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Justerandes sign 
   

Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Sessionssalen, Västra Storgatan 16, Jönköping kl. 08:30 – 11:30 samt 12:30-17:25 
Förtroendevalda deltar under hela sammanträdet §216-277 där inte annat anges 

Beslutande Anders Samuelsson (C), ordförande  
Niklas Sigvardsson (S) 
Fatime Elezi (S)  
Mohammed Salah (S) ist f Leif Regnér  
Marianne Johansson (S) jäv §264 
Jan Sidenvall (L) 
Alissar Rahja (MP) ist f Christopher 
Stock 08:30-11:30 t o m §236 
Bayda Aldoori (S) ist f Christopher 
Stock fr §237 

 

Thomas Olofsson (KD) ist f Gabriella Lönn  
Ann-Marie Dahl (KD)  
Bengt Regné (M) 
Jonas Hallin (M) 
Johnny Lilja (M) 
Roland Hagström (SD) 

Övriga närvarande       Eric Sjöberg (M) 
Per Allan Axén (M) 
Johan Edvardsson (SD) jäv §248  

Utses att justera Johnny Lilja   

Justeringens plats och tid Stadsbyggnadskontoret, Jönköpings 
kommun 2021-05-26 Paragrafer  216-277 

Underskrifter Sekreterare   
  Pernilla Thor  

 Ordförande   
  Anders Samuelsson  

 Justerande   
 Johnny Lilja    

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

Organ Stadsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-05-20 
 

Datum för anslags uppsättande 2021-05-27 Datum för anslags nedtagande 2021-06-17 

Förvaringsplats för protokollet Stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun 

Underskrift   
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Övriga närvarande 
 
Anna Klahr, bygglovchef 
Bengt Mattias Carlsson, stadsarkitekt 
Christina Stenberg, bitr. stadsbyggnadsdirektör 
Felicia Wilén, planarkitekt 
Henrik Zetterholm, utvecklings- och trafikchef 
Ingrid Fjordhult, bygglovingenjör 
Jenny Larsson, bitr. planchef 
Katarina Bröms, stadsbyggnadsdirektör 
Linnéa Månberg, stf nämndsekreterare/bygglovhandläggare 
Liselott Johansson, planchef 
Matilda Åberg, bygglovingenjör 
Mikael Enarsson, verksamhetschef utvecklings- och trafikavdelningen 
Pernilla Thor, förvaltningssekreterare/nämndsekreterare 
Samuel Nyström , räddningschef 
Stefan Lind, chef översiktlig planering 
Åsa Lindholm, översiktsplanerare 
Daniel Håkansson, avdelningschef tekniska kontoret 
Clauda Vlad, projektutvecklare tekniska kontoret 
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Innehåll  

  

§ 216 Protokollets justering 
 

 

§ 217 Information från Räddningstjänsten 
 

 

§ 218 Fördjupad månadsuppföljning räddningstjänsten 2021 
 

 

§ 219 Yttrande över förslag till nya föreskrifter och allmänna 
råd om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn 
enligt lagen om skydd mot olyckor    

 

 

§ 220 Fördjupad månadsuppföljning stadsbyggnadskontoret 
2021 

 

 

§ 221 Namnsättning av två nya gator på Samset/Åsen 
 

 

§ 222 Namnsättning av sju nya gator och två rondeller på  
Hedenstorp östra 

 

 

§ 223 Information från Översiktlig planering 
 

 

§ 224 Medborgarförslag om fler kolonilotter och kollektiva 
odlingsplatser 

 

 

§ 225 Ansökan om dispens från föreskrifter för flytbrygga 
med gallergrind i Rocksjöns naturreservat 

 

 

§ 226 Information från Utvecklings- och trafikavdelningen 
 

 

§ 227 Uppsägning avtal JCDecaux 
 

 

§ 228 Medborgarförslag om att anlägga en gång- och cykel-
väg m.m. utmed del av Åsastigen i Taberg 

 

 

§ 229 Information från Planavdelningen 
 

 

§ 230 Kommunalt bostadsförsörjningsprogram, 2021-2026 
 

 

§ 231 Boverkets promemoria Önskemål om utökat  
bemyndigande att meddela föreskrifter för friytor för 
lek och utevistelse vid skolor, förskolor, fritidshem och 
annan jämförlig verksamhet 

 

 

§ 232 Ansökan om planbesked Norrahammars Månstorp 2:6  
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§ 233 Detaljplan för Stensholm 1:425 m.fl. Fagerslätt Östra 
Etapp 2  

 

 

§ 234 Detaljplan för Ljungarp 1:9  
 

 

§ 235 Redovisning av inkomna meddelanden till  
stadsbyggnadsnämnden 

 

 

§ 236 Redovisning av stadsbyggnadsnämndens  
delegationsbeslut 

 

 

§ 237 Information från Staben 
 

 

§ 238 Information från Bygglovavdelningen 
 

 

§ 239 SVENSTORP 1:7 (SVENSTORP 7)  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

 

 

§ 240 BOTTNARYDS-ÄLGARYD 7:1  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med 
carport 

 

 

§ 241 UPPGRÄNNA 2:6 (UPPGRÄNNA LÄNSMANS-
GÅRD 2)  
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 enbostadshus 

 

 

§ 242 TUNNERSTAD 5:15  
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus 

 

 

§ 243 NORRA HÖKHULT 1:3  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

 

 

§ 244 VADBINDARETORP 2:1 (VADBINDARETORP 1) 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

 

 

§ 245 TOVRIDA 1:3  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med 
ekonomibyggnad 

 

 

§ 246 ERSTAD 8:3  
Strandskyddsdispens för nybyggnad av anläggning 

 

 

§ 247 GRÄNNA 5:10  
Strandskyddsdispens för nybyggnad av transformator-
station 
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§ 248 STRÖMSBERG 3:5 (STRÖMSBERGS GÅRD 8) 
Strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbo-
stadhus 

 

 

§ 249 SÖDRA BOTARP 1:36  
Strandskyddsdispens för nybyggnad av transformator-
station 

 

 

§ 250 GRÄNNA 5:1 (AMIRALSVÄGEN 73)  
Strandskyddsdispens för nybyggnad av mastskjul 

 

 

§ 251 LILLA ÅSA 23:165  
Strandskyddsdispens för nybyggnad av pumpstation 

 

 

§ 252 TUNET 6 (ÅBOLIDSRINGEN 86)  
Bygglov för tillbyggnad av parhus (utbyggnad av  
balkong) 

 

 

§ 253 TUNET 7 (ÅBOLIDSRINGEN 88)  
Bygglov för tillbyggnad av parhus (utbyggnad av be-
fintlig balkong) 

 

 

§ 254 KORTEBO 4:9 (EBBA RAMSAYS VÄG 108)  
Bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus samt installa-
tion av eldstad, mur, plank och komplementbyggnad 

 

 

§ 255 SKÄNKEBERG 1:1 (SKJUTSARBACKEN 12)  
Bygglov för nybyggnad av östra läktare samt rivning av 
befintlig 

 

 

§ 256 FLAHULT 21:16 (KYLVÄGEN 4)  
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad 
(padelverksamhet) 

 

 

§ 257 TUNNERSTAD 7:26  
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installa-
tion av eldstad samt komplementbyggnad 

 

 

§ 258 MÄLLBY 13:34 (MELLBYGATAN 4A)  
Bygglov för utvändig ändring av flerfamiljshus (instal-
lation av solceller på tak) 

 

 

§ 259 STENSHOLM 1:185 (JUTEVÄGEN 18)  
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad och 
tillbyggnad av inglasat uterum 

 

 

§ 260 VÄGSKÄLET 2 (VALLMOSTIGEN 3)  
Bygglov för höjning av garagetak 
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§ 261 ÖSTER 1:1  
Bygglov för uppsättande av fristående digital skylt 

 

 

§ 262 UTVANDRAREN 4 (ARLAVÄGEN 5)  
Bygglov för uppförande av plank 

 

 

§ 263 FLASKEBO 1:6 (FLASKEBO GÅRD 1)  
Bygglov för nybyggnad av mast samt teknikbod 

 

 

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

 

 

§ 265 TRÅNGHALLA 3:258 (TRÅNGHALLAVÄGEN 26A) 
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 

 

 

§ 266 VÅRSOLEN 9 (SLÅNBACKEN 11)  
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 

 

 

§ 267 BACKEN 2:80 (SYRÉNVÄGEN 14)  
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (inglasad al-
tan) 

 

 

§ 268 BANKERYDS-TORP 1:11  
Bygglov för nybyggnad av 22st radhus och plank samt 
komplementbyggnader 

 

 

§ 269 PLÅTSLAGAREN 1 (STUREGATAN 56)  
Bygglov för tillbyggnad av flerfamiljshus (demontage 
av befintliga balkonger, montage av nya balkong inkl 
inglasning) 161 st lgh 

 

 

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

 

 

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

 

 

§ 272 BRUNSTORP 1:16 (BRUNSTORPSVÄGEN 18B) 
Bygglov för tillbyggnad av altan samt justering av trap-
pa 

 

 

§ 273 KALKONEN 7 (HERRGÅRDSVÄGEN 15) Bygglov 
för tillbyggnad av enbostadshus, inglasning av uteplats 
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§ 274 VÅRDKASEN 6 (VIKTORIAVÄGEN 17B)  
Bygglov för utvändig ändring av flerfamiljshus (ändring 
av balkonger) 

 

 

§ 275 TENHULT 24:1 (TENHULTS HERRGÅRD 1)  
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus 

 

 

§ 276 Redovisning av ej tidigare anmälda förrättningar 
 

 

§ 277 Övriga ärenden 
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§ 216  
 
Protokollets justering 
 

Stadsbyggnadsnämndens protokoll justeras onsdag den 26 maj klockan 08:30 
av ordförande Anders Samuelsson (C) och Johnny Lilja (M) med  
Niklas Sigvardsson (S) och Bengt Regné (M) som ersättare. 
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§ 217  
 
Information från räddningstjänsten 
 
Räddningschef Samuel Nyström informerar om övergripande ledning av  
räddningsinsatser.
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§ 218  
 
Fördjupad månadsuppföljning räddningstjänsten 2021 
Stbn/2021:112   042  

Sammanfattning 
För räddningstjänstens del är fyra månader för kort tid för att göra en prognos. 
Blir det ett år med kraftig ökning av insatser eller en vår/sommar med stora in-
satser i vår egen kommun, kan det bli svårt att hålla budget. Bedömningen efter 
april är att verksamheten ska inrymmas inom tilldelad budget. 

Det kan konstateras att antalet operativa utryckningar under perioden har ökat 
jämfört med både 2020 och 2019. Vidare noteras att antalet tillsyner till och 
med april är lågt och förklaras av både restriktioner med anledning av pande-
min men också av brist på personella resurser. De flesta utbildningar är pausa-
de med anledning av pandemin. Förhoppningar finns att de återupptas i höst.  

Beslutsunderlag 
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2021-05-06  
Månadsrapport april 2021 för räddningstjänsten 

Räddningstjänstens förslag 
Räddningstjänstens förslag till beslut: 

 Månadsrapport april 2021 för räddningstjänsten godkänns 
 
 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-05-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Månadsrapport april 2021 för räddningstjänsten godkänns 

 

 

Beslutet expedieras till: 
stadskontoret
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§ 219  
 
Yttrande över förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om hur 
kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt lagen om skydd 
mot olyckor   Ks/2021:248   170 
Stbn/2021:160   171  

Sammanfattning 
Jönköpings kommun har mottagit remiss om ”nya föreskrifter och allmänna råd 
om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt lagen om skydd mot 
olyckor” mot bakgrund av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps 
[MSB] utökade föreskriftsrätt. MSB:s syfte med föreskrifterna är att skapa lik-
riktning samt bidra till ökad effektivitet och struktur av den brand- och olycks-
förebyggande tillsynen i landet. 

Räddningstjänsten Jönköpings kommun ställer sig positiv till de remitterade 
handlingarna med vissa synpunkter som framförs i ärendebeskrivningen.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse, räddningstjänstens yttrande, 2021-05-10 
2. Missiv, MSB, 2021-03-31 
3. Konsekvensutredning avseende föreskrifter och allmänna råd, MSB,  

2021-03-31 
4.  Förslag (remissutgåva) till föreskrifter och allmänna råd, MSB 

Räddningstjänstens förslag 
Räddningstjänstens förslag till kommunstyrelsens beslut: 

- Räddningstjänstens tjänsteskrivelse lämnas som yttrande till MSB 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-05-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
Räddningstjänstens förslag till kommunstyrelsen: 

- Räddningstjänstens tjänsteskrivelse lämnas som yttrande till MSB 

 

 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen
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§ 220  
 
Fördjupad månadsuppföljning stadsbyggnadskontoret 2021 
Stbn/2021:104   042  

Sammanfattning 
Stadsbyggnadskontoret lämnar en prognos utan avvikelse mot driftbudget i 
årets andra fördjupade månadsuppföljning för 2021. Bedömningen är att perso-
nalkostnader och kostnader för bostadsanpassningsåtgärder kommer att inrym-
mas inom tilldelad budget. Även förvaltningens intäkter förväntas nå de budge-
terade intäktsnivåerna för helår då vi fortsatt har en hög tillströmning av ären-
den inom både bygglov- och lantmäteriavdelningen 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-10 
Fördjupad månadsrapport april 2021 för stadsbyggnadskontoret 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Fördjupad månadsrapport april 2021 för stadsbyggnadskontoret god-
känns 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-05-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Fördjupad månadsrapport april 2021 för stadsbyggnadskontoret god-

känns 

 

 

Beslutet expedieras till: 
stadskontoret
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§ 221  
 
Namnsättning av två nya gator på Samset/Åsen 
Stbn/2021:202   299  

Sammanfattning 
Namn behövs på två nya gator som kommer att byggas inom ett område som 
omfattas av en detaljplan som fått laga kraft 2021-03-01. Området är beläget i 
den södra delen av Samset och norr om Åsenvägen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med kartbilaga till stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
 Benämna gatorna Åsens allé och Norra Vännegatan 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-05-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag, 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Benämna gatorna Åsens allé och Norra Vännegatan 

 

 

 

 

 

 

Beslutet expedieras till: 
Akten
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§ 222  
 
Namnsättning av sju nya gator och två rondeller på Hedenstorp öst-
ra 
Stbn/2021:203   200  

Sammanfattning 
Namn behövs på sju nya gator och två rondeller som kommer att byggas inom 
ett område som omfattas av en detaljplan som fått laga kraft 2021-03-24. Om-
rådet är benämnt Hedenstorp östra och är beläget i huvudsak öster om He-
denstorp norra och norr om riksväg 40. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med kartbilaga till stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20. 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
 Benämna gatorna och rondellerna Björkenäsvägen, Bergkullavägen, 

Övrabovägen, Dylyckevägen, Furulundsvägen, Betesvägen,  
 Brännerivägen, Björkenäsrondellen och Hedenstorpsrondellen. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-05-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Benämna gatorna och rondellerna Björkenäsvägen, Bergkullavägen, 

Övrabovägen, Dylyckevägen, Furulundsvägen, Betesvägen,  
Brännerivägen, Björkenäsrondellen och Hedenstorpsrondellen. 

 

 

Beslutet expedieras till: 
Akten
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§ 223  
 
Information från avdelningen för översiktlig planering 
 

Översiktsplanerare Åsa Lindholm informerar om vindkraftsetablering nära 
Örserum. 
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§ 224  
 
Medborgarförslag om fler kolonilotter och kollektiva odlingsplatser 
Stbn/2021:86   330  

Sammanfattning 
Evelina Axell har inkommit med ett medborgarförslag där hon föreslår att 
kommunen ska utreda möjligheten till att införa, eller utöka, kolonilotter och 
kollektiva odlingsplatser i Jönköpings kommuns alla stadsdelar och landsbyg-
der. Stadsbyggnadskontoret föreslår att en utredning genomförs i enlighet med 
medborgarförslaget. 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om fler kolonilotter och kollektiva odlingsplatser daterat 
2021-02-17 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-16 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Förslag till kommunstyrelsen: 

 Kommunen utreder möjligheten till att införa, eller utöka, kolonilotter 
och kollektiva odlingsplatser. Medborgarförslaget tillstyrks 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-05-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Kommunen utreder möjligheten till att införa, eller utöka, kolonilotter 

och kollektiva odlingsplatser. Medborgarförslaget tillstyrks 

 

 

Beslutet expedieras till: 
Tekniska kontoret, kultur- och fritidsförvaltningen, kommunstyrelsen
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§ 225  
 
Ansökan om dispens från föreskrifter för flytbrygga med gallergrind 
i Rocksjöns naturreservat 
Stbn/2021:191   422  

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen har ansökt om dispens från naturreservatet 
Rocksjöns föreskrifter för att strax söder om kanotstadion installera en ny flyt-
brygga på 6 m*2,4 m med låsbar gallergrind. Bryggorna monteras genom att 
förankras i sjöbotten med ett ihåligt järnrör i varje hörn. Gallergrinden monte-
ras för att obehöriga inte ska gå ut på bryggan och komma åt följebåten. Dis-
pens från naturreservatets förskrifter kan enligt stadsbyggnadskontoret lämnas 
för åtgärderna då särskilda skäl i form av gynnande av rekreation och friluftsliv 
i området i enlighet med reservatets syfte, föreligger. Den invasiva arten 
parkslide finns i närområdet och måste beaktas före åtgärderna vidtas. Stads-
byggnadskontoret bedömer i övrigt att påverkan på naturvärdena är försumba-
ra.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till stadsbyggnadsnämnden 2021-05-10 
Ansökan om dispens från naturreservatet Rocksjöns föreskrifter från Kultur- 
och fritidsförvaltningen 2021-04-23 
Beslut om inrättande av reservatet Rocksjön 2010-05-11 samt 2014-02-27 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 
– Dispens ges enligt Miljöbalken 7 kap. 7 § till Kultur- och fritidsförvaltning-

en för montering av flytbrygga med gallergrind söder om kanotstadion 
– Åtgärderna ska utföras såsom de beskrivits i dispensansökan och enligt till 

ansökan bifogade dokument  
– Anmälan/ansökan om vattenverksamhet ska vid behov göras till handläg-

gande myndighet innan åtgärder utförs 
Kontakt med reservatsförvaltaren tekniska kontoret ska tas före åtgärderna 
för att minimera risken för spridning av parkslide 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-05-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
– Dispens ges enligt Miljöbalken 7 kap. 7 § till Kultur- och fritidsförvaltning-

en för montering av flytbrygga med gallergrind söder om kanotstadion 
– Åtgärderna ska utföras såsom de beskrivits i dispensansökan och enligt till 

ansökan bifogade dokument  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

– Anmälan/ansökan om vattenverksamhet ska vid behov göras till handläg-
gande myndighet innan åtgärder utförs 
Kontakt med reservatsförvaltaren tekniska kontoret ska tas före åtgärderna 
för att minimera risken för spridning av parkslide 

 

 

Beslutet expedieras till: 
Arkiv/kultur- och fritidsförvaltningen



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden  2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 226  
 
Information från utvecklings- och trafikavdelningen 
 

Sammanträdespunkten utgår då ingen information från utvecklings- och  
trafikavdelningen föreligger.



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 227  
 
Uppsägning avtal JCDecaux 
Stbn/2021:204   509  

Sammanfattning 
Jönköpings kommun har sedan 1991 haft ett avtal med JCDecaux avseende vä-
derskydd, stadspelare, informationstavlor, toaletter mm. Uppsägning av avtalet 
ska göras senast 24 månader före utgången av avtalstiden som är 2023-12-31, 
vilket innebär att uppsägning ska skickas med rekommenderat brev och vara 
utkvitterat av JCDecaux senast 2021-12-31. Stadsbyggnadsnämnden behöver 
därmed godkänna att samtliga avtal med JCDecaux Sverige AB sägs upp om-
gående för att upphöra 2023-12-31. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-10 
Uppsägning av avtal 2021-04-27 
Avtal JCDecaux 
 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Godkänna att samtliga avtal med JCDecaux Sverige AB sägs upp  
omgående för att upphöra 2023-12-31 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-05-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Godkänna att samtliga avtal med JCDecaux Sverige AB sägs upp  

omgående för att upphöra 2023-12-31



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 228  
 
Medborgarförslag om att anlägga en gång- och cykelväg m.m. utmed 
del av Åsastigen i Taberg 
Stbn/2021:145   512  

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit om önskemål om att anlägga en gång- och 
cykelbana utefter Åsastigen i Taberg mellan Sjögatan och Norra Vägen. I sam-
ma medborgarförslag har också föreslagits en tydligare gångpassage över Sjö-
vägen samt att ersätta en parkering som byggs bort. 

Förslagslämnaren skriver att vägbanan utmed Åsastigen mellan Sjövägen och 
Norra vägen är smal och cirka 6 m bred och saknar gångbana. Här har fotgäng-
are att samsas med biltrafik på samma yta. Vägavsnittet som är ca 250m är far-
ligt och utmanande för oskyddade fotgängare. En säker tillgänglighet till fri-
luftsområde är nödvändigt för att trygga fotgängares promenader utmed detta 
vägavsnitt. 

Stadsbyggnadskontoret har kriterier för hur cykelobjekt ska prioriteras och an-
ser att de ska användas när beslut på vilka objekt som ska byggas tas. 

Den grusade yta som ibland använts som parkeringsyta har aldrig varit tänkt 
som det och kommer inte att ersättas. 

Passagen över Sjövägen utreds vidare och kommer eventuellt att ses över i 
samband med byggnationerna i området. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-12 
Medborgarförslag 2021:145 
 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Stadsbyggnadsnämnden beslutar om att gång- och cykelbana utefter 
Åsastigen ska prioriteras och bedömas tillsammans med övriga gång- 
och cykelobjekt inom kommunen enligt de kriterier som togs fram till-
sammans med cykelprogrammet 

 Den grusyta i terrängen som ibland använts att parkera bilar på kommer 
därför inte att ersättas med någon parkeringsplats 

 Låta Stadsbyggnadskontoret se över passagen över Sjövägen 
 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-05-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Moderaterna instämmer i Anders Samuelssons yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Stadsbyggnadsnämnden beslutar om att gång- och cykelbana utefter 

Åsastigen ska prioriteras och bedömas tillsammans med övriga gång- 
och cykelobjekt inom kommunen enligt de kriterier som togs fram till-
sammans med cykelprogrammet 

 Den grusyta i terrängen som ibland använts att parkera bilar på kommer 
därför inte att ersättas med någon parkeringsplats 

 Låta Stadsbyggnadskontoret se över passagen över Sjövägen 

 

 

Beslutet expedieras till: 
Förslagsställaren



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden  2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 229  
 
Information från planavdelningen 
 

Sammanträdespunkten utgår då ingen information från planavdelningen  
föreligger.



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 230  
 
Kommunalt bostadsförsörjningsprogram,  2021-2026 
Stbn/2021:141   219  

Sammanfattning 
Tekniska nämnden har remitterat förslag till Kommunalt Bostads-försörjnings-
program för 2021-2026. 

Beslutsunderlag 
KBFP 2021-2026 finns på kommunens hemsida : 
Kommunalt Bostadsförsörjningsprogram 
Remiss missiv från Tekniska kontoret (TN/2021:84) 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

- Stadsbyggnadsnämnden har inga erinringar mot förslaget till Kommu-
nalt Bostadsförsörjningsprogram 2021-2026. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-05-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag med 
nedanstående tillägg. 

 Stadsbyggnadsnämnden vill i övrigt hänvisa till respektive partis re-
missyttrande 

 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Stadsbyggnadsnämnden har inga erinringar mot förslaget till Kommu-

nalt Bostadsförsörjningsprogram 2021-2026 
 Stadsbyggnadsnämnden vill i övrigt hänvisa till respektive partis  

remissyttrande 
 

Beslutet expedieras till: 
Tekniska nämnden



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 231  
 
Boverkets promemoria Önskemål om utökat bemyndigande att med-
dela föreskrifter för friytor för lek och utevistelse vid skolor,            
förskolor, fritidshem och annan jämförlig verksamhet 
Stbn/2021:169   332  

Sammanfattning 
Boverket har i en PM aviserat förslag till ändring i kap. 10. 9 § plan- och bygg-
förordningen, (2011:338), PBF. Förslaget avser ett utökat bemyndigande för 
Boverket att meddela föreskrifter om friyta för förskola, grundskola, samt fri-
tidshem och annan jämförlig verksamhet. Sammanfattningsvis anser Boverket 
att det mest effektiva skulle vara att ta fram föreskrifter på friyta för lek och 
utevistelse vid fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-11 
Remissunderlag ”Önskemål om utökat bemyndigande att meddela föreskrifter 
för friytor för lek och utevistelse vid skolor, förskolor, fritidshem och annan 
jämförlig verksamhet” 2021-03-23 
 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Förslag till kommunstyrelsen 

- Stadsbyggnadsnämnden lämnar tjänsteskrivelse 2021-05-11 som yttran-
de på remissen 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-05-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
- Stadsbyggnadsnämnden lämnar tjänsteskrivelse 2021-05-11 som yttran-

de på remissen 
 
Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet. 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 232  
 
Ansökan om planbesked_Norrahammars Månstorp 2:6 Beslut om 
planbesked 
Stbn/2021:27   214  

Sammanfattning 
Ansökan om planbesked har inkommit till Stadsbyggnadskontoret 2020-12-02 
gällande 3 – 8 friliggande enbostadshus på fastigheten Norrahammars-Mån-
storp 2:6. 

Stadsbyggnadskontoret anser att det inte är lämpligt och föreslår att ge negativt 
planbesked. Bedömningen grundar sig i platsens läge och topografi samt att 
platsen består av jordbruksmark. Avgörande frågor om angöring, höjdsättning 
och bostadsområdet som en helhet hade behövt tas omhand på ett övergripande 
och samordnat sätt i föregående planarbete för Hovslätts ängar etapp 1 eller 2 
för att förslaget skulle vara lämpligt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-12 
Underlag för planbesked 2021-05-12 
Yttrande från sökande 2021-05-06 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Negativt planbesked lämnas för fastigheten Norrahammars-Månstorp 
2:6 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-05-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Negativt planbesked lämnas för fastigheten Norrahammars-Månstorp 

2:6 

 

Beslutet expedieras till: 
Sökande



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 233  
 
Detaljplan för Stensholm 1:425 m.fl. Fagerslätt Östra Etapp 2 Beslut 
om planbesked 
Stbn/2021:137   214  

Sammanfattning 
Tekniska kontoret har ansökt om planbesked för del av Stensholm 1:425. Om-
rådet ingår i ett i översiktsplanen utpekat exploateringsområde för bostäder. År 
2015 godkändes ett planprogram för området, Fagerslätt Östra. Planprogram-
met ska utgöra vägledande underlag vid följande detaljplanearbete. 

Planprogrammets godkännande anses vara likställt med beslut om positivt 
planbesked varför planarbete för ansökt område kan påbörjas. Därtill tas ytter-
ligare markområden med i prövningen. Planläggning av ett större sammanhang 
kan innebära samordningsfördelar av olika slag och en bättre struktur- och ge-
staltningsmässig helhet. Markanvändningen som ska prövas är i huvudsak bo-
stad. 

Beslutsunderlag 
Planprogram 2015-08-20 
Tjänsteskrivelse 2021-05-11 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Positivt planbesked har givits i och med godkännande av planprogram-
met och planarbete för norra delen av området Stensholm 1:425 m.fl. 
kan startas under år 2021 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-05-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Positivt planbesked har givits i och med godkännande av planprogram-

met och planarbete för norra delen av området Stensholm 1:425 m.fl. 
kan startas under år 2021 

 

 

Beslutet expedieras till: 
Sökande



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 234  
 
Detaljplan för Ljungarp 1:9 Beslut om samråd 
Stbn/2020:430   214  

Sammanfattning 
Planområdet är beläget i östra Tenhult och planförslaget har upprättats med 
syfte att möjliggöra uppförandet av cirka 6 stycken friliggande enbostadshus på 
Ljungarp 1:9 och del av Ljungarp 24:47. Syftet är även att möjliggöra byggna-
tion av 2 stycken flerbostadshus på Ljungarp 1:20 samt uppförandet av en 
kommunal gata med vändplan och område för nätstation. Fastigheterna 
Ljungarp 1:7, Ljungarp 1:28 och Ljungarp 1:35 ingår även i detaljplanen med 
syftet att tillgodose utrymme för teknisk försörjning, möjliggöra förtätning 
samt för att få ett sammanhängande planområde. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2021-05-12 
- Planbeskrivning 2021-05-12 
- Plankarta 2021-05-12 
- Behovsbedömning 2021-05-12 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Detaljplanen för Ljungarp 1:9 m.fl., daterad 2021-05-12, godkänns 
för samråd 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-05-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Detaljplanen för Ljungarp 1:9 m.fl., daterad 2021-05-12, godkänns 

för samråd 

Beslutet expedieras till: 
Akten



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 235  
 
Redovisning av inkomna meddelanden till stadsbyggnadsnämnden 
Stbn/2020:13   000  

Beslutsunderlag 
Förteckning över inkomna meddelande att redovisa 2021-05-20 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-05-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att Förteckning över inkomna  
meddelande att redovisa 2021-05-20 godkänns.   
  

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Förteckning över inkomna meddelande att redovisa 2021-05-20 

godkänns 
 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 236  
 
Redovisning av stadsbyggnadsnämndens delegationsbeslut 
Stbn/2020:12   000  

Beslutsunderlag 
Förteckning över anmälda delegationsbeslut 2021-05-20 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-05-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att Förteckning över anmälda  
delegationsbeslut 2021-05-20 godkänns. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Förteckning över anmälda delegationsbeslut 2021-05-20 godkänns 

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden  2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 237  
 
Information från staben 
 

Stadsarkitekt Bengt Mattias Carlsson samt Daniel Håkansson, avdelningschef 
och Claudia Vlad, projektutvecklare tekniska kontoret, informerar om arbetet 
med ny förvaltningsbyggnad.



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden  2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 238  
 
Information från bygglovavdelningen 
 

Sammanträdespunkten utgår då ingen information från bygglovavdelningen  
föreligger.



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 239  
 
SVENSTORP 1:7 (SVENSTORP 7) Förhandsbesked för nybyggnad 
av enbostadshus 
BL 2020-001775     

Sammanfattning 
Ansökan gäller förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på del av fas-
tigheten Svenstorp 1:7. 

Den aktuella platsen är belägen ca 1,7 km nordväst om Järsnäs kyrka och utan-
för strandskyddsområdet från sjön Lillsjön. Marken består främst av jordbruks-
mark ( betesmark). Platsen är lätt kuperad och på har flera odlingsrösen samt en 
stenmur. Placering innebär att jordbruksmark tas i anspråk.  

Stadsbyggnadskontorets utomplansgrupp har besiktat platsen. Stadsbyggnads-
kontoret avstyrker ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-04-30 
Ärendebeskrivning   2021-04-30 
Översiktskarta skala 1:5000 2021-04-30 
Fotografier    2021-04-23  
Fasad/plan/sektionsritning garage 2020-08-20 
Ansökan    2020-08-20 
Planritning    2020-08-20 
Fasadritning    2020-08-20 
Yttrande Skrivelse, sökande 2021-01-10 
Karta    2021-02-14 
Yttrande Skrivelse, sökande 2021-05-12 
Karta, ortofoto  2021-05-17 
Remissvar Länsstyrelsen  2021-05-06 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

 Debitering 5 676kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-05-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att ansökan om förhandsbesked be-
viljas med motivering enligt nedan. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Den sökta byggnationen är ett led i generationsskifte på fastigheten där dottern 
till markägarna ska ta över driften av brukningsenheten. 
Den sökta platsen ligger nära annan befintlig bebyggelse och ansluter direkt till 
den befintliga vägen.  
Sökande har tidigare ansökt om ett annat läge som låg på brukningsvärd åker-
mark. Efter dialog med ordförande/2:e vice ordförande har sökande nu justerat 
sin ansökan till befintligt läge. Det nu sökta läget är på stenig betesmark av 
sämre kvalité. Byggnation på sökta platsen innebär heller ingen avskärning av 
betet för brukningsenheten. Påverkan på brukningsenheten blir därför margi-
nell. 
Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget att ett positivt förhandsbesked i 
detta fall innebär en lämplig användning av markresurser. 

Moderaterna och Sverigedemokraterna instämmer i Anders Samuelsson  
yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt Anders 

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

 
Villkor 
I samråd med bygglovavdelningen skall bebyggelsen ges en utformning enligt 
traditionell lantlig stil som i volym och färg är väl anpassad till tomtplatsen och 
landskapsbilden. 
Taket skall förses med tegelröda takpannor, eller med annat som stadsbygg-
nadsnämnden prövar lämpligt. 
 
Giltighetstid 
Beslutet gäller i två år från den dag då förhandsbeskedet vunnit laga kraft och 
är bindande för stadsbyggnadsnämnden vid den kommande bygglovsprövning-
en, om ansökan görs inom denna tid. 

Övriga upplysningar 
Åtgärden får laga kraft tidigast fyra veckor efter att beslutet har annonserats i 
Post- och Inrikes Tidningar. 
  
Ett beviljat förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden för-
rän bygglov sökts och beviljats. I samband med ansökan om bygglov ska kon-
trollansvarig anges. 
  
Samråd med bygglovavdelningen bör ske innan bygglov söks för anpassning 
enligt villkor avseende utformning och gestaltning av bebyggelsen för att väl 
passa in i landskapsbilden. 
  
Tillstånd för enskild VA-anläggning ska sökas hos Miljö- och hälsoskyddskon-
toret. 
  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

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. 
  
Som sökanden har du skyldighet att begära om eventuell arkeologisk utredning 
hos Länsstyrelsen. 
 
Debitering 
5 676kr  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 
 

Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 240  
 
BOTTNARYDS-ÄLGARYD 7:1 Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus med carport 
BL 2021-000248     

Sammanfattning 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Platsen ligger ca 5 km syd-
väst om Bottnaryds kyrka. Den aktuella platsen utgörs idag av ungskog och det 
finns inga hinder utifrån översiktsplanen. Stadsbyggnadskontoret tillstyrker an-
sökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-04-26 
Ärendebeskrivning   2021-04-26 
Fotografier   2021-04-23 
Översiktskarta, skala 1:5000 2021-02-05 
Ansökan    2021-02-05 
Situationsplan/tomtkarta   2021-02-05 
Karta Översiktskarta  2021-02-09 
Fotografi    2021-02-05 
Illustration    2021-02-05 
Fotografi    2021-02-05 
Fotografi    2021-02-05 
Plan- och sektionsritning   2021-02-05 
Fasadritning    2021-02-05 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-
skrivning. 

 Debitering 5 712kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-05-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar enligt förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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

Giltighetstid 
Beslutet gäller i två år från den dag då förhandsbeskedet vunnit laga kraft och 
är bindande för stadsbyggnadsnämnden vid den kommande bygglovsprövning-
en, om ansökan görs inom denna tid. 

Övriga upplysningar 
Åtgärden får laga kraft tidigast fyra veckor efter att beslutet har annonserats i  
Post- och Inrikes Tidningar.  
 
Ett beviljat förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden för-
rän bygglov sökts och beviljats. I samband med ansökan om bygglov ska kon-
trollansvarig anges.  
 
Samråd med bygglovavdelningen bör ske innan bygglov söks för anpassning 
enligt villkor avseende utformning och gestaltning av bebyggelsen för att väl 
passa in i landskapsbilden. Enbostadshuset bör utformas med rött sadeltak av 
lertegel eller betongpannor, eller vad stadsbyggnadskontoret bedömer lämpligt.  
 
Tillstånd för enskild VA-anläggning ska sökas hos Miljö- och hälsoskyddskon-
toret.  
 
Ansökan om lantmäteriförrättning bör ske snarast efter att förhandsbesked be-
viljats och fått laga kraft.  
 
För ny adress på landet tag kontakt med lantmäteriavdelningen, Helen Lerge 
036-10 52 94.  
 
Som sökanden har du skyldighet att begära om eventuell arkeologisk utredning 
hos Länsstyrelsen.  
 
Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2021-02-05 och beslut 
fattades 2021-05-22. Det innebär att handläggningen överskrider lagstadgad 
period med 6 veckor. Avgiften reduceras med 2856 kr - med stöd av 12 kap. 8 
a § plan- och bygglagen (2010:900).  
 
Debitering 
5 712kr  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 
 

Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 241  
 
UPPGRÄNNA 2:6 (UPPGRÄNNA LÄNSMANSGÅRD 2) Förhands-
besked för nybyggnad av 3 enbostadshus 
BL 2021-000061     

Ärendet utgår från dagens sammanträde



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 242  
 
TUNNERSTAD 5:15 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus 
BL 2020-001765     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.  
Stadsbyggnadskontorets utomplansgrupp har inte varit på plats. Bedömning har 
gjorts utifrån flygfoton.  
Fastigheten är belägen på Visingsö, ca 0,5 km väster om Tunnerstad och marken 
består främst av jordbruksmark. Avsedd placering ligger intill befintlig bebyggelse 
i direkt anslutning till befintlig väg.  
Placering innebär att jordbruksmark tas i anspråk, jordbruksmark som enligt ÖP är 
en del av stora öppna jordbrukslandskapen.  
Åtgärden bedöms därmed strida mot 3 kap 4 § MB. Stadsbyggnadskontoret avstyr-
ker ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-05 
Ärendebeskrivning  2021-05-05 
Ansökan  2021-04-02 
Yttrande   2021-04-02 
Situationsplan/tomtkarta  2020-11-05 
Karta   2020-08-19 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

 Debitering 5 676 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-05-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Moderaterna instämmer i Anders Samuelssons yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked kan inte tillåtas med motivering enligt 

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

 
Debitering 
5 676 kr  

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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. 
  
 

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 
 

Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 243  
 
NORRA HÖKHULT 1:3 Förhandsbesked för nybyggnad av enbo-
stadshus 
BL 2021-000378     

Sammanfattning 
Förhandsbeskedet för nybyggnad av enbostadshus och garage/maskinhall. Plat-
sen ligger ca 7 km nordväst om Taberg centrum, riktning Nissavägen. Den ak-
tuella platsen utgörs idag av relativ platt mark bevuxen med blandning av skog 
och ungskog. Stadsbyggnadskontoret tillstyrker ansökan.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-04-26 
Ärendebeskrivning   2021-04-26 
Översiktskarta  2021-04-26 
Sammanställning e-tjänst   2021-02-23 
Fotografi    2021-02-23 
Situationsplan/tomtkarta   2021-02-23 
Situationsplan/tomtkarta   2021-02-23 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-
skrivning. 

 Debitering 6 854 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-05-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Moderaterna instämmer i Anders Samuelssons yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-

skrivning. 
 Debitering 6 854 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Giltighetstid 
Beslutet gäller i två år från den dag då förhandsbeskedet vunnit laga kraft och 
är bindande för stadsbyggnadsnämnden vid den kommande bygglovsprövning-
en, om ansökan görs inom denna tid. 

Övriga upplysningar 
Åtgärden får laga kraft tidigast fyra veckor efter att beslutet har annonserats i  
Post- och Inrikes Tidningar.  
 
Ett beviljat förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden för-
rän bygglov sökts och beviljats. I samband med ansökan om bygglov ska kon-
trollansvarig anges.  
 
Samråd med bygglovavdelningen bör ske innan bygglov söks för anpassning 
enligt villkor avseende utformning och gestaltning av bebyggelsen för att väl 
passa in i landskapsbilden. Enbostadshuset bör utformas med rött sadeltak av 
lertegel eller betongpannor, eller vad stadsbyggnadskontoret bedömer lämpligt.  
 
Tillstånd för enskild VA-anläggning ska sökas hos Miljö- och hälsoskyddskon-
toret.  
 
Ansökan om lantmäteriförrättning bör ske snarast efter att förhandsbesked be-
viljats och fått laga kraft.  
 
För ny adress på landet tag kontakt med lantmäteriavdelningen, Helen Lerge 
036-10 52 94.  
 
Som sökanden har du skyldighet att begära om eventuell arkeologisk utredning 
hos Länsstyrelsen.  
 
Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2021-02-23 och beslut 
fattades 2021-05-20. Det innebär att handläggningen överskrider lagstadgad 
period med 3 veckor. 
 
Avgiften reduceras med 1 714 kr - med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och byggla-
gen (2010:900).  

Debitering 
6 854 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 
 

Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 244  
 
VADBINDARETORP 2:1 (VADBINDARETORP 1) Förhandsbe-
sked för nybyggnad av enbostadshus 
BL 2021-000442     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, på delar av 
fastigheten Vadbindaren 2:1. Den aktuella fastigheten är belägen ca 1 km nord-
väst om Månsarps kyrka. Platsen för byggnation består av gles skog främst tall 
och angränsar till jordbruksmark. Stadsbyggnadskontoret tillstyrker ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2021-04-26 
Ärendebeskrivning    2021-04-26 
Fotografier     2021-04-23 
Översiktskarta skala 1:5000  2021-03-12 
Ansökan     2021-03-01 
Kartutdrag     2021-03-01 
Översiktskarta    2021-03-01 
Förenklad nybyggnadskarta   2021-03-20 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-
skrivning. Ansökan beviljas. 

 Debitering 8 568kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-05-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Moderaterna instämmer i Anders Samuelssons yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-

skrivning. Ansökan beviljas. 
 Debitering 8 568kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Giltighetstid 
Beslutet gäller i två år från den dag då förhandsbeskedet vunnit laga kraft och 
är bindande för stadsbyggnadsnämnden vid den kommande bygglovsprövning-
en, om ansökan görs inom denna tid. 

Övriga upplysningar 
Åtgärden får laga kraft tidigast fyra veckor efter att beslutet har annonserats i  
Post- och Inrikes Tidningar.  
 
Ett beviljat förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden för-
rän bygglov sökts och beviljats. I samband med ansökan om bygglov ska kon-
trollansvarig anges.  
 
Samråd med bygglovavdelningen ska 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. Storleken på den nya fastigheten beslutas i samband 
med förrättningen.  
 
För ny adress på landet tag kontakt med lantmäteriavdelningen, Helen Lerge 
036-10 52 94.  
 
Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2021-03-20 och beslut 
fattades 2021-05-20. Det innebär att handläggning sker inom lagstadgad peri-
od.  

Debitering 
8 568kr  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 
 

Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 245  
 
TOVRIDA 1:3 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med 
ekonomibyggnad 
BL 2021-000053     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 
Tovrida 1:3. Platsen är belägen ca 1,3 km norr om Stensjön och ca 2,7 km syd-
väst om Lekeryds kyrka. Platsen är lätt kuperad och är delvis trädbevuxen. 
Stadsbyggnadskontoret tillstyrker ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-05-10 
Ärendebeskrivning   2021-05-10 
Ansökan    2021-01-12 
Skrivelse    2021-01-12 
Karta    2021-01-12 
Karta 1:2000   2021-01-18 
Översiktskarta 1:10000  2021-01-18 
Remissvar    2021-02-02 
Remissvar    2021-02-07 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-
skrivning.  

 Debitering 5 712kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-05-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Moderaterna instämmer i Anders Samuelssons yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-

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

 
Villkor 
I samråd med bygglovavdelningen skall bebyggelsen ges en utformning enligt 
traditionell lantlig stil som i volym och färg är väl anpassad till tomtplatsen och 
landskapsbilden.  
Taket skall förses med tegelröda takpannor, eller med annat som stadsbygg-
nadsnämnden prövar lämpligt.  
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Giltighetstid 
Beslutet gäller i två år från den dag då förhandsbeskedet vunnit laga kraft och 
är bindande för stadsbyggnadsnämnden vid den kommande bygglovsprövning-
en, om ansökan görs inom denna tid. 

Övriga upplysningar 
Åtgärden får laga kraft tidigast fyra veckor efter att beslutet har annonserats i  
Post- och Inrikes Tidningar.  
 
Ett beviljat förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden för-
rän bygglov sökts och beviljats. I samband med ansökan om bygglov ska kon-
trollansvarig anges.  
 
Samråd med bygglovavdelningen bör ske innan bygglov söks för anpassning 
enligt villkor avseende utformning och gestaltning av bebyggelsen för att väl 
passa in i landskapsbilden.  
 
Tillstånd för enskild VA-anläggning ska sökas hos Miljö- och hälsoskyddskon-
toret.  
 
Ansökan om lantmäteriförrättning bör ske snarast efter att förhandsbesked be-
viljats och fått laga kraft.  
 
För ny adress på landet tag kontakt med lantmäteriavdelningen, Helen Lerge 
036-10 52 94. 
 
Som sökanden har du skyldighet att begära om eventuell arkeologisk utredning 
hos Länsstyrelsen.  
 
Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2021-01-12 och beslut 
fattades 2021-05-20. Det innebär att handläggningen överskrider lagstadgad 
period. Avgiften reduceras med 2856kr - med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och 
bygglagen (2010:900).  

Debitering 
5 712kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 
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Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Sökande (fastighetsägare) 
  
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
Grannar med erinran, fastighet Tovrida 1:7 samt Tovrida 1:72. 
  
Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
  
Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
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Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00
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§ 246  
 
ERSTAD 8:3 Strandskyddsdispens för nybyggnad av anläggning 
BL 2021-000837     

Sammanfattning 
Ansökan avser strandsskyddsdispens för nybyggnation av fågeltorn på Vi-
singsö.  
Byggnationen sker inom strandskyddsområdet för Vättern. 
Stadsbyggnadskontoret tillstyrker ansökan.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-05-10 
Ärendebeskrivning   2021-05-10 
Översiktskarta  2021-05-10  
Ansökan   2021-04-13 
Ortofoto    2021-04-13 
Perspektivritning   2021-04-13 
 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av fågeltorn beviljas. 
Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 3 Miljöbalken (1998:808), 
behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet 
och behovet inte kan tillgodoses utanför området.  

 Debitering 2 856 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-05-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av fågeltorn beviljas. 

Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 3 Miljöbalken (1998:808), 
behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet 
och behovet inte kan tillgodoses utanför området.  

 Debitering 2 856 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 bygglovpliktig och startbesked krävs innan åtgärden får påbörjas.  

Ansökan om bygglov handläggs i ett separat ärende med diarienummer 2021-
431. 

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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§ 247  
 
GRÄNNA 5:10 Strandskyddsdispens för nybyggnad av transforma-
torstation 
BL 2021-000879     

Sammanfattning 
Ansökan avser strandsskyddsdispens för nybyggnation av transformatorstation. 
Byggnationen sker inom strandskyddsområdet för sjön Vättern och den tomt-
plats som tas i anspråk överensstämmer med byggnadens yta på mark. Stads-
byggnadskontoret tillstyrker ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-04-21 
Ärendebeskrivning  2021-04-21 
Översiktskarta  2021-04-21  
Fasad/plan/sektionsritning   2021-04-16 
Förenklad nybyggnadskarta  2021-04-16 
Sammanställning e-tjänst   2021-04-16 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorsta-

tion beviljas. Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 5 Miljöbalken 
(1998:808), då området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett ange-
läget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Tomt-
platsen är begränsad till den yta som transformatorstationen upptar på 
mark.  

 Debitering 2 856kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-05-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorsta-

tion beviljas. Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 5 Miljöbalken 
(1998:808), då området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett ange-
läget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Tomt-
platsen är begränsad till den yta som transformatorstationen upptar på 
mark.  

 Debitering 2 856kr – 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.  
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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 856kr 

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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§ 248  
 
STRÖMSBERG 3:5 (STRÖMSBERGS GÅRD 8) Strandskyddsdis-
pens för nybyggnad av komplementbostadhus 
BL 2021-000867     

Sammanfattning 
Ansökan avser strandsskyddsdispens för nybyggnation av komplementbostadshus. 
Hela fastigheten bedöms vara ianspråktaget och därmed kan en dispens medges.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-04-19 
Ärendebeskrivning   2021-04-19 
Ansökan   2021-04-14 
Situationsplan/tomtkarta   2021-04-14 
Planritningar   2021-04-14 
Fasadritningar   2021-04-14 
Fotografier   2021-04-14 
Situationsplan/tomtkarta   2021-04-14 
Karta    2021-05-10 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbo-
stadshus beviljas. Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 1 Miljö-
balken (1998:808), hela fastigheten bedöms vara ianspråktaget och som 
tomt är markerad på situationsplan 2021-04-14.  

 Debitering 2 856 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-05-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Moderaterna instämmer i Anders Samuelssons yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbo-

stadshus beviljas. Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 1 Miljö-
balken (1998:808), hela fastigheten bedöms vara ianspråktaget och som 
tomt är markerad på situationsplan 2021-04-14.  

 Debitering 2 856 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

Jäv 
Johan Edvardsson (SD) anmäler jäv. 
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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 bygglovpliktig och 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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§ 249  
 
SÖDRA BOTARP 1:36 Strandskyddsdispens för nybyggnad av 
transformatorstation 
BL 2021-000509     

Sammanfattning 
Ansökan avser strandsskyddsdispens för nybyggnation av transformatorstation. 
Byggnationen sker inom strandskyddsområdet för sjön Bunn. Stadsbyggnads-
kontoret tillstyrker ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen   2021-03-29 
Ärendebeskrivning   2021-03-29 
Fasad/plan/sektionsritning  2021-03-08 
Situationsplan  2021-03-08 
Karta   2021-05-10 
Ansökan   2021-03-08 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorsta-
tion beviljas. Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 5 Miljöbalken 
(1998:808), då området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett ange-
läget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Tomt-
platsen är begränsad till den yta som transformatorstationen upptar på 
mark.  

 Debitering 2 856kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-05-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorsta-

tion beviljas. Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 5 Miljöbalken 
(1998:808), då området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett ange-
läget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Tomt-
platsen är begränsad till den yta som transformatorstationen upptar på 
mark.  

 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 bygglovpliktig och startbesked krävs innan åtgärden får påbörjas.  

Ansökan om bygglov handläggs i ett separat ärende med diarienummer 2021-
428. 

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

Debitering 
2 856 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 
 

Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 250  
 
GRÄNNA 5:1 (AMIRALSVÄGEN 73) Strandskyddsdispens för    
nybyggnad av mastskjul 
BL 2021-001056     

Sammanfattning 
Ansökan avser strandsskyddsdispens för nybyggnation av mastskjul. Stadsbygg-
nadskontoret har besiktat platsen. Stadsbyggnadskontoret bedömer att strands-
skyddsdispens kan medges utifrån det allmänna intresset som med sin funktion 
måste ligga vid vattnet.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-05-10 
Ärendebeskrivning   2021-05-10 
Översiktskarta  2021-05-10 
Ritning, tomtplatsavgränsning 2021-05-10 
Fotografi    2021-05-06 
Ansökan    2021-05-04 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av mastskjul beviljas. 
Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c punkt 3 Miljöbalken (1998;808), 
området behöver tas i anspråk för att tillgodose etta angeläget allmänt 
intresse som med sin funktion måste ligga vid vattnet. Området som tas 
i anspråk är begränsat till mastskjulets yta på mark enligt tomtplatsav-
gränsning 2021-05-10.  

 Debitering 2 856 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-05-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av mastskjul beviljas. 

Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c punkt 3 Miljöbalken (1998;808), 
området behöver tas i anspråk för att tillgodose etta angeläget allmänt 
intresse som med sin funktion måste ligga vid vattnet. Området som tas 
i anspråk är begränsat till mastskjulets yta på mark enligt tomtplatsav-
gränsning 2021-05-10.  

 Debitering 2 856 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
 
 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

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 bygglovpliktig och startbesked krävs innan åtgärden får påbörjas.  

Ansökan om bygglov handläggs i ett separat ärende med diarienummer 2021-
86. 

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

Debitering 
2 856 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 
 

Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 251  
 
LILLA ÅSA 23:165 Strandskyddsdispens för nybyggnad av       
pumpstation 
BL 2021-000391     

Sammanfattning 
Ansökan avser strandsskyddsdispens för nybyggnation av pumpstation. 
Byggnationen sker inom strandskyddsområdet för Sörsjön. 
Stadsbyggnadskontoret tillstyrker ansökan.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-03-03 
Ärendebeskrivning   2021-03-03 
Ansökan    2021-01-03 
Förenklad nybyggnadskarta  2021-01-03 
Fasad/plan/sektionsritning   2021-01-03 
Karta    2021-05-10 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av pumpstation bevil-
jas. Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 5 Miljöbalken 
(1998:808), då området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett ange-
läget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Tomt-
platsen är begränsad till den yta som pumpstationen upptar på mark.   

 Debitering 2 856 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-05-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av pumpstation bevil-

jas. Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 5 Miljöbalken 
(1998:808), då området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett ange-
läget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Tomt-
platsen är begränsad till den yta som pumpstationen upptar på mark.   

 Debitering 2 856 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
 

 

 

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

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 bygglovpliktig och startbesked krävs innan åtgärden får påbörjas.  

Ansökan om bygglov handläggs i ett separat ärende med diarienummer 2021-
294. 

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

Debitering 
2 856 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 
 

Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 252  
 
TUNET 6 (ÅBOLIDSRINGEN 86) Bygglov för tillbyggnad av par-
hus (utbyggnad av balkong) 
BL 2021-000474     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om bygglov för tillbyggnad av parhus (utbyggnad av 
balkong).  

Stadsbyggnadskontoret föreslår att ansökan om bygglov för tillbyggnad av par-
hus, utbyggnad av balkong, avslås. Stadsbyggnadskontoret bedömer att den 
sammanlagda avvikelsen (placering delvis på punktprickad mark samt över-
skridande av byggrätt) inte kan ses som en liten avvikelse. 

Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse  2021-04-26 
Ärendebeskrivning                              2021-04-26 
Översiktskarta  2021-04-26 
Yttrande                                               2021-05-06 
Remissvar                                            2021-04-24 
Remissvar                                            2021-04-22 
Sammanställning e-tjänst   2021-03-04 
Plan- och fasadritningar   2021-03-04 
Situationsplan/tomtkarta   2021-03-11 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning. 
 Debitering 1 234 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-05-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Sverigedemokraterna instämmer i Anders Samuelssons yrkande. 

Moderaterna yrkar att ansökan om bygglov beviljas. 

Kristdemokraterna instämmer i Moderaternas yrkande. 

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning. 
 Debitering 1 234 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

Reservationer 
Moderaterna och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Debitering 
1 234 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 
 

Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 253  
 
TUNET 7 (ÅBOLIDSRINGEN 88) Bygglov för tillbyggnad av par-
hus (utbyggnad av befintlig balkong) 
BL 2021-000476     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om bygglov för tillbyggnad av parhus, utbyggnad av 
befintlig balkong. 

Stadsbyggnadskontoret föreslår att ansökan om bygglov för tillbyggnad av par-
hus, utbyggnad av befintlig balkong, avslås. Stadsbyggnadskontoret bedömer 
att den sammanlagda avvikelsen (placering på punktprickad mark dvs. mark 
som inte får bebyggas och överstigande av byggrätten) inte kan ses som en li-
ten avvikelse. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-04-26 
Ärendebeskrivning   2021-04-26 
Sammanställning e-tjänst   2021-03-04 
Plan- och fasadritningar   2021-03-04 
Situationsplan/tomtkarta   2021-03-11 
Översiktskarta   2021-04-26 
Remissvar                         2021-04-22 
Remissvar                         2021-04-24 
Yttrande                                               2021-05-06 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning.  
 Debitering 1 234 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-05-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Sverigedemokraterna instämmer i Anders Samuelssons yrkande. 

Moderaterna yrkar att ansökan om bygglov beviljas. 

Kristdemokraterna instämmer i Moderaternas yrkande. 

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

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning.  
 Debitering 1 234 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

Reservationer 
Moderaterna och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Debitering 
1 234 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 
 

Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 254  
 
KORTEBO 4:9 (EBBA RAMSAYS VÄG 108) Bygglov för nybygg-
nad av flerfamiljshus samt installation av eldstad, mur, plank och 
komplementbyggnad 
BL 2021-000552     

Sammanfattning 
Ansökan avser nybyggnad av flerbostadshus samt installation av eldstad, mur, 
plank och komplementbyggnad inom detaljplanerat område. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-05-11 
Ärendebeskrivning   2021-05-10 
Översiktskarta  2021-05-11 
Situationsplan/tomtkarta   2021-03-11 
Perspektivsritning   2021-04-19 
Perspektivsritning Illustrationer 2021-03-11 
Fasadritning Norr, Öster, Söder, Väster 2021-03-11 
Fasadritning Söder, Väster, Norr 2021-03-11 
Sektionsritning Höjder  2021-04-19 
Sektionsritning   2021-03-11 
Sektionsritning Garage  2021-03-11 
Planritning Helplan, Plan 1, Källarplan 2021-03-11 
Planritning Helplan, Plan 3 2021-03-11 
Planritning Helplan, Plan 4 2021-03-11 
Planritning Helplan, Plan 5 2021-03-11 
Planritning Helplan, Plan 6 2021-03-11 
Planritning Helplan, Plan 7, Terrass 2021-03-11 
Planritning Helplan, Takplan 2021-03-11 
Planritning Del 1, Plan 1, Källarplan 2021-03-11 
Planritning Del 1, Plan 2, Entréplan 2021-03-11 
Planritning Del 1, Plan 3  2021-03-11 
Planritning Del 1, Plan 4  2021-03-11 
Planritning Del 1, Plan 5  2021-03-11 
Planritning Del 1, Plan 6  2021-03-11 
Planritning Del 1, Plan 7, Terrass 2021-03-11 
Planritning Del 1, Takplan  2021-03-11 
Planritning Del 2, Plan 1, Källarplan 2021-03-11 
Planritning Del 2, Plan 2, Entréplan 2021-03-11 
Planritning Del 2, Plan 3  2021-03-11 
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Planritning Del 2, Plan 4  2021-03-11 
Planritning Del 2, Plan 5  2021-03-11 
Planritning Del 2, Plan 6  2021-03-11 
Planritning Del 2, Plan 7, Terrass 2021-03-11 
Planritning Del 2, Takplan  2021-03-11 
Material/Kulörbeskrivning  2021-03-11 
Sammanställning e-tjänst   2021-03-11 
Remissvar    2021-03-31 
Remissvar    2021-03-31 
Remissvar Rtj  2021-03-24 
Remissvar    2021-03-22 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-
ning. 

 Debitering 264 866 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-05-20  
Yrkanden 
Bengt Regné (M) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för ytterliga-
re handläggning. 

Stadsbyggnadsnämnden instämmer i Bengt Regnés yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ärendet återremitteras till förvaltningen för ytterligare handläggning 
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§ 255  
 
SKÄNKEBERG 1:1 (SKJUTSARBACKEN 12) Bygglov för nybygg-
nad av östra läktare samt rivning av befintlig 
BL 2021-000734     

Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av östra läktare på Stadsparksvallen 
samt rivning av befintlig läktare. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-05-06 
Ärendebeskrivning   2021-05-06 
Översiktskarta  2021-05-06 
Situationsplan/tomtkarta   2021-03-31 
Förenklad nybyggnadskarta  2021-03-31 
Sammanställning e-tjänst   2021-03-31 
Planritning    2021-03-31 
Planritning    2021-03-31 
Planritning    2021-03-31 
Fasadritning    2021-03-31 
Fasadritning    2021-03-31 
Sektionsritning   2021-03-31 
Sektionsritning   2021-03-31 
Material/Kulörbeskrivning  2021-03-31 
Remissvar Räddningstjänsten  2021-04-19 
Remissvar    2021-04-20 
Remissvar    2021-04-22 
Remissvar    2021-04-22 
Epostmeddelande   2021-04-21 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-
ning. 

 Debitering 45 083 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-05-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
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Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-

ning. 
 Debitering 45 083 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

 
Giltighetstid 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och av-
slutats inom fem år från den dagen då detta beslut fått laga kraft. 
 
Övriga upplysningar 
Åtgärden som bygglovsansökan avser får påbörjas tidigast fyra veckor efter att 
beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Om åtgärden påbörjas efter 
dessa fyra veckor har gått men innan lovbeslutet har fått laga kraft sker det på 
egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det överklagas. 

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

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

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

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.  

Debitering 
45 083 kr  

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2021-03-31 och beslut 
fattades 2021-05-20. Det innebär att handläggning sker inom lagstadgad peri-
od.  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 
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Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Sökande 
Fastighetsägare 
Kontrollansvarig 
  
Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
  
Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
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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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§ 256  
 
FLAHULT 21:16 (KYLVÄGEN 4) Bygglov för ändrad användning 
av industribyggnad (padelverksamhet) 
BL 2021-000822     

Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov i efterhand för ändrad användning(padelverksamhet) 
samt utvändig ändring av industribyggnad. Ändringen är redan utförd. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-05-06 
Ärendebeskrivning   2021-05-06 
Översiktskarta  2021-05-06 
Situationsplan/tomtkarta   2021-05-05 
Bilaga Sanktionsberäkning  2021-04-26 
Planritning    2021-04-26 
Fasadritning    2021-04-11 
Planritning    2021-04-11 
Sammanställning e-tjänst   2021-04-11 
Remissvar Rtj   2021-04-27 
Remissvar Miljö  2021-05-07 
Yttrande   2021-05-06 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas retroaktivt med motivering enligt ärende-
beskrivning. 

 Debitering 67 489 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige.  
 Med stöd av PBL 11 kap. 51-57 §§ samt PBF 9 kap. påföres sökande 

Henningson Flahult AB(16556897-2334) en byggsanktionsavgift på  
totalt 260 312 kr 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-05-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson yrkar att bygglov beviljas retroaktivt med  
motivering enligt ärendebeskrivning samt att byggsanktionsavgiften i detta fall 
sätts ned till hälften då bedömning görs att avgiften i detta fall inte står i rimlig 
proportion till den överträdelse som har begåtts. Sökande påföres en byggsank-
tionsavgift på 130 156 kr. 

Moderaterna instämmer i Anders Samuelssons yrkande. 
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Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas retroaktivt med motivering enligt ärende-

beskrivning. 
 Debitering 67 489 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige.  
 Med stöd av PBL 11 kap. 51-57 §§ samt PBF 9 kap. påföres sökande 

Henningson Flahult AB (16556897-2334) en byggsanktionsavgift på  
totalt 130 156 kr 

 
Giltighetstid 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och av-
slutats inom fem år från den dagen då detta beslut fått laga kraft. 
 
Övriga upplysningar 
Åtgärden som bygglovsansökan avser får påbörjas tidigast fyra veckor efter att 
detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Om åtgärden påbörjas 
efter dessa fyra veckor har gått men innan lovbeslutet har fått laga kraft sker 
det på egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det överklagas. 

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

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

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

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

Om du stöter på en fornlämning eller misstänkt fornlämning i samband med arbetet, 
kontakta alltid Länsstyrelsen i Jönköpings län på 010-223 60 00 eller via e-post jonko-
ping@lansstyrelsen.se.  
 
Åtgärden får inte påbörjas innan stadsbyggnadsnämnden har lämnat ett startbe-
sked.  

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

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

Debitering 
67 489 kr  

SANKTIONSAVGIFT 
130 156 kr 
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Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2021-04-11 och beslut 
fattades 2021-05-20. Det innebär att handläggning sker inom lagstadgad peri-
od.  

 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00
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§ 257  
 
TUNNERSTAD 7:26 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt 
installation av eldstad samt komplementbyggnad 
BL 2021-000658     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt ga-
rage. 

Fastigheten ligger i direktanslutning till befintlig bebyggelse och marken består 
av betesmark. Åtgärden innebär att jordbruksmark tas i anspråk. 

Åtgärden bedöms ha en negativ inverkan på de areella näringarnas bedrivande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen  2021-05-11 
Ärendebeskrivning  2021-04-20 
Fotografi  2021-05-11 
Fotografi  2021-05-11 
Fotografi  2021-05-11 
Fotografi  2021-05-11 
Fotografi  2021-05-11 
Karta  2021-05-10 
Sammanställning e-tjänst  2021-03-23 
Situationsplan/tomtkarta  2021-03-23 
Planritning   2021-03-23 
Fasadritning   2021-03-23 
Fasadritning   2021-03-23 
Karta  2021-05-17 
Karta  2021-05-17 
Fotografi  2021-05-17 
Epostbilaga  2021-05-17 
Plan- och fasadritningar 2021-05-24 
 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning. 
 Debitering 8 568kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 
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Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson yrkar att bygglov beviljas med nedanstående 
motivering. 

Den sökta platsen består av en tomt som tidigare är avstyckad från en större 
fastighet. Den sökande har anknytning till byn Tunnerstad.  
Den sökta platsen utgörs av en lucktomt som är omgiven av andra fastigheter 
på tre håll. Detta innebär att en byggnation här ansluter mycket väl till befintlig 
byggnation i Tunnerstad. Inga nya siktlinjer tas heller i anspråk.  
Den sökta tomtplatsen används inte i någon brukningsenhet idag och betas 
följaktligen inte. Den används just nu som hästpaddock. En byggnation här in-
nebär därför idag inte påverkan på någon brukningsenhet. 
Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget att bygglov kan beviljas för den 
sökta åtgärden. 

Moderaterna instämmer i Anders Samuelssons yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ovanstående  

yrkande med nedanstående villkor 
 Debitering 24 219 kr 

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

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

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

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

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

Om ansökan visar att det finns ledningar i marken som kommer att påverkas av 
åtgärden krävs en skriftlig överenskommelse med ledningsägaren. Exempel på 
ledningar är: elledning, fiberledning, fjärrvärmeledning eller fjärrkylaledning. 
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Om du stöter på en fornlämning eller misstänkt fornlämning i samband med arbetet, 
kontakta alltid Länsstyrelsen i Jönköpings län på 010-223 60 00 eller via e-post jonko-
ping@lansstyrelsen.se.  
 
Åtgärden får inte påbörjas innan stadsbyggnadsnämnden har lämnat ett startbe-
sked.  

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

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

Utstakning ska utföras av stadsbyggnadskontorets kartavdelning eller av annan 
sakkunnig med erforderlig mätningsteknisk kompetens. Anmälan om vem som 
ska utföra utstakningen görs senast vid det tekniska samrådet. 

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 
 24 219 kr 

 
Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Sökande 
 
Fastighetsägare 
Kontrollansvarig 
  
Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
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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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§ 258  
 
MÄLLBY 13:34 (MELLBYGATAN 4A) Bygglov för utvändig     
ändring av flerfamiljshus (installation av solceller på tak) 
BL 2021-000458     

Sammanfattning 
Ansökan gäller installations av solcellspaneler på flerfamiljshus i Gränna. 
Svarta solcellspaneler föreslås placeras på båda takfallen. Gränna utgör riksin-
tresse för kulturmiljövården. Åtgärden är olämplig med hänsyn till åtgärdens 
omfattning och fastighetens läge. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-30 
Översiktskarta 2021-04-26 
Ärendebeskrivning  2021-04-30 
Yttrande, sökande  2021-05-14 
Sammanställning e-tjänst  2021-03-02 
Situationsplan/tomtkarta  2021-03-02 
Fasadritning   2021-03-02 
Produktinformation  2021-03-02 
Fasadritning   2021-03-02 
Sammanställning e-tjänst  2021-04-02 
Illustration   2021-04-02 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning. 
 Debitering 2 513 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-05-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att ärendet återremitteras till  
förvaltningen för ytterligare utredning- 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ärendet återremitteras till förvaltningen för ytterligare utredning. 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Sökande REK 

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 
 

Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 259  
 
STENSHOLM 1:185 (JUTEVÄGEN 18) Bygglov för nybyggnad av 
komplementbyggnad och tillbyggnad av inglasat uterum 
BL 2021-000193     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om tillbyggnad av inglasat uterum på ca 4 m2, och ny-
byggnad av komplementbyggnad (gäststuga) på 30 m2.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-05-07 
Översiktskarta  2021-05-07 
Ärendebeskrivning   2021-05-07 
Yttrande, sökande  2021-05-12 
Kombinerad fasad/sektion/plan/sitplan 2021-05-03 
Situationsplan/tomtkarta   2021-04-29 
Fasad/plan/sektionsritning Gäststuga 2021-02-01 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av inglasat uterum beviljas med 
motivering enligt ärendebeskrivning 

 Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad avslås 
med motivering enligt ärendebeskrivning. 

 Debitering 8 739 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-05-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att bygglov beviljas med nedanståen-
de motivering. 

Ansökan avser tillbyggnad av inglasat uterum på ca 4 m2 och nybyggnad av 
komplementbyggnad (gäststuga) på 30 m2.  
Komplementbyggnaden i form av gäststuga avviker mot detaljplanen i två av-
seenden. Dels är den belägen 2 meter från tomtgräns mot planens 4,5 meter och 
dels överstiger byggnadshöjden som uppgår till 4 meter mot planens 2,5 meter 
för komplementbyggnad.  
Stadsbyggnadsnämnden bedömer att båda dessa avvikelser var och en och sam-
mantaget kan ses som mindre avvikelse och åtgärden bör därför tillåtas.  
Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget att bygglov kan beviljas för den 
sökta åtgärden. 

Moderaterna instämmer i Anders Samuelssons yrkande. 

Sverigedemokraterna ställer sig bakom förvaltningens förslag. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av inglasat uterum och nybyggnad 

av komplementbyggnad beviljas med motivering enligt ovanstående yr-
kande. 

 Debitering 8 739 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

Reservationer 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

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

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

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

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

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

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

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

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 fastighetsägaren. Du som sökande har ansvar för 
att tillståndet finns innan åtgärden påbörjas. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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 
8 739 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
sökande 

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 
 

Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 260  
 
VÄGSKÄLET 2 (VALLMOSTIGEN 3) Bygglov för höjning av      
garagetak 
BL 2021-000392     

Sammanfattning 
Beslutet gäller höjning av garagetak med 30 cm. 

Stadsbyggnadskontoret avstyrker ansökan för höjning av garage. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-04-30 
Översiktskarta  2021-04-22 
Ärendebeskrivning   2021-04-30 
Yttrande, sökande   2021-05-16    
Yttrande, sökande    2021-03-22 
Fasadritning, öster  2021-02-24 
Fasadritning, väster  2021-02-24 
Fasadritning, söder  2021-02-24 
Fasadritning, norr  2021-02-24 
Situationsplan/tomtkarta   2021-02-24 
Sammanställning e-tjänst   2021-02-24 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov gällande höjning av garage avslås med motive-
ring enligt ärendebeskrivning. 

 Debitering 4 730 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-05-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att bygglov beviljas med nedanståen-
de motivering. 

Ansökan avser höjning av garage med 30 cm.  
Den aktuella fastigheten ligger i ett område som är utpekat som kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse.  
Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget inte att den sökta åtgärden väsent-
ligt påverkar stadsbilden, kulturvärden eller helhetsverkan på ett negativt sätt. 
Den sökta åtgärden bör därmed kunna tillåtas.   
Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget att bygglov kan beviljas för den 
sökta åtgärden. 

Moderaterna instämmer i Anders Samuelssons yrkande. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Sverigedemokraterna ställer sig bakom förvaltningens förslag. 

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

kande med nedanstående villkor. 
 Debitering 7 837 kr 

Reservationer 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Giltighetstid 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och av-
slutats inom fem år från den dagen då detta beslut fått laga kraft. 
 
Övriga upplysningar 
Åtgärden som bygglovsansökan avser får påbörjas tidigast fyra veckor efter att 
detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Om åtgärden påbörjas 
efter dessa fyra veckor har gått men innan lovbeslutet har fått laga kraft sker 
det på egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det överklagas. 

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

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

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

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

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

Debitering 
7 837 kr.  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 
 

Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 261  
 
ÖSTER 1:1 Bygglov för uppsättande av fristående digital skylt 
BL 2021-000654     

Sammanfattning 
Bygglovet avser utbyte av befintlig reklamvitrin till ny fristående med modern 
digital teknik. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-04-21 
Ärendebeskrivning  2021-04-21 
Karta översikt  2021-04-21 
Förenklad nybyggnadskarta  2021-03-23 
Sammanställning e-tjänst   2021-03-23 
Teknisk beskrivning   2021-03-23 
Teknisk beskrivning   2021-03-23 
Skyltritning    2021-03-23 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-
ning.  

 Debitering 4 570 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-05-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-

ning.  
 Debitering 4 570 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 
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. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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

Tekniskt samråd krävs inte för denna åtgärd.   

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

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

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

Debitering 
4 570 KR 
 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 
 

Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 262  
 
UTVANDRAREN 4 (ARLAVÄGEN 5) Bygglov för uppförande av 
plank 
BL 2021-000798     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om att uppföra ett plank utmed tomtgräns i söder. 

Det aktuella förslaget strider mot gällande detaljplan eftersom åtgärden avses 
placeras på allmän plats/parkmark samt avses uppföras i tomtgräns. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-05-10 
Översiktskarta  2021-05-03 
Ärendebeskrivning   2021-05-10 
Sammanställning e-tjänst   2021-04-08 
Fasad- och sektionsritning   2021-04-08 
Fotografi    2021-04-08 
Situationsplan/tomtkarta   2021-04-08 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-
ning. 

 Debitering 2 742 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-05-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-

ning. 
 Debitering 2 742 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 får inte påbörjas innan stadsbyggnadsnämnden har lämnat ett startbe-
sked.  
Innan du får startbesked och kan börja bygga kan krävas en teknisk handlägg-
ning.  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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

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

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

Tekniskt samråd krävs inte för denna åtgärd.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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

Debitering 
2 742 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 
 

Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 263  
 
FLASKEBO 1:6 (FLASKEBO GÅRD 1) Bygglov för nybyggnad av 
mast samt teknikbod 
BL 2021-000794     

Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av mast 72m för det allmänna mobilnä-
tet samt teknikbod. Fastigheten är placerad utanför detaljplanelagt område. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-05-10 
Ärendebeskrivning   2021-05-07 
Kartutdrag 1:50 000  2021-04-08 
Kartutdrag    2021-04-08 
Ortofoto    2021-04-08 
Ortofoto    2021-04-08 
Karta    2021-04-08 
Karta    2021-04-08 
Situationsplan/tomtkarta   2021-04-08 
Fotografi    2021-04-08 
Plan- och fasadritningar   2021-04-08 
Sektionsritning   2021-04-08 
Sektionsritning   2021-04-08 
Sektionsritning   2021-04-08 
Sektionsritning   2021-04-08 
Sammanställning e-tjänst   2021-04-08 
Remissvar Försvarsmakten  2021-05-11 
Remissvar Trafikverket  2021-05-10 
Remissvar Miljö  2021-04-19 
Remissvar granne  2021-05-04 
Remissvar granne  2021-04-26 
Remissvar granne  2021-04-21 
Remissvar granne  2021-05-10 
Remissvar granne  2021-05-10 
Remissvar granne  2021-05-10 
Beslut Länsstyrelsen  2021-05-19 
Bilaga Länsstyrelsen  2021-05-19 
 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-
ning. 

 Debitering 19 839 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-05-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-

ning. 
 Debitering 19 839 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 
detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Om åtgärden påbörjas 
efter dessa fyra veckor har gått men innan lovbeslutet har fått laga kraft sker 
det på egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det överklagas. 

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

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

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

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

Om du stöter på en fornlämning eller misstänkt fornlämning i samband med ar-
betet, kontakta alltid Länsstyrelsen i Jönköpings län på 010-223 60 00 eller via 
e-post jonkoping@lansstyrelsen.se.  
 
Åtgärden får inte påbörjas innan stadsbyggnadsnämnden har lämnat ett startbe-
sked.  

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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

Debitering 
19 839 kr 

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2021-04-08 och beslut 
fattades 2021-05-20. Det innebär att handläggning sker inom lagstadgad peri-
od. 

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, fastighet FLASKEBO 1:8, FLASKEBO 1:6 FLASKEBO 
5:2, FLASKEBO 4:8 och FLASKEBO 4:9 
  
Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 
 

Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 264  
 
SOLHÄLL 20 (SOLHÄLLSVÄGEN 34) Bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus (balkong) och fasadändring 
BL 2021-000503     

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

Stadsbyggnadskontoret avstyrker ansökan för balkong men tillstyrker för  
fasadändringen. 

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

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov för fasadändring (byte av fönster) beviljas med  
motivering enligt ärendebeskrivning.  

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

 Debitering 4 398 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-05-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson yrkar att bygglov beviljas för fasadändring 
(byte av fönster) samt för balkong och balkongdörr enligt ansökan, med nedan-
stående motivering. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Ansökan avser byggnation av en rundad balkong i varmförzinkat stål med glas-
räcken samt fasändring i form av insättning av balkongdörrar och ändrad föns-
tersättning.  
Stadsbyggnadsnämnden har på sökandes önskemål genomfört besiktning på 
plats 2021-05-17.  
Den aktuella detaljplanen är från 1957 och den sökta åtgärden innebär en avvi-
kelse mot planen då huvuddelen av balkongen blir placerad över punktprickad 
mark samt att avstånd till tomtgräns blir ca 2 meter istället för planens 4,5 me-
ter.  
Enligt uppgift var alla byggnader på den aktuella gatan enplanshus från början. 
Det aktuella huset byggdes på med en andra våning år 2000. Det är en mindre 
andel av husen på den aktuella gatan som har två våningar och det är därför ba-
ra dessa som har ett behov av balkong.  
Längre ner på gatan, med tre hus emellan, (Solhäll 15) finns en liknande bal-
kong som ansökan avser. Den sökta balkongen blir mindre och mer smäcker än 
befintlig balkong på detta hus.  
Då Solhällsgatan vid det sökta huset är välvd kommer den sökta balkongen inte 
att sticka ut och påverka någon siktlinje.  
Den sökta balkongen kommer att befinna sig på en höjd av ca 2,8 meter och 
påverkan på den prickade marken under kommer bara bestå av två smala stål-
pelare.  
Inom det område som gällande detaljplan omfattar finns en rad balkonger på 
husen med två våningar, då främst på Videgatan.  
Stadsbyggnadsnämnden anser att utformningen av den nya balkongen väl pas-
sar till den befintliga byggnaden och den omgivande bebyggelsen.  
Stadsbyggnadsnämnden bedömer att balkongen stämmer väl överens med de-
taljplanens syfte och att avvikelsen mot gällande plan sammantaget kan ses 
som en liten avvikelse.  
Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget att bygglov kan beviljas för den 
sökta åtgärden. 

Moderaterna instämmer i Anders Samuelssons yrkande. 

Sverigedemokraterna yrkar på beslut enligt förvaltningens förslag. 

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

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov för fasadändring (byte av fönster) beviljas med  

motivering enligt Anders Samuelssons yrkande.  
 Ansökan om bygglov för balkong och balkongdörr beviljas med  

motivering enligt Anders Samuelssons yrkande. 
 Debitering 4 398 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

 
 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Reservationer 
Roland Hagström (SD) reserverar sig mot beslutet med nedanstående motive-
ring. 

STBN har tidigare behandlat två liknade ärenden på punktprickad mark.  
15 Oktober 2015 Trädan 63 § 377. Bygglov för altan upphävdes av Lst 2016-
02-04 med hänvisning till prejudicerande dom MÖD P1271-15 där tillbyggnad 
12m2 med hänsyn till storleken och att tillbyggnaden i sin helhet skulle ligga 
på mark som inte fick bebyggas, inte utgjorde en liten avvikelse från detaljpla-
nen, samt förarbetsuttalande som inte medger avvikelse  från stadsplanen enligt 
9 kap §31c punkt 2 PBL (lämpligt komplement till den användning som har be-
stämts i planen).  
19 Februari 2015 beslutade STBN i § 71 bland annat bygglov för tillbyggnad 
av balkong Nejden 35.  
Mark och Miljödomstolen 2017-01-25 i mål P3448-15 ändras Lst beslut och 
STBN bygglov för tillbyggnad av balkong upphävs. Domstolen fann samman-
taget att balkongen utgör en betydande olägenhet som avses i 2 kap §9 PBL 
samt hänvisar till MÖD P7798-15 dom 26 April 2016.   
MÖD P1406-17 dom 2017-08-31 avslår hela bygglovsansökan. Se MÖD 
P5575-16 dom 2 Juni, sökt tillbyggnad ska prövas som helhet.  
I MÖD P4276-17 dom 6 April 2018 upphävs bygglov för balkong då den sökta 
åtgärden avviker från vad som är tillåtet enligt detaljplanen samt att syftet med 
obebyggd mark mellan byggnad och gata synes vara att hålla en obruten linje 
mot gatan, sökt bygglov skulle bryta mot denna linje och därmed påverka den 
avsedda karaktären på gatan, då åtgärden kan väntas få en prejudicerande ef-
fekt i området kan avvikelsen inte ses liten och inte heller som förenlig med 
planens syfte. Det saknas därför förutsättningar att ge bygglov för den sökta åt-
gärden.  
Jag reserverar mig mot STBN beslut om bygglov för tillbyggnad av balkong 
med hänvisning till ovanstående prejudicerande domar som motivering. 

Jäv 
Marianne Johansson (S) anmäler jäv. 

Giltighetstid 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och av-
slutats inom fem år från den dagen då detta beslut fått laga kraft. 
 
Övriga upplysningar 
Åtgärden får inte påbörjas innan stadsbyggnadsnämnden har lämnat ett startbe-
sked.  
Innan du får startbesked och kan börja bygga kan krävas en teknisk handlägg-
ning 
 
Om en åtgärd påbörjas utan startbesked eller byggnadsverket börjar användas 
utan slutbesked, tar Stadsbyggnadsnämnden ut en byggsanktionsavgift (en 
byggsanktionsavgift kan uppgå till betydande belopp).  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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

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

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

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

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). 

Debitering 
4 398 kr. 
 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 
 

Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 265  
 
TRÅNGHALLA 3:258 (TRÅNGHALLAVÄGEN 26A) Bygglov för 
tillbyggnad av enbostadshus 
BL 2020-002228     

Sammanfattning 
Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus inom detaljplanerat område. Ären-
det är återremitterat från Stadsbyggnadsnämnden 2021-02-11, nytt förslag har 
inkommit som förvaltningen ej avstyrker.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-05-05 
Ärendebeskrivning   2021-05-05 
Översiktskarta  2021-05-10 
Situationsplan/tomtkarta   2020-10-26 
Planritning    2021-04-20 
Fasadritning    2021-04-20 
Sammanställning e-tjänst   2020-10-26 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-
ning. 

 Debitering 7493 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-05-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-

ning. 
 Debitering 7 493 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige  

 
Giltighetstid 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och av-
slutats inom fem år från den dagen då detta beslut fått laga kraft. 
 
Övriga upplysningar 
Åtgärden som bygglovsansökan avser får påbörjas tidigast fyra veckor efter att 
beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Om åtgärden påbörjas efter 
dessa fyra veckor har gått men innan lovbeslutet har fått laga kraft sker det på 
egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det överklagas. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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. 

Debitering 
7 493 kr 

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2020-04-20 och beslut 
fattades 2021-05-20. Det innebär att handläggning sker inom lagstadgad peri-
od.  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

 

 

 

 

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

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 
 

Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 266  
 
VÅRSOLEN 9 (SLÅNBACKEN 11) Bygglov för tillbyggnad av en-
bostadshus 
BL 2020-001706     

Sammanfattning 
Ärendet avser ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (uterum på 
ca 21 m2). Enligt gällande detaljplan får fastigheten bebyggas med en huvud-
byggnad på maximalt 125 m2. Den sökta åtgärden medför att huvudbyggnaden 
blir totalt 148 m2 stor, vilket är 23 m2 mer än detaljplanen tillåter. Det innebär 
att byggrätten överskrids med 18 %. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2021-02-01 
Ärendebeskrivning   2021-02-01 
Lokaliseringskarta   2021-02-01 
Situationsplan   2020-08-07 
Fasadritningar   2020-08-07 
Planritning    2020-08-07 
Ansökan    2020-08-07 
Yttrande från sökande  2021-04-19 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-05-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Moderaterna yrkar att ansökan om bygglov beviljas. 

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

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

 
Debitering 
1 800 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 
 

Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 267  
 
BACKEN 2:80 (SYRÉNVÄGEN 14) Bygglov för tillbyggnad av en-
bostadshus (inglasad altan) 
BL 2021-000279     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, uterum ca 
20 m² BTA (bruttoarea). Sökande vill bygga på befintlig uteplats och stänga in 
nuvarande tillgängliga altandörren med detta uterummet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen   2021-04-08 
Ärendebeskrivning   2021-04-08 
Sammanställning e-tjänst   2021-02-11 
Situationsplan/tomtkarta   2021-02-11 
Planritning    2021-03-03 
Planritning    2021-03-03 
Fasadritning    2021-03-03 
Fasadritning    2021-03-03 
Yttrande från sökande   2021-05-04 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning  
 Debitering 2 700 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-05-20  
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 2 700 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

 

Debitering 
2 700 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 
 

Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 268  
 
BANKERYDS-TORP 1:11 Bygglov för nybyggnad av 22st radhus 
och plank samt komplementbyggnader 
BL 2020-002495     

Sammanfattning 
Ansökan avser nybyggnad av 22 st radhus och plank samt komplementbyggna-
der inom detaljplanerat område. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-05-10 
Ärendebeskrivning   2021-05-10 
Översiktskarta  2021-05-10 
Nybyggnadskarta   2021-05-10 
Situationsplan/tomtkarta   2020-12-02 
Fasadritning Hus 1  2021-04-28 
Fasadritning Hus 2  2021-04-28 
Fasadritning Hus 3  2021-04-28 
Planritning Plan 1, Hus 1  2020-12-02 
Planritning Plan 2, Hus 1  2020-12-02 
Planritning Plan 1, Hus 2  2020-12-02 
Planritning Plan 2, Hus 2  2020-12-02 
Planritning Plan 1, Hus 3  2020-12-02 
Planritning Plan 2, Hus 3  2020-12-02 
Marksektionsritning   2020-12-02 
Sammanställning e-tjänst   2020-12-02 
Epostmeddelande TK/MAX 2020-12-21 
Remissvar Utv- och trafik  2021-03-30 
Remissvar June avf  2020-12-16 
Remissvar Rtj  2020-12-16 
Remissvar Miljö  2020-12-22 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-
ning. 

 Debitering 168 464 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-05-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-

ning. 
 Debitering 168 464 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 
detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Om åtgärden påbörjas 
efter dessa fyra veckor har gått men innan lovbeslutet har fått laga kraft sker 
det på egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det överklagas. 

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

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

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

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

Om du stöter på en fornlämning eller misstänkt fornlämning i samband med ar-
betet, kontakta alltid Länsstyrelsen i Jönköpings län på 010-223 60 00 eller via 
e-post jonkoping@lansstyrelsen.se.  
 
Åtgärden får inte påbörjas innan stadsbyggnadsnämnden har lämnat ett startbe-
sked.  

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

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

Utstakning ska utföras av stadsbyggnadskontorets kartavdelning eller av annan 
sakkunnig med erforderlig mätningsteknisk kompetens. Anmälan om vem som 
ska utföra utstakningen görs senast vid det tekniska samrådet. 

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.  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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 
168 464 kr 

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2021-05-10 och beslut 
fattades 2021-05-20. Det innebär att handläggning sker inom lagstadgad peri-
od. 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 
 

Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 269  
 
PLÅTSLAGAREN 1 (STUREGATAN 56) Bygglov för tillbyggnad 
av flerfamiljshus (demontage av befintliga balkonger, montage av 
nya balkong inkl inglasning) 161 st lgh 
BL 2020-002471     

Sammanfattning 
Ansökan avser demontering av 165 st balkonger, tillbyggnad av 160 st bal-
konger med inglasning. En del av balkongerna utökas något, och balkongerna 
avviker mot detaljplanerna då de delvis är placerade på prickmark, korsmark 
och närmare tomtgräns än 4,5 m. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-05-10 
Ärendebeskrivning   2021-05-10 
Översiktskarta  2021-05-11 
Fasadritning Hus 1  2021-03-09 
Fasadritning Hus 2  2021-03-09 
Fasadritning Hus 4 Öst/Väst 2021-03-09 
Fasadritning Hus 5-8 Öst/Väst 2021-03-09 
Karta översikt  2021-03-09 
Plan- och fasadritningar Hus 4 Norr 2021-03-09 
Plan- och fasadritningar Hus 3 Söder 2021-03-09 
Plan- och fasadritningar Hus 3 Norr 2021-03-09 
Plan- och fasadritningar Hus 4 Söder 2021-03-09 
Plan- och fasadritningar Hus 5 Norr 2021-03-09 
Plan- och fasadritningar Hus 5 Söder 2021-03-09 
Plan- och fasadritningar Hus 6 Norr 2021-03-09 
Plan- och fasadritningar Hus 6 Söder 2021-03-09 
Plan- och fasadritningar Hus 7 Norr 2021-03-09 
Plan- och fasadritningar Hus 7 Söder 2021-03-09 
Plan- och fasadritningar Hus 8 Norr 2021-03-09 
Plan- och fasadritningar Hus 8 Söder 2021-03-09 
Planritning Hus 1  2021-03-09 
Planritning Hus 2  2021-03-09 
Situationsplan/tomtkarta Lövängen 1 2021-03-09 
Situationsplan/tomtkarta Majstången 13 2021-03-09 
Situationsplan/tomtkarta Plåtslagaren 1 2021-03-09 
Ansökan    2020-11-30 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avstyrkes ej med motivering enligt ärendebe-
skrivning. 

 Debitering 12 488 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-05-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-

ning. 
 Debitering 12 488 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

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

Övriga upplysningar 
Åtgärden som bygglovsansökan avser får påbörjas tidigast fyra veckor efter att  
beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Om åtgärden påbörjas efter 
dessa fyra veckor har gått men innan lovbeslutet har fått laga kraft sker det på 
egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det överklagas.  
  
Åtgärden får inte påbörjas innan stadsbyggnadsnämnden har lämnat ett 
startbesked.   
  
Innan du får startbesked och kan börja bygga krävs en teknisk handläggning.   
Kontakta byggnadsinspektör via e-tjänsten Meddelande till handläggare  
(https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-MEDD).  
  
Om en åtgärd påbörjas utan startbesked eller byggnadsverket börjar nyttjas 
utan slutbesked, tar Stadsbyggnadsnämnden ut en byggsanktionsavgift (en  
byggsanktionsavgift kan uppgå till betydande belopp).   
  
Byggherren ansvarar för att åtgärden följer kraven i plan- och 
bygglagstiftningen.  
  
Debitering 
12 488 kr 

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2020-11-30 och beslut 
fattades 2021-05-20. Det innebär att handläggningen överskrider  
lagstadgad period. Avgiften reduceras med 2 997 kr - med stöd av 12 kap. 8 a § 
plan- och bygglagen (2010:900).  
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Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Sökande 
Fastighetsägare 
Kontrollansvarig 
   
Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
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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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§ 270  
 
HAGSTENSGÄRDET 1:6 (GRÄNNAVÄGEN 89) Bygglov för ny-
byggnad av restaurang, anläggning av parkering, skyltar och skylt-
mast 
BL 2021-000416     

Sammanfattning 
Ansökan avser nybyggnad av vägrestaurang (Mc Donalds) ca 598 m² BTA  
(bruttoarea), anläggning av parkering, uppsättning av skyltar och skyltmast. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2021-05-10 
Ärendebeskrivning   2021-05-10 
Översiktskarta   2021-05-12 
Övrigt sändlista  2021-04-30 
Skrivelse Inbjudan  2021-04-30 
Remissvar   2021-04-19 
Remissvar    2021-04-19 
Nybyggnadskarta   2021-04-15 
Yttrande fr sök  2021-04-13 
Beskrivning    2021-04-13 
Remissvar    2021-04-12 
Remissvar    2021-04-09 
Remissvar   2021-03-31 
Remissvar    2021-03-25 
Kungörelse JP    2021-03-24 
Planritning    2021-03-22 
Remissvar   2021-03-22 
Remissvar   2021-03-22 
Remissvar    2021-03-22 
Reviderad planritning   2021-03-17 
Remissvar   2021-03-17 
Remissvar    2021-03-17 
Följebrev    2021-02-26 
Tillgänglighetsbeskrivning  2021-02-26 
Anmälan om kontrollansvarig  2021-02-26 
Ansökan    2021-02-26 
Grannyttranden  2021-04-21 – 2021-05-17  
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Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-
ning.   

 Debitering 62 347 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-05-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att ansökan om bygglov avslås med 
motivering enligt nedan. 

Ärendet avser bygglovsansökan om nybyggnation av vägrestaurang (McDo-
nalds) på Norrängen. Den aktuella detaljplanen är antagen år 1966 och det ak-
tuella förslaget strider mot detaljplanen genom att parkering och skyltar delvis 
är placerade på mark som inte får bebyggas.  
De senaste veckorna har arbete gjorts med stöd av sakkunniga tjänstepersoner 
på stadsbyggnadskontoret för att få till stånd en förändrad trafiklösning som 
skulle innebära att huvuddelen av det tillkommande trafikflödet kommer längre 
bort från de närmast boendes villaområde som därmed skulle skapa en bättre 
trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter än nuvarande ansökan innebär. Detta 
arbete har tyvärr inte gått i mål och Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget 
därför att trafiklösningen i liggande förslag inte är tillräckligt bra ur trafiksä-
kerhetssynpunkt.  
Med beaktande av synpunkter från närboende och andra fakta i ärendet kom-
mer vi sammantaget fram till att denna anläggning blir alltför omfattande och 
landar alltför nära det befintliga bostadsområdet för att vara en lämplig place-
ring av den sökta anläggningen. Vid upprättande av en ny detaljplan idag bedö-
mer Stadsbyggnadsnämnden att man inte hade planerat en sådan anläggning 
som ansökan avser så nära ett bostadsområde.   
Stadsbyggnadsnämnden är heller inte övertygade om att det sökta ändamålet 
ligger helt i linje med vad som anges i den befintliga detaljplanen från 1966. 
För att bedöma detta måste man då sätta gällande detaljplan i perspektiv vad 
man då planen upprättades menade med olika ändamål som t ex ”motorser-
viceändamål”. Slutsatsen blir att det är oklart om den sökta anläggningen ligger 
i linje med planens ändamål.  
Sammantaget bedömer Stadsbyggnadsnämnden att avgörande för negativt 
ställningstagande blir den bristande trafiklösningen och den sökta anläggning-
ens närhet till bostadsområdet. Slutsatsen blir därmed att den sökta åtgärden in-
te är lämplig på den aktuella platsen och skulle innebära betydande olägenhet 
för de närboende.   
Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget att bygglov inte kan beviljas och 
att ansökan därför ska avslås. 
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Bengt Regné yrkar för Moderaterna att då ansökan ej överensstämmer med de-
taljplanens syfte och väsentliga delar av byggnationen ska ske på mark som ej 
får bebyggas, samtidigt som störning av boende kommer att bli betydligt högre 
än vad som avsågs vid detaljplanens antagande 1966 och som inte kan accepte-
ras i dagens samhälle, avslås ansökan om bygglov. 
Moderaterna är för fri företagsamhet och utveckling av näringslivet. Företagse-
tableringar och därmed möjligheter till arbetstillfällen i alla kommundelar är av 
största vikt för att säkerställa en god utveckling av välfärden och att människor 
ska kunna bo och verka i hela kommunen. Vi är även måna om en god bostads- 
och livsmiljö för invånarna såväl inom som utanför detaljplanelagda områden. 
Vi är övertygade om vikten av att kommunens invånare uppfattar att lagar och 
regelverk tolkas på samma vis av stadsbyggnadsnämnden, oavsett vem som an-
söker om ett bygglov.   
Utöver vad som beskrivs ovan, vad det aktuella området får användas till, be-
skriver detaljplanen även syftet med området kring motorvägen i en större hel-
het.  
MOTORVÄGEN FÖRESLÅS FÅ EN FULLSTÄNDIG AV- OCH PÅFART.  
I ANSLUTNING TILL DENNA OCH MELLAN MOTORVÄGEN OCH VÄT-
TERN FÖRESLÅS ETT OMRÅDE AVSETT FÖR HOTELL, MOTELL OCH 
MOTORSERVICEÄNDAMÅL.  
ÖSTER OM MOTORVÄGEN FÖRESLÅS ETT OMRÅDE FÖR MOTORSER-
VICEÄNDAMÅL.  
Den yta som ärendet gäller är beläget öster om motorvägen, alltså avsett endast 
för motorserviceändamål. Värt att notera är att vissa ytor är avsedda för motor-
vägsändamål (som skulle kunna innefatta en snabbmatsrestaurang avsedd att 
serva motorvägstrafiken), dock inte den sökta ytan.  
Stadsbyggnadsnämnden har under innevarande mandatperiod avslagit ett antal 
ansökningar från privatpersoner med anledning av att ansökan strider mot nå-
got i gällande detaljplan, trots att syftet bostadsändamål är uppfyllt och att 
grannar tidigare fått beviljat bygglov eftersom tolkningar i högre instans skif-
tat. I detta fall är flertalet parkeringsplatser, anordning för beställning av mat 
från bilen, skyltar och master helt belägna på mark som inte får bebyggas. En 
beviljad bygglovsansökan kommer troligen att uppfattas som att lagar och re-
gelverk tolkas olika av stadsbyggnadsnämnden, beroende på vem som ansöker 
om bygglov.  
Det har av stadsbyggnadskontoret (SBK) framförts muntligt att sökande avser 
att sätta upp laddstolpar för eldrivna fordon, vilket skulle vara en modern form 
av bensinstation. Vi kan inte finna att bygglovsansökan innefattar uppsättning 
av laddstolpar och därmed kan detta argument inte innefattas i övervägandena, 
stadsbyggnadsnämnden kan endast ta ställning till den dokumenterade ansö-
kan.  
Det har även framförts att stadsbyggnadsnämnden ska tolka detaljplanen i en-
lighet med nuvarande normer, alltså omformulera detaljplanen till dagens sam-
hälle och därmed skulle en snabbmatsrestaurang kunna ingå i begreppet ben-
sinstation- och motorservice. Samtidigt kan vi konstatera att krav på en låg på-
verkan från verksamhet belägen nära bostäder skärpts, liksom synen på tra-
fikintensitet på villagator. Man behöver även ta hänsyn till att behovet av att 
uppsöka ett näringsställe med matservering sker oftare än tankning normalt 
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sker av bilar.  
Detta tillsammans med en nästintill tredubbling av trafikintensiteten på motor-
vägen utanför Huskvarna, vilket snabbmatsrestaurangen till övervägande del 
får sina kunder från, gör att störningarna för boende i området kommer att bli 
betydligt högre än vad som avsågs och kunde tolereras när detaljplanen antogs 
1966. Vi noterar även att det är ytterst ovanligt med en snabbmatsrestaurang 
med syfte att främst betjäna motorvägsresenärer så nära ett villaområde som 
ansökan avser. 
Sammantaget anser Moderaterna att ansökan om bygglov ska avslås.  

Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna instämmer i Moderaternas  
yrkande. 

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

Protokollsanteckning 
Bengt Regné lämnar nedanstående protokollsanteckning. 

Moderaterna offentliggjorde våra motiveringar och ställningstagande att avslå 
bygglovsansökan fredag eftermiddag 2021-05-14.   
Tre timmar senare offentliggjorde Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpar-
tiet och Miljöpartiet tillsammans att de också avsåg att avslå bygglovsansökan. 
I måndags 2021-05-17 lades Moderaternas förslag till beslut upp på kommu-
nens dokumenthanteringsplattform NetPublicator, vilken är tillgänglig för alla 
nämndens ledamöter.  
Med denna historik är det märkligt att den styrande koalitionen inte kan in-
stämma i Moderaternas avslagsyrkande, utan nu presenterar ett eget avslagsyr-
kande.  

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt Anders  

Samuelssons yrkande.   
 Debitering 28 560 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

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

Debitering 
28 560 kr  
 
Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2021-03-22 och beslut 
fattades 2021-05-20. Det innebär att handläggning sker inom lagstadgad  
period. 
 
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 
  
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Fastighetsägare 
 
Beslutet annonseras inte i Post- och Inrikes Tidningar. 
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Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00
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§ 271  
 
UNGRAREN 19 (ALSTRÖMERVÄGEN 27) Bygglov för nybygg-
nad av komplementbostadshus samt rivning av befintlig komple-
mentbyggnad 
BL 2020-002462     

Sammanfattning 
Ansökan avser rivning av komplementbyggnad och nybyggnad i samma  
utförande då byggnaden är angripen av hussvamp. Byggnaden uppfördes på  
1930-talet eller tidigare som verkstad. I dagsläget nyttjas byggnaden som  
bostad, det finns dock inget bygglov avseende det användningssättet. 
Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2021-04-22 att återremittera ärendet för vi-
dare handläggning och grannhörande. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2021-05-10 
Ärendebeskrivning   2021-05-10 
Översiktskarta  2021-05-11 
Sammanställning e-tjänst   2020-11-27 
Ansökan    2020-11-27 
Förenklad nybyggnadskarta  2020-11-27 
Fasad/plan/sektionsritning   2020-11-27 
Grannemedgivande   2020-11-27 
Besiktningsutlåtande + Fotografier 2020-11-27 
Sammanställning e-tjänst   2021-01-02 
Yttrande    2021-01-02 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Rivningslov för komplementbyggnad beviljas samt bygglov för  
nybyggnad av komplementbostadshus avslås med motivering enligt  
ärendebeskrivning.  

 Debitering 4 541 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-05-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att bygglov beviljas med nedanståen-
de motivering. 
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Ansökan avser rivning av komplementbyggnad och nybyggnad av komple-
mentbostadshus. 
Den aktuella byggnaden har drabbats av hussvamp och måste därför rivas och 
saneras. Sökande ansöker om att därefter få bygga upp den på nytt i samma ut-
förande.  
Det finns inga säkra uppgifter om när den aktuella komplementbyggnaden upp-
fördes men det har troligen skett omkring år 1932. Inga bygglov är registrerade 
för denna byggnad därefter. Sökande köpte byggnaden år 2006 och har enligt 
egen utsago inte gjort några ändringar av byggnadens funktion.  
Stadsbyggnadsnämndens bedömning är att det i rådande läge verkar rimligt att 
tillåta återuppbyggnad av en byggnad på samma plats och med samma volym 
och i samma utförande som den som nu måste rivas och saneras.  
Den befintliga byggnaden är redan placerad i tomtgräns och denna avvikelse 
mot planen som innebär att byggnaden blir närmare än 4,5 meter från tomt-
gräns kan därför anses som liten avvikelse.  
Då den nyuppförda byggnaden får samma volym som den befintliga skapas 
ingen utökad volym och avvikelsen mot planens sammanlagda tillåtna bygg-
nadsarea kan därför anses som liten avvikelse.  
Sammantaget bedömer Stadsbyggnadsnämnden att sett till helheten i det aktu-
ella fallet kan den sökta åtgärden anses som en liten avvikelse.  
Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget att bygglov kan beviljas för den 
sökta åtgärden. 

Moderaterna instämmer i Anders Samuelssons yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Rivningslov för komplementbyggnad och bygglov för  

nybyggnad av komplementbostadshus beviljas med motivering enligt  
ovanstående yrkande.  

 Debitering 7 947 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

Reservationer 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

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

Övriga upplysningar 
Åtgärden som bygglovsansökan avser får påbörjas tidigast fyra veckor efter att  
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.   
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Innan du får startbesked och kan börja bygga krävs en teknisk handläggning.  
Kontakta byggnadsinspektör via e-tjänsten Meddelande till handläggare 
(https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-MEDD). 
  
Om en åtgärd påbörjas utan startbesked eller byggnadsverket börjar nyttjas 
utan slutbesked, tar Stadsbyggnadsnämnden ut en byggsanktionsavgift (en  
byggsanktionsavgift kan uppgå till betydande belopp).   
  
Byggherren ansvarar för att åtgärden följer kraven i plan- och 
bygglagstiftningen.  
 
Inför byggnation eller markarbeten måste en ansökan i ledningskollen göras 
https://www.ledningskollen.se/. 
Om ansökan visar att det finns ledningar i marken som kommer att påverkas av 
åtgärden krävs en skriftlig överenskommelse med ledningsägaren. Exempel på 
ledningar är: elledning, fiberledning, fjärrvärmeledning eller fjärrkylaledning. 
 
Om du stöter på en fornlämning eller misstänkt fornlämning i samband med ar-
betet, kontakta alltid Länsstyrelsen i Jönköpings län på 010-223 60 00 eller via 
e-post jonkoping@lansstyrelsen.se.  
 
 Utstakning ska utföras av stadsbyggnadskontorets kartavdelning eller av annan 
sakkunnig med erforderlig mätningsteknisk kompetens. Anmälan om vem som 
ska utföra utstakningen görs senast vid det tekniska samrådet. 
 
Debitering 
7 947 kr 
 
Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2021-01-02 och beslut 
fattades 2021-05-20. Det innebär att handläggningen överskrider  
lagstadgad period.   
Avgiften reduceras med 5 222 kr - med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och 
bygglagen (2010:900).  
 
Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

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 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 272  
 
BRUNSTORP 1:16 (BRUNSTORPSVÄGEN 18B) Bygglov för till-
byggnad av altan samt justering av trappa 
BL 2020-002418     

Sammanfattning 
Ansökan avser tillbyggnad av brygga och ombyggnad av trappa. Stadsbygg-
nadsnämnden har tidigare avslagit ansökan för föreslagna åtgärder (2019-02-21 
dnr: 2019-28) och ärendet prövades i Mark- och Miljödomstolen som avslog 
överklagandet 2020-01-23 P 3225-19. Liggande ansökan har justerats något 
men utgör samma avvikelse och stadsbyggnadskontorets bedömning kvarstår. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse    2021-05-10 
Ärendebeskrivning    2021-05-10 
Översiktskarta    2021-05-12 
Sammanställning e-tjänst    2020-11-22 
Situationsplan/tomtkarta    2020-11-22 
Plan- och fasadritningar    2020-11-22 
Situationsplan/tomtkarta    2020-11-22 
Sammanställning e-tjänst    2020-11-25 
Övrigt Skärmdump av paragraf  2021-04-21 
Epostmeddelande    2021-04-21 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning. 
 Debitering 1 476 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-05-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning. 
 Debitering 1 476 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige  

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

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

  

Debitering 
1 476 kr  

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2020-11-23 och beslut 
fattades 2021-05-20. Det innebär att handläggningen överskrider  
lagstadgad period.  
Avgiften reduceras med 1 703 kr - med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och 
bygglagen (2010:900).   
 
Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
Sökanden 
Fastighetsägare 
  
Beslutet annonseras inte i Post- och Inrikes Tidningar. 
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Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 
 

Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 273

KALKONEN 7 (HERRGÅRDSVÄGEN 15) Bygglov för tillbyggnad 
och utvändig ändring av enbostadshus (balkong och inglasning av 
uteplats) 
BL 2020-002329     

Sammanfattning 
Ansökan avser tillbyggnad och utvändig ändring av enbostadshus, balkong och 
inglasning av uteplats. Ansökan görs retroaktivt, åtgärden är redan utförd. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-10 
Ärendebeskrivning  2021-05-10 
Översiktskarta 2021-05-11 
Sammanställning e-tjänst   2020-11-09 
Fasadritning   2021-03-25 
Situationsplan/tomtkarta   2021-03-25 
Planritning   2021-03-25 
Planritning   2021-03-25 
Fotografi Efter 2021-03-25 
Fotografi Före 2021-03-25 
Övrigt Sanktionsberäkning  2021-05-11 
Yttrande/Fotografier från sökanden 2021-05-19 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-
ning. 

 Start- och slutbesked lämnas i samband med bygglovsbeslutet. 
 Med stöd av PBL 11 kap. 51-57 §§ samt PBF 9 kap. påföres fastighetsägarna 

 en byggsanktionsavgift på 3 076 kr 
vardera, totalt 6 152 kr. 

 Debitering 1 800 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-05-20 
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att  

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Start- och slutbesked lämnas i samband med bygglovsbeslutet. 
 Debitering 1 800 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 
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Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-
ning. 

 Start- och slutbesked lämnas i samband med bygglovsbeslutet.  
 Debitering 1 800 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

 
Övriga upplysningar 
Start- och slutbesked ges i samband med bygglovsbeslutet.   

Debitering 
1 800 kr  

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2020-11-09 och beslut 
fattades 2021-05-20. Det innebär att handläggningen överskrider lagstadgad 
period.  
Avgiften reduceras med 3 689 kr - med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och 
bygglagen (2010:900). 
 
Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Sökande 
Fastighetsägare 
  
Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
  
Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
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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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Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20
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§ 274  
 
VÅRDKASEN 6 (VIKTORIAVÄGEN 17B) Bygglov för utvändig 
ändring av flerfamiljshus (ändring av balkonger) 
BL 2020-001931     

Sammanfattning 
Ansökan avser demontering av 4 st befintliga balkonger och tillbyggnad av 4 st 
nya större balkonger.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2020-05-10 
Ärendebeskrivning   2021-05-10 
Översiktskarta   2021-05-11 
Ansökan    2020-09-14 
Följebrev    2021-03-19 
Fasadritning    2021-04-30 
Planritning    2021-04-30 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Bygglov för balkonger på plan 2 beviljas samt bygglov för balkonger 
på plan 1 avslås med motivering enligt ärendebeskrivning. 

 Debitering 2 838 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-05-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att bygglov för balkonger beviljas 
med nedanstående motivering. 

Ansökan avser demontering av 4 st balkonger och tillbyggnad av 4 st nya stör-
re balkonger.  
Stadsbyggnadsnämnden anser att utformningen av de nya balkongerna väl pas-
sar till den befintliga byggnaden och den omgivande bebyggelsen samt att änd-
ringen ökar tillgängligheten till balkongerna.  
Stadsbyggnadsnämnden bedömer att balkongerna stämmer väl överens med de-
taljplanens syfte och att avvikelsen för balkongerna på plan 1 sammantaget kan 
ses som en liten avvikelse.  
Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget att bygglov kan beviljas för den 
sökta åtgärden. 

Moderaterna instämmer i Anders Samuelssons yrkande. 
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Utdragsbestyrkande 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
Det noteras vid protokollets justering att handläggningen inte har fullföljts var-
för ärendet återremitteras till förvaltningen i sin helhet, för fortsatt handlägg-
ning. 

 
 
Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

 

 
 

 

Underrättelse om hur man överklagar 
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§ 275  
 
TENHULT 24:1 (TENHULTS HERRGÅRD 1) Bygglov för nybygg-
nad av enbostadshus 
BL 2020-002552     

Sammanfattning 
Ansökan avser nybyggnation av enbostadshus om ca 250 m² BTA (bruttoarea). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2021-05-10 
Ärendebeskrivning    2021-05-10 
Översiktskarta    2021-05-11 
Sammanställning e-tjänst    2020-12-08 
Bilaga Byggnadshistoria   2020-12-08 
Utdrag kommunens kulturmiljöprogram  2021-01-27 
Utlåtande sakkunnig Kulturmiljö  2021-03-09 
Fasadritning     2021-04-23 
Plan- och sektionsritning    2021-04-23 
Fasadritning     2021-04-23 
Situationsplan/tomtkarta    2021-04-23 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-
ning.  

 Debitering 15 893 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-05-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att ärendet återremitteras till förvalt-
ningen för framtagande av bullerutredning. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ärendet återremitteras till förvaltningen för framtagning av bullerutred-

ning. 
 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00
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§ 276  
 
Redovisning av tidigare ej anmälda förrättningar 
 

Redovisning av ej tidigare anmälda förrättningar inkommer från Anders 
Samuelsson (C), Jan Sidenvall (L), Johan Edvardsson (SD), Thomas Olofsson 
(KD), Niklas Sigvardsson (S), Marianne Johansson (S) och Johnny Lilja (M). 

Anders Samuelsson (C), Bengt Regné (M), Jan Sidenvall (L), Roland  
Hagström (SD), Gabriella Lönn (KD) och Mohammed Salah (S) deltog vid  
besiktning på fastigheten Solhäll 20, den 17 maj.  

 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Redovisning av ej tidigare anmälda förrättningar godkänns. 
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§ 277  
 
Övriga ärenden 
 

Sammanträdespunkten utgår då inga övriga ärenden föreligger.




