledamöter delvis ansvariga. 
Som konsekvens ansåg Miljöpartiet att det var mer lämplig att detaljplanen fick 
antas av kommunfullmäktige i stället för stadsbyggnadsnämnden.  
Miljöpartiet yrkade därför om godkännande av detaljplan och slutligen reserve-
ra sig mot Stadsbyggnadsnämndens beslut att själv anta detaljplanen. 

 

 

 

 

 

 

Beslutet expedieras till: 
Sökande, sakägare
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§ 182  
 
Ändring av detaljplan för Storken 15 Beslut om antagande 
Stbn/2020:289   219  

Sammanfattning 
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till ändring av stadsplan för 
kvarteret Storken å Kristinebergsområdet i Jönköping, fastställd 1956-11-28. 

Syftet med detaljplaneändringen är att upphäva bestämmelse om fastighetsin-
delning på fastigheten Storken 15, fastställd som tomtindelning 1957 01-30, 
aktbeteckning 0680K-EIII768.  

Därefter kan delning av fastigheten ske genom lantmäteriförrättning. Det möj-
liggör att två nya bostadshus uppförs, ett inom respektive fastighet. 

Beslutsunderlag 
Planbeskrivning 2021-04-14 
Samrådsredogörelse 2021-04-14 
Tjänsteskrivelse 2021-04-14 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ändring av detaljplan för Storken 15, daterad 2021-04-14, antas 
 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 2021-04-22  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ändring av detaljplan för Storken 15, daterad 2021-04-14, antas 
 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 

Beslutet expedieras till: 
sökande, sakägare
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§ 183  
 
Redovisning av stadsbyggnadsnämndens delegationsbeslut 
Stbn/2020:12   000  

Beslutsunderlag 
Förteckning över anmälda delegationsbeslut 2021-04-22 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-04-22  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att Förteckning över anmälda  
delegationsbeslut 2021-04-22 godkänns. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Förteckning över anmälda delegationsbeslut 2021-04-22 godkänns 
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§ 184  
 
Redovisning av inkomna meddelanden till stadsbyggnadsnämnden 
Stbn/2020:13   000  

Beslutsunderlag 
Förteckning över inkomna meddelande att redovisa 2021-04-22 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-04-22  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att Förteckning över inkomna  
meddelande att redovisa 2021-04-22 godkänns.   
  

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Förteckning över inkomna meddelande att redovisa 2021-04-22 

godkänns 
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§ 185  
 
Information från bygglovavdelningen 
 

Bygglovchef Anna Klahr presenterar David Hammarstrand, nyanställd  
tillsynshandläggare. 
 
Anna Klahr informerar om Domstolen 1. 
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§ 186  
 
ALBOGA 1:5 (ALBOGA 5) Förhandsbesked för nybyggnad av en-
bostadshus 
BL 2021-000050     

Sammanfattning 
Den aktuella platsen för enbostadshuset ligger ca 4 km nordöst från Ölmstad 
kyrka. Marken består av lätt kuperad jordbruksmark (betesmark). Stadsbygg-
nadskontoret avstyrker åtgärden då den inte följer riktlinjerna i översiktsplanen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2021-03-19 
Ärendebeskrivning   2021-03-19 
Fotografier   2021-03-04 
Karta, översikt  2021-01-18 
Karta   2021-01-12 
Ansökan    2021-01-12 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

 Debitering 6 283kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-04-22  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att ärendet återremitteras för  
besiktning på plats. 

Bengt Regné (M) och Johan Edvardsson (SD) instämmer i Anders  
Samuelssons yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ärendet återremitteras för besiktning på plats. 

 

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 187  
 
VISINGSÖ-TORP 3:10 (TORP LARSAGÅRD 12) Förhandsbesked 
för nybyggnad av enbostadshus 
BL 2020-001603     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus. Platsen lig-
ger ca 650m väster om Kumlaby kyrka och inom samlad bebyggelse. Den ak-
tuella platsen bedöms bestå av produktiv jordbruksmark. Stadsbyggnadskonto-
ret avstyrker ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-03-30 
Ärendebeskrivning  2021-03-30 
Remissvar, granne 2021-01-26 
Fotografi  2020-07-09 
Situationsplan 2020-07-09 
Karta, ortofoto 2020-07-09 
Karta  2020-07-09  
Ansökan   2020-07-09 
 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

 Debitering 5 676 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-04-22  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Moderaterna yrkar att ansökan om förhandsbesked beviljas. 

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

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked kan inte tillåtas med motivering enligt 

ärendebeskrivning. Ansökan avslås. 
 Debitering 5 676 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

Reservationer 
Moderaterna och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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. 
 

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 188  
 
DUNARP 1:10 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
BL 2020-002308     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för ett enbostadshus. Den aktuella platsen lig-
ger ca 10 km nordöst om Ölmstad kyrka, intill sjön Bunn samt mellan strand-
skyddsområdet och produktiv jordbruksmark. Stadsbyggnadskontoret avstyrker 
ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-26 
Ärendebeskrivning  2021-03-26 
Karta, ortofoto 2021-03-26 
Fotografi  2021-01-29 
Skrivelse  2021-02-22 
Situationsplan 2020-11-06 
Brev  2020-11-06 
Fotomontage  2020-11-06 
Fotografier  2020-11-06 
Ansökan  2020-11-06 
Yttrande från sökande 2021-04-08 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

 Debitering 5 676kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-04-22  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att ärendet återremitteras för  
besiktning på plats. 

Moderaterna instämmer i Anders Samuelssons yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ärendet återremitteras för besiktning på plats. 

 
Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 189  
 
KNIPHAMMAREN 1:2 Förhandsbesked för nybyggnad av            
enbostadshus 
BL 2020-002224     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked om nybyggnation av enbostadshus. Platsen lig-
ger ca 1,6 km nordväst om Barnarps kyrka och består av skog. Stadsbyggnads-
kontoret bedömer ansökan utgöra ett ensamläge samt inte följa riktlinjerna i 
översiktsplanen. Ansökan avstyrkes. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-03-30 
Ärendebeskrivning   2021-03-30 
Skrivelse  2021-02-07 
Situationsplan/tomtkarta 2020-10-25  
Fotografi  2020-10-25 
Sammanställning e-tjänst 2020-10-25 
Yttrande från sökande 2021-04-20 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

 Debitering 5 676kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-04-22  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkarbifall till förvaltningens förslag. 

Moderaterna instämmer i Anders Samuelssons yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked kan inte tillåtas med motivering enligt 

ärendebeskrivning. Ansökan avslås. 
 Debitering 5 676kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

 
Debitering 
5 676kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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 2021-04-22

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 190  
 
ÖDESTUGU-ÅNARYD 1:4 (ÅNARYD 2) Förhandsbesked för ny-
byggnad av enbostadshus och garage 
BL 2020-002595     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus och garage. 
Platsen ligger söder om Tenhult och väster om Lovsjön och utgörs av jord-
bruksmark. Stadsbyggnadskontoret avstyrker ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänstebeskrivning 2021-03-26 
Ärendebeskrivning 2021-03-26 
Skrivelse från sökande 2021-04-08 
Karta, ortofoto 2021-03-26 
Remissvar, granne 2021-01-08 
Kartutdrag   2020-12-15 
Kartutdrag   2020-12-15 
Bilaga   2020-12-15 
Plan- och sektionsritning  2020-12-15 
Fasadritning   2020-12-15 
Ansökan   2020-12-15 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

 Debitering 5 676kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-04-22  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att ärendet återremitteras för besikt-
ning och ytterligare dialog med sökanden. 

Moderaterna instämmer i Anders Samuelssons yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
Ärendet återremitteras för besiktning och ytterligare dialog med sökanden. 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

 

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Beslutet expedieras till: 

Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Sökande 
Fastighetsägare 
  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 191  
 
MÅRTENSDRÄTT 1:31 (MÅRTENSDRÄTT 20) Förhandsbesked 
för nybyggnad av enbostadshus 
BL 2021-000090     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 
Mårtensdrätt 1:31, del av. Stadsbyggnadskontorets utomplansgrupp har besik-
tat platsen 2021-02-28. Platsen ligger ca 200m öster om sjön Stora Nätaren och 
ca 4,7 km norr om Järsnäs kyrka. Marken består av lätt kuperad barmark intill 
befintlig väg och bebyggelse. Marken har tidigare utgjort av skog men har nyli-
gen avverkats. Stadsbyggnadskontoret tillstyrker ansökan.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-04-09 
Ärendebeskrivning  2021-04-09 
Karta   2021-01-22  
Situationsplan  2021-01-23 
Sammanställning 2021-01-19 
Ansökan   2021-01-18 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus beviljas med motivering 
enligt ärendebeskrivning 

 Debitering 6 854 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-04-22  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Moderaterna instämmer i Anders Samuelssons yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus beviljas med motivering 

enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 6 854 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

 
Villkor 
I samråd med bygglovavdelningen skall bebyggelsen ges en utformning enligt 
traditionell lantlig stil som i volym och färg är väl anpassad till tomtplatsen och 
landskapsbilden. Byggnationen behöver anpassas till den lättkuperade terräng-
en.  
Taket skall förses med tegelröda takpannor, eller med annat som stadsbygg-
nadsnämnden prövar lämpligt.  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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- Post- och Inrikes Tidningar.  
 
Ett beviljat förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden för-
rän bygglov sökts och beviljats. I samband med ansökan om bygglov ska kon-
trollansvarig anges.  
Samråd med bygglovavdelningen bör ske innan bygglov söks för anpassning 
enligt villkor avseende utformning och gestaltning av bebyggelsen för att väl 
passa in i landskapsbilden. 
  
Tillstånd för enskild VA-anläggning ska sökas hos Miljö- och hälsoskyddskon-
toret.  
 
Ansökan om lantmäteriförrättning bör ske snarast efter att förhandsbesked be-
viljats och fått laga kraft.  
 
För ny adress på landet tag kontakt med lantmäteriavdelningen, Helen Lerge 
036-10 52 94.  
 
Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2021-01-23 och beslut 
fattades 2021-04-22. Det innebär att handläggningen överskrider lagstadgad 
period med 3 veckor. Avgiften reduceras med 1714kr - med stöd av 12 kap. 8 a 
§ plan- och bygglagen (2010:900).  

Debitering 
6 854 kr  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Sökande 
Fastighetsägare 
  
Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
  
Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 192  
 
TUNNERSTAD 1:21 (TUNNERSTAD SOLÄNGEN 4) Förhandsbe-
sked för nybyggnad av tre enbostadshus 
BL 2020-002651     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av 3 stycken enbostadshus på 
fastigheten Tunnerstad 1:21. Platsen är belägen på Visingsö mitt i Tunnerstad 
samhälle, och består av trädgårdsmark. På fastigheten fanns tidigare en han-
delsträdgård och har förhöjda föroreningsvärden. Området är av riksintresse för 
naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv. Stadsbyggnadskontorets utomplans-
grupp har besiktat platsen. Stadsbyggnadsnämnden beviljade förhandsbesked 
för samma åtgärd 2016-11-17. Stadsbyggnadskontoret tillstyrker ansökan.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse    2021-04-09 
Ärendebeskrivning    2021-04-09 
Yttrande, Miljö-och hälsoskyddskontoret 2020-12-27 
Utredning, Länsstyrelsen   2020-12-27 
Karta    2020-12-27 
Situationsplan    2020-12-27 
Ansökan     2020-12-27 
Remissvar, granne   2021-01-23 
Remissvar, granne   2021-01-14 
Remissvar, granne   2021-01-12 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus beviljas med motivering 
enligt ärendebeskrivning. 

 Debitering 5 676kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-04-22  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Moderaterna instämmer i Anders Samuelssons yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus beviljas med motivering 

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 
 
Villkor 
I samråd med bygglovavdelningen skall bebyggelsen ges en utformning enligt 
traditionell lantlig stil som i volym och färg är väl anpassad till tomtplatsen och 
landskapsbilden, då platsen har höga kulturhistoriska värden.  
Taket skall förses med tegelröda takpannor, eller med annat som stadsbygg-
nadsnämnden prövar lämpligt.  
 
Yttrande från Miljö-och hälsoskyddskontoret, daterat 2019-04-25, ska beaktas i 
samband med byggnation.  

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- Post- och Inrikes Tidningar.  
 
Ett beviljat förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden för-
rän bygglov sökts och beviljats. I samband med ansökan om bygglov ska kon-
trollansvarig anges.  
Samråd med bygglovavdelningen bör ske innan bygglov söks för anpassning 
enligt villkor avseende utformning och gestaltning av bebyggelsen för att väl 
passa in i landskapsbilden. 
  
Tillstånd för att ansluta VA-anläggning ska sökas hos Tekniska kontoret.  
Ansökan om lantmäteriförrättning bör ske snarast efter att förhandsbesked be-
viljats och fått laga kraft.  
 
För ny adress på landet tag kontakt med lantmäteriavdelningen, Helen Lerge 
036-10 52 94.  
 
Debitering 
5 676kr  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Grannar med erinran, fastighet Tunnerstad 16:1 
  
Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
  
Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
 

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 193  
 
TUNNERSTAD 1:16 Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbo-
stadshus 
BL 2021-000131     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av 3 stycken enbostadshus på 
fastigheten Tunnerstad 1:16. Platsen är belägen på Visingsö mitt i Tunnerstad 
samhälle, och består av trädgårdsmark. På grannfastigheten fanns tidigare en 
handelsträdgård. Området är av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård och 
friluftsliv. Stadsbyggnadskontoret tillstyrker ansökan 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-04-09 
Ärendebeskrivning  2021-04-09 
Karta, översikt 2021-01-27 
Situationsplan  2021-01-24 
Situationsplan  2021-01-24 
Fotografier  2021-01-24 
Ansökan   2021-01-24 
Remissvar, MHK 2021-02-11 
Remissvar, granne 2021-01-31 
Remissvar, granne 2021-02-07 
Remissvar, granne 2021-02-08 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus beviljas med motivering 
enligt ärendebeskrivning 

 Debitering 6 854 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-04-22  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Moderaterna instämmer i Anders Samuelssons yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus beviljas med motivering 

enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 6 854 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 
 
Villkor 
I samråd med bygglovavdelningen skall bebyggelsen ges en utformning enligt 
traditionell lantlig stil som i volym och färg är väl anpassad till tomtplatsen och 
landskapsbilden, då platsen har höga kulturhistoriska värden.  
Taket skall förses med tegelröda takpannor, eller med annat som stadsbygg-
nadsnämnden prövar lämpligt.  

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- Post- och Inrikes Tidningar.  
 
Ett beviljat förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden för-
rän bygglov sökts och beviljats. I samband med ansökan om bygglov ska kon-
trollansvarig anges.  
Samråd med bygglovavdelningen bör ske innan bygglov söks för anpassning 
enligt villkor avseende utformning och gestaltning av bebyggelsen för att väl 
passa in i landskapsbilden.  
 
Tillstånd för att ansluta till kommunalt VA ska sökas hos Tekniska kontoret.  
 
Ansökan om lantmäteriförrättning bör ske snarast efter att förhandsbesked be-
viljats och fått laga kraft.  
 
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.  
 
Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2021-01-24 och beslut 
fattades 2021-04-22. Det innebär att handläggningen överskrider lagstadgad 
period med 3 veckor. Avgiften reduceras med 1714kr - med stöd av 12 kap. 8 a 
§ plan- och bygglagen (2010:900).  

Debitering 
6 854 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Sökande 
Fastighetsägare 
  
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
Grannar med erinran, fastighet Tunnerstad 16:1 och Tunnerstad 1:21 
  
Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
  
Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
 

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 194  
 
SKÄRSTADS-ESKILSTORP 1:4 (ESKILSTORP 9)                            
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
BL 2020-002377     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 
Skärstads-Eskilstorp 1:4, del av. Stadsbyggnadskontorets utomplansgrupp har 
besiktat platsen 2021-01-29. Platsen är belägen ca 2,7 km öster om Ölm-
stad.kyrka. Marken består av lätt kuperad skog intill betesmark och i närheten 
av befintlig bebyggelse. Ny angöringsväg kommer att placeras i kanten av jord-
bruksmarken. Stadsbyggnadskontoret tillstyrker ansökan.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-09 
Ärendebeskrivning  2021-04-09 
Karta, ortofoto  2021-04-11 
Karta  2021-02-12 
Situationsplan 2021-02-12    
Karta  2020-11-16 
Karta, översikt 2020-11-16 
Ansökan  2020-11-16 
Remissvar, granne 2021-01-20 
Remissvar, granne 2021-01-19 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus beviljas med motivering 
enligt ärendebeskrivning 

 Debitering 5 676 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-04-22  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Moderaterna instämmer i Anders Samuelssons yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus beviljas med motivering 

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

Reservationer 
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet med nedanstående motivering. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Miljöpartiet har i princip inget emot begränsad kompletterande byggnation på 
landsbygden, särskild när den är direkt knuten till t ex ’generationsskifte’ inom 
livskraftigt jordbruk och där den utgör en del av s.k. sammanhållen bebyggelse. 
 
Däremot är Miljöpartiet emot och/eller tveksam till etableringar av ny fritids- 
och permanentbebyggelse samt spekulativa satsningar på jordbruksmark 
och/eller i närhet av naturkänsliga områden. Partiet är särskild emot för sam-
hället omotiverade etableringar i enskilda isolerade lägen, samt oplanerad ex-
pansion av små grupper av bebyggelse när alternativa lägen i direkt anslutning 
till eller helst inom befintliga bebyggelse-grupper finns.  
 
Miljöpartiet notera att den tilltänkt placering i detta ärende berörs idag av föl-
jande restriktioner i kommunens gällande översiktsplan: 

 Vättern med öar och strandområde enligt 4 kapitel 2 § miljöbalken 
 Riksintresse för naturvård 

 
Placering ingår även i det av UNESCO designerad biosfärområde Östra Vätter-
branterna. 

Miljöpartiet anser att den föreslagna placeringen på en mindre upphöjning 
kommer att skapa ett nytt främmande inslag i landskapet. Placeringen innebär 
även ett avsteg från den närliggande befintliga bebyggelsemönster. En bättre 
mindre splittrad placering närmare den befintliga bebyggelsen och som undvi-
ker den till synes ologisk och onödig långa tillfart borde vara möjligt. 
 
Medan lösning av tillhörande vatten och avlopp är något som behandlas i ett 
senare skede, så är ytterligare enskilde lösningar och dess ev. inverkan på när-
liggande bebyggelse ofta problematisk. Inget förslag har dock presenterats. 
 
Miljöpartiet reserverar sig därför mot Stadsbyggnadsnämnden beslut om ett po-
sitivt förhandsbesked. 

Villkor 
I samråd med bygglovavdelningen skall bebyggelsen ges en utformning enligt 
traditionell lantlig stil som i volym och färg är väl anpassad till tomtplatsen och 
landskapsbilden.  
Taket skall förses med tegelröda takpannor, eller med annat som stadsbygg-
nadsnämnden prövar lämpligt.  

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.  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Ett beviljat förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden för-
rän bygglov sökts och beviljats. I samband med ansökan om bygglov ska kon-
trollansvarig anges. Samråd med bygglovavdelningen bör ske innan bygglov 
söks för anpassning enligt villkor avseende utformning och gestaltning av be-
byggelsen för att väl passa in i landskapsbilden.  
 
Tillstånd för enskild VA-anläggning ska sökas hos Miljö- och hälsoskyddskon-
toret.  
 
Ansökan om lantmäteriförrättning bör ske snarast efter att förhandsbesked be-
viljats och fått laga kraft.  
 
För ny adress på landet tag kontakt med lantmäteriavdelningen, Helen Lerge 
036-10 52 94.  
 
Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2020-11-16 och beslut 
fattades 2021-04-22. Det innebär att handläggning inte skett inom lagstadgad 
period.  

Debitering 
5 676 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Sökande 
Fastighetsägare 
  
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
Grannar med erinran, fastighet Skärstads-Torkelstorp 1:4 och Skärstads-Tor-
kelstorp 1:8. 
  
Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
  
Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
 

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 195  
 
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. Plat-
sen bedöms ligga inom sammanhållen bebyggelse och marken består av gles 
växlighet och är något sank. Stadsbyggnadskontoret har besiktat platsen. En 
fornlämningen i närheten utgör inget hinder till ansökan. Stadsbyggnadskonto-
ret tillstyrker ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-03-26 
Ärendebeskrivning  2021-03-26 
Karta   2021-04-11 
Kartor   2020-12-07 
Ansökan   2020-12-07 
Svar på yttrande 2021-02-24 
Remissvar, länsstyrelsen 2021-03-04  
Remissvar, MHK 2021-02-02 
Remissvar, granne 2021-01-28 
Remissvar, granne 2021-01-28 
Remissvar, granne 2021-01-25 
Remissvar, granne 2021-01-25 
Remissvar, granne 2021-01-24 
Remissvar, granne 2021-01-15 
Remissvar, granne 2021-01-15 
Remissvar, granne 2021-01-14 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus beviljas med motivering 
enligt ärendebeskrivning. 

 Debitering 5 676 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-04-22  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Moderaterna instämmer i Anders Samuelssons yrkande. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus beviljas med motivering 

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

 
Villkor 
I samråd med bygglovavdelningen skall bebyggelsen ges en utformning enligt 
traditionell lantlig stil som i volym och färg är väl anpassad till tomtplatsen och 
landskapsbilden. Byggnationen behöver anpassas till den terrängen.  
Taket skall förses med tegelröda takpannor, eller med annat som stadsbygg-
nadsnämnden prövar lämpligt.  

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 för-
rän bygglov sökts och beviljats. I samband med ansökan om bygglov ska kon-
trollansvarig anges.  
Samråd med bygglovavdelningen bör ske innan bygglov söks för anpassning 
enligt villkor avseende utformning och gestaltning av bebyggelsen för att väl 
passa in i landskapsbilden.  
 
Tillstånd för enskild VA-anläggning ska sökas hos Miljö- och hälsoskyddskon-
toret.  
 
Ansökan om lantmäteriförrättning bör ske snarast efter att förhandsbesked be-
viljats och fått laga kraft.  
 
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 
5 676 kr  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 
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Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Sökande 
Fastighetsägare 
  
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
Grannar med erinran, fastighet Stora Västansjö 1:2, Stora Västansjö 1:3, Stora 
Västansjö 1:5, Stora Västansjö 1:12 samt Stora Västansjö 1:16. 
  
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
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§ 196  
 
DRÄTTINGE 2:3 Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostads-
hus 
BL 2021-000083     

Sammanfattning 
Ansökan avser uppförande av tre enbostadshus på tre nya tomter ( lotten 1, lot-
ten 2, lotten 3). Den aktuella platsen överensstämmer inte med de riktlinjer som 
finns i gällande översiktsplan, då platsen är att betrakta som jordbruksmark. 
Stadsbyggnadskontoret avstyrker ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-13 
Ärendebeskrivning 2021-04-13 
Karta   2021-03-26 
Karta , överikt 2021-03-26  
Ortofoto   2021-01-15  
Ansökan   2021-01-15 
Yttrande från sökande  2021-03-08 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

 Debitering 6 854kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-04-22  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att ansökan om förhandsbesked  
beviljas för två enbostadshus, lotten 1 och lotten 2 medan ansökan om för-
handsbesked för lotten 3 inte kan tillåtas med nedanstående motivering. 

Besiktning på plats har skett 2021-03-15 genom nämndens ordförande och 2:e 
vice ordförande. 
Den sökta byggnationen är ett led i generationsskifte på fastigheten där det är 
sonen till markägaren som ansöker om byggnation.  
Den sökta platsen ligger direkt i anslutning till befintlig väg. 
Den sökta platsen består av betesmark av sämre kvalité som ligger i en skogs-
dunge. Betesmarken och skogsdungen är också avskuren av befintlig väg och 
ligger därmed isolerad från övriga betesmarken vilket ytterligare sänker värdet 
av detta område för brukningsenheten. Stadsbyggnadsnämndens slutsats är där-
med att byggnation här har försumbar påverkan på brukningsenheten. 

Vid besiktning på plats framgår att två enbostadshus med tillhörande vägan-
slutning kan placeras inne skogsdungen på ett naturligt sätt. De två husen kom-
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mer då att ligga inne i skogsdungen med skydd av trädridå både norrut och sö-
derut. På detta sätt uppstår ingen negativ inverkan på det stora öppna jord-
brukslandskapet.  
Byggnationens placering ligger inte i helt direkt anslutning till Drättinge gård 
men heller inte särskilt långt ifrån de närmaste husen i gårdsbilden. Om ett al-
ternativ skulle väljas som ligger ännu närmare övrig bebyggelse så skulle det 
sannolikt innebära att brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk.  
Om ett ytterligare tredje hus skulle placeras in i skogsdungen bedömer Stads-
byggnadsnämnden att en överexploatering av den aktuella platsen skulle ske 
som gör att inpassning i landskapet inte skulle kunna ske på att naturligt sätt 
och negativ landskapspåverkan då skulle uppstå.   
Stadsbyggnadsnämnden anser därför sammantaget att förhandsbesked beviljas 
för två enbostadshus, lotten 1 och lotten 2 medan ansökan om förhandsbesked 
för lotten 3 inte kan tillåtas.  

Moderaterna instämmer i ordförandes beskrivning av det sökta markområdet 
och yrkar att ansökan om förhandsbesked beviljas för tre enbostadshus. 

Sverigedemokraterna instämmer i Moderaternas yrkande.  

Miljöpartiet yrkar bifall till förvaltningens förslag med nedanstående motive-
ring.  
Miljöpartiet har i princip inget emot begränsad kompletterande byggnation på 
landsbygden, särskild när den är direkt knuten till t ex ’generationsskifte’ inom 
livskraftigt jordbruk och där den utgör en del av s.k. sammanhållen bebyggelse.  

Däremot är Miljöpartiet emot och/eller tveksam till etableringar av ny fritids- 
och permanentbebyggelse samt spekulativa satsningar på jordbruksmark 
och/eller i närhet av naturkänsliga områden. Partiet är särskild emot för sam-
hället omotiverade etableringar i enskilda isolerade lägen, samt oplanerad ex-
pansion av små grupper av bebyggelse när alternativa lägen i direkt anslutning 
till eller helst inom befintliga bebyggelsegrupper finns.  
Miljöpartiet notera att det nu aktuella läget ligger i anslutning till en befintlig 
mindre väg, att de tre enbostadshus anses behövs för generationsskifte samt att 
ingen jordbruksmark tas i anspråk.  
Skärstadsdalen och den nu föreslaget läge berörs dock idag av följande restrik-
tioner i kommunens gällande översiktsplan från 2016: 

 Vättern med öar och strandområde enligt 4 kapitel 2 § miljöbalken 
 Riksintresse för naturvård 
 Riksintresse för kulturmiljövården 

 
Skärstadsdalen ingår även i det av UNESCO designerad biosfärområde Östra 
Vätterbranterna.  
Miljöpartiet notera att Stadsbyggnadskontoret anser att platsen bedöms påtag-
ligt skada riksintressena Vättern med öar and strandområden samt kulturmiljö- 
och naturvård och ge en negativ inverkan på den stora öppna jordbruksland-
skap.  
Stadsbyggnadskontoret även anser att de ansökta åtgärder inte följer de riktlin-
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jer som finns i gällande översiktsplan, strider mot miljöbalken samt plan- och 
bygglagen, där det står att bebyggelse ska lokaliseras till sådan mark som är 
lämplig för ändamålet utifrån allmän synpunkt.  
Stadsbyggnadskontoret även betrakta byggnation av två och tre enbostadshus 
som en åtgärd som är för ett enskilt intresse och inte kan betraktas som ett vä-
sentligt samhällsintresse enligt gällande praxis.  
Som följd föreslog Stadsbyggnadskontoret ett negativt förhandsbesked.  
Miljöpartiet stödja Stadsbyggnadskontorets bedömning och motsätta sig därför 
ny bebyggelse som bryta mot decennier då Skärstadsdalen har betraktats som 
kanske kommunens viktigaste och mest uppskattade omistligt naturlandskap. 
Enligt Miljöpartiet har redan alldeles för många omotiverade enskilda enbo-
stadshus släpps fram i den delen av Skärstadsdalen nordöst om Skärstad och 
Skärstads kyrkby. 
Idag är Skärstadsdalen mellan själva Skärstads kyrkby och Kaxholmen prak-
tiskt tagit fri från bebyggelse varför beviljande av den nu aktuell ansökan om 
förhandsbesked för tre enbostadshus skulle sätta en hel ny praxis och skapa ett 
främmande inslag i den numera unik och orörda södra sluttningen. Detta skulle 
därmed kunna öppna för flera framtida störningar och olyckliga intrång.  
Miljöpartiet är emot det föreslagen förhöjda placering och i stället bör en bättre 
placering närmare gårdens huvudbyggnader finnas.  

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

Roland Hagström (SD) begär votering. 

Ordföranden ställer de båda motyrkandena mot varandra och nämnden beslutar 
att Bengt Regnés yrkande blir motförslag till Anders Samuelssons yrkande. 

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

 

 

 

 

 

 

 

Omröstning 
OMRÖSTNINGSRESULTAT 
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Ledamot Ja Nej 

Anders Samuelsson (C) ordförande x  

Niklas Sigvardsson (S)  x  

Fatime Elezi (S)  x  

Nils Helmersson (S)  x  

Mohammed Salah (S)  x  

Jan Sidenvall (L)  x  

Bayda Aldoori (S) x  

Gabriella Lönn (KD)   x 

Ann-Marie Dahl (KD)   x 

Bengt Regné (M)  x 

Jonas Hallin (M)  x 

Johnny Lilja  (M)  x 

Roland Hagström (SD)   x 

Antal röster 7 6 

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

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked beviljas för två enbostadshus, lotten 1 och 

lotten 2 medan ansökan om förhandsbesked för lotten 3 inte kan tillåtas 
med motivering enligt Anders Samuelssons yrkande. 

 Debitering 6 854kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
 
Reservationer 
Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot 
beslutet. 
 
Villkor 
I samråd med bygglovavdelningen skall bebyggelsen ges en utformning enligt 
traditionell lantlig stil som i volym och färg är väl anpassad till tomtplatsen och 
landskapsbilden. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Taket skall förses med tegelröda takpannor, eller med annat som stadsbygg-
nadsnämnden prövar lämpligt. 
 
Giltighetstid 
Beslutet för lotten 1 och 2 gäller i två år från den dag då förhandsbeskedet vun-
nit 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 för-
rän bygglov sökts och beviljats. I samband med ansökan om bygglov ska kon-
trollansvarig anges. 
  
Samråd med bygglovavdelningen bör ske innan bygglov söks för anpassning 
enligt villkor avseende utformning och gestaltning av bebyggelsen för att väl 
passa in i landskapsbilden. 
  
Tillstånd för enskild VA-anläggning ska sökas hos Miljö- och hälsoskyddskon-
toret. 
  
Ansökan om lantmäteriförrättning bör ske snarast efter att förhandsbesked be-
viljats och fått laga kraft. 
  
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. 
 
Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2021-01-22 och beslut 
fattades 2021-04-22.  
Det innebär att handläggningen överskrider lagstadgad period med 3 veckor. 
Avgiften reduceras med 1714 kr - med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och byggla-
gen (2018:1136).  
 
Debitering 
6 854kr  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
Sökande 
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Fastighetsägare 
  
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
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§ 197  
 
INGELSTORP 1:82 Strandskyddsdispens för nybyggnad av förråd- 
och lagerbyggnad 
BL 2021-000486     

Sammanfattning 
Ansökan för strandskyddsdispens nybyggnad av förråd- och lagerbyggnad in-
om strandskyddsområde för sjön Axamo. Platsen är inom detaljplanerat områ-
de för friluftsbad där strand skyddet inte är upphävt. Tomtplatsen för byggna-
den utgörs av byggnadens avtryck på mark. Stadsbyggnadskontoret tillstyrker 
ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2021-03-26 
Ärendebeskrivning   2021-03-26 
Verksamhetsbeskrivning  2021-03-11 
Karta, ledningskarta  2021-03-11  
Karta, ortofoto   2021-03-11 
Karta, ortofoto   2021-03-04 
Fasad/plan/sektionsritning   2021-03-04 
Sammanställning e-tjänst   2021-03-04 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om strandskyddsdispens för förråd- och lagerbyggnad bevil-
jas. Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 5 Miljöbalken 
(1998:808), området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angelä-
get allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. 
Den yta som får tas i anspråk är begränsad till byggnadens yta på mark.  

 Debitering 2 856 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-04-22  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Moderaterna instämmer i Anders Samuelssons yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om strandskyddsdispens för förråd- och lagerbyggnad bevil-

jas. Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 5 Miljöbalken 
(1998:808), området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angelä-
get allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. 
Den yta som får tas i anspråk är begränsad till byggnadens yta på mark.  

 Debitering 2 856 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
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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 bygglovspliktig och giltigt bygglov med startbesked krävs innan 
åtgärden får påbörjas.  
 
Du som sökande har ansvar för att ansökan om bygglov inkommer till stads-
byggnadskontoret innan strandskyddsdispensens giltighetstid löper ut.  
 
Om en åtgärd påbörjas utan startbesked eller börjar användas utan slutbesked, 
tar Stadsbyggnadsnämnden ut en byggsanktionsavgift (en byggsanktionsavgift 
kan uppgå till betydande belopp).  
 
Debitering 
2 856 kr  

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
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§ 198  
 
KORTEBO 4:7 (KORTEBO EKLUNDSHOV 10) Strandskyddsdis-
pens för nybyggnad av enbostadshus 
BL 2021-000739     

Sammanfattning 
Ansökan avser strandsskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus på fastig-
heten Kortebo 4:7. Fastigheten bildades 1919 och bedöms vara i ianspråktagen 
sedan den dess. Ansökan sker i efterhand då byggnaden uppfördes 2005. Stads-
byggnadskontoret tillstyrker ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen  2021-04-12 
Ärendebeskrivning   2021-04-12 
Karta 1919   2021-04-13 
Karta 2017   2021-04-13 
Fotografier   2021-04-13 
Förrättningskarta   2021-04-01 
Förenklad nybyggnadskarta  2021-04-01 
Fotografi    2021-04-01  
Ansökan    2021-04-01 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: Ansökan om strandskydds-
dispens för Kortebo 4:7 beviljas. Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § 
punkt 1 Miljöbalken (1998:808), området är redan i ianspråktaget. Den 
yta som får tas i anspråk är hela fastighetens areal, utifrån förrättnings-
karta upprättad 1919. 

 Debitering 2 856 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-04-22  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Moderaterna instämmer i Anders Samuelssons yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: Ansökan om strandskydds-

dispens för Kortebo 4:7 beviljas. Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § 
punkt 1 Miljöbalken (1998:808), området är redan i ianspråktaget. Den 
yta som får tas i anspråk är hela fastighetens areal, utifrån förrättnings-
karta upprättad 1919. 

 Debitering 2 856 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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 bygglovspliktig och giltigt bygglov med startbesked krävs innan 
åtgärden får påbörjas.  
Du som sökande har ansvar för att ansökan om bygglov inkommer till stads-
byggnadskontoret innan strandskyddsdispensens giltighetstid löper ut.  
 
Om en åtgärd påbörjas utan startbesked eller börjar användas utan slutbesked, 
tar Stadsbyggnadsnämnden ut en byggsanktionsavgift (en byggsanktionsavgift 
kan uppgå till betydande belopp).  
 
Debitering 
2 856 kr  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 199  
 
FÖRNÄS 1:14 (BUNN FÖRNÄS 19) Strandskyddsdispens för        
nybyggnad av fritidshus 
BL 2021-000731     

Sammanfattning 
Ansökan avser strandsskyddsdispens för nybyggnation av fritidshus på fastigheten 
Förnäs 1:14. Stadsbyggnadskontoret har besiktat platsen. Fastigheten bedöms vara 
ianspråktaget sedan tidigare och därmed kan en dispens medges.  
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-04-12 
Ärendebeskrivning   2021-04-12 
Ansökan   2021-03-31 
Fasad- och planritningar    2021-03-31 
Situationsplan  2021-03-31 
Karta    2021-04-13 
Karta, tomtplatsavgränsning 2021-04-13 
Fotografier    2021-03-31 
Fotografier    2021-04-09 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut:  

 Ansökan om strandskyddsdispens för beviljas. Som särskilt skäl anges 
7 kap. 18 c § punkt 1 Miljöbalken (1998:808), området är redan i ian-
språktaget. Den yta som byggnaden tar i anspråk är markerad på situa-
tionsplan 2021-03-31.  

 Debitering 2856 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-04-22  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Moderaterna instämmer i Anders Samuelssons yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om strandskyddsdispens för beviljas. Som särskilt skäl anges 

7 kap. 18 c § punkt 1 Miljöbalken (1998:808), området är redan i ian-
språktaget. Den yta som byggnaden tar i anspråk är markerad på situa-
tionsplan 2021-03-31.  

 Debitering 2856 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 
 
 

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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 bygglovspliktig och startbesked krävs innan åtgärden får påbörjas.  

Ansökan om bygglov handläggs i ett separat ärende med diarienummer 2021-
535. 

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

Debitering 
2 856 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 200  
 
HUSGÄRDE 4:3 Strandskyddsdispens för nybyggnad av                
komplementbyggnad 
BL 2021-000753     

Sammanfattning 
Ansökan avser strandsskyddsdispens för nybyggnation av komplementbyggnad. 
Stadsbyggnadskontoret har besiktat platsen. Hela fastigheten bedöms vara ian-
språktaget och därmed kan en dispens medges. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 2021-04-12 
Ärendebeskrivning  2021-04-12 
Plan- och fasadritningar  2021-02-16 
Situationsplan/tomtkarta  2021-02-16 
Fotografi   2021-04-12 
Karta   2021-04-12 
Ansökan  2021-04-13 
Karta Tomtplatsavgränsning  2021-04-13 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggd 
beviljas. Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 1 Miljöbalken 
(1998:808), hela fastigheten bedöms vara ianspråktaget och som tomt är 
markerad på karta tomtplatsavgränsning 2021-04-13.  

 Debitering 2 856kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-04-22  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Moderaterna instämmer i Anders Samuelssons yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggd 

beviljas. Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 1 Miljöbalken 
(1998:808), hela fastigheten bedöms vara ianspråktaget och som tomt är 
markerad på karta tomtplatsavgränsning 2021-04-13.  

 Debitering 2 856kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
 
 

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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 anmälningspliktig och startbesked krävs innan åtgärden får påbör-
jas.  

Ansökan om anmälan handläggs i ett separat ärende med diarienummer 2021-
306. 

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

  
Debitering 
2 856kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 202  
 
SOLHÄLL 20 (SOLHÄLLSVÄGEN 34) Bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus (balkong) och fasadändring 
BL 2021-000503     

Sammanfattning 
Ansökan gäller fasadändring (ny balkongdörr och byte av fönster) samt till-
byggnad av balkong. Balkongen är till största delen belägen på prickmark, 
d.v.s. mark som inte får bebyggas och placerad närmre tomtgräns än 4,5 m.  
Stadsbyggnadskontoret avstyrker ansökan för balkong med tillstyrker för fasa-
dändringen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2021-04-01 
Ärendebeskrivning   2021-04-01 
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 fasadändring (byte av fönster) beviljas med 
motivering enligt ärendebeskrivning. 

 Ansökan om bygglov för balkong och balkongdörr avslås med  
motivering enligt ärendebeskrivning. 

 Debitering 4 398 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-04-22  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att ärendet återremitteras för besikt-
ning på plats, tillfråga grannar och ytterligare utredning i ärendet.  

Moderaterna instämmer i Anders Samuelssons yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ärendet återremitteras för besiktning på plats, tillfråga grannar och yt-

terligare utredning i ärendet.  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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 2021-04-22

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 201  
 
MÅNSERYD 1:3 (MÅNSERYD 15) Strandskyddsdispens för         
nybyggnad av komplementbyggnad 
BL 2021-000285     

Sammanfattning 
Ansökan avser strandsskyddsdispens för nybyggnation av komplementbygg-
nad. Stadsbyggnadskontoret har besiktat platsen. Hela fastigheten bedöms vara 
ianspråktaget och därmed kan en dispens medges.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen   2021-04-12 
Ärendebeskrivning   2021-04-12 
Fotografi    2021-04-13 
Ansökan    2021-02-12 
Situationsplan/tomtkarta   2021-02-12  
Plan- och fasadritning   2021-02-12 
Karta tomtplatsavgränsning  2021-03-13 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbygg-

nad beviljas. Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 1 Miljöbalken  
(1998:808), hela fastigheten bedöms vara ianspråktaget och som tomt är 
markerad på karta tomtplatsavgränsning 2021-03-13.   

 Debitering 2 856kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-04-22  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Moderaterna instämmer i Anders Samuelssons yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbygg-

nad beviljas. Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 1 Miljöbalken  
(1998:808), hela fastigheten bedöms vara ianspråktaget och som tomt är 
markerad på karta tomtplatsavgränsning 2021-03-13.   

 Debitering 2 856kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 
 
 

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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 anmälningspliktig och startbesked krävs innan åtgärden får påbör-
jas.  

Du som sökande har ansvar för att ansökan om anmälan inkommer till stads-
byggnadskontoret innan strandskyddsdispensens giltighetstid löper ut.  

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

Debitering 
2 856kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 203  
 
IRRLÄRAN 68 (PER RÖSIÖS VÄG 10C) Bygglov för tillbyggnad 
av enbostadshus (uterum) 
BL 2021-000092     

Sammanfattning 
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med uterum om ca 29 
m2 BTA (bruttoarea). Tillbyggnaden ligger huvudsakligen på punktprickad 
mark och överskrider byggrätten. 

Stadsbyggnadskontoret avstyrker bygglovsansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse                                            2021-04-01 
Ärendebeskrivning         2021-04-01          
Planritning                               2021-01-18 
Fasadritning                               2021-01-18 
Fasadritning                               2021-01-18 
Ansökan                               2021-01-18 
Situationsplan/tomtkarta         2021-01-18 
Planritning                               2021-01-18 
Situationsplan/tomtkarta Utgångsläge          2021-03-23 
Fasadritning                               2021-01-18 
Yttrande                                                         2021-04-21 

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 2021-04-22  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

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

 

Debitering 
1 800 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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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Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 204  
 
FLAHULT 21:1 Bygglov för nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad, 
utvändig ändring av kontorsbyggnad, industri och förrådsbyggnad 
med garage, mur och upplag samt anläggande av parkeringsplatser 
BL 2021-000667     

Sammanfattning 
Jönköping energi avser bygga till och om befintlig kontorsbyggnad, uppföra 
sju nya byggnader varav två skärmtak samt anlägga parkeringsplatser. Sam-
manlagd tillkommande våningsyta är BTA (bruttoarea) är 16 513 m² och 286 
m² OPA (öppenarea). Ansökan innefattar även parkeringsplatser som delvis an-
läggs på fastigheten Flahult 21:42. 

Förslaget strider mot gällande detaljplan dels avseende tillåten totalhöjd, 15,3 
m mot detaljplanens 15,0 m, och dels avseende markens anordnande, parke-
ringar placerade på mark som avses vara skogbevuxen. 

Ärendets handlingar är till viss del sekretessbelagda då byggnaderna är del av 
en anläggning som utgör en vital samhällsfunktion. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse     2021-04-09 
Ärendebeskrivning     2021-04-09 
Ansökan      2021-03-24 
Fasadritning hus C    2021-03-24 
Planritning hus C plan 3 SEKRETESS   2021-03-24 
Planritning hus C plan 4 SEKRETESS   2021-03-24 
Planritning hus C plan 5 SEKRETESS   2021-03-24 
Fasadritning hus D    2021-03-24 
Fasadritning hus D garage    2021-03-24 
Planritning hus D plan 2 garage SEKRETESS   2021-03-24 
Planritning hus D plan 3 garage SEKRETESS   2021-03-24 
Planritning hus D plan 4 garage SEKRETESS   2021-03-24 
Planritning hus D plan 5 SEKRETESS   2021-03-24 
Fasadritning hus E norr söder   2021-03-24 
Fasadritning hus E öster    2021-03-24 
Fasadritning hus E väster    2021-03-24 
Planritning hus E varmlager del 1 SEKRETESS   2021-03-24 
Planritning hus E varmlager del 2 SEKRETESS   2021-03-24 
Planritning hus E entresol SEKRETESS   2021-03-24 
Planritning hus E takplan del 1SEKRETESS   2021-03-24 
Planritning hus E takplan del 2 SEKRETESS   2021-03-24 
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Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Fasadritning hus F    2021-03-24 
Planritning hus F SEKRETESS   2021-03-24 
Fasad/plan/sektionsritning hus G skärmtak SEKRETESS 2021-03-24 
Fasad/plan/sektionsritning hus I reservkraft SEKRETESS 2021-03-24 
Fasad/plan/sektionsritning hus K cykeltak SEKRETESS 2021-03-24 
Markplaneringsritning     2021-03-24 
Markplaneringsritning     2021-03-24 
Markplaneringsritning     2021-03-24 
Nybyggnadskarta     2021-03-24 
Nybyggnadskarta     2021-03-24 
Situationsplan/tomtkarta     2021-03-24 
Fasadritning hus A nytt utseende norr söder   2021-03-24 
Fasadritning hus A nytt utseende öster   2021-03-24 
Fasadritning hus A väster nytt utseende   2021-03-24 
Fasadritning hus A nytt utseende väster,norr,söder   2021-03-24 
Fasadritning hus A nytt utseende öster   2021-03-24 
Planritning hus A nytt SEKRETESS   2021-03-24 
Planritning hus A nytt SEKRETESS   2021-03-24 
Planritning hus A nytt SEKRETESS   2021-03-24 
Planritning hus A nytt SEKRETESS   2021-03-24 
Planritning hus A nytt SEKRETESS   2021-03-24 
Planritning hus A nytt SEKRETESS   2021-03-24 
Planritning hus A nytt SEKRETESS   2021-03-24 
Planritning hus A nytt SEKRETESS   2021-03-24 
Planritning hus A nytt SEKRETESS   2021-03-24 
Planritning hus A nytt SEKRETESS   2021-03-24 
Planritning hus A nytt SEKRETESS   2021-03-24 
Planritning hus A nytt SEKRETESS   2021-03-24 
Planritning hus A nytt SEKRETESS   2021-03-24 
Planritning hus A nytt SEKRETESS   2021-03-24 
Planritning hus A nytt SEKRETESS   2021-03-24 
Planritning hus A nytt SEKRETESS   2021-03-24 
Planritning hus A nytt SEKRETESS   2021-03-24 
Planritning hus A nytt SEKRETESS   2021-03-24 
Planritning hus A nytt SEKRETESS   2021-03-24 
Planritning hus A nytt SEKRETESS   2021-03-24 
Planritning hus A nytt SEKRETESS   2021-03-24 
Remissvar (Miljö- och hälsoskyddskontoret)   2021-03-31 
Remissvar (Trafikverket)    2021-04-12 
Remissvar (Räddningstjänsten)   2021-04-13 
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Remissvar (SBK Utveckling- och trafikavdelning)  2021-04-14 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-
ning.  

 Debitering 563 616 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-04-22  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Moderaterna instämmer i ordförandes yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-

ning.  
 Debitering 563 616 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

Jäv 
Per Allan Axén anmäler jäv. 

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 
startbesked.   

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 nyttjas 
utan slutbesked, tar Stadsbyggnadsnämnden ut en byggsanktionsavgift (en 
byggsanktionsavgift kan uppgå till betydande belopp).    

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

Delar av åtgärderna kräver tillstånd från fastighetsägaren till Flahult 21:42. Du 
som sökande har ansvar för att tillståndet finns innan åtgärden påbörjas. 
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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 
byggnadsinspektör och kan komma att ändras vid det tekniska samrådet, samt 
ska verifieras och tillstyrkas av kontrollansvarig vid upprättande av 
kontrollplan.   

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

Eventuella tillkommande bygglovspliktiga skyltar har ej redovisats och därför 
ej behandlats i beslutet. 

Debitering 
563 616 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2021-03-24 och beslut 
fattades 2021-04-22. Det innebär att handläggning sker inom lagstadgad 
period. 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22

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
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§ 205  
 
BACKEN 1:137 (TALLVÄGEN 25) Bygglov för tillbyggnad av in-
dustribyggnad 
BL 2020-002500     

Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av industribyggnad i fastighetsgräns in-
om detaljplanerat område. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-04-07 
Ärendebeskrivning  2021-04-07 
Sammanställning e-tjänst   2020-12-03 
Planritning    2021-01-15 
Fasadritning    2021-01-15 
Sektionsritning   2021-01-15 
Planritning    2021-01-15 
Planritning    2021-01-15 
Förenklad nybyggnadskarta  2021-02-26 
Remissvar Rtj  2020-12-29 
Remissvar Utv o Trafik  2021-01-04 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-
ning. 

 Debitering 23 975 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-04-22  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Moderaterna instämmer i ordförandens yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-

ning. 
 Debitering 23 975 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

 
Villkor 
De av Räddningstjänstens framförda synpunkter ska följas. 
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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 
detta 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. 

Om en åtgärd påbörjas utan startbesked eller byggnadsverket börjar användas 
utan 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. 

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. 

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). 

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. 

Debitering 
23 975 kr  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 
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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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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
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§ 206  
 
NORRA BOTARP 1:25 (BUNN NORRA BOTARP 9) Bygglov för 
nybyggnad av enbostadshus 
BL 2021-000363     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus med carport 
ca 340 kvm BTA (bruttoarea) samt 62 kvm OPA (öppenarea).  

Stadsbyggnadsnämnden har beviljat förhandsbesked, 2018-08-23, enligt 9 kap. 
17 § plan- och bygglagen (2010:900).  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 2021-04-08 
Ärendebeskrivning  2021-04-08 
Planritning   2021-02-22 
Planritning   2021-02-22 
Ansökan   2021-02-22 
Fasadritning   2021-03-22 
Fasadritning   2021-03-22 
Fasadritning   2021-02-22 
Fasadritning   2021-02-22 
Förrättningskarta  2021-03-22 
Markplaneringsritning  2021-03-22 
Remissvar  2021-03-08 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-
ning. 

 Debitering 42 383 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-04-22  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Moderaterna instämmer i ordförandens yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-

ning. 
 Debitering 42 383 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

 
 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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 handlägg-
ning. Kontakta byggnadsinspektör via e-tjänsten Meddelande till handläggare 
(https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-MEDD).  
 
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. 
 
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 
meter) så att t ex ytvattenavrinning inte orsakar olägenhet för grannfastigheten, 
om inte annan överenskommelse träffas med berörd granne.  
 
Miljö- och hälsoskyddskontorets tillstånd till enskild VA-anläggning skall fin-
nas innan startbesked kan lämnas.  
 
Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2021-04-07 och beslut 
beräknas fattas 2021-03-22. Det innebär att handläggning sker inom lagstadgad 
period.  

Debitering 
42 383 kr  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 
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Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Sökande 
Fastighetsägare 
Kontrollansvarig 
  
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
Grannar med erinran, fastighet NORRA BOTARP 1:15 
  
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
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§ 207  
 
ROSENDAL 17 (ÖVRE KVARNGATAN 25) Bygglov för              
uppförande av plank 
BL 2021-000606     

Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för uppförande av plank med höjden 1,8m inom detalj-
planerat område. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-04-12 
Ärendebeskrivning  2021-04-12 
Fotografi    2021-04-09 
Fotografi    2021-04-09 
Fotografi    2021-04-09 
Material/Kulörbeskrivning  2021-03-18 
Sektionsritning   2021-03-18 
Situationsplan/tomtkarta   2021-03-18 
Sammanställning e-tjänst   2021-03-18 
Epostmeddelande Epost-meddelande 2021-04-12 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-
ning. 

 Debitering 5 484 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-04-22  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Moderaterna instämmer i Anders Samuelssons yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-

ning. 
 Debitering 5 484 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. 
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Övriga upplysningar 
Åtgärden som bygglovsansökan avser får påbörjas tidigast fyra veckor efter att 
detta 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. 

Du får inte börja använda byggnadsverket innan du har fått ett slutbesked (10 
kap. 4§ PBL). Det visar att du har uppfyllt alla krav och villkor som gäller och 
att din byggnation är godkänd. Om en byggnad/byggnadsdel tas i bruk (an-
vänds) utan slutbesked tas en byggsanktionsavgift ut. 

Använd e-tjänsten Begäran om slutbesked (https://bygg.jonkoping.se/JON-
BYGG-SLUT). 

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

Byggherren ska kontrollera om det förekommer någon form av servitut på fas-
tigheten.  

Tekniskt samråd krävs inte för denna åtgärd.   

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. 

Utstakning ska utföras av stadsbyggnadskontorets kartavdelning eller av annan 
sakkunnig med erforderlig mätningsteknisk kompetens. 

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). 

Debitering 
5 484 kr  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 
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Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Sökande 
Fastighetsägare 
 
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
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§ 208  
 
HAGSTENSGÄRDET 1:6 (GRÄNNAVÄGEN 89) Bygglov för      
nybyggnad av restaurang, anläggning av parkering, skyltar och 
skyltmast 
BL 2021-000416     

Sammanfattning 
Ansökan avser nybyggnad av vägrestaurang (Mc Donalds) ca 598 m² BTA 
(bruttoarea), anläggning av parkering, uppsättning av skyltar och skyltmast. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2021-04-13 
Ärendebeskrivning   2021-04-13 
Ansökan    2021-02-26 
Anmälan om kontrollansvarig  2021-02-26 
Tillgänglighetsbeskrivning  2021-02-26 
Fasadritning    2021-02-26 
Reviderad planritning   2021-03-17 
Planritning    2021-03-22 
Nybyggnadskarta   2021-03-22 
Grannyttranden  2021-04-21 
Grannyttranden  2021-04-22 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-
ning.  

 Debitering 62 347 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-04-22  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att ärendet återremitteras för  
ytterligare kommunikation. 

Moderaterna instämmer i Anders Samuelssons yrkande. 

Protokollsanteckning 
Moderaterna och Kristdemokraterna lämnar nedanstående protokolls- 
anteckning. 

Moderaterna och Kristdemokraterna ser medborgarnas starka reaktioner, efter 
att yttrandetiden gått ut, som en tydlig signal på att vi behöver ta upp frågan om 
hur berörda (grannar, sakägare) informeras för att berörda med någorlunda hög 
säkerhet ska bli medvetna om byggplaner och därmed ges möjlighet att inkom-
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ma med synpunkter. Detta ärende anser vi är ett tydligt tecken på att nuvarande 
system är ett utvecklingsområde, sedan kan det vara tillfyllest rent juridiskt 
men det räcker inte, det måste fungera i praktiken också.  

Sverigedemokraterna instämmer i ovanstående protokollsanteckning. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ärendet återremitteras för ytterligare kommunikation. 

–  
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
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§ 209  
 
VÄSTER 1:1 (HAMNPARKEN 1) Bygglov för nybyggnad av 
skärmtak, uppförande av mur samt marklov 
BL 2021-000488     

Sammanfattning 
Ansökan avser uppförande av skärmtak om ca 17 m² BYA (byggnadsarea), 
uppförande av murar samt ändring av marknivå för att anlägga en park/torg på 
Magnus Ladulås plats. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-04-12 
Ärendebeskrivning   2021-04-12 
Sammanställning e-tjänst   2021-03-05 
Detaljritning    2021-03-29 
Fasadritning med marklinjer  2021-03-29 
Markplaneringsritning   2021-03-29 
Relationsritning   2021-03-29 
Situationsplan/tomtkarta   2021-03-29 
Ärendebeskrivning   2021-04-12 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov och marklov beviljas med motivering enligt ären-
debeskrivning.  

 Debitering 3 600 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-04-22  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov och marklov beviljas med motivering enligt ären-

debeskrivning.  
 Debitering 3 600 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

Reservationer 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Giltighetstid 
Bygglovet och marklovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 
två år och avslutats 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  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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.  

Byggherren ansvarar för att kontrollera var ledningar och annan nedgrävd 
infrastruktur finns innan markarbeten påbörjas.   

Byggherren bör kontrollera om det förekommer någon form av servitut på 
fastigheten.  

Tekniskt samråd krävs inte för denna åtgärd.    

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).  

Åtgärden kräver tillstånd från berörda ledningsägare. Du som sökande har 
ansvar för att tillståndet finns innan åtgärden påbörjas.   

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

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

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2021-03-29 och beslut 
fattades 2021-04-22. Det innebär att handläggning sker inom lagstadgad 
period.   

Debitering 
3 600 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
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§ 210  
 
UNGRAREN 19 (ALSTRÖMERVÄGEN 27) Bygglov för nybygg-
nad av komplementbyggnad samt rivning av befintlig 
BL 2020-002462     

Sammanfattning 
Ansökan avser rivning av komplementbyggnad och nybyggnad i samma utfö-
rande då byggnaden är angripen av hussvamp. Byggnaden uppfördes på 1930-
talet eller tidigare som verkstad. I dagsläget nyttjas byggnaden som bostad, det 
finns dock inget bygglov avseende det användningssättet. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning e-tjänst   2020-11-27 
Ansökan    2020-11-27 
Förenklad nybyggnadskarta  2020-11-27 
Fasad/plan/sektionsritning   2020-11-27 
Grannemedgivande   2020-11-27 
Besiktningsutlåtande + Fotografier 2020-11-27 
Skrivelse från sökande  2021-01-02 
Tjänsteskrivelse   2021-04-12 
Ärendebeskrivning  2021-04-12 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Rivningslov för komplementbyggnad beviljas samt bygglov för ny-
byggnad av komplementbostadshus avslås med motivering enligt ären-
debeskrivning. 

 Debitering 4 541 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-04-22  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att ärendet återremitteras för att till-
fråga grannar samt ytterligare dialog med sökanden. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ärendet återremitteras för att tillfråga grannar samt ytterligare dialog 

med sökanden. 
 
 
Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 
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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
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§ 211  
 
ASKEN 2 Olovlig åtgärd startat utan startbesked 
BL 2021-000742     

Sammanfattning 
Bygglov för inredande av ytterligare lokal samt ändrad användning från butik 
till restaurang samt utökning av befintlig restauranglokal beviljades 2021-02-
09 BL 2020-2486. I samband med att tekniskt samråd skulle hållas 2021-03-15 
uppdagades det att åtgärderna påbörjats utan att startbesked utfärdats. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2021-04-12 
Ärendebeskrivning    2021-04-12 
Fotografi     2021-03-31 
Epostmeddelande    2021-04-01 
Epostmeddelande    2021-04-11 
Planritning     2021-04-11 
Planritning Fastställd planritning bygglov 2021-04-12 
Yttrande från fastighetsägare  2021-04-21 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Med stöd av PBL 11 kap. 51-57 §§ samt PBF 9 kap. påföres fastighets-
ägare  en byggs-
anktionsavgift med totalt 116 381 kr  

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-04-22  
Yrkanden 
Bengt Regné (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Ordförande instämmer i Moderaternas yrkande. 

Jan Sidenvall instämmer i Bengt Regnés yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Med stöd av PBL 11 kap. 51-57 §§ samt PBF 9 kap. påföres fastighets-

ägare  en byggs-
anktionsavgift med totalt 116 381 kr  

 
Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas.  

Beslutet expedieras till: 

Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
Fastighetsägare  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 212  
 
RUDU 4:20 (GISEBO 72) Oanmäld installation eldstad/rökkanal en-
bostadshus 
BL 2020-001712     

Sammanfattning 
Besiktningsprotokoll avseende installation av eldstad (braskamin) inkom till 
Stadsbyggnadskontoret 2020-08-10.  

Bygglovavdelningen skickade 2021-03-15 en skrivelse till fastighetsägaren för 
att ge möjlighet om att inkomma med förklaring. Efter kommunicering med 
Thomas Brolin 2021-03-15 framkom att installationen är utförd utan startbe-
sked. Anmälan om installation av eldstad inkom till bygglovavdelningen 2020-
08-12. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2021-03-24 
Ärendebeskrivning  2021-03-24 
Sotarintyg    2020-08-10 
Anmälan    2020-08-12 
Planritning   2020-08-12 
Beräkning av sanktionsavgift  2021-03-24 
E-postmeddelande  2021-04-06 
 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Med stöd av PBL 11 kap. 53 § samt PBF 9 kap. påföres fastighetsägare 
 en sanktionsavgift med totalt 4 730 kr för 

att ha påbörjat installationen utan startbesked.  

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-04-22  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Med stöd av PBL 11 kap. 53 § samt PBF 9 kap. påföres fastighetsägare 

 en sanktionsavgift med totalt 4 730 kr för 
att ha påbörjat installationen utan startbesked.  

 
 

Debitering 
SANKTIONSAVGIFT 4 730 KR 
 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 213  
 
STORA ROTEN 1:10 (STORA ROTEN 2) Oanmäld installation 
eldstad/rökkanal i bastu 
BL 2020-001570     

Sammanfattning 
Besiktningsprotokoll avseende installation av eldstad (braskamin) inkom till 
Stadsbyggnadskontoret 2020-03-07.   

Bygglovavdelningen skickade 2020-03-07 en skrivelse till fastighetsägaren för 
att ge möjlighet om att inkomma med förklaring. Efter kommunicering med 
Magnus Åkerberg 2020-03-07 framkom att installationen är utförd utan start-
besked. Anmälan om installation av eldstad inkom till bygglovavdelningen 
2020-07-13. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse    2021-03-23 
Ärendebeskrivning   2021-03-23 
Sotarintyg   2020-07-03  
Beräkning av sanktionsavgift 2021-03-24 
Yttrande    2021-04-07 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 

- Med stöd av PBL 11 kap. 53 § samt PBF 9 kap. påföres fastighetsägare 
 en sanktionsavgift med totalt 4 730 kr för att ha  

påbörjat installationen utan startbesked. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-04-22  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
- Med stöd av PBL 11 kap. 53 § samt PBF 9 kap. påföres fastighetsägare 

 en sanktionsavgift med totalt 4 730 kr för att ha  
påbörjat installationen utan startbesked. 

 
Debitering 
SANKTIONSAVGIFT 4 730 KR 
 

 

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22
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Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
Fastighetsägare  
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Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22
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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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden  2021-04-22

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 214  
 
Ej tidigare anmälda förrättningar 
 

Redovisning av ej tidigare anmälda förrättningar inkommer från Anders 
Samuelsson (C), Jan Sidenvall (L), Bengt Regné (M) och Ann-Marie Dahl 
(KD) och Niklas Sigvardsson (S). 

Anders Samuelsson (C) och Bengt Regné (M) deltog vid besiktning på Drät-
tinge 2:3 den 15 mars. 

 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Redovisning av ej tidigare anmälda förrättningar godkänns. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden  2021-04-22

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 215  
 
Övriga ärenden 
 

Ändrat sammanträdesdatum i november 2021 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-15 att senarelägga datum för sitt sam-
manträde för behandling av verksamhets- och investeringsplan (VIP). Tidigare 
planerat sammanträde 28 oktober utgår och ersätts med ett nytt den 18 
 november. 

Det nya datumet kolliderar då med Stadsbyggnadsnämndens sammanträdestid 
och justering måste därför göras vilket innebär att nämndens sammanträde i 
november senareläggs med en vecka. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-04-22  
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Tidigare planerat sammanträde 18 november samt ordförandesamråd 16 
november och listberedning 8 november utgår  

 Nytt sammanträdesdatum för stadsbyggnadsnämnden är den 25  
november kl 08:30  

 Nytt datum för ordförandesamråd är den 23 november kl 13:00  
 Nytt datum för listberedning är den 15 november kl 13:00 

 

Beslutet expedieras till: 
KS diarium




