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Justerandes sign 
   

Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid 
Sessionssalen, Västra Storgatan 16, Jönköping kl. 08:30 - 16:15 med avbrott för lunch 
11:30 - 12:30 Förtroendevalda deltar under hela sammanträdet §§ 41-91 där inte an-
nat anges. 

Beslutande Anders Samuelsson (C), ordförande  
Niklas Sigvardsson (S)  
Fatime Elezi (S) 
Jeyhuna Bayramova (S) ist för Leif Regnér (S) 
Marianne Johansson (S)  
Jan Sidenvall (L)  
Christopher Stock (MP)  

 

 

Gabriella Lönn (KD)  
Ann-Marie Dahl (KD)  
Bengt Regné (M) 
Jonas Hallin (M)  
Johnny Lilja (M)  
Roland Hagström (SD) jäv §62 
Johan Edvardsson (SD §62 
 
 

 

Övriga närvarande Nils Helmersson (S)  
Mohammed Salah (S)  
Bayda Aldoori (S) fr kl 09:50 
Albert Söderlind (L)  
Alissar Rahja (MP)  

 

Thomas Olofsson (KD) 
Eric Sjöberg (M) 
Per Allan Axén (M) 
Johan Edvardsson (SD) 

  

Utses att justera Bengt Regné Justerare 2 

Justeringens plats och tid Sammanträdesrum Vättern, Stadsbyggnadskonto-
ret, Jönköpings kommun 2021-02-17 kl 08:30  Paragrafer  41-91 

Underskrifter Sekreterare   
  Linnea Månberg  

 Ordförande   
  Anders Samuelsson  

 Justerande   
 Bengt Regné  Justerare 2  

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

Organ Stadsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-02-11 
 

Datum för anslags uppsättande 2021-02-18 Datum för anslags nedtagande 2021-03-11 

Förvaringsplats för protokollet Stadsbyggnadskontoret, Jönköping kommun 

Underskrift   
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Övriga  närvarande 
Anna Klahr, bygglovchef 
Bengt Mattias Carlsson, stadsarkitekt 
Cecilia Gadman, översiktsplanerare 
Christina Stenberg, bitr. stadsbyggnadsdirektör 
Hanna Holmlund, projektledare 
Henrik Dovrén, brandingenjör 
Henrik Zetterholm, utvecklings- och trafikchef 
Jenny Larsson, bitr. planchef 
Katarina Bröms, stadsbyggnadsdirektör 
Linnéa Månberg, stf nämndsekreterare 
Liselott Johansson, planchef 
Pernilla Thor, förvaltningssekreterare 
Samuel Nyström , räddningschef 
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§ 41  
 
Protokollets justering 
 

Stadsbyggnadsnämndens protokoll justeras onsdagen den 17 februari klockan 
08:30 av ordförande Anders Samuelsson (C) och Bengt Regné (M). 
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§ 42  
 
Information från Räddningstjänsten 
 
Samuel Nyström, chef Räddningstjänsten, informerar om den årliga enkätför-
frågan till räddningstjänsterna från MSB. 
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§ 43  
 
Verksamhetsberättelse 2020, räddningstjänsten 
Stbn/2021:56   042  

Sammanfattning 
Räddningstjänstens verksamhetsberättelse för 2020 innehåller analyser och 
kommentarer kring årets ekonomi och verksamhet med inblick i vad som har 
hänt inom respektive avdelning. Den innehåller också uppföljning av mål, indi-
katorer, uppdrag och intern kontroll för 2020 samt en framåtblick.  

I verksamhetsberättelsen beskrivs det på flera ställen hur pandemin har påver-
kat räddningstjänstens verksamhet. Bland annat har utbildningar, tillsyner med 
mera fått ställas om till digital alternativt ställas in. Medans en positiv effekt 
har varit att ett minskat resande har lett till färre trafikolyckor.  

Räddningstjänsten visar efter årets slut en positiv budgetavvikelse med ca 2,9 
mnkr. Avvikelsen förklaras främst av att personalkostnaderna, intäkter och ka-
pitalkostnader understiger budget. 2020 inträffade färre händelser vilket med-
för lägre personalkostnader framförallt inom räddningstjänstens deltidsorgani-
sation.  

Vid årets slut hade förvaltningen 218 personer anställda, varav 133 brandmän i 
deltidsorganisationen. 

Beslutsunderlag 
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse, 2021-02-02 
Räddningstjänstens verksamhetsberättelse 2020 

Räddningstjänstens förslag 
Räddningstjänstens förslag till beslut: 

 Räddningstjänstens verksamhetsberättelse 2020 godkänns 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-02-11  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Räddningstjänstens verksamhetsberättelse 2020 godkänns 

 Beslutet expedieras till: 
Ks diariet
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Utdragsbestyrkande 

§ 44  
 
Tillsynsplan 2021 
Stbn/2021:55   171  

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

Med anledning av pandemin och att personalen arbetat i krisledningsstab samt 
annan frånvaro i form av sjukskrivning, föräldraledighet och en delvis vakant 
tjänst har tillsynsverksamheten påverkats under året. Prioriteringar har fått gö-
ras och exempelvis har vårdlokaler till stora delar undvikits liksom publika lokaler 
som haft begränsad verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2021-02-02 
Bilaga: Förslag till tillsynsplanering 2021 med uppföljning av tillsynsplan 2020 

Räddningstjänstens förslag 
Räddningstjänstens förslag till beslut: 

 Tillsynsplanering 2021 enligt Lag om skydd mot olyckor och Lag om 
brandfarliga och explosiva varor antas att gälla för 2021. 

 Uppföljning av tillsynsplanering 2020 godkänns, 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-02-11  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Tillsynsplanering 2021 enligt Lag om skydd mot olyckor och Lag om 

brandfarliga och explosiva varor antas att gälla för 2021. 
 Uppföljning av tillsynsplanering 2020 godkänns. 

 Beslutet expedieras till: 
Ks diariet
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§ 45  
 
Information från Staben 
 
Ingen information från staben föreligger varför sammanträdespunkten utgår. 
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§ 46  
 
Verksamhetsberättelse 2020, stadsbyggnadskontoret 
Stbn/2021:37   042  

Sammanfattning 
Trots att 2020 helt präglats av pandemin och att det finns en stor osäkerhet om 
hur de ekonomiska förutsättningarna kommer att vara för fastighetsmarknaden 
har Jönköpings kommun haft en fortsatt mycket hög byggtakt. Detta har med-
fört att våra intäkter fortsatt legat på höga nivåer. Förvaltningen visar efter 
årets slut en positiv budgetavvikelse med ca 2,5 mnkr. 
 
Arbetet med en ny Utbyggnadsstrategi/ÖP, för att klara en befolkningstillväxt 
på 200 000 invånare, har pågått hela året. Planavdelningen arbetar med cirka 
50 detaljplaner som möjliggör ca 4600 bostäder, verksamhetslokaler, förskolor, 
skolor och andra byggnader för samhällsservice samt ny infrastruktur. 
Bygglovavdelningen har hanterat ca 1500 bygglov. Samtidigt har det nya, digi-
tala ärendehanteringssystem ByggR implementerats.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-01 
Verksamhetsberättelse 2020 för stadsbyggnadskontoret 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Verksamhetsberättelse för stadsbyggnadskontoret avseende verksam-
hetsåret 2020 godkänns. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-02-11  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Verksamhetsberättelse för stadsbyggnadskontoret avseende verksam-

hetsåret 2020 godkänns. 

  

Beslutet expedieras till: 
Stadskontoret
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§ 47  
 
Arkitekturstrategi för Jönköpings kommun 
Stbn/2018:463   220  

Sammanfattning 
Beslut togs 2017-10-26 i Kf att ett arkitekturpolitiskt program för Jönköpings 
kommun ska tas fram av stadsbyggnadsnämnden. Styrdokument som antas av 
kommunfullmäktige kan kallas strategi, program eller vision. Vi väljer att kalla 
dokumentet Arkitekturstrategi för Jönköpings kommun eftersom dokumentet 
pekar ut avgörande vägval och handlingsinriktningar. 

Beslutsunderlag 
Uppdrag lagt till stadsbyggnadsnämnden av Kf i samband med antagande av 
VIP, 2017-10-26 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Satsbyggnadskontoret föreslår att 

 Stadsbyggnadsnämnden godkänner inriktningen för arbetet med en Ar-
kitekturstrategi för Jönköpings kommun 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-02-11  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Protokollsanteckning 
Bengt Regné (M) lämnar följande protokollsanteckning: 

Moderaterna stödjer förslaget att Jönköpings kommun tar fram en arkitek-
turstrategi.  

Under rubriken Arkitekturstrategin ska ge följande nyttor: tas ett antal punkter 
upp som vi i stort ställer oss bakom. Vi känner dock att formuleringen i streck-
satsen – ge politiker och tjänstepersoner gemensam syn skulle kunna bli pro-
blematisk. Här är det viktigt att denna strecksats inte tolkas så att våra folkval-
da företrädare i framtiden hindras från att styra beslut i den riktning de fått 
mandat av sina väljare att driva.  

Det är av största vikt att Projektledning: Den politiska styrgruppen består av 
stadsbyggnadsnämndens presidium sammanträder frekvent och ges möjligheter 
att förankra ställningstaganden i respektive partigrupp.  

Likaså är det viktigt att styrgruppen ges möjligheter att inhämta information 
och synpunkter från andra kommuner, myndigheter, intressegrupper och även 
ta hänsyn till internationella erfarenheter och exempel på hur en levande och 
trivsam livsmiljö i staden uppnås på ett bra sätt.  

Sverigedemokraterna instämmer i Moderaternas protokollsanteckning. 
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Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Stadsbyggnadsnämnden godkänner inriktningen för arbetet med en Ar-

kitekturstrategi för Jönköpings kommun 

Beslutet expedieras till: 
stadskontoret
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Stadsbyggnadsnämnden 2021-02-11
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Utdragsbestyrkande 

§ 48  
 
Fem nya gator på Strandängen 
Stbn/2021:49   200  

Sammanfattning 
Namn behövs på fem nya gator som kommer att byggas inom ett område som 
omfattas av en detaljplan som fått laga kraft 2020-12-18. Området är beläget på 
Strandängen, öster om Ebba Ramsays väg och norr om Strandängsgatan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med kartbilaga till stadsbyggnadsnämnden 2021-02-11 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
 

 Benämna gatorna Lillebogatan, Leos gata, Solbacken, Syster Dagnys 
gata och Karls gata. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-02-11  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Benämna gatorna Lillebogatan, Leos gata, Solbacken, Syster Dagnys 

gata och Karls gata. 

 

Beslutet expedieras till: 
Kommunala lantmäterimyndigheten 
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§ 49  
 
Ny gata i kvarteret Sömnaden i Huskvarna 
Stbn/2021:50   200  

Sammanfattning 
Namn behövs på en ny gata som kommer att byggas inom ett område som om-
fattas av en detaljplan som fått laga kraft 2020-11-10. Gatan är belägen inom 
kvarteret Sömnaden, norr om Kruthusgatan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med kartbilaga till stadsbyggnadsnämnden 2021-02-11 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
- Benämna gatan Saxgränd 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-02-11  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
- Benämna gatan Saxgränd 

Beslutet expedieras till: 
Kommunala lantmäterimyndigheten
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Stadsbyggnadsnämnden 2021-02-11
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§ 50  
 
Ny gata på Hisingstorp 
Stbn/2021:51   200  

Sammanfattning 
Namn behövs på en ny gata som kommer att byggas inom ett område som om-
fattas av en detaljplan som fått laga kraft 2021-01-14. Gatan är belägen öster 
om Hisingstorps gård och väster om Hisingsängen/Valhallavägen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med kartbilaga till stadsbyggnadsnämnden 2021-02-11 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
- Benämna gatan Malakitgatan 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-02-11  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
- Benämna gatan Malakitgatan 

  

Beslutet expedieras till: 
Kommunala lantmäterimyndigheten 
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-02-11

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 51  
 
Ny park på Kungsängen 
Stbn/2021:52   200  

Sammanfattning 
Namn behövs på en ny park som håller på att byggas på Kungsängen. Parken 
är belägen öster om Tellusgatan, väster om Pegasusgatan och söder om Kungs-
ängstorget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med kartbilaga till stadsbyggnadsnämnden 2021-02-11 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
 Benämna parken Kungsängsparken 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-02-11  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Benämna parken Kungsängsparken 

 

Beslutet expedieras till: 
Kommunala lantmäterimyndigheten 
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-02-11

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 52  
 
Namnbyte av Kottvägen i Bankeryd 
Stbn/2021:53   200  

Sammanfattning 
Önskemål har inkommit om att byta gatunamnet Kottvägen i Bankeryd. Vägen 
är belägen väster om Björnebergsvägen, öster om Furuvägen och norr om Ra-
vingatan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med kartbilaga till stadsbyggnadsnämnden 2021-02-11. 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
 

 Byta ut namnet till Kottevägen 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-02-11  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag 

Roland Hagström (SD) yrkar avslag. 

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

Roland Hagström begär omröstning. 

Beslutsordning 
En ja-röst innebär en röst på Anders Samuelssons yrkande och en nej-röst inne-
bär en röst på Roland Hagströms yrkande. 
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-02-11

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Omröstning 
OMRÖSTNINGSRESULTAT 

Ledamot Ja Nej 

Anders Samuelsson (C) ordförande x  

Niklas Sigvardsson (S)  x  

Fatime Elezi (S)  x  

Jeyhuna Bayramova (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 12 1 

Stadsbyggnadsnämnden har alltså med 12 ja-röster mot 1 nej-röst beslutat en-
ligt förvaltningens förslag. 

Protokollsanteckning 
- Bengt Regné (M) lämnar följande protokollsanteckning: 

 
Moderaterna konstaterar att namnberedningsgruppen är enig i sitt förslag.  

Svenska är vårt officiella språk och därutöver finns fem erkända minoritets-
språk i Sverige; finska, meänkieli, samiska, romani chib och jiddisch. 

Inte sällan har namn på orter, vägar, gator och torg en historisk förankring. Vis-
sa namn kan uppfattas som uppseendeväckande eller stötande på såväl svenska 
som på något av våra minoritetsspråk. Vi bör iaktta försiktighet med att ändra 
namn på gator, torg etc, även om namnen kan uppfattas som speciella och väc-
ker känslor på såväl vårt officiella språk som våra minoritetsspråk. Det är där-
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Stadsbyggnadsnämnden 2021-02-11

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

med orimligt att namn på våra gator ska anpassas till hur namnet uppfattas på 
ett ickeofficiellt, icke minoritetsspråk.   

Moderaterna stödjer av ovanstående skäl inte en av de anledningar som anges i 
tjänsteskrivelsen för namnändringsförslaget ”…namnet ses som stötande på 
arabiska”. 
 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Byta ut namnet till Kottevägen 

 Reservationer 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Beslutet expedieras till: 
Kommunala lantmäterimyndigheten
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Stadsbyggnadsnämnden  2021-02-11

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 53  
 
Information från Översiktlig planering 
 
Cecilia Gadman, översiktplanerare, informerar om bullerbidrag och bullerkart-
läggning. 
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Stadsbyggnadsnämnden 2021-02-11

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 54  
 
Vattenmyndighetens samråd kring förvaltningsplan, åtgärdspro-
gram och miljökvalitetsnormer 
Stbn/2020:420   422  

Sammanfattning 
Stadsbyggnadskontoret är i huvudsak positiv till arbetet med samrådsmaterialet 
och anser att materialet till stor del är väl genomarbetat och relevant. Det kom-
mer att krävas mycket resurser för investeringar och personellt. Inom en kort 
tidsperiod av 6 år, som inte är synkat med kommunala budgetar.  

Boverkets nya ÖP modell innehåller inte vattendrag som möjlig redovisning, 
om de inte kan utgöra en yta. Vattenmyndigheterna definierar dagvatten breda-
re än vattentjänstlagen som reglerar kommunalt ansvar för dagvatten enbart in-
om verksamhetsområde för dagvatten. I miljöbalken avses med dagvatten av-
vattning av mark inom ett detaljplaneområde och ingår i definitionen av av-
loppsvatten. Frågan kan tyckas irrelevant om det likväl är kommunerna som 
ska stå för kostnaderna men för kommunerna är det av stor betydelse med vilka 
medel ev. åtgärder ska finansieras (skattemedel eller taxemedel), särskilt om fi-
nansieringen inte kan anses utgöra en nödvändig kostnad inom aktuell lagstift-
ning. Brister i koppling mellan PBL, MB och LAV gör att åtgärder enbart kan 
utföras på allmänplatsmark. Åtgärder på privat mark kan enbart vara frivilliga 
åtgärder utöver kommunens åtgärder. Kan inte förutse att de på privat mark 
kommer att finnas kvar för all framtid. Bygglov kan inte följa upp åtgärder av-
seende hårdgörande eller anläggningar, det är enbart tillåtet att föreskriva åt-
gärder enligt PBL, PBF, BBR. Saknas ett system/juridisk möjlighet för att för-
dela kostnader för åtgärder på många parter över lång tid. Det finns brister i 
VISS kartläggning av vattendragens status och att programmet känns lite svår-
tillgängligt genom sin komplexitet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-02-03 
Bilaga till tjänsteskrivelse 2020-02-03 
Handlingar för alla vattendistrikt (södra Östersjön och Västerhavet berör oss) 
finns på hemsidan:  
https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/samrad-om-forvalt-
ningsplan-atgardsprogram-och-miljokvalitetsnormer-2021-2027/lamna-syn-
punkter.html 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut:  

- Stadsbyggnadsnämnden lämnar tjänsteskrivelse 2021-02-01 som        
yttrande på remissen om Förslag till förvaltningsplan, Förslag till åt-
gärdsprogram och miljökvalitetsnormer till kommunstyrelsen.  
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Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-02-11  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
- Stadsbyggnadsnämnden lämnar tjänsteskrivelse 2021-02-01 som       

yttrande på remissen om Förslag till förvaltningsplan, Förslag till åt-
gärdsprogram och miljökvalitetsnormer till kommunstyrelsen.  

  

Beslutet expedieras till: 
Akten
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Stadsbyggnadsnämnden  2021-02-11

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 55  
 
Information från Utvecklings- och trafikavdelningen 
 
Hanna Holmlund, projektledare, informerar om sommargågator 2021. 

24



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-02-11

Justerandes signatur 
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§ 56  
 
Medborgarförslag om att flytta skulpturen Magnus Ladulås till 
Magnus Ladulås plats, remiss 
Stbn/2020:464   509  

Sammanfattning 
Lars-Evert Sahlin har 2020-10-09 inkommit med ett medborgarförslag om att 
flytta Rune Karlzons skulptur Magnus Ladulås från dess nuvarande placering 
på vid korsningen Skolgatan/Barnarpsgatan till Magnus Ladulås plats i sam-
band med omgestaltningen av densamma. 
Stadsbyggnadskontoret föreslår att förslaget avslås. 

Beslutsunderlag 
- Medborgarförslag daterat 2020-10-09 
- Denna tjänsteskrivelse daterad 2021-01-29 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Förslag till kommunstyrelsen: 

 Skulpturen har idag en placering som noga valts ut just med hänsyn till 
historia och symbolik samt att Magnus Ladulås plats kommer ha sin 
egen tydliga konstnärliga gestaltning gör att Stadsbyggnadskontoret an-
ser att skulpturen ska stå kvar där den står idag. 
 
 
STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-02-11  

Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Socialdemokraterna och Kristdemokraterna instämmer i ordförandens yrkande. 

Johnny Lilja (M) yrkar bifall till motionen. 

Sverigedemokraterna instämmer i Johnny Liljas yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Skulpturen har idag en placering som noga valts ut just med hänsyn till 

historia och symbolik samt att Magnus Ladulås plats kommer ha sin 
egen tydliga konstnärliga gestaltning gör att Stadsbyggnadsnämnden 
anser att skulpturen ska stå kvar där den står idag. 
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Stadsbyggnadsnämnden 2021-02-11
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Utdragsbestyrkande 

Reservationer 
Sverigedemokraterna och Johnny Lilja (M) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutet expedieras till: 
Lars-Evert Sahlin
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Justerandes signatur 
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§ 57  
 
Information från Planavdelningen 
 
Jenny Larsson, biträdande planchef, informerar om  

 planstatistik 2020 

 medborgardialog i planprogram Österängen 
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§ 58  
 
Ansökan om planbesked Attarp 2:689 m fl Beslut om planbesked 
Stbn/2020:432   214  

Sammanfattning 
Kommunen vill ändra huvudmannaskap för allmänna platser inom byggnads-
planerna i Bankeryd till att bli kommunalt huvudmannaskap. Detta kräver 
planändring. Detaljplanen bedöms kunna påbörjas 2021. 

Beslutsunderlag 
Underlag för planbesked 2021-02-02 
Sammanfattning av inkomna förvaltningssynpunkter 
Checklista 2021-02-02 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
 Positivt planbesked lämnas för fastigheten Attarp 2:689 m.fl. 
 Planavdelningen ges i uppdrag att planmässigt pröva ärendet genom    de-

taljplaneläggning.  
 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-02-11  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Positivt planbesked lämnas för fastigheten Attarp 2:689 m.fl. 
 Planavdelningen ges i uppdrag att planmässigt pröva ärendet genom    de-

taljplaneläggning.  

  

Beslutet expedieras till: 
sökande

28



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-02-11

Justerandes signatur 
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§ 59  
 
Ändring av detaljplan Klubban 3 Beslut om antagande 
Stbn/2020:236   214  

Sammanfattning 
Syftet med ändringen är att pröva vindsinredning för bostadsändamål. Ändring-
en innebär att upp till tre smålägenheter kan uppföras. Takkupor ska utformas 
med hänsyn och anpassning till stadsbild, kulturmiljö och brandkrav. 

Beslutsunderlag 
Plankarta 
Planbeskrivning 
Granskningsutlåtande 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ändring av detaljplan 06-JÖS-378, daterad 2021-02-03 antas. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-02-11  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ändring av detaljplan 06-JÖS-378, daterad 2021-02-03 antas. 

 

Beslutet expedieras till: 
sökande, länsstyrelsen
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§ 60  
 
Ändring av detaljplan Karlsborg 4-6 och Lutan 20 Beslut om            
antagande 
Stbn/2016:6   214  

Sammanfattning 
Syftet med ändringen är att pröva vindsinredning för bostadsändamål. Ändring-
en innebär att upp till 14 smålägenheter kan uppföras. Takkupor ska utformas 
med hänsyn och anpassning till stadsbild, kulturmiljö och brandkrav. 

Beslutsunderlag 
Plankarta 
Planbeskrivning 
Granskningsutlåtande 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ändring av detaljplan 06-JÖS-707, daterad 2021-02-03 antas. 
 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-02-11  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ändring av detaljplan 06-JÖS-707, daterad 2021-02-03 antas. 

Beslutet expedieras till: 
Sökande, länsstyrelsen

30



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-02-11

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 61  
 
Upphävande av Detaljplan på del av fastighet Hedenstorp 1:18      
Beslut om antagande 
Stbn/2020:465   214  

Sammanfattning 
Jönköpings kommun föreslår att upphäva del av gällande detaljplan EVI608 bestående 
av mark planlagd för ändamålet Park med enskilt huvudmannaskap. Bakgrunden till 
ärendet är att kommunen i dialog med boende i området uppfattat att det inte finns in-
tresse att skapa en gemensamhetsanläggning för drift och underhåll av marken. Detta 
medför att kommunen inte kan säkerställa en förvaltning av området i enlighet med 
syftet i detaljplan 06-NH-700 (alt. aktbeteckning EVI608). Syftet med att upphäva del 
av detaljplan 06-NH-700 är att området inte ska omfattas av en ny detaljplan. 

Upphävandet av detaljplanen bedöms förenlig med översiktsplanen, bedöms inte vara 
av betydande intresse för allmänheten samt antas inte medföra en betydande miljöpå-
verkan. På dessa grunder har upphävandet av detaljplan 06-NH-700 prövats genom ett 
förenklat standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900). 

Beslutsunderlag 
Planbeskrivning 2021-01-13 
Samrådsredogörelse 2021-01-13 
Kartbilaga 2021-01-14 

 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
 Upphävande av del av detaljplan 06-NH-700 för fastigheten He-

denstorp 1:18, daterad 2021-01-13, antas 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-02-11  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Upphävande av del av detaljplan 06-NH-700 för fastigheten He-

denstorp 1:18, daterad 2021-01-13, antas 

 Beslutet expedieras till: 
Sökande, länsstyrelsen
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§ 62  
 
Samråd gällande vattenverksamheter i Södra Munksjön, remiss från 
SMUAB 
Stbn/2021:12   422  

Sammanfattning 
SMUAB har valt att själv anta att planerade vattenverksamheter kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan enligt bestämmelserna i 23 § 6 kap. miljö-
balken och inleder därför samrådsprocessen med ett avgränsningssamråd enligt 
29 30 §§ miljöbalken. Något undersökningssamråd har därför inte genomförts. 
Bolaget önskar nu i samrådet synpunkter när det gäller kommande miljökonse-
kvensbeskrivnings innehåll och utformning samt om den planerade verksamhe-
tens lokalisering, omfattning, utformning och de miljöeffekter som verksamhe-
ten kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser. 
 
Stadsbyggnadskontoret vill trycka på att alternativa höjdnivåer bör studeras i 
ansökan och att det är inte givet att hela ytan ska ha samma höjdnivå. Parkmar-
ken kan inte höjas för mycket, så att dagvattenlösningarna i äventyras vid sky-
fall. Höjdsättningen på Munksjöpromenaden och parken måste anpassas till he-
la stadsdelens nya höjdsättning. Det är acceptabelt att delar översvämmas, då 
det finns alternativa vägar att  gå på vid dessa tillfällen.  
Det behöver beskrivas tryckbankens effekt på befintliga bottnar vid belastning 
av bottnarna och risk för undervattensskred eller förflyttningar som initieras i 
samband med påfyllning av massor inklusive vibrationer. Det bör även stude-
ras om det behövs en ytterligare en vatten koppling under Jordbrovägen, för att 
fördela Tabergsåns vatten vid vårflod. Miljöaspekterna för vatten behöver be-
skrivas enligt vattenförvaltningsförordningen (SFS 2004:660). 

Beslutsunderlag 
Underlag avgränsnings samråd 
Tjänsteskrivelse 2021-02-03 
Bilaga till Tjänsteskrivelse 2021-02-03 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Tjänsteskrivelsen, 2021-02-03, lämnas som Stadsbyggnadsnämndens 
yttrande på avgränsningsområdet för tillstånd för vattenverksamhet för 
stadsdelen Skeppsbron.  

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-02-11  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
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Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Tjänsteskrivelsen, 2021-02-03, lämnas som Stadsbyggnadsnämndens 

yttrande på avgränsningsområdet för tillstånd för vattenverksamhet för 
stadsdelen Skeppsbron.  

 
Jäv 
Roland Hagström (SD) anmäler jäv och ersätts av Johan Edvardsson i § 62. 
 
 

Beslutet expedieras till: 
SMUAB
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§ 63  
 
Redovisning av inkomna meddelanden till stadsbyggnadsnämnden 
Stbn/2020:13   000  

Beslutsunderlag 
Förteckning över inkomna meddelanden till stadsbyggnadsnämnden. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-02-11  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att förteckning över inkomna  
meddelanden godkänns. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Förteckning över inkomna meddelanden godkänns 
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§ 64  
 
Redovisning av stadsbyggnadsnämndens delegationsbeslut 
Stbn/2020:12   000  

Beslutsunderlag 
Förteckning över anmälda delegationsbeslut 2021-02-11 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-02-11  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att förteckning över anmälda  
delegationsbeslut 2021-02-11 godkänns. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Förteckning över anmälda delegationsbeslut 2021-02-11 godkänns 
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§ 65  
 
Information från bygglovavdelningen 
 

Sammanträdespunkten utgår då ingen information från bygglovavdelningen  
föreligger.
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§ 66  
 
PORTESHULT 1:63 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostads-
hus och dubbelgarage/carport 
BL 2020-001751     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och dubbel ga-
rage/carport.  

Åtgärden innebär att jordbruksmark tas i anspråk för ett enskilt intresse vilket 
inte bedöms vara lämpligt och vilket strider mot 3 kap 4 § MB samt 2 kap 2 §, 
2 kap 5 § plan- och bygglagen 

Stadsbyggnadskontoret bedömer därmed att åtgärden är olämplig och att för-
handsbesked inte kan beviljas i enlighet med 9 kap. 17 § plan- och bygglagen 
(2010:900)  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2021-01-20 
Ärendebeskrivning   2021-01-20 
Karta, översiktskarta  2021-01-25 
Situationsplan   2020-11-15 
Fotomontage   2020-08-17 
Sammanställning e-tjänst   2020-08-17 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

  Ansökan om förhandsbesked kan inte tillåtas med motivering enligt 
ärendebeskrivning  

  Debitering 5 676 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-02-11  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked kan inte tillåtas med motivering enligt 

ärendebeskrivning  
  Debitering 5 676 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

 

 

Debitering 
5 676 kr 
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Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
Sökanden 
  
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Fastighetsägare 
  
Beslutet annonseras inte 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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Stadsbyggnadsnämnden 2021-02-11

Justerandes signatur 
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§ 67  
 
STORA ÅSA 4:5 Förhandsbesked för nybyggnad av tre                       
enbostadshus 
BL 2020-001664     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus. 

Åtgärden innebär att jordbruksmark tas i anspråk för ett enskilt intresse vilket 
inte bedöms vara lämpligt och vilket strider mot 3 kap 4 § MB samt 2 kap 2 §, 
2 kap 5 § plan- och bygglagen 

Stadsbyggnadskontoret bedömer därmed att åtgärden är olämplig och att för-
handsbesked inte kan beviljas i enlighet med 9 kap. 17 § plan- och bygglagen 
(2010:900)  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2021-01-25 
Ärendebeskrivning   2021-01-25 
Karta, översikt  2021-01-25 
Karta, ortofoto   2020-12-30 
Situationsplan   2020-07-28 
Ansökan    2020-07-28 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om förhandsbesked kan inte tillåtas med motivering enligt 
ärendebeskrivning.  

  Debitering 5 676 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-02-11  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked kan inte tillåtas med motivering enligt 

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

 
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 med REK: 
Sökanden 
Fastighetsägare 
  
Beslutet annonseras inte 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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§ 68  
 
SVINHAGA 2:2 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
BL 2020-002066     

Sammanfattning 
Ansökan avser nybyggnation av enbostadshus på fastigheten Svinhaga 2:2, del 
av. Den aktuella platsen är belägen ca 2,9 km sydväst om Bankeryds kyrka och 
ca 300m söder om riksväg 26. Platsen består av lätt kuperad mark med gran-
skog och inslag av lövträd. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-01-15 
Ärendebeskrivning  2021-01-15 
Fotografier  2021-01-15 
Karta, översiktlig 2021-01-08  
Karta  2021-01-08  
Karta  2020-12-29  
Karta  2020-12-29  
Fotografi   2020-12-29 
Ansökan   2020-10-01 

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 2021-02-11  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus beviljas med motivering 

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

 Reservationer 
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet med nedanstående motivering. 

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 så länge den utgör en del av s.k. sammanhållen bebyg-
gelse. 
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Justerandes signatur 
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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 samhället omotiverade etableringar i enskilda isole-
rade lägen som i detta fall, samt oplanerad expansion av små grupper av bebyg-
gelse när alternativa lägen i direkt anslutning till eller helst inom befintliga be-
byggelsegrupper finns.  
 
Trots etablering av två omotiverade enbostadshus i närheten norr om en befint-
lig väg, bryta den nuvarande ansökan ny mark söder om vägen.  

Medan Stadsbyggnadskontoret föreslog ett positivt förhandsbesked bedömer  

Miljöpartiet att motivering till denna ansökan om förhandsbesked kan mycket 
väl vara inledningen till ytterligare omotiverade och isolerade bebyggelse som 
kan lätt orsaka bl a vatten- och avloppsproblem. Som konsekvens leder detta i 
sin tur förr eller senare till krav från Länsstyrelsen för både kommunala va-lös-
ningar samt en detaljplaneläggning.  

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  
stadsbyggnadsnämnden prövar lämpligt. 
 
Giltighetstid 
Beslutet gäller i två år från den dag då förhandsbeskedet vunnit laga kraft och 
är bindande för stadsbyggnadsnämnden vid den kommande  
bygglovsprövningen, om ansökan görs inom denna tid. 
 
Övriga upplysningar 
Åtgärden får laga kraft tidigast fyra veckor efter att beslutet har annonserats i 
Post- 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  
certifierad kontrollansvarig 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 och tillstånd måste finnas till det tekniska samrådet.  
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Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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 2020-12-29 och beslut 
fattades 2021-02-11. Det innebär att handläggning skett inom lagstadgad peri-
od.  

Debitering 
5 676 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

§ 69  
 
STAMSERYD 4:1 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
BL 2020-001839     

Sammanfattning 
Ansökan avser nybyggnation av enbostadshus. Den aktuella platsen ligger i an-
slutning till befintligt bebyggelse och jordbruksmark. Stadsbyggnadskontoret 
tillstyrker ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-01-20 
Ärendebeskrivning  2021-01-20 
Situationsplan  2020-08-31 
Fotografier   2020-10-09 
Remissvar länsstyrelsen 2020-12-18 
Ansökan   2020-08-31 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus bevil-
jas med motivering enligt ärendebeskrivning 

 Debitering 5 676 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-02-11  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus bevil-

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

Reservationer 
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet med nedanstående motivering. 

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 så länge den utgör en del av s.k. sammanhållen bebyg-
gelse. 
 
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 läge samt oplanerad expan-
sion av små grupper av bebyggelse när alternativa lägen i direkt anslutning till 
eller helst inom befintliga bebyggelsegrupper finns.  
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Miljöpartiet noterar att Stadsbyggnadskontoret föreslog ett positivt förhandsbe-
sked trots betesmark och lägets anslutning till jordbruksmark. Vidare hävde 
Stadsbyggnadskontoret att den avsedda placering ligger intill befintlig bebyg-
gelse och i direkt anslutning till befintlig väg, både påstående som kanske inte 
är helt korrekta enligt Miljöpartiets tolkning av kartan och bilder i ärendens 
handlingar. 

I detta fall är Miljöpartiets tveksam till det föreslagen placering på en höjd som 
sannolikt innebär att byggnaden kommer att utgöra ett nytt dominerande inslag 
i landskapet. Istället bör en bättre placering finnas. 
 
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- 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  
kontrollansvarig 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 lantmäteriav-
delningen, Helen Lerge 036-10 52 94.  
 
Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2020-08-31 och beslut 
fattades 2021-02-11. Det innebär att handläggningen överskridit lagstadgad pe-
riod för handläggning.  

48



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-02-11

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: 
Sökande 
Fastighetsägare 
  
Meddelande skickas till: 
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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§ 70  
 
GERMUNDARP 1:3 Strandskyddsdispens för nybyggnad av            
fritidshus 
BL 2021-000079     

Sammanfattning 
Ärendet gäller strandsskyddsdispens för nybyggnation av fritidshus på fastig-
heten Germundarp 1:3. Stadsbyggnadskontoret har besiktat platsen i samband 
med tidigare handläggning, dnr 2019-1529. Den aktuella byggnationen bedöms 
uppföras inom befintlig tomtplats. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-18 
Ärendebeskrivning 2021-01-18 
Situationsplan 2021-01-14 
Karta 2021-01-14 
Fotografier 2021-01-14 
Fotografier 2019-09-16 
Ansökan 2021-01-14 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnation av fritidshus bevil-
jas. Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 1 Miljöbalken 
(1998:808), den yta som får tas i anspråk som tomtplats är markerad på 
karta 2021-01-14 

 Debitering 2 856kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-02-11  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnation av fritidshus bevil-

jas. Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 1 Miljöbalken 
(1998:808), den yta som får tas i anspråk som tomtplats är markerad på 
karta 2021-01-14 

 Debitering 2 856kr – 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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§ 71  
 
ÖGGESTORPS-MÅLEN 3:5 Strandskyddsdispens för nybyggnad 
av komplementbyggnad med eldstad 
BL 2020-002207     

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 
Tjänsteskrivelse 2021-01-29 
Ärendebeskrivning  2021-01-29 
Fotografier  2021-01-29 
Situationsplan  2020-07-30 
Fasadritningar  2020-07-30 
Planritning   2020-07-30 
Sammanställning e-tjänst 2020-07-30 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av komplement-
byggnad beviljas. Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 1 Mil-
jöbalken (1998:808), hela fastigheten bedöms vara ianspråktaget 
och som tomt är markerad på situationsplan 2020-07-30. 

 Debitering 2 838kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-02-11  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av komplement-

byggnad beviljas. Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 1 Mil-
jöbalken (1998:808), hela fastigheten bedöms vara ianspråktaget 
och som tomt är markerad på situationsplan 2020-07-30. 

 Debitering 2 838kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

Reservationer 
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet med nedanstående motivering. 

I likhet med Naturskyddsföreningens Länsförbund Jönköping debattartikel i 
Jönköpings Posten onsdagen den 10:e februari att ”den strandnära naturen (är) 
något vi måste värna om” anser Miljöpartiet att det Svenska strandskyddet bör 
inte försvagas eller öppnas upp för ökad privatisering.  
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I detta ärende föreslog Stadsbyggnadskontoret en positiv strandskyddsdispens 
med motivering att hela fastigheten är redan ianspråktaget.  

Miljöpartiet däremot reserverar sig mot att Stadsbyggnadsnämnden medger en 
positiv strandskyddsdispens för en utökad etablering av en större icke nödvän-
dig privat byggnad alldeles nära stranden och vattnet.  

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 
2 838 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

55



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-02-11

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

56

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se


JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-02-11

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 72  
 
FINNARP 1:20 Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus 
BL 2021-000019     

Sammanfattning 
Ansökan avser nybyggnad av fritidshus på fastigheten Finnarp 1:20. Fastighe-
ten är bebyggd sedan tidigare samt att strandlinjen är väl avskild av byggnader. 
Stadsbyggnadsbyggnadskontoret avser att strandsdispens kan beviljas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-01-15 
Ärendebeskrivning  2021-01-15 
Karta  2021-01-04 
Situationsplan  2021-01-04 
Fasadritningar   2021-01-04 
Ansökan   2021-01-04 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

- Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus beviljas. 
Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 2 Miljöbalken (1998:808), 
platsen är väl avskilt från området närmast strandlinjen av befintlig be-
byggelse, se situationsplan 2021-01-04. 

- Debitering 2856kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-02-11  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus beviljas. 

Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 2 Miljöbalken (1998:808), 
platsen är väl avskilt från området närmast strandlinjen av befintlig be-
byggelse, se situationsplan 2021-01-04. 

 Debitering 2856kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
 

Giltighetstid 
Beviljat tillstånd enligt miljöbalken upphör att gälla om åtgärden inte har på-
börjats inom två år eller avslutats inom fem år från dagen då beslutet fått laga 
kraft.  
Länsstyrelsen kan överpröva beslutet. Sökanden bör därför avvakta utgången 
av tiden för överprövning - tre veckor - räknas från dagen då kommunens dis-
pensbeslut inkommer till länsstyrelsen. 
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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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§ 73  
 
TRÅNGHALLA 3:75 Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbo-
stadshus 
BL 2020-001705     

Sammanfattning 
Ansökan avser strandsskyddsdispens för nybyggnation av tre enbostadshus. 
Fastigheten är bebyggd sedan tidigare samt ligger väl avskild från strandlinjen. 
Stadsbyggnadskontoret bedömer att det finns särskilda skäl att bevilja en dis-
pens. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-01-28 
Ärendebeskrivning  2021-01-28 
Nybyggnadskarta  2020-08-20 
Karta  2021-02-02 
Ansökan   2020-08-20 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Stadsbyggnadskontoret föreslår att ansökan om strandskyddsdispens 
beviljas  
Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 2 Miljöbalken 
(1998:808),att fastigheten är väl avskilt från strandlinjen och som tomt 
är markerad på karta 2021-02-02 

 Debitering 5676 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-02-11  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om strandskyddsdispens beviljas  

Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 2 Miljöbalken 
(1998:808),att fastigheten är väl avskilt från strandlinjen och som tomt 
är markerad på karta 2021-02-02 

 Debitering 5676 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 
 
Giltighetstid 
Beviljat tillstånd enligt miljöbalken upphör att gälla om åtgärden inte har på-
börjats inom två år eller avslutats inom fem år från dagen då beslutet fått laga 
kraft.  
Länsstyrelsen kan överpröva beslutet. Sökanden bör därför avvakta utgången 
av tiden för överprövning - tre veckor - räknas från dagen då kommunens dis-
pensbeslut inkommer till länsstyrelsen. 
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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 
5 676 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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§ 74  
 
BRUNSTORP 2:1 Strandskyddsdispens för nybyggnad av teknikbod 
+ 30m torn 
BL 2020-002668     

Sammanfattning 
Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnation av teknikbod och mast 
på fastigheten Brunstorp 2:1. Stadsbyggnadskontoret bedömer att stadsskydds-
dispens kan medges utifrån lokaliseringen inte kan ske utan för strandskyddet 
samt är utifrån ett angeläget allmänt intresse. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-01-15 
Ärendebeskrivning  2021-01-15 
Situationsplan  2020-12-23 
Fasadritningar  2020-12-23 
Ansökan   2020-12-23 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av teknikbod och 30m 
torn beviljas. 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 begränsad 
till teknikbodens och mastens yta på mark, enligt situationsplan 2020-
12-23. 

 Debitering 2 838 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-02-11  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av teknikbod och 30m 

torn beviljas. 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 begränsad 
till teknikbodens och mastens yta på mark, enligt situationsplan 2020-
12-23. 

 Debitering 2 838 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 
2 838 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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§ 75  
 
TROLLFLÖJTEN 1 Strandskyddsdispens för nybyggnad av         
komplementbyggnad (Orangeri/Attefall) 
BL 2020-002247     

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 
Tjänsteskrivelse  2021-02-01 
Ärendebeskrivning  2021-02-01 
Karta   2021-02-01 
Fotografi   2020-10-28 
Situationsplan  2020-10-28 
Fasadritningar  2020-10-28 
Planritningar  2020-10-28 
Ansökan   2020-10-28 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbygg-
nad beviljas. Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 1 Miljöbalken 
(1998:808), hela fastigheten bedöms vara ianspråktaget och som tomt är 
markerad på situationsplan 2020-10-28. 

 Debitering 2838 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-02-11  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

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 situationsplan 2020-10-28. 

 Debitering 2838 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-02-11

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 
2 838 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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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-02-11

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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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-02-11

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 76  
 
TRÅNGHALLA 3:3 Strandskyddsdispens för anläggande av        
komplementbyggnad 
BL 2020-001643     

Sammanfattning 
Ansökan avser strandsskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad.  

Stadsbyggnadskontoret bedömer att hela fastigheten är ianspråktagen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2021-02-01 
Ärendebeskrivning   2021-02-01 
Karta, tomtplatsavgränsning  2021-02-02 
Karta    2021-02-02 
Fotografi    2021-02-02 
Marksektionsritning   2020-07-21  
Situationsplan   2020-07-21 
Fasad- och planritningar   2020-07-21 
Ansökan    2020-07-21 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Strandskyddsdispens beviljas. Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § 
punkt 1 Miljöbalken (1998:808), då hela fastigheten bedöms som ian-
språktagen och som tomtplatsavgränsning markerad i karta 2021-02-02.    

 Debitering 2 838 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-02-11  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Strandskyddsdispens beviljas. Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § 

punkt 1 Miljöbalken (1998:808), då hela fastigheten bedöms som ian-
språktagen och som tomtplatsavgränsning markerad i karta 2021-02-02.    

 Debitering 2 838 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-02-11

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 
2 838 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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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-02-11

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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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-02-11

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 77  
 
VÅRSOLEN 9 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 
BL 2020-001706     

 

Äendet utgår från dagens sammanträde.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-02-11

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 78  
 
SJÖÅKRA 1:23 Bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus (30 st lgh) 
BL 2020-002331     

Sammanfattning 
Ansökan avser nybyggnad av flerfamiljshus(30st lägenheter), parkering, miljö-
hus och förråd inom detaljplanerat område. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-01-28 
Ärendebeskrivning  2021-01-28 
Nybyggnadskarta  2020-11-10 
Markhöjder   2020-12-15 
Situationsplan  2021-01-28 
Fasadritningar  2020-11-10 
Planritningar  2020-11-10 
Sektionsritningar  2020-11-10 
Ansökan   2020-11-10 
Remissvar Rtj  2020-12-09 
Remissvar MHK  2020-11-25 
Remissvar TK/Gata  2020-12-07 
Remissvar June avfall  2021-01-08 
Remissvar Utv- o trafik  2021-01-18 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-
ning. 

 Debitering 86 162 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-02-11  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-

ning. 
 Debitering 86 162 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

 Villkor 
De av räddningstjänstens framförda föreskrifterna ska följas. 
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-02-11

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 
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. 

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

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

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

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

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 me-
ter) så att t ex ytvattenavrinning inte orsakar olägenhet för grannfastigheten, om 
inte annan överenskommelse träffas med berörd granne.  

Debitering 
86 162 kr  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-02-11

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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

  

75



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-02-11

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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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-02-11

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 79  
 
TRÅNGHALLA 3:258 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 
BL 2020-002228     

Sammanfattning 
Ärendet avser ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus inom de-
taljplanerat område. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-01 
Ärendebeskrivning 2021-01-29 
Situationsplan 2020-10-26 
Fasadritningar 2021-01-11 
Planritningar 2020-10-26 
Perspektivritningar 2020-12-01 
Ansökan 2020-10-26 
Bilaga 2021-01-11 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning. 
 Debitering 4087 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-02-11  
Yrkanden 
Jan Sidenvall (L) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för  
ytterligare handläggning. 

Stadsbyggnadsnämnden ställer sig bakom Jan Sidenvalls yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ärendet återremitteras till förvaltningen för ytterligare handläggning. 

 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Sökande 
Fastighetsägare 
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-02-11

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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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-02-11

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 80  
 
REKTORN 1 Bygglov för nybyggnad av idrottshall samt rivning av 
befintlig idrottshall 
BL 2020-002640     

Sammanfattning 
Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av idrottshall samt rivning 
av befintlig idrottshall inom detaljplanerat område. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-01 
Ärendebeskrivning 2021-02-01 
Nybyggnadskarta 2020-12-22 
Situationsplan 2020-12-22 
Fasadritningar 2020-12-22 
Planritningar 2020-12-22 
Sektionsritning 2020-12-22 
Ansökan 2020-12-22 
Remissvar utv.- o trafik 2021-01-18 
Remissvar TK/Park 2021-01-15 
Remissvar MHK 2021-02-02 
Remissvar RTJ 2021-02-01  

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-
ning. 

 Debitering 149 733 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-02-11  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Protokollsanteckning 
Sverigedemokraterna lämnar nedanstående protokollsanteckning. 

Färgsättningen av plåtfasaden är anskrämlig. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-

ning. 
 Debitering 149 733 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-02-11

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 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 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.  
 
Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2020-12-22 och beslut 
fattades 2021-02-11. Det innebär att handläggning sker inom lagstadgad peri-
od.  

Debitering 
149 733 kr  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-02-11

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Sökande 
Fastighetsägare 
Kontrollansvarig 
  
Meddelande skickas till: 
Berörda grannar och sakägare 
  
Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-02-11

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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Justerandes signatur 
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§ 81  
 
RIDDERSBERG 1:18 Strandskyddsdispens för ändrad användning 
av lokal till bostäder ( 2 lgh) 
BL 2020-002334     

Sammanfattning 
Ansökan avser ändrad användning av lokal till bostäder. Dela av fastigheten 
bedöms utgöra ianspråktagen tomtplats. Stadsbyggnadskontoret anser att ansö-
kan kan beviljas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2020-12-11 
Ärendebeskrivning   2020-12-11 
Karta, tomtplatsavgränsning 2021-02-01  
Situationsplan   2020-11-10 
Fasadritningar   2020-11-10 
Planritningar   2020-11-10 
Ansökan    2020-11-10 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om strandskyddsdispens för ändrad användning av lokal 
till bostäder beviljas. Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 1 
Miljöbalken (1998:808), som tomt är markerad på 2021-02-01. 

 Debitering 2 338 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-02-11  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Protokollsanteckning 
Bengt Regné (M) lämnar nedanstående protokollsanteckning. 

Moderaterna anser att den tomtplatsavgränsning som anges i den justerade 
tjänsteskrivelsen är bra i norr och nord-väst. Däremot anser vi inte att den inri-
tade tomtplatsavgränsningen i söder, syd-öst och öster är korrekt.  
Ianspråktagen tomtplats ska innefatta hela parkområdet.  

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om strandskyddsdispens för ändrad användning av lokal 

till bostäder beviljas. Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 1 
Miljöbalken (1998:808), som tomt är markerad på 2021-02-01. 

 Debitering 2 338 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
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Stadsbyggnadsnämnden 2021-02-11

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 
2 338 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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Stadsbyggnadsnämnden 2021-02-11

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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Justerandes signatur 
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§ 82  
 
INNEHÅLLET 35 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt 
rivning av altan 
BL 2020-002403     

Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt rivning av altan 
inom detaljplanerat område med antaget gestaltningsprogram. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-29 
Ärendebeskrivning 2021-01-29 
Situationsplan 2020-11-19 
Fasad/plan/sektionsritningar 2021-01-24 
Remissvar TK/MAX 2021-01-11 
Ansökan 2020-11-19 
Gestaltningsprogram 2020-12-14 
Epost fr sök 2021-01-04  
Yttrande från sökande 2021-02-08 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 4 904 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-02-11  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Moderaterna ställer sig bakom Anders Samuelssons yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 4 904 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

 
Debitering 
4 904 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 
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Stadsbyggnadsnämnden 2021-02-11

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 2021-02-11

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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§ 83  
 
KLINGAN 4  Bygglov för inredande av ytterligare bostad för        
flerfamiljshus (9 st vindslägenheter) 
BL 2020-002456     

Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för inredande av ytterligare bostad för flerfamiljshus 
(9st vindslägenheter) inom detaljplanerat område. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-28 
Ärendebeskrivning 2021-01-28 
Situationsplan 2020-11-26 
Fasadritningar 2020-11-26 
Planritningar 2020-11-26 
Ansökan 2020-11-26 
Remissvar Rtj 2020-12-28 
Remissvar MHK 2020-12-21  

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 6 538 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-02-11  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Moderaterna instämmer i Anders Samuelssons yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 6 538 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

 
Debitering 
6 538 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 med REK: 
Sökanden 
Fastighetsägare 
  
Beslutet annonseras inte i Post- och Inrikes Tidningar. 
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Stadsbyggnadsnämnden 2021-02-11

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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Justerandes signatur 
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§ 84  
 
HÄLSAN 2 Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad 
BL 2020-002614     

Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad, ”Science Park”, in-
om detaljplanerat område. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-28 
Ärendebeskrivning 2021-01-27 
Nybyggnadskarta 2020-12-18 
Situationsplan 2020-12-18 
Fasadritningar 2020-12-18 
Planritningar 2020-12-18 
Sektionsritning 2020-12-18 
Tillgänglighetsbeskrivning 2020-12-18 
Parkeringsredovisning 2020-12-18 
Ansökan 2020-12-18 
Remissvar MHK 2021-01-12 
Remissvar TK/Gata 2021-01-13 
Remissvar June Avfall 2021-01-08   
Remissvar Rtj 2021-01-27 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärende- 
beskrivning 

 Debitering 376 035 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-02-11  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärende- 

beskrivning 
 Debitering 376 035 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 
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Justerandes signatur 
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Reservationer 
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet med nedanstående motivering. 

Bygglovet har föregåtts av både en lång detaljplaneprocess, men också av en 
hel del kritik mot byggnadens utformning och tornets dominerande intryck i 
stadsbilden.  

Miljöpartiet har konsekvent framfört sitt missnöje med projektets volym, arki-
tektoniskt uttryck samt kommunens roll som byggherre för huvudsakligen kon-
torslokaler för det lokala näringslivet.  

Miljöpartiet vill upplysa att internationellt är verksamhet av detta slag med sin 
företags-, forskning- och spetsinriktning oftast etablerad externa i just en park-
liknande omgivning som stimulera både de anställdes sinnen samt uppmuntra 
till kontaktutbyte och korsfertilisering av idéen mellan personalen från olika ar-
betsgivare och organisationer. 

Som konsekvens reserverar sig Miljöpartiet mot byggnadens dominerande ut-
formning och Stadsbyggnadsnämndens beslut att medger bygglov. 

Villkor 
De av Räddningstjänsten framförda synpunkter ska följas.  
Detaljutformning ska ske i samråd med Stadsbyggnadskontoret.  

Giltighetstid 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och av-
slutats inom fem år från den dagen då detta beslut fått laga kraft. 
 
Övriga upplysningar 
Åtgärden som bygglovsansökan avser får påbörjas tidigast fyra veckor efter att 
beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Om åtgärden påbörjas efter 
dessa fyra veckor har gått men innan lovbeslutet har fått laga kraft sker det på 
egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det överklagas.  
 
Åtgärden får inte påbörjas innan stadsbyggnadsnämnden har lämnat ett startbe-
sked.  
 
Innan du får startbesked och kan börja bygga krävs en teknisk handläggning.  
Kontakta byggnadsinspektör via e-tjänsten Meddelande till handläggare 
(https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-MEDD).  
 
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.  
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Utstakning ska utföras av stadsbyggnadskontorets kartavdelning eller av annan 
sakkunnig med erforderlig mätningsteknisk kompetens. Anmälan om vem som 
ska utföra utstakningen görs senast vid det tekniska samrådet.  
 
Sockelhöjds- och lägeskontroll skall konsulteras i samförstånd med byggnads-
inspektör och kan komma att ändras vid det tekniska samrådet, samt ska veri-
fieras och tillstyrkas av kontrollansvarig vid upprättande av kontrollplan.  
 
Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2020-12-18 och beslut 
fattades 2021-02-11. Det innebär att handläggning sker inom lagstadgad peri-
od.  

Debitering 
376 035 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Sökande 
Fastighetsägare 
Kontrollansvarig 
  
Meddelande skickas till: 
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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§ 85  
 
BRUNSTORP 2:1 Bygglov för nybyggnad av tekniktorn med        
tillhörande teknikbod 
BL 2020-002450     

Sammanfattning 
Ny anläggning för elektronisk kommunikation för allmänt ändamål bestående 

av ett 30m högt torn samt en tillhörande teknikbord. Stadsbyggnadskontoret 
ställer sig positiv till ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2021-01-29 
Ärendebeskrivning   2021-01-29 
Situationsplan   2020-11-26 
Karta   2020-11-26 
Fasad- och planritningar   2020-11-26  
Planritningar   2020-11-26 
Ansökan    2020-11-26 
Remissvar Länsstyrelsen  2020-12-17 
Remissvar Tk/max  2020-12-21 
Remissvar Försvarsmakten  2021-01-29  

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt  
ärendebeskrivning 

 Debitering 11 352 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-02-11  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt  

ärendebeskrivning 
 Debitering 11 352 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 
beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Om åtgärden påbörjas efter 
dessa fyra veckor har gått men innan lovbeslutet har fått laga kraft sker det på 
egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det överklagas.  
 
Åtgärden får inte påbörjas innan stadsbyggnadsnämnden har lämnat ett startbe-
sked.  
Innan du får startbesked och kan börja bygga krävs en teknisk handläggning.  
Kontakta byggnadsinspektör via e-tjänsten Meddelande till handläggare 
(https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-MEDD).  
 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägare, Jönköpings kommun. Du som 
sökande har ansvar för att tillståndet finns innan åtgärden påbörjas. Under  
Byggherren bör kontrollera om det förekommer någon form av servitut på fas-
tigheten.  
 
Om en åtgärd påbörjas utan startbesked eller byggnadsverket börjar nyttjas ut-
an slutbesked, tar Stadsbyggnadsnämnden ut en byggsanktionsavgift (en 
byggsanktionsavgift kan uppgå till betydande belopp).  
Byggherren ansvarar för att åtgärden följer kraven i plan- och bygglagstiftning-
en 
  
Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2021-01-19 och beslut 
fattades 2021-02-11. Det innebär att handläggning sker inom lagstadgad peri-
od.  
 
Debitering 
11 352 kr  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Sökande 
Fastighetsägare 
Kontrollansvarig  
  
Meddelande skickas till: 
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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§ 86  
 
STENHAGEN 20 Bygglov för utvändig ändring och installation av 
solceller på flerfamiljshus 
BL 2021-000161     

Sammanfattning 
Ansökan avser utvändig ändring av flerbostadshus, inglasning av 11 st bal-
konger, samt installation av solceller. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse    2021-02-01 
Ärendebeskrivning    2021-02-01 
Bilagor ärendebeskrivning    2021-02-02 
Nybyggnadskarta/Förenklad nybyggnadskarta  2021-01-28 
Situationsplan    2021-01-28 
Fasadritningar    2021-01-28 
Planritningar    2021-01-28 
Ansökan     2021-01-28 
Skrivelse/Produktinformation  2021-02-09 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Bygglov för utvändig ändring, inglasning av 11 st balkoner, beviljas 
samt bygglov för utvändig ändring, installation av solceller, avslås med 
motivering enligt ärendebeskrivning 

 Debitering 7 426 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-02-11  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson yrkar 

 Bygglov för utvändig ändring, inglasning av 11 st balkonger, beviljas 
samt bygglov för utvändig ändring, installation av solceller, beviljas 
med villkor att solcellerna på östra taksidan ska utgöras av rödtonade 
solceller 

 Debitering 10 510 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

Yrkandet motiveras enligt nedan. 

Den aktuella byggnaden är utvärderad som kulturhistorisk värdefull och ligger 
i det område som av Länsstyrelsen är utpekat som riksintresse för kulturmin-
nesvård.  

Stadsbyggnadsnämnden delar förvaltningens ståndpunkt när det gäller inglas-
ning av balkonger. 
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När det gäller installation av solceller har stadsbyggnadsnämnden tidigare sagt 
Nej till svarta solceller på en byggnad utmed Brahegatan som ingår i samma 
bebyggelseområde. 

Stadsbyggnadsnämnden bedömer dock att den aktuella byggnaden ligger en bit 
bort från det viktiga infartsstråket till Gränna och är även av ett litet modernare 
snitt. 

Efter dialog mellan sökande och ordförande/förvaltning har sökande nu justerat 
sin ansökan på så sätt att solpaneler på östra taksidan av fastigheten ska utgöras 
av rödtonade solceller. På detta sätt bedöms nu solcellerna smälta väl in i takets 
befintliga kulör. Takets västra sida bedöms inte vara lika viktig ur gestaltnings-
synpunkt.   

Stadsbyggnadsnämnden ser också i grunden positivt på installation av solceller 
ur klimatsynpunkt som i detta fall även är en del i ett energisystem som även 
innefattar ca 11 laddstolpar på den närliggande parkeringen. 

Efter sökandes justering av sin ansökan anser stadsbyggnadsnämnden samman-
taget nu att den sökta åtgärden inte avsevärt påverkar byggnadens och den om-
givande miljöns kulturhistoriska värde. Bygglov kan därmed beviljas. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Bygglov för utvändig ändring, inglasning av 11 st balkonger, beviljas 

samt bygglov för utvändig ändring, installation av solceller, beviljas 
med villkor att solcellerna på östra taksidan ska utgöras av rödtonade 
solceller 

 Debitering 10 510 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

Villkor 
Solcellerna på östra taksidan ska utgöras av rödtonade solceller. 

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. 

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). 
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Om en åtgärd påbörjas utan startbesked eller byggnadsverket börjar användas utan 
slutbesked, tar Stadsbyggnadsnämnden ut en byggsanktionsavgift (en byggsanktions-
avgift kan uppgå till betydande belopp).  
 
Byggherren ansvarar för att åtgärden följer kraven i plan- och bygglagstiftningen. 
 
Debitering 
10 510 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige.  

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2021-01-28 och beslut 
fattades 2021-02-11. Det innebär att handläggning skett inom lagstadgad peri-
od.  
Du kommer att få en faktura i ett separat brev.  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Sökande 
Fastighetsägare 
Kontrollansvarig 
 
Meddelande skickas till: 
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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§ 87  
 
ÖSTRA UBBARP 1:50 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus 
BL 2020-002521     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, ca 138  
kvm BTA (bruttoarea).   
Det finns ett förhandsbesked för åtgärden. I förhandsbeskedet beaktades endast  
betesmark. Stadsbyggnadsnämnden beviljade förhandsbesked 2020-04-08  
§184.  
Tekniska kontoret och miljö- och hälsoskyddskontoret har synpunkter  
angående en nedlagd f d. kommunal deponi på grannfastigheten. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-01-12  
Ärendebeskrivning 2020-01-12  
Förrättningskarta 2020-12-22  
Fasadritningar 2020-12-17  
Planritningar 2020-12-11  
Ansökan 2020-12-04  
Remissyttrande miljö- och hälsoskyddskontoret 2021-01-04  
Remissyttrande Tekniska kontoret 2020-12-22 
Remissyttrande miljö- och hälsoskyddskontoret 2021-02-01 
Yttrande sökande 2021-01-24 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus beviljas med  
motivering enligt ärendebeskrivning 

 Debitering 24 066 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-02-11  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Moderaterna instämmer i Anders Samuelssons yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus beviljas med  

motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 24 066 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 
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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. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Övriga upplysningar 
Se ärendebeskrivning 

Debitering 
 Debitering 24 066 kr  

 
Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

  

104



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-02-11

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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§ 88  
 
VENTILEN 6 Bygglov för nybyggnad av förskola (tidsbegränsat 
bygglov till permanent) 
STBN 2019-001935     

Sammanfattning 
Beslut gäller ansökan om permanent bygglov för förskola (tidsbegränsat till 
permanent bygglov).  

Miljö- och hälsoskyddskontoret har synpunkter angående förskolebyggnadens 
placering. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse    2021-02-01 
Ärendebeskrivning    2021-02-01 
Nybyggnadskarta/Förenklad nybyggnadskarta  2019-09-27 
Situationsplan    2019-09-27 
Fasadritningar    2019-09-27 
Planritningar    2019-09-27 
Ansökan     2019-09-27 
Remissyttrande miljö- och hälsoskyddskontoret 2019-02-01 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov för nybyggnad av förskola (tidsbegränsat bygglov 
till permanent) beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning. 

 Debitering 9 000 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-02-11  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov för nybyggnad av förskola (tidsbegränsat bygglov 

till permanent) beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning. 
 Debitering 9 000 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

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

Övriga upplysningar 
Åtgärden som bygglovsansökan avser får påbörjas tidigast fyra veckor efter att 
beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Om åtgärden påbörjas efter 

106



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-02-11

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

dessa fyra veckor har gått men innan lovbeslutet har fått laga kraft sker det på 
egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det överklagas.  
 
Åtgärden får inte påbörjas innan stadsbyggnadsnämnden har lämnat ett startbe-
sked.  
Innan du får startbesked och kan börja bygga krävs en teknisk handläggning.  
Kontakta byggnadsinspektör via e-tjänsten Meddelande till handläggare 
(https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-MEDD).  
 
Om en åtgärd påbörjas utan startbesked eller byggnadsverket börjar nyttjas ut-
an slutbesked, tar Stadsbyggnadsnämnden ut en byggsanktionsavgift (en 
byggsanktionsavgift kan uppgå till betydande belopp).  
 
Byggherren ansvarar för att åtgärden följer kraven i plan- och bygglagstiftning-
en.  
Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2019-10-21 och beslut 
fattades 2021-02-11.  
 
Debitering 
9000 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Sökande 
Fastighetsägare 
Kontrollansvarig 
   
Meddelande skickas till: 
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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§ 89  
 
BYHULT 2:3 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage 
BL 2020-002009     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, ca 154 
kvm BTA (bruttoarea) och garage 55 kvm BTA (bruttoarea).  
Det finns inget förhandsbesked för åtgärden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse    2021-02-02 
Ärendebeskrivning    2021-02-02 
Fasad/plan/sektionsritning    2020-12-17 
Marksektionsritning    2020-12-17 
Situationsplan    2020-12-17 
Fasadritningar    2020-12-17 
Plan- och sektionsritning    2020-12-17 
Ansökan     2020-09-25 
Remissvar med information, Byhult 2:2,   2020-11-09 
Remissyttrande med information, Kivarp 1:14 2020-11-09 
Karta    2021-02-09 
 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus beviljas med mo-
tivering enligt ärendebeskrivning 

 Debitering 15 893 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-02-11  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus beviljas med mo-

tivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 15 893 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

Reservationer 
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet med nedanstående motivering. 

Miljöpartiet har i princip inget emot begränsad kompletterande byggnation på 
landsbygden, särskild när den är direkt knuten till t ex ’generationsskifte’ inom 
livskraftigt jordbruk som i detta fall och så länge den utgör en del av s.k. sam-
manhållen bebyggelse. 
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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 läge samt oplanerad expan-
sion av små grupper av bebyggelse när alternativa lägen i direkt anslutning till 
eller helst inom befintliga bebyggelsegrupper finns.  
 
Medan Stadsbyggnadskontoret föreslog att ansökan skulle beviljas, saknades 
ett beslut om förhandsbesked och det ansökt läge ligger långt utanför samman-
hållen bebyggelse.  

Eftersom ansökan representerar ett till synes omotiverat isolerat och enskilt lä-
ge reserverar sig Miljöpartiet mot Stadsbyggnadsnämnden beslut om att bevilja 
bygglov. 

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

Övriga upplysningar 
Åtgärden som bygglovsansökan avser får påbörjas tidigast fyra veckor efter att 
beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Om åtgärden påbörjas efter 
dessa fyra veckor har gått men innan lovbeslutet har fått laga kraft sker det på 
egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det överklagas.  
 
Åtgärden får inte påbörjas innan stadsbyggnadsnämnden har lämnat ett startbe-
sked.  
Innan du får startbesked och kan börja bygga krävs en teknisk handläggning.  
Kontakta byggnadsinspektör via e-tjänsten Meddelande till handläggare 
(https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-MEDD).  
 
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.  
Miljö- och hälsoskyddskontorets tillstånd till enskild VA-anläggning skall fin-
nas innan startbesked kan lämnas.  
 
Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2021-02-02 och beslut 
fattades 2021-02-11. Det innebär att handläggningen överskrider lagstadgad 
period med 9 veckor. Avgiften reduceras med 14 190 kr - med stöd av 12 kap. 
8 a § plan- och bygglagen (2010:900). 
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Debitering 
15 893 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Sökande 
Fastighetsägare 
Kontrollansvarig 
  
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
Grannar med erinran, Kviarp 1:14, Byhult 2:2 
  
Meddelande skickas till: 
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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§ 90  
 
Redovisning av ej tidigare anmäldaförrättningar 
 
 
Redovisning av ej tidigare anmälda förrättningar inkommer från Anders 
Samuelsson (C), Jan Sidenvall (L), Christopher Stock (MP) och Niklas Sig-
vardsson (S). 
 

 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Redovisning av ej tidigare anmälda förrättningar godkänns. 
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§ 91  
 
Övriga ärenden 
 
Sammanträdespunkten utgår då inga övriga ärenden föreligger. 
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