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Justerandes sign 
   

Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Sessionssalen, Västra Storgatan 16, Jönköping kl. 08:30 – 11:40 samt 12:40-18:50 
Förtroendevalda deltar under hela sammanträdet §§ 92-162 där inte annat anges. 

Beslutande Anders Samuelsson (C), ordförande  
Niklas Sigvardsson (S) 08:30- 17:50  
t o m §143 
Bayda Aldoori (S) ist f Niklas  
Sigvardsson fr §144 
Fatime Elezi (S)  
Nils Helmersson (S) 
Marianne Johansson (S)  
Jan Sidenvall (L)  
Christopher Stock (MP) 

 

 

Gabriella Lönn (KD) utgår p g a jäv §126 
Thomas Olofsson (KD) ist f Gabriella Lönn 
§126 
Ann-Marie Dahl (KD) 
Bengt Regné (M) 08:50-18:50 fr §93 
Jonas Hallin (M) 
Johnny Lilja (M) 08:30-18:10 t o m §150 
Eric Sjöberg (M) ist f Bengt Regné §92 
ist f Johnny Lilja fr §151 
Roland Hagström (SD) jäv §154 
Johan Edvardsson (SD) 08:30-17:00 samt 
17:30-18:50, ist f Roland Hagström §154 

 

Övriga närvarande Albert Söderlind (L) 08:30-11:40 Marcus Stoltz (KD)   

Utses att justera Fatime Elezi  

Justeringens plats och tid Stadsbyggnadskontoret, Jönköpings 
kommun 2021-03-24 Paragrafer  92-162 

Underskrifter Sekreterare   
  Pernilla Thor  

 Ordförande   
  Anders Samuelsson  

 Justerande   
 Fatime Elezi   

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

Organ Stadsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-03-18 
 

Datum för anslags uppsättande 2021-03-25 Datum för anslags nedtagande 2021-04-15 

Förvaringsplats för protokollet Stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun 

Underskrift  
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Övriga närvarande 
Anna Klahr, bygglovchef 
Bengt Mattias Carlsson, stadsarkitekt 
Felicia Wilén, planarkitekt 
Hanna Holmlund, projektledare utvecklings- och trafikavdelningen 
Henrik Zetterholm, utvecklings- och trafikchef 
Jenny Larsson, bitr. planchef 
Katarina Bröms, stadsbyggnadsdirektör 
Linnéa Månberg, stf nämndsekreterare/bygglovhandläggare 
Liselott Johansson, planchef 
Martin Månsson, planarkitekt 
Mattias Karlsson, översiktsplanerare 
Pernilla Thor, förvaltningssekreterare/nämndsekreterare 
Rebecka Persson, planarkitekt 
Samuel Nyström , räddningschef 
Sebastian Wadenborg, projektledare utvecklings- och trafikavdelningen 
Stefan Lind, chef översiktlig planering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JÖNKÖPINGS KOMMUN 
Stadsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-03-18 

3   

 

Justerandes sign 
   

Utdragsbestyrkande 

 
Innehåll  

  

§ 92 Protokollets justering 
 

 

§ 93 Information från Räddningstjänsten 
 

 

§ 94 Yttrande till MSB över förslag till nya föreskrifter om 
ledning av kommunal räddningstjänst  

 

 

§ 95 Yttrande över åtgärdsprogram 2021-2025 Jönköpings 
län Anpassning till ett förändrat klimat"   

 

 

§ 96 Fördjupad månadsrapport räddningstjänsten 2021 
 

 

§ 97 Information från Staben 
 

 

§ 98 Remiss om granskning av kommunens hantering av lov- 
och anmälningsärenden 

 

 

§ 99 Betänkandet bygg och bo till lägre kostnad - förslag för 
bättre konkurrens i bostadsbyggandet SOU 2020:75, 
remiss  

 

 

§ 100 Fördjupad månadsuppföljning stadsbyggnadskontoret 
2021 

 

 

§ 101 Stadsbyggnadsnämndens inkomna och besvarade med-
borgarförslag, redovisning till kommunstyrelsen 

 

 

§ 102 Stadsbyggnadsnämndens pågående uppdrag, redovis-
ning till kommunstyrelsen 

 

 

§ 103 Information från Översiktlig planering 
 

 

§ 104 Ansökan om spänningshöjning av områdeskoncession 
Jönköping Energi Nät AB  

 

 

§ 105 Vattenmyndighetens samråd kring vattenförvaltning i 
Södra Östersjöns vattendistrikt  

 

 

§ 106 Yttrande över förslag till åtgärdsprogram Minskad kli-
matpåverkan, remiss  

 

 

§ 107 Ansökan om dispens eller tillstånd från föreskrifter i 
skyddade områden Rocksjön/Rocksjövallen 

 

 

§ 108 Ansökan om dispens Kaxholmens Lövskog 
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§ 109 Information från Utvecklings- och trafikavdelningen 
 

 

§ 110 Medborgarförslag om att återställa gatorna i Jönköping 
 

 

§ 111 Medborgarförslag om att ta bort frisbeegolfbanorna i 
Knektaparken, John Bauers park och i Kålgårdsparken 

 

 

§ 112 Sommargågator 2021 
 

 

§ 113 Information från Planavdelningen 
 

 

§ 114 Ansökan om planbesked_Tranan 9 Beslut om planbe-
sked 

 

 

§ 115 Ansökan om planbesked för Stenhagen 7 Beslut om 
planbesked 

 

 

§ 116 Ansökan om planbesked_Öggestorp 1 1 Beslut om 
planbesked 

 

 

§ 117 Detaljplan för kv. Grävlingen Beslut om samråd 
 

 

§ 118 Detaljplan för Flahult 2:328 Beslut om samråd 
 

 

§ 119 Detaljplan för bostäder på del av Slåttertiden 1 med flera 
Beslut om granskning 

 

 

§ 120 Detaljplan för Flahult 19:12 m.fl, Jönköpings kommun 
Beslut om antagande 

 

 

§ 121 Redovisning av inkomna meddelanden till stadsbygg-
nadsnämnden 

 

 

§ 122 Redovisning av stadsbyggnadsnämndens delegationsbe-
slut 

 

 

§ 123 Information från Bygglovavdelningen 
 

 

§ 124 Betänkandet Tillgängliga stränder - ett mer differentierat 
strandskydd SOU 2020:78  

 

 

§ 125 EKEBERG 4:1 (EKEBERGS GÅRD 2) Förhandsbe-
sked för nybyggnad av enbostadshus 

 

 

§ 126 BOGLA 3:22 (BOGLA 14) Förhandsbesked för ny-
byggnad av 3 enbostadshus 

 

 

§ 127 RAVELSMARK 13:27 Förhandsbesked för nybyggnad 
av enbostadshus 
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§ 128 UPPGRÄNNA 2:6 (UPPGRÄNNA LÄNSMANS-
GÅRD 2) Förhandsbesked för nybyggnad av 3 enbo-
stadshus 

 

 

§ 129 BRÖTJEMARK 7:1 (BRÖTJEMARK MELLANGÅRD 
1) Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och 
garage 

 

 

§ 130 GRAV 1:2 (GRAV 11) Förhandsbesked för nybyggnad 
av enbostadshus 

 

 

§ 131 KORTEBO 2:116 (LÖVHAGEN 1B) Förhandsbesked 
för nybyggnad av enbostadshus + garage 

 

 

§ 132 DRÄTTINGE 2:3 Förhandsbesked för nybyggnad av 
två enbostadshus 

 

 

§ 133 EBBARP 1:4 (EBBARP 1) Förhandsbesked för ny-
byggnad av 3 st enbostadshus 

 

 

§ 134 RUDU 1:3 (GISEBO 34) Förhandsbesked för nybygg-
nad av enbostadshus 

 

 

§ 135 LÄXARP 1:1 Förhandsbesked för nybyggnad av enbo-
stadshus 

 

 

§ 136 SKÄRSTADS-ED 1:15 (BOTARP 5) Förhandsbesked 
för nybyggnad av 2 st enbostadshus 

 

 

§ 137 BOSGÅRD 1:3 (BOSGÅRD 5) Förhandsbesked för 
nybyggnad av 3 st enbostadshus 

 

 

§ 138 FINGALSTORP 1:2 (FINGALSTORP 2) Förhandsbe-
sked för nybyggnad av enbostadshus 

 

 

§ 139 SVINHAGA 2:10 Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus 

 

 

§ 140 KANARP 3:2 Strandskyddsdispens för nybyggnad av 
teknikbod 

 

 

§ 141 ÖGGESTORP 1:23 (STENSJÖVÄGEN 49) Strand-
skyddsdispens för nybyggnad av fritidshus 

 

 

§ 142 SVARTTORPS-FAGERHULT 4:1 (FAGERHULT 14) 
Strandskyddsdispens för nybyggnad av servicebyggnad 
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§ 143 BERGET 1:237 Tidsbegränsat bygglov t.o.m 2026-03-
31 för nybyggnad av idrottsanläggning (2 st padelbanor) 

 

 

§ 144 TOKIO 9 (MÄSTER GUDMUNDS VÄG 27) Bygglov 
för fasadändring av enbostadshus (takpannor, fönster-
luckor, altandörr, fasadputs) och uppförande av takter-
rass på garage 

 

 

§ 145 TRÄDAN 45 (Carl Lundius väg 7) Bygglov för utvän-
dig ändring av enbostadshus (altan på carport) 

 

 

§ 146 LUTAN 22 (BARNARPSGATAN 88A) Bygglov för 
tillbyggnad av sophus/källsorteringshus 

 

 

§ 147 ÖDESHÖG 11 (NORRAHAMMARSVÄGEN 51) 
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt rivnings-
lov för rivning av uterum 

 

 

§ 148 UTTERN 2 (CITADELLVÄGEN 9) Bygglov för till-
byggnad av enbostadshus 

 

 

§ 149 ÅKERÄRTEN 2 (FLÄDERGATAN 6) Bygglov för till- 
och ombyggnad samt utvändig ändring av enbostadshus 
samt rivning av del av byggnad och garage 

 

 

§ 150 GRÄNNA 5:3 (Amiralsvägen 50) Bygglov för anord-
nande av ställplatser, servicebyggnader, 4 st padelbanor 
samt uppförande av solceller 

 

 

§ 151 SVARVEN 4 (GESÄLLGATAN 8A) Bygglov för ut-
vändig ändring av flerfamiljshus (byta takpannor) 

 

 

§ 152 LYCKÅS 1:21 (Larssons väg 3) Bygglov för uppsätt-
ning av skyltar 

 

 

§ 153 RÖTTLE 1:2 (Röttle by 20) Marklov för förändring av 
markområde 

 

 

§ 154 KORTEBO 2:106 (EBBA RAMSAYS VÄG 18) Bygg-
lov för inredande av ytterligare bostäder i flerfamiljshus 
samt invändig och utvändig renovering 

 

 

§ 155 BARNARPS-KRÅKEBO 1:49 (MÖBELVÄGEN 51) 
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad 

 

 

§ 156 UTGÅR UNGRAREN 19 (ALSTRÖMERVÄGEN 27) 
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt 
rivning av befintlig 
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§ 157 SIMMAREN 11 (FAKTORIGATAN 54) Bygglov för 
tillbyggnad av enbostadshus 

 

 

§ 158 VISPEN 1 (Karbingatan 3) Bygglov för utvändig änd-
ring och tillbyggnad av enbostadshus samt rivning av 
del av uterum 

 

 

§ 159 EBBARP 1:6 (EBBARP 3) Oanmäld installation eldstad 
enbostadshus 

 

 

§ 160 HEDENSTORP 1:3 (HEDENSTORP MON 1) Oanmäld 
installation eldstad/rökkanal enbostadshus 

 

 

§ 161 Redovisning av ej tidigare anmälda förrättningar 
 

 

§ 162 Övriga ärenden 
 

 

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden  2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 92  
 
Protokollets justering 
 

Stadsbyggnadsnämndens protokoll justeras onsdagen den 24 mars klockan 
08:30 av ordförande Anders Samuelsson (C) och Gabriella Lönn (KD) med  
Fatime Elezi (S).
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§ 93  
 
Information från räddningstjänsten 
 
Räddningschef Samuel Nyström informerar om 

- Förebyggande brandskydd och tillsyn 

- Övergripande ledning av kommunala räddningsinsatser 

 

Mattias Heimdal, nyantsälld chef på avdelningen för olycksförebyggande  

presenteras för nämnden. 
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§ 94  
 
Yttrande till MSB över förslag till nya föreskrifter om ledning av 
kommunal räddningstjänst  
Stbn/2021:39   170  

Sammanfattning 
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB)  har berett Jönköpings 
kommun tillfälle att senast 2021-04-20 yttra sig över remissen ”Förslag till nya 
föreskrifter om ledning av kommunal räddningstjänst”. Riksdagen har beslutat 
om lagändringar i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Förändring-
arna i lagen förväntas resultera i ökad förmåga till ledning av kommunal rädd-
ningstjänst, ökad förmåga till samverkan mellan räddningstjänstverksamheter 
samt ökad förmåga till samverkan med andra aktörer. 

MSB får meddela föreskrifter om kommunens ledningssystem för räddnings-
tjänst samt om märkning av personalens arbetskläder, fordon och annan utrust-
ning. MSB remitterar nu förslag på föreskrifter med tillhörande allmänna råd 
om ledning av kommunal räddningstjänst. 

Räddningstjänsten tillstyrker förslaget i stort och anser att det som anges i 
många delar är väl genomarbetat och ger goda förutsättningar för en effektivare 
kommunal räddningstjänst. Vidare anser räddningstjänsten att funktionskrav är 
att föredra framför detaljerade formkrav, eftersom detaljerade formkrav kan 
verka hämmande på utvecklingen av en övergripande ledning. 

Beslutsunderlag 
MSB:s remiss ”Förslag till nya föreskrifter om ledning av kommunal rädd-
ningstjänst 2021-01-20 
Konsekvensutredning beträffande förslag till föreskrifter om ledning av kom-
munal räddningstjänst 2021-01-19 
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2021-03-02 

Räddningstjänstens förslag 
Räddningstjänstens förslag till stadsbyggnadsnämndens beslut: 
Förslag till kommunstyrelsen: 

Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2021-03-02 överlämnas som svar på re-
missen ”Förslag till nya föreskrifter om ledning av kommunal räddnings-
tjänst” 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-03-18  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
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Stadsbyggnadsnämndens beslut 
Förslag till kommunstyrelsen: 
– Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2021-03-02 överlämnas som svar på re-

missen ”Förslag till nya föreskrifter om ledning av kommunal räddnings-
tjänst” 

 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

 

 

 

Beslutet expedieras till: 
Stadsbyggnadsnämndens diarium 
Hans Lööf, stadskontoret 
Kommunstyrelsens diarium
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§ 95  
 
Yttrande över åtgärdsprogram 2021-2025 Jönköpings län Anpass-
ning till ett förändrat klimat"   
Stbn/2021:40   490  

Sammanfattning 
Länsstyrelsen har skickat förslag på ett nytt åtgärdsprogram för Anpassning till 
ett förändrat klimat. Synpunkter ska lämnas senast 31 mars 2021. Stadsbygg-
nadskontoret och räddningstjänsten har lagt fram ett gemensamt förslag till 
svar. Åtgärdsprogrammet berör flera delar av nämndens verksamheter och den 
går i linje med kommunens egna mål och strategiska riktningar. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-03-09 
Remiss – Anpassning till förändrat klimat, Åtgärdsprogram 2021-2025  
Jönköpings län 

Räddningstjänstens förslag 
Räddningstjänstens förslag till stadsbyggnadsnämndens beslut: 
Förslag till kommunstyrelsen: 

 Stadsbyggnadsnämnden överlämnar detta yttrande som sitt eget 
 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-03-18  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Stadsbyggnadsnämnden överlämnar detta yttrande som sitt eget 

 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

 

 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsens diarium
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§ 96  
 
Fördjupad månadsrapport räddningstjänsten 2021 
Stbn/2021:112   042  

Sammanfattning 
För räddningstjänstens del är två månaders verksamhet för kort tid för att göra en 
prognos. Bedömningen är att verksamheten ska inrymmas inom tilldelad budget. 
Blir det ett år med kraftig ökning av insatser eller en vår/sommar med stora insat-
ser i vår egen kommun, kan det bli svårt att hålla budget. 
 
Beslutsunderlag 
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2021-03-08 
Månadsrapport februari 2021 för räddningstjänsten 

Räddningstjänstens förslag 
Räddningstjänstens förslag till beslut: 

 Månadsrapport februari 2021 för räddningstjänsten godkänns 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-03-18  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Månadsrapport februari 2021 för räddningstjänsten godkänns 

 

Beslutet expedieras till: 
Ks diariet
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§ 97  
 
Information från staben 
 

Sammanträdespunkten utgår då ingen information från staben föreligger.
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§ 98  
 
Remiss om granskning av kommunens hantering av lov- och            
anmälningsärenden 
Stbn/2020:482   007  

Sammanfattning 
På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har PwC genomfört en 
granskning av bygglovsprocessen i Jönköpings kommun under delar av 2020. 
I granskningen har ett antal revisionsfrågor ställts och nu vill man ha stads-
byggnadsnämnden svar på rapporten och de rekommendationer revisorerna 
gör.  
 
Det är viktigt att påpeka att det pågår en omfattande utveckling av hela bygg-
lovsverksamheten och denna granskning är gjord mitt i denna förändring. En 
stor del av rekommendationerna är därför omhändertagna. 
 

Beslutsunderlag 
Granskning av kommunens hantering av bygglov- och anmälningsärenden, 
2020-12-08 
Kvalitetsrapport, beslut i stadsbyggnadsnämnden 2020-11-25 
Verksamhetsplan 2021, beslut i stadsbyggnadsnämnden 2021-01-21 
Verksamhetsberättelse 2020, beslut i stadsbyggnadsnämnden 2021-02-11 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Synpunkterna i denna tjänsteskrivelse lämnas som svar på revisorernas 
granskning av kommunens hantering av lov- och anmälningsärenden 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-03-18  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Protokollsanteckning 
Kristdemokraterna lämnar nedanstående protokollsanteckning. 

KD och M hade avsatt mer pengar för stadsbyggnadsnämnden i budgeten vil-
ket nu visar sig gå i linje med revisionens rekommendationer. Med det extra 
tillskottet hade man kunnat anställa mer personal och därmed undvika de pro-
blem som revisionen nu har påtalat. 

Moderaterna instämmer i ovanstående protokollsanteckning. 
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Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Synpunkterna i denna tjänsteskrivelse lämnas som svar på revisorernas 

granskning av kommunens hantering av lov- och anmälningsärenden 
 
 

Beslutet expedieras till: 
Kommunens revisorer
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§ 99  
 
Betänkandet bygg och bo till lägre kostnad - förslag för bättre      
konkurrens i bostadsbyggandet SOU 2020:75, remiss  
Stbn/2021:30   222  

Sammanfattning 
Utredningens uppdrag har varit att gynna en utveckling där lägre produktions-
kostnader återspeglas i lägre boendekostnader och där företag med sådana af-
färsmodeller ges bättre förutsättningar att verka. Betänkandet med slutsatser är 
nu ute på en bred remiss. 

Beslutsunderlag 
Remisshandling betänkandet Bygg och bo till lägre kostnad SOU 2020:75 
Tjänsteskrivelse 2021-02-24 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Förslag till kommunstyrelsen: 

 Synpunkterna i denna tjänsteskrivelse lämnas som stadsbyggnadsnämn-
dens svar på betänkandet Bygg och bo till lägre kostnad SOU 2020:75 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-03-18  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Synpunkterna i denna tjänsteskrivelse lämnas som stadsbyggnadsnämn-

dens svar på betänkandet Bygg och bo till lägre kostnad SOU 2020:75 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

  

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsens diarium
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§ 100  
 
Fördjupad månadsuppföljning stadsbyggnadskontoret 2021 
Stbn/2021:104   042  

Sammanfattning 
Stadsbyggnadskontoret lämnar en prognos utan avvikelse mot driftbudget i 
årets första månadsuppföljning för 2021. I nuläget är det ytterst osäkert att pro-
gnostisera utfallet för helår då vi inte kan bedöma hur ev. personalomsättning-
ar, föräldraledigheter och intäkter kommer att påverka utfallet för helår. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-08 
Fördjupad månadsrapport februari 2021 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Fördjupad månadsrapport februari 2021 godkänns 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-03-18  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Fördjupad månadsrapport februari 2021 godkänns 

 

 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsens diarium



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 101  
 
Stadsbyggnadsnämndens inkomna och besvarade medborgarförslag, 
redovisning till kommunstyrelsen 
Stbn/2019:225   009  

Sammanfattning 
Två gånger per år ska nämnderna redovisa inkomna och besvarade medborgar-
förslag till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-24 
Redovisning av medborgarförslag 2021-03-18 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Tjänsteskrivelse 2021-02-24 tillsammans med förteckningen  
Redovisning av medborgarförslag 2021-03-18 godkänns och  
överlämnas till kommunstyrelsen som nämndens redovisning av  
inkomna och besvarade medborgarförslag 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-03-18  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Tjänsteskrivelse 2021-02-24 tillsammans med förteckningen  

Redovisning av medborgarförslag 2021-03-18 godkänns och  
överlämnas till kommunstyrelsen som nämndens redovisning av  
inkomna och besvarade medborgarförslag 

 

 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsens diarium



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 102  
 
Stadsbyggnadsnämndens pågående uppdrag, redovisning till kom-
munstyrelsen 
Stbn/2020:4   000  

Sammanfattning 
2008-02-27 §57 beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt nämnderna att årli-
gen i mars månad redovisa ej avgjorda ärenden som avser uppdrag från kom-
munfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-25 Stadsbyggnadsnämndens pågående uppdrag, redo-
visning till kommunstyrelsen 
Redovisning av stadsbyggnadsnämndens uppdrag 2021-03-18 
 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Tjänsteskrivelse 2021-02-25 tillsammans med förteckningen  
Redovisning av stadsbyggnadsnämndens uppdrag 2021-03-18  
godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen som redovisning av ej 
avgjorda ärenden som avser uppdrag från kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-03-18  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Tjänsteskrivelse 2021-02-25 tillsammans med förteckningen  

Redovisning av stadsbyggnadsnämndens uppdrag 2021-03-18  
godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen som redovisning av ej 
avgjorda ärenden som avser uppdrag från kommunfullmäktige 

 

 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsens diarium



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden  2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 103  
 
Information från avdelningen för översiktlig planering 
 

Chef översiktlig planering, Stefan Lind och Mattias Karlsson, översikts- 
planerare, informerar om Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare.



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 104  
 
Ansökan om spänningshöjning av områdeskoncession Jönköping 
Energi Nät AB  
Stbn/2021:96   420  

Sammanfattning 
Energimarknadsinspektionen har skickat en ansökan om spänningshöjning på 
remiss till Jönköpings kommun. Stadsbyggnadskontoret har getts möjlighet att 
svara. Jönköpings Energi Nät AB, JENAB, har ett behov av att bygga om och 
förstärka sitt 45kV-nät och bolaget upplever att förändringsbehovet i nätet nu 
är större än tidigare. Jönköpingsområdet är expansivt med ökande befolkning 
och företagsetableringar. Laddfordon beräknas öka effektbehovet, 
energieffektiviseringar och utjämnat uttag kan bara lösa delar av problemati-
ken. Remittenterna ombeds svara på frågor om påverkan på miljön, samhällse-
konomiskt säkerställande, framtida spänningsbehov samt konsekvenser för 
kunder. Stadsbyggnadskontoret svarar på frågan om miljöpåverkan ur dels na-
tur/miljöperspektiv och dels ur ett utvecklings- och bebyggelseplaneringsper-
spektiv. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse yttrande Jönköpings Energi Näts ansökan om spänningshöj-
ning 2021-03-09  
Ansökan från Jönköping Energi Nät AB hos Energimarknadsinspektionen om 
att höja spänningsnivån i nätet i deras områdeskoncession 368 DH 2019-11-15 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Kommunstyrelsen föreslås lämna stadsbyggnadskontorets tjänsteskri-
velse med bilaga som svar till Energimarknadsinspektionen 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-03-18  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Kommunstyrelsen föreslås lämna stadsbyggnadskontorets tjänsteskri-

velse med bilaga som svar till Energimarknadsinspektionen 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsens diarium



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 105  
 
Vattenmyndighetens samråd kring vattenförvaltning i Södra Öster-
sjöns vattendistrikt  
Stbn/2020:421   422  

Sammanfattning 
Naturvatten i Jönköpings kommun tillhör två vattendistrikt, dels Västerhavet 
med Nissan, Lagan, dels Södra Östersjön dit Vättern rinner till. Jönköpings 
kommun Stadsbyggnadskontoret ger samma svar till de två remisserna som 
kommer från Vattenförvaltning och avser vattendistrikten Västerhavet respekti-
ve Södra Östersjön, se svar nedan. 

Stadsbyggnadskontoret är i huvudsak positiv till arbetet med samrådsmaterialet 
och anser att materialet till stor del är väl genomarbetat och relevant. Det kom-
mer att krävas mycket resurser för investeringar och personellt. Inom en kort 
tidsperiod av 6 år, som inte är synkat med kommunala budgetar. Boverkets nya 
ÖP modell innehåller inte vattendrag som möjlig redovisning, om de inte kan 
utgöra en yta. Vattenmyndigheterna definierar dagvatten bredare än vatten-
tjänstlagen som reglerar kommunalt ansvar för dagvatten enbart inom verksam-
hetsområde för dagvatten. I miljöbalken avses med dagvatten avvattning av 
mark inom ett detaljplaneområde och ingår i definitionen av avloppsvatten. 
Frågan kan tyckas irrelevant om det likväl är kommunerna som ska stå för 
kostnaderna men för kommunerna är det av stor betydelse med vilka medel ev. 
åtgärder ska finansieras (skattemedel eller taxemedel), särskilt om finansiering-
en inte kan anses utgöra en nödvändig kostnad inom aktuell lagstiftning. Bris-
ter i koppling mellan PBL, MB och LAV gör att åtgärder enbart kan utföras på 
allmänplatsmark. Åtgärder på privat mark kan enbart vara frivilliga åtgärder ut-
över kommunens åtgärder. Kan inte förutse att de på privat mark kommer att 
finnas kvar för all framtid. Bygglov kan inte följa upp åtgärder avseende hård-
görande eller anläggningar, det är enbart tillåtet att föreskriva åtgärder enligt 
PBL, PBF, BBR. Saknas ett system/juridisk möjlighet för att fördela kostnader 
för åtgärder på många parter över lång tid. Det finns brister i VISS kartlägg-
ning av vattendragens status och att programmet känns lite svårtillgängligt ge-
nom sin komplexitet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-08 
Bilaga till tjänsteskrivelse 2021-03-08 
Handlingar för alla vattendistrikt (södra Östersjön och Västerhavet berör oss) 
finns på hemsidan: https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvalt-
ning/samrad-om-forvaltningsplan-atgardsprogram-och-miljokvalitetsnormer-
2021-2027/lamna-synpunkter.html 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

- Stadsbyggnadsnämnden lämnar tjänsteskrivelse 2021-03-08 som yttran-
de på remissen om Förslag till förvaltningsplan, Förslag till åtgärdspro-
gram och miljökvalitetsnormer till kommunstyrelsen.  

 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-03-18  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Stadsbyggnadsnämnden lämnar tjänsteskrivelse 2021-03-08 som yttran-

de på remissen om Förslag till förvaltningsplan, Förslag till åtgärdspro-
gram och miljökvalitetsnormer till kommunstyrelsen.  

 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad 

 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsens diarium



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 106  
 
Yttrande över förslag till åtgärdsprogram Minskad klimatpåverkan, 
remiss  
Stbn/2021:48   421  

Sammanfattning 
Länsstyrelsen har skickat förslag på ett nytt åtgärdsprogram för minskad kli-
matpåverkan på remiss. Synpunkter ska lämnas senast 31 mars 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-23 
Minskad klimatpåverkan, Åtgärdsprogram 2021–2025 för Jönköpings län  

 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Förslag till kommunstyrelsen: 

 Stadsbyggnadsnämnden överlämnar detta yttrande som sitt eget   

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-03-18  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Protokollsanteckning 
Miljöpartiet lämnar nedanstående protokollsanteckning. 

Frågan om klimatförändring är enligt såväl den undertecknade som FN och så 
gott som hela den klimatvetenskapliga församlingen, den alvarligaste existenti-
ella frågan för Världen idag! 

Klimatsituationen presenterades för kommunledningen redan för mer än 20 år 
sedan i samband med framtagandet av dåtidens Översiktsplan men utan större 
förståelse eller framgång. 

Tyvärr har alldeles för lite hänt på dessa 20 år. Jönköping prata gärna och ofta 
om hållbar utveckling men jag är ytterst tveksam att någon av oss, mig själv in-
kluderad, förstå vad det egentligen innebär. Själva ordet ’hållbart’ är både vagt 
och en dålig översättning av det engelska ordet ’sustainable’. Samtidigt anses 
Bruntlandkommissionens definition numera både förenklat, inkomplett och en 
kapitulation till konsumtionsintressen. 

Som konsekvens anser Miljöpartiet att det finns mycket mer som kunnat och 
borde har tagits upp i Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse kring detta ären-
de. Miljöpartiet hade därför helst yrkad idag om återremiss av ärendet för att 
möjliggöra en alvarlig fundering och djupdiskussion om förvaltningens roll i 
klimatfrågan. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Den nu olyckligt forcerade behandlingen av ärendet med krav på ’omedelbar 
justering’ av Nämndens beslut lämnar Miljöpartiet inget annat val än att lämna 
in denna omfattande Protokollsanteckning. 

För att i en blink av geologisk tid har vår art, genom sin strävan efter evig eko-
nomisk tillväxt baserad på fossila bränslen, äventyrat inte bara sin civilisation 
och egen existens utan stora delar av allt liv här på Jorden. 

Dilemmat kring hur mänskligheten ska, bör och kan hantera den pågående kli-
matkrisen består av minst två delar: i) åtgärder för att bromsa den pågående 
globala uppvärmningen med klimatförändring som följd; och ii) åtgärder för att 
anpassa hela samhällssystem till såväl de redan påträngande samt de förväntade 
accelererande klimatförändringarna. 

Redan denna vecka förväntas den första förberedelse för test av vad kan ses 
som del 3 ’geoengineering’ (d v s att minska solinstrålning genom bl a spridan-
de av partiklar i övre atmosfären) äger rum här i Sverige med en flygning från 
Kiruna, ett experiment som motsätts av såväl forskare som klimataktivister 
runtom i världen. Samtidigt, och inbakat i Parisavtalets mål att hålla Jordens 
temperatur under 2-grader är vad kan betraktas som en del 4, nämligen att suga 
ut redan befintlig koldioxid från atmosfären i enorma mängder och lagrar den i 
berggrunden. 

Ärende 15 idag gäller den första och svåraste delen av dilemman (d v s att 
bromsa den globala uppvärmningen) som i månt och mycket kräver en monu-
mental förändring i hela mänsklighetens beteende, attityd och livsstil. För 
Nämndens del har vi möjlighet, om vi så vill, att påverka i någon grad både de-
lar av både transportsektorn och byggsektorn. 

Därför välkomna Miljöpartiet inlägg i kontorets tjänsteskrivelse om samman-
hängande cykelvägar. Vi alla inser dock att denna är en liten åtgärd men knap-
past lösningen till problemet.  

Principen många bäckar små är bra - men vi tar ofta ett steg fram och en-och-
halv tillbaka. 

Det senaste årets beslut om bevarande av jordbruksmark var en stor åtgärd med 
långsiktig inverkan av betydelse. Medan denna var en första serös åtgärd, sam-
tidigt ses gröna- och öppna ytor i staden fortfarande som exploateringsreserv 
istället för viktiga andningshål. 

Idag förväntas Nämnden skicka ut detaljplanen för kv Grävlingen för samråd, 
som bortsett från eventuella arkitektoniska invändningarna, avser att bebygga 
ännu en öppen yta i stadsrummet! 

Genom denna och andra pågående förtätningar och överexploateringar av in-
nerstaden bygger vi hela tiden på den s.k. värmeön som uppstår över staden, 
när vi borde göra tvärtom. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

Samtidigt fortsätter vi att bygga nya lägenheter i rasande tempo utan en tanke 
på långsiktig kvalité eller om dessa bostäder går att bo i när även en framtida 
Sverige drabbas av återkommande värmeböljor. Många inglasade balkonger 
blir då rena dödsfällor på sikt. 

Nämnden idag förväntas även antar detaljplanen för en jätteindustrisatsning på 
Flahults-område utan bussförbindelser för de anställda eller att kommunen 
krävda eller kan kräva att transporter t o fr fabriken ska sker på angränsande 
järnväg eller på annat hållbart sätt. Detta måste ses som en monumental miss 
för Jönköping att framstå som ett ’hållbar’ kommun. Istället kan det bara tolkas 
att det är ”Business as Usual” som gäller här!  

För att genomföra del 2 – d v s anpassning till ett förändrat klimat – är alla 
kommuner bakbundna genom relativ ny lagstiftning som förbjuder införandet 
av tekniska särkrav i såväl detaljplaner som bygglov och numera även markan-
visningar! 

Kommunens första klimatrapport som antogs 2008 av Kommunfullmäktige och 
som bl a fastställda en lägsta bygghöjd på 90,3-meter runt Munksjön, förhala-
des i över ett år och urvattnades på vägen. Och redan nu har Nämnden valt att 
göra avsteg ifrån detta beslut för att istället gynna särintressen och nya överex-
ploateringar. 

Jag vill passa på att påminna Nämnden, ifall man har glömt det, att centrala 
Jönköping är utpekat som ett av Sveriges större riskområden för översvämning. 
Samtidigt är Jönköping utsedd som Sveriges ’Rôle model’ mot översvämning i 
FN:s globala ’Resilient Cities’ organisation. 

Tyvärr har kommunen bara nyligen började ta klimatfrågan på alvar. Ett lämp-
ligt citat från förra amerikansk president Eisenhower är: ”Det som är bråttom 
är oftast inte viktig – och det som är viktig är oftast inte bråttom!” 

Nämnden får gärna betrakta mig som en ’stoppkloss’ eller ’irritation’, men 
många av Ni yngre ledamöter kan kanske en dag berätta för Era barn och barn-
barn att vi hade en gubbe en gång som försökt att få oss att göra mycket mer, 
men vi lyssnad inte! 

Nu i samband med detta ärende förväntas Nämnden, enligt mig, tar ett nytt 
onödigt förhastat beslut. Istället borde frågan om Stadsbyggnadsnämndens an-
svar och möjligheter inför konsekvenserna av ett förändrat klimat har varit fö-
remål för en serie djupa diskussioner mellan tjänstemän och hela Nämnden. 
Och inte bara Nämnden utan även högre instanser. 

 

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Stadsbyggnadsnämnden överlämnar detta yttrande som sitt eget   

 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

  
 
 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsens diarium



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 107  
 
Ansökan om dispens eller tillstånd från föreskrifter i skyddade om-
råden Rocksjön/Rocksjövallen 
Stbn/2021:105   422  

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen, Jönköpings kommun, har ansökt om dispens 
från naturreservatet Rocksjöns föreskrifter för att vid Rocksjövallen schakta, 
asfaltera samt att i Rocksjön lägga i en betongplatta i strandbrynet på 2*2 me-
ter för att underlätta kanotsporten. Flytbryggan som finns på platsen idag, pla-
neras få en annan utformning med två smala delar som omger betongplattan. 
Ansökan gäller dispens för grävning, markbearbetning samt asfaltering av stig 
mellan båthus och Rocksjön, se bilagd karta. Åtgärderna tas upp i reservatsfö-
reskrifterna A2 (grävning) och A11 (anlägga väg). Dispens från naturreserva-
tets förskrifter kan enligt stadsbyggnadskontoret lämnas för åtgärderna då sär-
skilda skäl i form av gynnande av sport och friluftsliv i området i enlighet med 
reservatets syfte, föreligger. Stadsbyggnadskontoret bedömer att påverkan på 
naturvärdena är försumbara. Tillstånd för åtgärderna har erhållits av markäga-
ren, Jönköpings kommun. Anmälan/ansökan om vattenverksamhet ska göras 
till handläggande myndighet innan åtgärder utförs. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till stadsbyggnadsnämnden 2021-03-08 
Ansökan om dispens från naturreservatet Rocksjöns föreskrifter från Kultur- 
och fritidsförvaltningen 2021-03-04 
Beslut om inrättande av reservatet Rocksjön 2010-05-11 samt 2014-02-27 

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

en för schakt, asfaltering samt att i Rocksjön lägga i en betongplatta i 
strandbrynet på 2*2 meter i naturreservatet Rocksjön 

 Åtgärderna ska utföras såsom de beskrivits i dispensansökan.  
 Anmälan/ansökan om vattenverksamhet ska göras till handläggande myn-

dighet innan åtgärder utförs. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till stadsbyggnadsnämnden 2021-03-08 
Ansökan om dispens från naturreservatet Rocksjöns föreskrifter från Kultur- 
och fritidsförvaltningen 2021-03-04 
Beslut om inrättande av reservatet Rocksjön 2010-05-11 samt 2014-02-27 
 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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

en för schakt, asfaltering samt att i Rocksjön lägga i en betongplatta i 
strandbrynet på 2*2 meter i naturreservatet Rocksjön 

 Åtgärderna ska utföras såsom de beskrivits i dispensansökan.  
 Anmälan/ansökan om vattenverksamhet ska göras till handläggande myn-

dighet innan åtgärder utförs. 
 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-03-18  
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 schakt, asfaltering samt att i Rocksjön lägga i en betongplatta i 
strandbrynet på 2*2 meter i naturreservatet Rocksjön 

 Åtgärderna ska utföras såsom de beskrivits i dispensansökan.  
 Anmälan/ansökan om vattenverksamhet ska göras till handläggande myn-

dighet innan åtgärder utförs. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

 

Beslutet expedieras till: 
Peter Hagström, Kultur- och fritidsförvaltningen/tekniska kontoret/arkiv



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 108  
 
Ansökan om dispens Kaxholmens Lövskog 
Stbn/2021:62   430  

Sammanfattning 
Vattenfall har ansökt om dispens från naturreservatet Kaxholmens lövskogs fö-
reskrifter för schakt och montage av ett mätarskåp till elljusspår för IK Vista. 
Ansökan gäller dispens för grävning, markbearbetning samt uppförande av 
byggnad, upptaget i föreskrifterna A3, A4 och A8. Träd och buskar kommer ej 
att tas ner utan att skyddas vid arbetet. Dispens från naturreservatets förskrifter 
kan enligt stadsbyggnadskontoret lämnas för åtgärderna då särskilda skäl i 
form av gynnande av sport och friluftsliv i området i enlighet med reservatets 
syfte, föreligger. Stadsbyggnadskontoret bedömer att påverkan på naturvärdena 
är försumbara. Tillstånd för åtgärderna har erhållits av markägaren, Jönköpings 
kommun. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till stadsbyggnadsnämnden 2021-03-08 
Ansökan om dispens från naturreservatet Kaxholmens lövskogs föreskrifter 
från Vattenfall 2021-02-03 
Beslut om inrättande av reservatet Kaxholmens lövskog 2020-11-05 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 
 Dispens ges enligt Miljöbalken 7 kap. 7 § till Tekniska kontoret för schakt 

och montage av ett mätarskåp för elljusspår i naturreservatet Kaxholmens 
lövskog 

 Åtgärderna ska utföras såsom de beskrivits i dispensansökan.  
 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-03-18  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Dispens ges enligt Miljöbalken 7 kap. 7 § till Tekniska kontoret för schakt 

och montage av ett mätarskåp för elljusspår i naturreservatet Kaxholmens 
lövskog 

 Åtgärderna ska utföras såsom de beskrivits i dispensansökan.  

 

Beslutet expedieras till: 
Vattenfall, tekniska kontorets diarium



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden  2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 109  
 
Information från utvecklings- och trafikavdelningen 
 

Sebastian Wadenborg, projektledare, informerar om elsparkcyklar. 

Utvecklings- och trafikchef Henrik Zetterholm informerar om ombyggnad av 
Riksväg 40 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 110  
 
Medborgarförslag om att återställa gatorna i Jönköping 
Stbn/2020:467   512  

Sammanfattning 
Kenneth Persson har skickat in ett medborgarförslag där han anser att vi ska 
återställa våra gator och stoppa alla ombyggnationer. Stadsbyggnadskontoret 
anser att framkomlighetsåtgärderna för de hållbara trafikslagen i form av fysis-
ka åtgärder är väl motiverade ur trafiksäkerhetssynpunkt och ligger i linje med 
Stadsbyggnadskontorets uppdrag. Åtgärdernas utformning och funktion är för-
ankrade med Tekniska kontoret, Jönköpings Länstrafik, Funktionsrätt  
Jönköping och Räddningstjänsten. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om att återställa gatorna i Jönköping 
Tjänsteskrivelse 2021-03-08 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Stadsbyggnadskontorets yttrande enligt tjänsteskrivelse 2021-03-08 
lämnas till kommunstyrelsen för beslut.  

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-03-18  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Moderaterna yrkar att stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att 
medborgarförslaget ska anses besvarat, med nedanstående motivering. 

Kenneth Persson har skickat in ett medborgarförslag där han anser att vi ska 
återställa våra gator och stoppa alla ombyggnationer.  

Stadsbyggnadsnämnden anser att framkomlighetsåtgärderna för de hållbara tra-
fikslagen i form av fysiska åtgärder i många fall är utformade så att trafikflödet 
hindras i betydligt större omfattning än nödvändigt.  

Därmed uppfylls inte kommunens Kommunikationsstrategi, åtgärder för ett 
hållbart trafiksystem, antagen av Kommunfullmäktige 2012, punkt 4.8; Förslag 
till trafiksystem, Hållbart resande, första stycket: 
Majoriteten av alla resor i kommunen sker med bil, både idag och i framtiden.  
De bilresor som inte kan ersättas med andra mer hållbara alternativ även fort-
sättningsvis ska kunna få god framkomlighet och tillgänglighet i staden och 
kommunen.  

I tjänsteskrivelsen anges att ”åtgärdernas utformning och funktion är förankra-
de med Tekniska kontoret, Jönköpings Länstrafik, Funktionsrätt Jönköping och 
Räddningstjänsten.” 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Värt att notera är att det ej anges att åtgärderna skulle vara förankrade med våra 
folkvalda ledamöter i stadsbyggnadsnämnden eller någon annan folkvald in-
stans. 

Sverigedemokraterna och Kristdemokraternas ställer sig bakom Moderaternas 
yrkande. 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar 
enligt hans eget yrkande. 
 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Stadsbyggnadskontorets yttrande enligt tjänsteskrivelse 2021-03-08 
lämnas till kommunstyrelsen för beslut.  

 Reservationer 
Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot 
beslutet. 

Beslutet expedieras till: 
Kennet Persson



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 111  
 
Medborgarförslag om att ta bort frisbeegolfbanorna i                   
Knektaparken, John Bauers park och i Kålgårdsparken 
Stbn/2020:466   509  

Sammanfattning 
Béatrice Majkrak har lämnat in ett medborgarförslag om att Jönköpings kom-
mun tar bort frisbeekorgarna från tre allmänna parker i Rocksjöområdet, i.e. 
förbjuda frisbeegolfspel först och främst i Knektaparken men också i John 
Bauers park och Kålgårdsparken. Önskan finns även att Jönköpings kommun 
hänvisar spelare till den nya frisbeegolfparken i A6-området.  
 
Frisbeegolfbanorna har både genom historien och nutid spelat en viktig  
funktion. 

Beslutsunderlag 
- Medborgarförslag om att ta bort frisbeegolfbanorna i Knektaparken, 

John Bauers park och i Kålgårdparken. 
- Tjänsteskrivelse 2021-02-26 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Förslag till stadsbyggnadsnämnden 

 Stadsbyggnadskontorets yttrande enligt tjänsteskrivelse 2021-02-26  
lämnas till kommunstyrelsen för beslut. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-03-18  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Stadsbyggnadskontorets yttrande enligt tjänsteskrivelse 2021-02-26  

lämnas till kommunstyrelsen för beslut. 

Reservationer 
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet. 

 

 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsens diarium



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 112  
 
Sommargågator 2021 
Stbn/2021:114   510  

Sammanfattning 
Jönköpings kommun ska, i enhetlighet med Kommunprogram för mandatperio-
den 2019-2022, utveckla arbetet med sommargågator. Sommargågatan på 
Trädgårdsgatan vidareutvecklas och en ny sommargågata planeras på Östra 
Storgatan. Dialog med aktörer i området har visat på en positiv inställning till 
projektet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-08 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Att sommargågator genomförs enligt förslag ovan. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-03-18  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Kristdemokraterna ställer sig bakom Anders Samuelssons yrkande. 

Bengt Regné (M) yrkar att stadsbyggnadsnämnden beslutar att sommargågata 
respektive sommargata genomförs i enlighet med tjänsteskrivelsens beskriv-
ning på Trädgårdsgatan och som gångfartsområde på Östra Storgatan mellan 
Hovrättstorget och Rosengränd och lämnar nedanstående motivering. 
 
Flera näringsidkare har i skrivelse till nämnden uttryckt farhågor för att en  
avstängning av biltrafik på Östra Storgatan mellan Hovrättstorget och Ro-
sengränd kommer medföra ytterligare minskning av antalet kunder.  
 
Med tanke på den ytterst pressade ekonomiska situation som många butiksäga-
re befinner sig i på grund av pågående Corona-pandemi och därmed kraftigt 
minskat antal kunder, är det orimligt att förbjuda all biltrafik på denna sträck-
ning av Östra Storgatan.  
 
Vi föreslår därför att sommargågatan på Östra Storgatan inte blir en renodlad 
gågata utan blir ett enkelriktat gångfartsområde med några parkeringsplatser 
kvar för upphämtning av mat mm. Beteckningen för denna sträckning blir  
därmed ”Sommargata”. 
 
Ett gångfartsområde innebär att man ej får köra fortare än gångfart (ca 7 km/h) 
och har väjningsplikt mot gående.  
 
Sverigedemokraterna ställer sig bakom Moderaternas yrkande. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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

 Att sommargågator genomförs enligt förslag ovan. 
 
Johnny Lilja (M) deltar inte i beslutet. 

Reservationer 
Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden  2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 113  
 
Information från planavdelningen 
 

Rebecka Persson, planhandläggare, informerar om markanvisning på  
Kungsängen. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 114  
 
Ansökan om planbesked_Tranan 9 Beslut om planbesked 
Stbn/2020:481   214  

Sammanfattning 
Ansökan om planbesked har inkommit till Stadsbyggnadskontoret 2020-12-08 
gällande upphävande av bestämmelse om fastighetsindelning för Tranan 9 samt 
11-13. 

Stadsbyggnadskontoret anser att det kan vara lämpligt och föreslår att ge posi-
tivt planbesked för att pröva detta i en detaljplaneläggning. I kommande plan-
arbete kommer det troligen att bli aktuellt att även se över de kulturhistoriska 
värdena på platsen och om det behöver skyddas samt eventuella övriga bestäm-
melser inom området. 

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

Detaljplanen bedöms tidigast kunna påbörjas 2022. 

Beslutsunderlag 
Bifogat detta dokument finns underlag för planbesked. 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Positivt planbesked lämnas för fastigheten Tranan 9 m.fl. 
 Planavdelningen ges i uppdrag att planmässigt pröva ärendet genom  

detaljplaneläggning. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-03-18  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Positivt planbesked lämnas för fastigheten Tranan 9 m.fl. 
 Planavdelningen ges i uppdrag att planmässigt pröva ärendet genom  

detaljplaneläggning. 

 

Beslutet expedieras till: 
Sökande



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 115  
 
Ansökan om planbesked för Stenhagen 7 Beslut om planbesked 
Stbn/2020:492   214  

Sammanfattning 
Ansökan om planbesked har inkommit till Stadsbyggnadskontoret 2020-12-21 
gällande  bostäder på fastigheten Stenhagen 7. I samband med planprocessen 
görs även en översikt för Stenhagen 6, Stenhagen 19 och Stenhagen 20. Stads-
byggnadskontoret anser att det kan vara lämpligt och föreslår att ge positivt 
planbesked för att pröva detta i en detaljplaneläggning. 
  
Detaljplanen bedöms få laga kraft 1,5 - 2 år efter det att ett detaljplanearbete 
startats, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplanen för ärendet kom-
mer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen.  
 
Detaljplanen bedöms tidigast kunna påbörjas 2024. Avtal skall skrivas som re-
glerar kommande plankostnader, vilka exploatören skall bekosta. 
 
Beslutsunderlag 
Bifogat detta dokument finns underlag för planbesked. 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Positivt planbesked lämnas för fastigheten Stenhagen 7 m.fl 
 Planavdelningen ges i uppdrag att planmässigt pröva ärendet genom  

detaljplaneläggning 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-03-18  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Positivt planbesked lämnas för fastigheten Stenhagen 7 m.fl 
 Planavdelningen ges i uppdrag att planmässigt pröva ärendet genom  

detaljplaneläggning 

 

Beslutet expedieras till: 
Sökande



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 116  
 
Ansökan om planbesked för Öggestorp 1:1 Beslut om planbesked 
Stbn/2021:28   214  

Sammanfattning 
Ansökan om planbesked har inkommit till Stadsbyggnadskontoret 2021-01-18 
gällande prövning av bostadsbebyggelse i form av grupphus, villor och flerbo-
stadshus på del av fastigheten Öggestorp 1:1. 
 
Stadsbyggnadskontoret anser att det kan vara lämpligt och föreslår att ge posi-
tivt planbesked för att pröva detta i en detaljplaneläggning. 
 
Detaljplanen bedöms få laga kraft 1,5- 2 år efter det att ett detaljplanearbete 
startats, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplanen för ärendet kom-
mer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen.  
 
Detaljplanen bedöms tidigast kunna påbörjas 2024. 
  
Avtal skall skrivas som reglerar kommande plankostnader, vilka exploatören 
skall bekosta. 
 
Beslutsunderlag 
Bifogat detta dokument finns underlag för planbesked.  

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Positivt planbesked lämnas för del av fastigheten Öggestorp 1:1 
 Planavdelningen ges i uppdrag att planmässigt pröva ärendet genom  

detaljplaneläggning 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-03-18  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Positivt planbesked lämnas för del av fastigheten Öggestorp 1:1 
 Planavdelningen ges i uppdrag att planmässigt pröva ärendet genom  

detaljplaneläggning 

 

Beslutet expedieras till: 
Sökande.



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 117  
 
Detaljplan för kv. Grävlingen Beslut om samråd 
Stbn/2017:199   214  

Sammanfattning 
Detaljplanen innebär att flera byggrätter tillkommer inom Väster. Detaljplane-
arbetet kommer att delas upp i två delar, där de olika delarna är olika mycket 
utredda. Fokus inför samrådshandlingen ligger på kvarter Grävlingen där ca 
200 nya bostäder, 550 m2 lokalyta och 6400 kontorsyta tillkommer på en cen-
tral plats på Väster mittemot Jönköpings Högskola. Resterande delar av planen 
innebär nybyggnation av parkeringshus i privat regi, allmänt övertagande av 
privata gator i området samt påbyggnation på ”statliga verket” samt en ny skol-
tillbyggnad på kvarter Globen. 

Beslutsunderlag 
Plankarta 2021-03-10 
Planbeskrivning 2021-03-10 
Behovsbedömning 2021-03-10 
Tjänsteskrivelse 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Detaljplan för Väster 1:1 m.fl. (Grävlingen), daterad 2021-03-10,  
godkänns för samråd 

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

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-03-18  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Detaljplan för Väster 1:1 m.fl. (Grävlingen), daterad 2021-03-10,  

godkänns för samråd 
 Stadsbyggnadsnämnden finner, utifrån dagens kännedom av projektets 

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 118  
 
Detaljplan för Flahult 2:328 Beslut om samråd 
Stbn/2016:83   214  

Sammanfattning 
Planområdet består av fastigheterna Flahult 2:328 och Flahult 2:343 som ligger 
i Flahult, Norrahammar. Planområdet är detaljplanelagt sedan tidigare. Syftet 
med den nya detaljplanen är att pröva möjligheterna för bostadsbebyggelse på 
Flahult 2:328 samt att ändra planbestämmelserna på Flahult 2:343 för att an-
passa bestämmelserna efter aktuell användning av fastigheten. Planförslaget 
möjliggör för cirka 20 nya grupphus. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2021-03-10 
- Planbeskrivning 2021-03-10 
- Plankarta 2021-03-10 
- Undersökning av miljöpåverkan 2021-03-10 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Detaljplanen för Flahult 2:328 m.fl., daterad 2021-03-10, godkänns för 
samråd 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-03-18  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Detaljplanen för Flahult 2:328 m.fl., daterad 2021-03-10, godkänns för 

samråd



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 119  
 
Detaljplan för bostäder på del av Slåttertiden 1 med flera                  
Beslut om granskning 
Stbn/2016:25   214  

Sammanfattning 
Detaljplanen syftar till att pröva markanvändningen bostad inom ett i översikts-
planen utpekat förtätningsområde i Öxnehaga. Byggrätten som prövas möjlig-
gör fyra lamellhus i fyra våningar utöver suterrängvåning vilket inrymmer ca 
110 lägenheter.  

En mindre del av kvartersmarken för bostad planläggs i syfte att säkerställa 
gård till förskolan norr om planområdet. Därtill planläggs mark med markan-
vändningen natur i syfte att säkerställa bevarandet av naturvärden och ytor för 
dagvattenhantering. 

Beslutsunderlag 
- Plankarta, daterad 2021-03-10 
- Planbeskrivning, daterad 2021-03-10 
- Samrådsredogörelse, daterad 2021-03-10 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Detaljplan för bostäder på Slåttertiden 1 med flera, daterad 2021-03-10, 
godkänns för granskning 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-03-18  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Detaljplan för bostäder på Slåttertiden 1 med flera, daterad 2021-03-10, 

godkänns för granskning



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 120  
 
Detaljplan för Flahult 19:12 m.fl  Beslut om antagande 
Stbn/2014:85   214  

Sammanfattning 
Syftet med planförslaget är att planlägga mark för industriändamål inom Torsviks 
industriområde och delområde Granarp. Planförslaget syftar även till att ersätta be-
fintlig Granarpsväg med en ny vägsträckning, bevara naturmark inom planområdet 
samt medge plats för tekniska anläggningar i form av transformatorstationer och 
dagvattendammar. 
 
Beslutsunderlag 
Planbeskrivning 
Plankarta 
Granskningsutlåtande 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Detaljplan för industri på del av Flahult 19:12 m.fl., daterad  
2021-03-10 antas 

– Bygglov krävs inte för byggbodar.  
Bestämmelser gäller under genomförandetiden PBL 4kap 15§ 1st 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-03-18  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Christopher Stock (MP) yrkar att detaljplanen godkänns och att antagandet 
överlämnas till kommunfullmäktige för beslut. 

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

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Detaljplan för industri på del av Flahult 19:12 m.fl., daterad 2021-03-10 

antas 
 Bygglov krävs inte för byggbodar.  

Bestämmelsen gäller under genomförandetiden, PBL 4kap 15§ 1st 

Reservationer 
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet. 

Beslutet expedieras till: 
Sökande, länsstyrelsen, intressenter enligt lista



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 121  
 
Redovisning av inkomna meddelanden till stadsbyggnadsnämnden 
Stbn/2020:13   000  

Beslutsunderlag 
Förteckning över inkomna meddelande att redovisa 2021-03-18 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-03-18  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att Förteckning över inkomna  
meddelande att redovisa 2021-03-18 godkänns.   
  

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Förteckning över inkomna meddelande att redovisa 2021-03-18 

 godkänns 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 122  
 
Redovisning av stadsbyggnadsnämndens delegationsbeslut 
Stbn/2020:12   000  

Beslutsunderlag 
Förteckning över anmälda delegationsbeslut 2021-03-18 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-03-18  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att Förteckning över anmälda  
delegationsbeslut 2021-03-18 godkänns. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Förteckning över anmälda delegationsbeslut 2021-03-18 godkänns 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden  2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 123  
 
Information från bygglovavdelningen 
 

Bygglovchef Anna Klahr informerar om bygglov för Nobia.



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 124  
 
Betänkandet Tillgängliga stränder - ett mer differentierat         
strandskydd SOU 2020:78  
Stbn/2021:70   422  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen i Jönköpings kommun har fått en begäran om yttrande ang. 
Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd: betänkande av ut-
redningen om översyn av strandskyddet SOU 2020:78. En strandskyddsdelega-
tion under miljödepartementet har på uppdrag av regeringen tagit fram författ-
ningsändringar och förslag på andra åtgärder som medför ändringar gällande 
strandskyddslagstiftning och tillämpning i miljöbalken.  

Det råder en stor variation inom Sverige avseende exploateringsgrad och till-
gång till sjöar och ständer. Med hänsyn till de varierande förhållandena är det 
enligt utredningen varken lämpligt eller möjligt att på nationell nivå bestämma 
var det ska bli lättare att bygga genom lättnader i strandskyddet eller var 
strandskyddet ska stärkas.  

Syftet med förslagen på ändringar i lagstiftningen ska medföra en ökad diffe-
rentiering av strandskyddet som även tar hänsyn till ett varierat exploaterings-
tryck, klimatpåverkande åtgärder samt möjliggöra och underlätta för digitalise-
ring. Förslaget har för avsikt att fortsatt värna, försträcka och utöka strandskyd-
det för att värna obrutna strandlinjer, den allemansrättsliga tillgängligheten och 
miljön i de starkt exploaterade områden. Länsstyrelsen ska ha möjlighet att be-
sluta om att införa strandskydd 

Förslag om en ökad differentiering medför att beslutsfattande gällande 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterat 2021-02-24   
Tillgängliga stränder - ett mer differentierat: betänkande av utredningen om 
översyn av strandskyddet SOU 2020:78. 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Stadsbyggnadsnämnden lämnar tjänsteskrivelse 2021-02-24 som yttran-
de på remissen Betänkande Tillgängliga stränder-ett mer  
differentierat strandskydd SOU 2020:78 till kommunstyrelsen 

 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-03-18  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Stadsbyggnadsnämnden lämnar tjänsteskrivelse 2021-02-24 som yttran-

de på remissen Betänkande Tillgängliga stränder-ett mer  
differentierat strandskydd SOU 2020:78 till kommunstyrelsen 

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

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen diarium



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 125  
 
EKEBERG 4:1 (EKEBERGS GÅRD 2) Förhandsbesked för nybygg-
nad av enbostadshus 
BL 2021-000030     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 
Ekeberg 4:1, del av. Stadsbyggnadskontorets utomplansgrupp har besiktat plat-
sen 2021-02-28. Marken består av gles ungskog intill betesmark och två befint-
liga enbostadshus. Stadsbyggnadskontoret tillstyrker ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-03-01 
Ärendebeskrivning 2021-03-01 
Fotografi   2021-01-07 
Situationsplan/tomtkarta  2021-01-07 
Karta  2021-03-01 
Fotografi  2021-02-28 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-
skrivning.  

 Debitering 8 568 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-03-18  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-

skrivning.  
 Debitering 8 568 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. 
 
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. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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 be-
byggelsen för att väl passa in i landskapsbilden.  
 
Tillstånd för enskild VA-anläggning ska sökas hos Miljö- och hälsoskyddskon-
toret.  
 
Ansökan om lantmäteriförrättning bör ske snarast efter att förhandsbesked be-
viljats och fått laga kraft.  
 
För ny adress på landet tag kontakt med lantmäteriavdelningen, Helen Lerge 
036-10 52 94.  
 
Som sökanden har du skyldighet att begära om eventuell arkeologisk utredning 
hos Länsstyrelsen.  

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2021-01-07 och beslut 
beräknas fattas 2021-03-18. Det innebär att handläggning sker inom lagstadgad 
period.  

Debitering 
8 568 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 2021-03-18

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 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 126  
 
BOGLA 3:22 (BOGLA 14) Förhandsbesked för nybyggnad av 3     
enbostadshus 
BL 2020-001510     

Sammanfattning 
Ansökan är för tre enbostadshus. Platsen bedöms som produktiv jordbruksmark 
samt platsen är bullerstörd. Stadsbyggnadskontoret bedömer att åtgärden inte 
kan tillåtas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-04 
Ärendebeskrivning  2021-03-04 
Karta Ortofoto 2021-01-11 
Remissvar   2020-12-02 
Remissvar   220-11-29 
Remissvar   2020-11-29 
Remissvar   2020-11-23 
Remissvar   2020-11-22 
Bullerutredning  2020-09-27 
Ortofoto   2020-09-27 
Skrivelse   2020-09-27 
Ansökan   2020-06-26 

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 2021-03-18  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Bengt Regné (M) yrkar att ansökan om förhandsbesked beviljas. 

Roland Hagström (SD) ställer sig bakom Bengt Regnés yrkande. 

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

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked kan inte tillåtas med motivering enligt 

ärendebeskrivning. Ansökan avslås 
 Debitering 5676kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

 
Jäv 
Gabriella Lönn (KD) anmäler jäv. 

Reservationer 
Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot 
beslutet 

Debitering 
5 676kr 

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 2021-03-18

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 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 127  
 
RAVELSMARK 13:27 Förhandsbesked för nybyggnad av              
enbostadshus 
BL 2020-002645     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus. Fastigheten 
ligger söder om Gränna och platsen består av lätt sank mark med sly. Stads-
byggnadskontoret bedömer att åtgärden kan tillåtas och tillstyrker ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-02-01 
Ärendebeskrivning  2021-02-01 
Fotografier   2020-12-23 
Situationsplan  2020-12-23 
Ansökan   2020-12-23 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-
skrivning. 

 Debitering 5 676 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-03-18  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-

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

Reservationer 
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet md nedanstående motivering. 

Miljöpartiet har i princip inget emot begränsad kompletterande byggnation på 
landsbygden, särskild när den är direkt knuten till t ex ’generationsskifte’ inom 
livskraftigt jordbruk och så länge den utgör en del av s.k. sammanhållen bebyg-
gelse. 
Däremot är Miljöpartiet emot och/eller tveksam till etableringar av ny fritids- 
och permanentbebyggelse samt spekulativa satsningar på jordbruksmark 
och/eller i närhet av naturkänsliga områden. Partiet är särskild emot för sam-
hället omotiverade etableringar i enskilda isolerade lägen, samt oplanerad ex-
pansion av små grupper av bebyggelse när alternativa lägen i direkt anslutning 
till eller helst inom befintliga bebyggelse-grupper finns.  
 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Miljöpartiet är medveten att det aktuella läget ligger i anslutning till ett ensamt 
befintligt hus och väg, att ingen jordbruksmark tas i anspråk samt att Stads-
byggnadskontoret föreslog ett positivt förhandsbesked.  
Miljöpartiet motsätta sig dock ytterligare bebyggelse i detta något isolerat läge 
med motivering att ett positivt förhandsbesked skulle mycket väl kunna vara 
inledningen till ytterligare omotiverade randbebyggelse. På sikt kan detta orsa-
ka bl a vatten- och avloppsproblem som skulle kunna leda i sin tur, förr eller 
senare, till krav från Länsstyrelsen för både kommunala va-lösningar samt de-
taljplaneläggning.  
Dessutom anser Miljöpartiet att dela av den valde placering utgör sankmark ne-
danför en sluttning som kan innebär risker i samband med förväntade ökad ne-
derbörd från kommande klimatförändring. 
Miljöpartiet reserverar sig därför mot Stadsbyggnadsnämndens beslut om ett 
positivt förhandsbesked. 

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

Övriga upplysningar 
Åtgärden får laga kraft tidigast fyra veckor efter att beslutet har annonserats i 
Post- och Inrikes Tidningar.  
 
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.  
 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2020-12-23 och beslut 
beräknas fattas 2020-03-18. Det innebär att handläggning inte skett inom 
lagstadgad period.  

Debitering 
5 676 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

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 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 128  
 
UPPGRÄNNA 2:6 (UPPGRÄNNA LÄNSMANSGÅRD 2)             
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 enbostadshus 
BL 2021-000061     

Sammanfattning 
Ansökan gäller om förhandsbesked för tre enbostadshus. Fastigheten är belä-
gen ca 1,8 km nordväst från Brahehus och består av jordbruksmark. Stadsbygg-
nadskontoret avstyrker ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-02-11 
Ärendebeskrivning  2021-02-11 
Karta, naturvärden  2021-02-11 
Karta, ortofoto   2021-02-11 
Karta, översikt  2021-02-11 
Sammanställning 2021-02-03 
Bilaga  2021-02-03 
Sammanställning 2021-01-19 
Karta  2021-01-19 
Karta  2021-01-19 
Ortofoto  2021-01-13 
Ansökan   2021-01-13 
Yttrande sökande 2021-03-03 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Stadsbyggnadskontoret föreslår att ansökan om förhandsbesked för ny-
byggnad av 3 enbostadshus inte kan tillåtas. Ansökan avslås. 

 Debitering 8 568kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-03-18  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Moderaterna yrkar att ärendet återremitteras för besiktning på plats. 

Stadsbyggnadsnämnden ställer sig bakom Moderaternas yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ärendet återremitteras för besiktning på plats. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 129  
 
BRÖTJEMARK 7:1 (BRÖTJEMARK MELLANGÅRD 1)           
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage 
BL 2020-002296     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus. Den aktuel-
la platsen är att betraktas som jordbruksmark (betesmark). Stadsbyggnadskon-
toret avstyrker ansökan. 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-02-24 
Ärendebeskrivning  2021-02-24 
Karta, ortofoto  2020-11-04 
Sammanställning  2021-01-24 
Ansökan   2020-11-04 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

 Debitering 5676kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-03-18  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked kan inte tillåtas med motivering enligt 

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

 
Debitering 
5 676kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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 2021-03-18

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 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 130  
 
GRAV 1:2 (GRAV 11) Förhandsbesked för nybyggnad av                
enbostadshus 
BL 2020-002075     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus. Den aktuel-
la platsen bedöms utgöra jordbruksmark. Stadsbyggnadskontoret avstyrker an-
sökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-02-09 
Ärendebeskrivning  2021-02-09 
Karta, översikt 2021-02-09 
Karta  2021-01-04 
Situationsplan  2021-01-04 
Fotografi  2020-10-04 
Ortofoto  2020-10-04 
Ansökan   2020-10-04 
Yttrande sökande 2021-02-28 

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 2021-03-18  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

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 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

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 2021-03-18

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 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 131  
 
KORTEBO 2:116 (LÖVHAGEN 1B) Förhandsbesked för nybygg-
nad av enbostadshus + garage 
BL 2020-002141     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus och garage. Den 
aktuella fastigheten ligger inom nyexploateringsområde samt tätortsnära zon. 
Stadsbyggnadskontoret avstyrker ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-02-22 
Ärendebeskrivning  2021-02-22 
Remissvar, MHK  2021-02-11 
Karta, översikt  2021-01-25 
Karta   2021-01-25 
Karta   2021-01-10 
Fotografi   2020-10-12 
Karta    2020-10-12 
Ansökan, sammanställning e-tjänst  2020-10-12 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

 Debitering 5676kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-03-18  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked kan inte tillåtas med motivering enligt 

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

 
Debitering 
5 676kr  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

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 2021-03-18

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 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 132  
 
DRÄTTINGE 2:3 Förhandsbesked för nybyggnad av två                 
enbostadshus 
BL 2021-000083     

Sammanfattning 
Ansökan avser uppförande av två enbostadshus på två tänkta nya tomter. Den 
aktuella platsen inte överensstämmer med de riktlinjer som finns i gällande 
översiktsplan, då platsen är att betrakta som jordbruksmark. Stadsbyggnads-
kontoret avstyrker ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-02-22 
Ärendebeskrivning  2021-02-22 
Karta  2021-02-22 
Ortofoto   2021-01-15  
Ansökan   2021-01-15 
Yttrande från sökande 2021-01-22 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

 Debitering 8  568kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-03-18  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att ärendet återremitteras för att till-
fråga grannar. 

Moderaterna ställer sig bakom Anders Samuelssons yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ärendet återremitteras för att tillfråga grannar



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 133  
 
EBBARP 1:4 (EBBARP 1) Förhandsbesked för nybyggnad av 3 st 
enbostadshus 
BL 2020-002653     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av tre enbostadshus. Platsen 
ligger söder om Lekeryd och består av kuperad naturmark. Stadsbyggnadskon-
toret bedömer att lokalisering innebär ett ensamläge och påverkar landskapsbil-
den. Stadsbyggnadskontoret avstyrker ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-02-25 
Ärendebeskrivning  2021-02-25 
Karta   2021-01-19 
Karta   2020-12-27 
Fotografier   2020-12-27 
Ansökan  2020-12-27 
Synpunkter från sökande 2021-02-08 
Synpunkter från sökande 2021-02-25 

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 2021-03-18  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson(C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Miljöpartiet ställer sig bakom Anders Samuelssons yrkande. 

Bengt Regné (M) yrkar att ansökan om förhandsbesked beviljas. 

Sverigedemokraterna  och Kristdemokraterna ställer sig bakom Moderaternas  
yrkande. 

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

Bengt Regné begär omröstning. 

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

Omröstning 
Ledamot Ja Nej 

Anders Samuelsson (C) ordförande x  

Niklas Sigvardsson (S)  x  

Fatime Elezi (S)  x  

Nils Helmersson (S)  x  

Marianne Johansson (S)  x  

Jan Sidenvall (L)  x  

Christopher Stock (MP) x  

Gabriella Lönn (KD)   x 

Ann-Marie Dahl (KD)   x 

Bengt Regné (M)  x 

Jonas Hallin (M)  x 

Johnny Lilja  (M)  x 

Roland Hagström (SD)   x 

Antal röster 7 6 

Stadsbyggnadsnämnden har alltså med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat    
enligt förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked kan inte tillåtas med motivering enligt 

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

Reservationer 
Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot 
beslutet. 

Debitering 
5 676kr  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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 2021-03-18

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 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 134  
 
RUDU 1:3 (GISEBO 34) Förhandsbesked för nybyggnad av             
enbostadshus 
BL 2020-002354     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Platsen ligger 
norr om Huskvarna och har tidigare varit bebyggd med ett enklare fritidshus 
Terrängen på tomten är kuperad. Stadsbyggnadskontoret bedömer att ansökan 
kan tillåtas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen  2021-03-02 
Ärendebeskrivning  2021-03-02 
Markplaneringsritning  2021-02-08 
Fotografier   2021-02-05 
Situationsplan/tomtkarta  2020-11-12 
Karta   2020-11-12 
Fotografier  2020-11-12 
Sammanställning e-tjänst  2020-11-12 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-
skrivning. 

 Debitering 5 676 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-03-18  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-

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

 
Villkor 
I samråd med bygglovavdelningen skall bebyggelsen ges en utformning enligt 
traditionell lantlig stil som i volym och färg är väl anpassad till tomtplatsen och 
landskapsbilden. Enbostadshuset behöver terränganpassas och därför krävs 
marksektionsritningar i samband med bygglovet.  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

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.  
 
Ansökan om lantmäteriförrättning bör ske snarast efter att förhandsbesked be-
viljats och fått laga kraft.  
 
Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2020-11-12 och beslut 
beräknas fattas 2021-03-18. Det innebär att handläggning inte skett inom 
lagstadgad period.  

Debitering 
5 676 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

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 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 135  
 
LÄXARP 1:1 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
BL 2020-002358     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för enbostadshus. Den aktuella platsen ligger ca 
4 km nordost om Huskvarna och angränsar till naturområden med höga natur-
värden, Stadsbyggnadskontoret bedömer att ansökan ej bör avstyrkas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-03-04 
Ärendebeskrivning  2021-03-04 
Karta översikt 2020-11-13 
Ansökan   2020-11-13 
Karta Översiktskarta 2021-01-21 
Karta   2021-01-21 
Karta   2021-02-11 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-
skrivning.  

 Debitering 5 676kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-03-18  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-

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

Reservationer 
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet med nedanstående motivering. 

Miljöpartiet har i princip inget emot begränsad kompletterande byggnation på 
landsbygden, särskild när den är direkt knuten till t ex ’generationsskifte’ inom 
livskraftigt jordbruk och så länge den utgör en del av s.k. sammanhållen bebyg-
gelse. 
Däremot är Miljöpartiet emot och/eller tveksam till etableringar av ny fritids- 
och permanentbebyggelse samt spekulativa satsningar på jordbruksmark 
och/eller i närhet av naturkänsliga områden. Partiet är särskild emot för sam-
hället omotiverade etableringar i enskilda isolerade läge samt oplanerad expan-
sion av små grupper av bebyggelse när alternativa lägen i direkt anslutning till 
eller helst inom befintliga bebyggelsegrupper finns.  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 
Miljöpartiet är medveten att lokalisering av enbostadshus i detta ärende har fö-
regåtts av tidigare diskussioner och noterar att Stadsbyggnadskontoret föreslog 
ett positivt förhandsbesked trots att det valde läge angränsa till ett naturområde 
bestående av betesmark med uttryckligen höga naturvärden. 
Vidare, och enligt Stadsbyggnadskontorets ärendebeskrivning, ligger den nu 
avsedda placeringen intill befintlig bebyggelse och i direkt anslutning till en 
befintlig väg. Miljöpartiet anser dock att både dessa påstående är inte helt kor-
rekta enligt deras tolkning av kartan och bilder i ärendens handlingar.  
Miljöpartiets är tveksam till det föreslagen förhöjda placering som sannolikt in-
nebär att byggnaden komma att utgöra ett nytt främmande inslag i landskapet. 
Istället bör en bättre placering närmare befintlig bebyggelse finnas. 
Miljöpartiet reserverar sig därför mot Stadsbyggnadsnämnden beslut om ett 
positivt förhandsbesked. 

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

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

Övriga upplysningar 
Åtgärden får laga kraft tidigast fyra veckor efter att beslutet har annonserats i 
Post- Post- och Inrikes Tidningar.  
 
Ett beviljat förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden för-
rän bygglov sökts och beviljats. I samband med ansökan om bygglov ska 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.  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 
Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2020-11-13 och beslut 
beräknas fattas 2021-03-18. Det innebär att handläggning inte skett inom 
lagstadgad period.  

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 2021-03-18

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 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 136  
 
SKÄRSTADS-ED 1:15 (BOTARP 5) Förhandsbesked för nybygg-
nad av 2 st enbostadshus 
BL 2020-002253     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för två enbostadshus. Platsen är lokaliserad i 
Gisebo mellan Huskvarna och Kaxholmen och utgörs idag av betesmark. 
Stadsbyggnadskontoret bedömer att ansökan inte kan medges. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2021-02-10 
Ärendebeskrivning   2021-02-10 
Karta    2020-10-29 
Ortofoto   2020-10-29 
Ansökan, sammanställning e-tjänst  2020-10-29 
Yttrande, granne  2021-02-05 
Yttrande, granne  2021-02-04 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

 Debitering 5 676kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-03-18  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Moderaterna yrkar positivt förhandsbesked. 

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

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked för två enbostadshus kan inte tillåtas 

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

Reservationer 
Moderaterna och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Debitering 
5 676kr 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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 2021-03-18

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 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 137  
 
BOSGÅRD 1:3 (BOSGÅRD 5) Förhandsbesked för nybyggnad av 3 
st enbostadshus 
BL 2020-002136     

Sammanfattning 
Ansökan gäller tre enbostadshus på fastigheten Bosgård 1:3. Fastigheten är be-
lägen väster om Landsjön och väster om samhället Kaxholmen. Den aktuella 
platsen är i en kuperad slät mellan två enbostadshus samt där det i dag finns en 
ekonomibyggnad. Sökande har reviderat sitt förslag. Flera grannar har erinran 
mot förlaget. Stadsbyggnadskontoret ställer sig positiv till ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-02-25 
Ärendebeskrivning 2021-02-25 
Situationsplan  2021-02-25 
Ansökan   2020-10-12 
Yttrande, granne 2021-03-03 
Yttrande, granne 2021-03-07 
Yttrande, granne 2021-03-08 
Yttrande, granne  2021-01-11 
Yttrande, granne  2021-01-10 
Yttrande, granne  2021-01-08  
Yttrande, granne  2021-01-07 
Yttrande, MHK 2021-01-07 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-
skrivning. 

 Debitering 5 676kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-03-18  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-

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

 
 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

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. Den norra tomten kan behöva bebyggas med suterränghus uti-
från terrängen.  
Taket skall förses med tegelröda takpannor, eller med annat som stadsbygg-
nadsnämnden prövar lämpligt.  

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

Övriga upplysningar 
Åtgärden får laga kraft tidigast fyra veckor efter att beslutet har annonserats i 
Post- och Inrikes Tidningar.  
 
Ett beviljat förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden för-
rän bygglov sökts och beviljats. I samband med ansökan om bygglov ska kon-
trollansvarig anges.  

Samråd med bygglovavdelningen bör ske innan bygglov söks för anpassning 
enligt villkor avseende utformning och gestaltning av bebyggelsen för att väl 
passa in i landskapsbilden.  
 
Tillstånd för enskild VA-anläggning ska sökas hos Miljö- och hälsoskyddskon-
toret.  
 
Ansökan om lantmäteriförrättning bör ske snarast efter att förhandsbesked be-
viljats och fått laga kraft.  
 
För ny adress på landet tag kontakt med lantmäteriavdelningen, Helen Lerge 
036-10 52 94.  
 
Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2020-10-12 och beslut 
beräknas fattas 2021-03-18. Det innebär att handläggning inte skett inom 
lagstadgad period.  

Debitering 
5 676kr  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Sökande 
Fastighetsägare 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
Grannar med erinran, fastigheterna Mad 1:1, Bosgård 1:23, Bosgård 6:1, Bos-
gård 7:1. 
  
Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
  
Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
 

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

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 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 138  
 
FINGALSTORP 1:2 (FINGALSTORP 2) Förhandsbesked för        
nybyggnad av enbostadshus 
BL 2020-002397     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation för enbostadshus. Platsen lig-
ger öster om E4 och är bullerstört men sökande har inkommit med en buller ut-
redning. Ingen jordbruksmark tas i anspråk. Stadsbyggnadskontoret tillstyrker 
ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2021-02-09 
Ärendebeskrivning   2021-02-09 
Situationsplan   2021-02-07 
Situationsplan   2021-02-07 
Bullerutredning  2020-12-30 
Situationsplan  2020-11-19 
Fotografier   2020-11-19 
Fotografier   2020-11-17 
Situationsplan  2020-11-17 
Ansökan, sammanställning  2020-11-17 
Yttrande MHK  2021-02-11 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-
skrivning. 

 Debitering 5 676kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-03-18  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-

skrivning. 
 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.  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

I samband med bygglovsansökan behöver en terränganpassning av enbostads-
huset göras. Taket skall förses med tegelröda takpannor, eller med annat som 
stadsbyggnadsnämnden prövar lämpligt.  

Giltighetstid 
Beslutet gäller i två år från den dag då förhandsbeskedet vunnit laga kraft och 
är bindande för stadsbyggnadsnämnden vid den kommande 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 2020-12-30 och beslut 
beräknas fattas 2021-03-18. Det innebär att handläggning inte skett inom 
lagstadgad period.  

Debitering 
5 676kr  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
  
Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
 

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

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 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 139  
 
SVINHAGA 2:10 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
BL 2020-001722     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus på fastighe-
ten Svinhaga 2:10, del av. Fastigheten ligger ca 1 km syd väst om riksväg 
26/47 och ca 5 km nordväst om Järstorps kyrka. Den aktuella platsen är lätt ku-
perad och består delvis av jordbruksmark och angränsade gräsytor. Stadsbygg-
nadskontoret avstyrker ej ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-08 
Ärendebeskrivning  2021-03-08 
Situationsplan, höjder 2021-03-04 
Remissvar  2021-02-24 
Remissvar  2021-02-23 
Remissvar  2021-02-23 
Remissvar  2021-02-06 
Remissvar  2021-02-05 
Situationsplan, höjder 2021-03-04 
Sammanställning e-tjänst 2020-08-11 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-
skrivning.  

 Debitering 5 676 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-03-18  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-

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

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

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.  
 
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 2020-10-29 och beslut 
beräknas fattas 2021-03-18. Det innebär att handläggning inte skett inom 
lagstadgad period.  

Debitering 
5 676 kr  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Sökande 
Fastighetsägare 
  
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
Grannar med erinran, fastighet Svinhaga 2:13 samt Svinhaga 2:16 
 
  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
  
Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
 

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

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 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 140  
 
KANARP 3:2 Strandskyddsdispens för nybyggnad av teknikbod 
BL 2021-000310     

Sammanfattning 
Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av teknikbod. Stadsbygg-
nadskontoret bedömer att åtgärden kan tillåtas då det är för att tillgodose ett all-
mänt angeläget intresse. Ansökan beviljas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2021-02-23 
Ärendebeskrivning    2021-02-23 
Sammanställning E-tjänst   2021-02-16 
Situationsplan/tomtkarta    2021-02-16 
Situationsplan/tomtkarta projektbeskrivning 2021-02-16 
Karta översikt   2021-02-16 
Fasadritning     2021-02-16 
Fotografier    2021-02-16 
Fotografi teknikbyggnad   2021-02-16 
Ortofoto översikt   2021-02-16 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av teknikbod beviljas. 
Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 5 Miljöbalken (1998:808), 
då området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt 
intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Tomtplatsen är be-
gränsad till den yta som teknikboden upptar på mark. 

 Debitering 2 856 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-03-18  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av teknikbod beviljas. 

Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 5 Miljöbalken (1998:808), 
då området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt 
intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Tomtplatsen är be-
gränsad till den yta som teknikboden upptar på mark. 

 Debitering 2 856 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 
Giltighetstid 
Beviljat tillstånd enligt miljöbalken upphör att gälla om åtgärden inte har på-
börjats inom två år eller avslutats inom fem år från dagen då beslutet fått laga 
kraft.  
Länsstyrelsen kan överpröva beslutet. Sökanden bör därför avvakta utgången 
av tiden för överprövning - tre veckor - räknas från dagen då kommunens dis-
pensbeslut inkommer till länsstyrelsen. 
 
Övriga upplysningar 
Åtgärden är bygglovspliktig och giltigt bygglov med startbesked krävs innan 
åtgärden får påbörjas.  
Du som sökande har ansvar för att ansökan om bygglov inkommer till stads-
byggnadskontoret innan strandskyddsdispensens giltighetstid löper ut.  
 
Om en åtgärd påbörjas utan startbesked eller börjar användas utan slutbesked, 
tar Stadsbyggnadsnämnden ut en byggsanktionsavgift (en byggsanktionsavgift 
kan uppgå till betydande belopp).  
 
Debitering 
2 856 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

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 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 141  
 
ÖGGESTORP 1:23 (STENSJÖVÄGEN 49) Strandskyddsdispens 
för nybyggnad av fritidshus 
BL 2021-000283     

Sammanfattning 
Strandsskyddsdispens för nybyggnation av fritidshus.  
Fastigheten är bebyggd sedan tidigare och anses därmed vara i ianspråktaget. 
Stadsbyggnadskontoret har besiktat platsen.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2021-03-08 
Ärendebeskrivning   2021-03-08 
Översiktskarta   2021-03-08 
Karta    2021-03-09 
Plan-, fasadritning, sit.plan  2021-02-12 
Fotografi    2021-03-08 
Fotografi    2021-03-08  
Ansökan    2021-02-12 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om strandskyddsdispens för Öggestorp 1:23 beviljas. Som 
särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 1 Miljöbalken (1998:808), 
området är redan i ianspråktaget. Den yta som får tas i anspråk som 
tomt är markerad på karta      2021-03-09. 

 Debitering 2 856 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-03-18  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om strandskyddsdispens för Öggestorp 1:23 beviljas. Som 

särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 1 Miljöbalken (1998:808), 
området är redan i ianspråktaget. Den yta som får tas i anspråk som 
tomt är markerad på karta 2021-03-09. 

 Debitering 2 856 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
 
 
 
 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

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.  

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

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

Debitering 
2 856 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

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 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 142  
 
SVARTTORPS-FAGERHULT 4:1 (FAGERHULT 14) Strand-
skyddsdispens för nybyggnad av servicEbyggnad 
BL 2020-001628     

Sammanfattning 
Ansökan avser strandsskyddsdispens för nybyggnation av servicebyggnad. 
Stadsbyggnadskontoret har besiktat platsen. Stadsbyggnadskontoret bedömer 
att strandsskyddsdispens kan medges utifrån verksamhetens behov, samt place-
ring av byggnad.  
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2021-03-09 
Ärendebeskrivning   2021-03-08 
Karta Tomtplatsavgränsning 2021-03-08 
Översiktskarta   2021-03-08 
Fotografi    2021-03-08 
Ansökan     2020-07-15 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av servicebyggnad 
beviljas. Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 2 och 4 Miljöbal-
ken (1998:808), område avskils från strandlinje genom befintlig bebyg-
gelse och är ett komplement till pågående verksamhet. Området som tas 
i anspråk är begränsad till servicebyggnadens yta på mark, enligt tomt-
platsavgränsning 2021-03-08.  

 Debitering 2 838 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-03-18  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Moderaterna ställer sig bakom Anders Samuelssons yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av servicebyggnad 

beviljas. Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 2 och 4 Miljöbal-
ken (1998:808), område avskils från strandlinje genom befintlig bebyg-
gelse och är ett komplement till pågående verksamhet. Området som tas 
i anspråk är begränsad till servicebyggnadens yta på mark, enligt tomt-
platsavgränsning 2021-03-08.  

 Debitering 2 838 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
 

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

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.  

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

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

Debitering 
2 838 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

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 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 143  
 
BERGET 1:237 Tidsbegränsat bygglov t.o.m 2026-03-31 för             
nybyggnad av idrottsanläggning (2 st padelbanor) 
BL 2020-002547  

Sammanfattning 
Ansökan avser ansökan om tidsbegränsat bygglov t.o.m 2026-03-31 för ny-
byggnad av idrottsanläggning (2st padelbanor). Detaljplanen tillåter ändamålet 
industri på ansökt fastighet. Grannar har erinran. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-08 
Ärendebeskrivning  2021-03-02 
Ansökan   2020-12-08 
Situationsplan/tomtkarta  2020-12-08 
Remissvar   2021-02-11 
Remissvar   2021-02-11 
Remissvar   2021-02-15 
Remissvar   2021-02-26 
Remissvar   2021-02-26 
Remissvar, Miljö 2021-03-05 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2026-03-31 beviljas med  
motivering enligt ärendebeskrivning 

 Debitering 3 600 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-03-18  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Bengt Regné (M) ställer sig bakom Anders Samuelssons yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2026-03-31 beviljas med  

motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 3 600 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

Reservationer 
Liberalerna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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

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

 
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.  

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. 

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 
3600 kr  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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 BERGET 1:338, BERGET 1:226, BERGET 1:235 
  
Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
  
Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
 

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

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 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 144  
 
TOKIO 9 (MÄSTER GUDMUNDS VÄG 27) Bygglov för fasad- 
ändring av enbostadshus (takpannor, fönsterluckor, altandörr,       
fasadputs) och uppförande av takterrass på garage 
BL 2021-000056     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om bygglov för fasadändring av enbostadshus. Fasa-
dändringen avser byte av befintliga röda taktegelpannor till svart tak, kulörbyte 
från vit puts till grå, borttagning av fönsterluckor, uppföra en takterrass med 
räcke på garage samt altandörr till terrass. 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att byte av kulör på tak och uppförandet av 
takterrass kommer att påverka omgivningen negativt medan förändringen av 
fasad och är bygglovspliktigt men inte kommer att ge negativ omgivningspå-
verkan. Stadsbyggnadskontoret förordar ett delat beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-02-24 
Ärendebeskrivning                             2021-02-24 
Yttrande                                              2021-03-01 
Övrigt                         2021-01-26, 2021-02-04 
Situationsplan/tomtkarta   2021-02-11 
Fotografi                         2021-02-04 
Material/Kulörbeskrivning  2021-01-12 
Sammanställning e-tjänst   2021-01-12, 2021-02-04,  

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Bygglov för byte av fasadkulör, borttagning av fönsterluckor samt al-
tandörr beviljas. 

 Bygglov för byte av tak och takterrass avslås med motivering enligt 
ärendebeskrivning. 

 Debitering 1 371 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-03-18  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson yrkar 

- Bygglov för byte av fasadkulör, borttagning av fönsterluckor och 
altandörr samt byte av tak beviljas. 

- Bygglov för takterrass avslås med motivering enligt  
ärendebeskrivning. 

- Debitering 1 371 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Med motivering enligt nedan. 
När det gäller byte av rött tak till svart så finns det ett relativt stort antal svarta 
tak i den aktuella byggnadens närhet även om majoriteten i omgivningen ut-
görs av röda tak. Stadsbyggnadsnämnden anser därför inte att denna åtgärd kan 
anses medföra väsentlig påverkan av byggnadens karaktär eller ge en negativ 
stadsbild. Bygglov ska därför beviljas för denna åtgärd.   

Stadsbyggnadsnämnden delar förvaltningen syn på uppförande av takterass på 
garage och övriga sökta åtgärder. 

Bengt Regné (M) yrkar att ärendet återremitteras vad gäller takterrassen, för att 
höra grannar, samt att ansökan om bygglov för byte av fasadkulör och tak samt 
borttagning av fönsterluckor och altandörr beviljas. 

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

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
- Bygglov för byte av fasadkulör, borttagning av fönsterluckor och 

altandörr samt byte av tak beviljas. 
- Bygglov för takterrass avslås med motivering enligt  

ärendebeskrivning. 
- Debitering 1 371 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

Reservationer 
Moderaterna och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Giltighetstid 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna gällande byte av tak, altandörr, ku-
lörbyte fasad och borttagning fönsterluckor inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från den dagen då detta beslut fått laga kraft. 

Övriga upplysningar 
Åtgärderna gällande byte av tak, altandörr, kulörbyte fasad och borttagning 
fönsterluckor som bygglovsansökan avser får påbörjas tidigast fyra veckor efter 
att detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Om åtgärden påbör-
jas efter dessa fyra veckor har gått men innan lovbeslutet har fått laga kraft sker 
det på egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det överklagas. 

Du får inte börja använda byggnadsverket innan du har fått ett slutbesked (10 
kap. 4§ PBL). Det visar att du har uppfyllt alla krav och villkor som gäller och 
att din byggnation är godkänd. Om en byggnad/byggnadsdel tas i bruk (an-
vänds) utan slutbesked tas en byggsanktionsavgift ut. 
Använd e-tjänsten Begäran om slutbesked (https://bygg.jonkoping.se/JON-
BYGG-SLUT). 

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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. 

Debitering 
1 371 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
Sökanden 
  
Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
  
Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
 

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

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 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 145  
 
TRÄDAN 45 (Carl Lundius väg 7) Bygglov för utvändig ändring av 
enbostadshus (altan på carport) 
STBN 2020-000396     

Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för utvändig ändring av enbostadshus (bygga altan på 
carport) inom detaljplanerat område. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-01 
Ärendebeskrivning  2021-03-01 
Yttrande från sökanden 2021-02-24 
Plan- och fasadritningar  2020-03-05 
Planritning   2020-02-17 
Ansökan   2020-02-17 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning. 
 Debitering 1 362 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-03-18  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Bengt Regné (M) yrkar att ärendet återremitteras dels för att tillfråga grannar 
och dels för att få ett klargörande över hur extra våningar räknas. 

Kristdemokraterna ställer sig bakom Bengt Regnés yrkande. 

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

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning. 
 Debitering 1 362 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

Reservationer 
Moderaterna och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Debitering 
1362 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

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 2021-03-18

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 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 146  
 
LUTAN 22 (BARNARPSGATAN 88A) Bygglov för tillbyggnad av 
sophus/källsorteringshus 
BL 2020-001213     

Sammanfattning 
Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av sophus (uppställning av 
sopkärl). 4 st sopkärl ska uppföras på en yta om totalt ca 7 m2. Åtgärden avvi-
ker från detaljplanen eftersom sopkärlen placeras i fastighetsgräns samt i sin 
helhet på mark som inte får bebyggas. Sopkärlen avses även placeras på en 
plats där avtalsservitut för grannfastigheten Lutan 14 gäller. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-03-04 
Ärendebeskrivning   2021-03-04 
Lokaliseringskarta  2021-03-03 
Yttrande från granne  2021-01-13 och 2021-01-28 
Yttrande från sökande  2021-01-15 och 2021-01-28 
Intyg Avtalsservitut  2021-01-27 
Fotografi                              2021-01-13 
Situationsplan/tomtkarta  2020-09-20 
Situationsplan/tomtkarta  2020-05-22 
Planritning   2020-05-22 
Beskrivning   2020-05-22 
Sammanställning e-tjänst  2020-05-22 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-
ning.  
Startbesked lämnas i samband med detta bygglov. 

 Debitering 2 180 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-03-18  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-

ning.  
Startbesked lämnas i samband med detta bygglov. 

 Debitering 2 180 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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

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

Byggherren ansvarar för att åtgärden följer kraven i plan- och bygglagstiftning-
en. 
Tekniskt samråd krävs inte för denna åtgärd.   

Du får inte börja använda byggnadsverket innan du har fått ett slutbesked (10 
kap. 4§ PBL). Det visar att du har uppfyllt alla krav och villkor som gäller och 
att din byggnation är godkänd. Om en byggnad/byggnadsdel tas i bruk (an-
vänds) utan slutbesked tas en byggsanktionsavgift ut. 
När du är färdig med åtgärden begär du om att få ett slutbesked via e-tjänsten 
Begäran om slutbesked (https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-SLUT). 

Debitering 
2 180 kronor. 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Sökande 
Fastighetsägare 
  
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
Grannar med erinran, fastighet Lutan 14 
  
Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
  
Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

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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§ 147  
 
ÖDESHÖG 11 (NORRAHAMMARSVÄGEN 51) Bygglov för till-
byggnad av enbostadshus samt rivningslov för rivning av uterum 
BL 2020-001466     

Sammanfattning 
Ärendet avser ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt riv-
ningslov för rivning av uterum. Tillbyggnaden har en storlek på ca 35 m2. Åt-
gärden avviker från detaljplanen eftersom att tillbyggnaden avses placeras 
närmre fastighetsgränsen än 4,5 m (2,5 m till fastighetsgränsen i sydväst).  
Rivningen av uterum överensstämmer med detaljplanen. 

Beslutsunderlag 
Yttrande från sökande  2021-03-15 
Tjänsteskrivelse  2021-03-05 
Ärendebeskrivning   2021-03-05 
Lokaliseringskarta  2021-03-04 
Fasadritning    2020-09-23 
Planritning    2020-09-23 
Fotografier   2020-09-23 
Förenklad nybyggnadskarta  2020-07-07 
Sammanställning e-tjänst   2020-06-22 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning. 
 Ansökan om rivningslov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-

ning. 
 Debitering 2 180 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-03-18  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Bengt Regné (M) instämmer i Anders Samuelssons yrkande 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning. 
 Ansökan om rivningslov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-

ning. 
 Debitering 2 180 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

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

Du får inte börja använda byggnadsverket innan du har fått ett slutbesked (10 
kap. 4§ PBL). Det visar att du har uppfyllt alla krav och villkor som gäller och 
att din byggnation är godkänd. Om en byggnad/byggnadsdel tas i bruk (an-
vänds) utan slutbesked tas en byggsanktionsavgift ut. 
Använd e-tjänsten Begäran om slutbesked (https://bygg.jonkoping.se/JON-
BYGG-SLUT). 

Byggherren ansvarar för att åtgärden följer kraven i plan- och bygglagstiftning-
en. 
Byggherren ska kontrollera om det förekommer någon form av servitut på fas-
tigheten.  
Tekniskt samråd krävs inte för denna åtgärd. 

Följande punkter fastställs som underlag till startbeskedet. Du lämnar besked 
om att punkterna är uppfyllda när du är färdig med åtgärden och begär om att 
få ett slutbesked via e-tjänsten Begäran om slutbesked (https://bygg.jonko-
ping.se/JON-BYGG-SLUT). 

 Rivningsplan är redovisad med ifyllda mängder material. 
 Du behöver lämna in rivningsplan och redovisa omhändertagandet av material när 

rivningsarbetet är avslutat och du begär om slutbesked. 
 

Debitering 
2 180 kronor. 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
Sökanden 
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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§ 148  
 
UTTERN 2 (CITADELLVÄGEN 9) Bygglov för tillbyggnad av en-
bostadshus 
BL 2020-001349     

Sammanfattning 
Ärendet avser ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. Tillbygg-
naden avser en påbyggnad av befintligt hus. Detaljplanen medger endast en vå-
ning (vind får inte inredas), samt en maximal byggnadshöjd på 4,5 m. Den sök-
ta åtgärden strider mot detaljplanen på båda dessa punkter. Fastigheten är belä-
gen i ett grupphusområde med en homogen bebyggelsestruktur. Den sökta åt-
gärden innebär att bebyggelsestrukturen bryts.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-03-03 
Ärendebeskrivning   2021-03-03 
Lokaliseringskarta  2021-03-03 
Situationsplan/tomtkarta  2020-06-05 
Fasadritning    2020-06-05 
Fasad- och sektionsritning   2020-06-05 
Planritningar   2020-06-05 
Sammanställning e-tjänst   2020-06-05 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning. 
 Debitering 4 087 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-03-18  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning. 
 Debitering 4 087 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

 
Debitering 
4 087 kronor. 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 
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Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
Sökanden 
Fastighetsägare  
 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Kontrollansvarig 
 
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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§ 149  
 
ÅKERÄRTEN 2 (FLÄDERGATAN 6) Bygglov för till- och ombygg-
nad samt utvändig ändring av enbostadshus samt rivning av del av 
byggnad och garage 
BL 2020-001817     

Sammanfattning 
Ansökan om bygglov för till- och ombyggnad samt utvändig ändring av enbo-
stadshus samt rivning av del av byggnad och garage. 

Beslutsunderlag 
Ansökan   2020-08-27 
Planritningar  2021-03-08 
Sektionsritning  2021-03-08 
Sektionsritning  2021-03-08 
Fasadritning   2021-03-08 
Fasadritning   2021-03-08 
Nybyggnadskarta  2021-03-08 
Planritning   2021-03-08 
Planritning   2021-03-08 
Ärendebeskrivning  2021-03-08 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov och rivningslov beviljas med motivering enligt 
ärendebeskrivning.  

 Debitering 22 250 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-03-18  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov och rivningslov beviljas med motivering enligt 

ärendebeskrivning.  
 Debitering 22 250 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

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

Övriga upplysningar 
Åtgärden som bygglovsansökan avser får påbörjas tidigast fyra veckor efter att 
beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Om åtgärden påbörjas efter 
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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.  
  
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.   
  
Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2020-08-27 och beslut  
beräknas att fattas 2021-03-18. Det innebär att handläggningen överskrider  
lagstadgad period.  
Avgiften reduceras med 14 304 kr - med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och 
bygglagen (2010:900).   
 
Debitering 
22 250 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00
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§ 150  
 
GRÄNNA 5:3 (Amiralsvägen 50) Bygglov för anordnande av ställ-
platser, servicebyggnader, 4 st padelbanor samt uppförande av      
solceller 
STBN 2019-002316     

Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för anordnande av ställplatser för husbilar, service-
byggnader, 4 st padelbanor samt uppförande av solceller. Fastigheten ligger ut-
anför detaljplanerat område. Stadsbyggnadsnämnden beviljade strandskydds-
dispens 2019-12-11. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-03-05 
Ärendebeskrivning  2021-03-05 
Lokaliseringskarta  2021-03-04 
Plan- och fasadritningar   2021-03-03 
Fasadritning    2021-03-03 
Fasad/plan/sektionsritning   2021-03-03 
Situationsplan/tomtkarta   2021-02-18 
Fotografi    2021-02-18 
Remissyttrande  2021-01-27 
Fasad/plan/sektionsritningar 2020-11-25 
Ansökan    2019-11-11 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-
ning. 

 Debitering 8 302 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-03-18  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-

ning. 
 Debitering 8 302 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

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

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

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). 

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

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 
8 302 kronor. 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00
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§ 151  
 
SVARVEN 4 (GESÄLLGATAN 8A) Bygglov för utvändig ändring 
av flerfamiljshus (byta takpannor) 
BL 2021-000084     

Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för utvändig ändring av flerfamiljshus på fastigheten 
SVARVEN 4, från brunt till svart tak.  

Beslutsunderlag 
Ärendebeskrivning  2021-03-01 
Tjänsteskrivelse 2021-03-01 
Sammanställning e-tjänst  2021-01-15 
Illustration   2021-02-08 
Situationsplan  2021-01-15 
Yttrande   2021-03-17 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning. 
 Debitering 1 371 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-03-18  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Moderaterna yrkar att 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 1 371 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

Reservationer 
Moderaterna och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Debitering 
Debitering 1 371 kr  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 
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Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
Sökanden 
Fastighetsägare 
  
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Fastighetsägare 
  
Beslutet annonseras inte i Post- och Inrikes Tidningar. 
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Utdragsbestyrkande 

 
 

Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 152  
 
LYCKÅS 1:21 (Larssons väg 3) Bygglov för uppsättning av skyltar 
STBN 2019-001780     

Sammanfattning 
Beslut gäller ansökan om bygglov för uppsättning av skyltar, på fasad och fri-
stående skyltar på fastigheten Lyckås 1:21. Då åtgärden redan är utförd kom-
mer en sanktionsavgift att tas ut.   
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-01 
Ärendebeskrivning  2021-03-01 
Bilaga (sanktion) 2021-01-13 
Ansökan   2019-09-16 
Skyltritning   2019-11-06 
Skyltritning   2019-11-06 
Skyltritning   2019-11-06 
Fotografi   2019-11-06 
Fotografi   2019-11-06 
Fotografi   2019-11-06 
Skyltritning   2019-11-06 
Situationsplan/tomtkarta  2019-11-06 
Skyltritning   2019-11-06 
Fotografi   2019-11-06 
Fotografi   2019-11-06 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-
ning.  
Startbesked lämnas i samband med detta bygglov. 

 Debitering 11 160 kr. Med stöd av PBL 11 kap. 51-57 §§ samt PBF 9 
kap. påföres Fresks Group AB en byggsanktionsavgift med totalt 
33 320 kr. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-03-18  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-

ning.  
Startbesked lämnas i samband med detta bygglov. 

 Debitering 11 160 kr. Med stöd av PBL 11 kap. 51-57 §§ samt PBF 9 
kap. påföres Fresks Group AB en byggsanktionsavgift med totalt 
33 320 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 
beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Om åtgärden påbörjas efter 
dessa fyra veckor har gått men innan lovbeslutet har fått laga kraft sker det på 
egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det överklagas.  

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

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

 Tekniskt samråd krävs inte för denna åtgärd.    

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

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

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

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2021-01-25 och beslut 
beräknas fattas 2021-03-18 

Debitering 
Debitering 11 160 kr 

SANKTIONSAVGIFT, 33 320 kr. 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

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 2021-03-18
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§ 153  
 
RÖTTLE 1:2 (Röttle by 20) Marklov för förändring av markområde 
STBN 2019-002187     

Sammanfattning 
Fastigheten ligger i ett område, Röttle by, med höga kulturmiljövärden. Beslu-
tet gäller ansökan om  marklov för förändring av markområde 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2020-02-25 
Ärendebeskrivning   2020-02-25 
Situationsplan   2020-11-24 
Sektionsritning   2020-03-09 
Fotografi    2020-02-17 
Situationsplan (nuvarande)  2019-10-24 
Markplaneringsritning   2019-10-24 
Ansökan    2019-10-24 
Remissvar   2021-02-01 
Yttrande   2021-02-08 
Yttrande   2021-01-08 
Yttrande   2021-01-08 
Yttrande   2021-04-06 
Yttrande   2021-04-03 
Remissvar   2021-01-08 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om marklov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-
ning.  

 Debitering 2700 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-03-18  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Bengt Regné (M) ställer sig bakom Anders Samuelssons yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om marklov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-

ning.  

 Debitering 2700 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
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Justerandes signatur 
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Giltighetstid 
Marklovet 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.  

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

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

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

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2019-10-24 och beslut 
beräknas fattas 2021-03-18. Det innebär att handläggning inte skett inom 
lagstadgad period.  

Debitering 
- 2700 kr  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Sökande 
Fastighetsägare 
  
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
RÖTTLE 1:4 
  
Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
  
Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
 

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

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 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 154  
 
KORTEBO 2:106 (EBBA RAMSAYS VÄG 18) Bygglov för             
inredande av ytterligare bostäder i flerfamiljshus samt invändig och 
utvändig renovering 
BL 2020-001474     

Sammanfattning 
Ärendet avser ansökan om bygglov för inredande av 6 st nya bostäder på vind 
och källarplan. Byggnaden är i dagsläget ett flerbostadshus med befintliga bo-
städer på plan 1 och 2. Byggnaden uppfördes år 1929 och har under de senaste 
åren förfallit, varför ansökan även avser yttre och inre renovering. Byggna-
tionsarbeten som ansökan avser har delvis påbörjats. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-03-08 
Ärendebeskrivning   2021-03-08 
Beräkning av sanktionsavgift 2021-02-16 
Fotografier    2021-01-22 
Planritning    2020-12-04 
Lokaliseringskarta  2020-12-03 
Situationsplan/tomtkarta   2020-10-26 
Situationsplan buller  2020-10-21 
Remissvar    2020-08-31 
Fasad- och sektionsritning   2020-06-23 
Sammanställning e-tjänst   2020-06-23 
 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-

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

ägare bostadsrättsföreningen Wilhelmsro 1 (org.nr. 16769638-9738) en 
byggsanktionsavgift med totalt 31 654 kr. 

 Debitering 16 710 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-03-18  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-

ning. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 Med stöd av PBL 11 kap. 51-57 §§ samt PBF 9 kap. påföres fastighets-
ägare bostadsrättsföreningen Wilhelmsro 1 (org.nr. 16769638-9738) en 
byggsanktionsavgift med totalt 31 654 kr. 

 Debitering 16 710 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

Jäv 
Roland Hagström (SD) anmäler jäv. 

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

Övriga upplysningar 
Åtgärden som bygglovsansökan avser får påbörjas tidigast fyra veckor efter att 
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). 

Åtgärden får inte påbörjas innan stadsbyggnadsnämnden har lämnat ett startbe-
sked. Innan du får startbesked och kan börja bygga krävs en teknisk handlägg-
ning.  
Kontakta byggnadsinspektör via e-tjänsten Meddelande till handläggare 
(https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-MEDD). 

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

Debitering 
16 710 kronor. 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
 
 

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

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  
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§ 155  
 
BARNARPS-KRÅKEBO 1:49 (MÖBELVÄGEN 51) Bygglov för 
tillbyggnad av lagerbyggnad 
BL 2021-000135     

Sammanfattning 
Ansökan gäller en tillbyggnad av ett skärmtak om 52 m² öppenarea (OPA) över 
en lastramp, avsedd att användas för avfallshantering. Förslaget strider mot de-
taljplanen då skärmtaket i sin helhet avses placeras på punktprickad mark, 
mark som inte får bebyggas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2021-02-25 
Ärendebeskrivning   2021-02-25 
Situationsplan/tomtkarta    2021-02-08 
Planritning     2021-02-08 
Fasadritning     2021-02-08 
Yttrande     2021-02-08 
Yttrande    2021-03-02 

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 2021-03-18  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att bygglov beviljas då ansökan  
följer syftet med detaljplanen och åtgärden inte kunde förutses i samband med 
planläggningen beviljas ärendet enligt 9 kap 31c § 

Bengt Regné (M) ställer sig bakom Anders Samuelssons yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 bygglov beviljas då ansökan följer syftet med detaljplanen och åtgärden 

inte kunde förutses i samband med planläggningen beviljas ärendet en-
ligt 9 kap 31c § 

 Debitering 8 654 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. 
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Kontrollansvarig 
En kontrollansvarig med minst behörighetsnivå ”N” behöver genomföra åtgär-
den. Stadsbyggnadsnämnden har godkänt byggherrens förslag till kontrollan-
svarig. 

Kontrollansvarig är: Hans Friberg, Augusta Hyléns väg 5, 555 94 Jönköping 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Debitering 
8 654 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige.  
 

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2021-02-08 och beslut 
fattades 2021-03-18. Det innebär att handläggning skett inom lagstadgad peri-
od.  
Du kommer att få en faktura i ett separat brev.  

 
Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Beslutet expedieras till: 
Sökande, Fastighetsägare, Kontrollansvarig 

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

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 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 156  
 
UNGRAREN 19 (ALSTRÖMERVÄGEN 27)                                                 
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt rivning av               
befintlig 
BL 2020-002462     

Ärendet utgår från dagens sammanträde.



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 157  
 
SIMMAREN 11 (FAKTORIGATAN 54) Bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus 
BL 2020-002073     

Sammanfattning 
Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus/parhus till största del belägen på 
mark som inte får bebyggas. Byggnaden och området är kulturhistoriskt utvär-
derat och upptaget i kommunens bevarandeprogram. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning e-tjänst  2020-10-04 
Situationsplan/tomtkarta  2020-10-04 
Planritning   2020-10-04 
Sektionsritning  2020-10-04 
Fasadritning Väst 2020-10-04 
Fasadritning Syd 2020-10-04 
Fasadritning Norr 2020-10-04 
Fasadritning Öst 2020-10-04 
Ärendebeskrivning  2021-03-08 
Tjänsteskrivelse  2021-03-08 
Yttrande från sökande 2021-03-17 

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 2021-03-18  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

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 2021-03-18

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 2021-03-18

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 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 158  
 
VISPEN 1 (Karbingatan 3) Bygglov för utvändig ändring och till-
byggnad av enbostadshus samt rivning av del av uterum 
STBN 2019-002131     

Sammanfattning 
Ansökan avser utvändig ändring avseende ändrad takutformning, höjning av 
väggliv samt ombyggnad av uterum till bostadsyta. Ansökan avser även till-
byggnad av entré och rivning av del av uterum. 

Stadsbyggnadsnämnden har avslagit ansökan avseende höjning av väggliv 
2020-03-12 §143. Beslutet överklagades av sökanden och upphävdes genom 
Länsstyrelsens beslut 2020-09-04 ,403-3824-2020, som återförvisar ärendet till 
nämnden för fortsatt handläggning. 

Beslutsunderlag 
Ärendebeskrivning   2021-03-08 
Tjänsteskrivelse   2021-03-08 
Ansökan    2019-10-16 
Beslut    2020-03-12 
Länsstyrelsens beslut  2020-09-07 
Markhöjder situationsplan   2020-11-20 
Situationsplan/tomtkarta mått 2021-02-09 
Anmälan om kontrollansvarig  2021-03-02 
Situationsplan/tomtkarta   2020-11-21 
Planritningar   2021-02-18 
Fasadritningar  2021-02-18 
Sektionsritningar  2021-02-18 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-
ning.  

 Debitering 9 095 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-03-18  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-

ning.  
 Debitering 9 095 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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

Övriga upplysningar 
Åtgärden som bygglovsansökan avser får påbörjas tidigast fyra veckor efter att 
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.  
  
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 
9 095 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 2021-03-18

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 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 159  
 
EBBARP 1:6 (EBBARP 3) Oanmäld installation eldstad                   
enbostadshus 
BL 2020-002599     

Sammanfattning 
Besiktningsprotokoll avseende installation av eldstad, daterad 2019-06-19 
(braskamin) inkom till Stadsbyggnadskontoret 2020-12-09 tillsammans med 
anmälan om installation av eldstad.  

Bygglovavdelningen skickade 2020-12-15 en skrivelse till fastighetsägaren för 
att ge möjlighet om att inkomma med förklaring. Efter kommunicering med 

 framkom att installationen är utförd utan startbesked. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse                                       2021-02-08 
Ärendebeskrivning                                   2021-02-08 
Anmälan                                                   2020-12-09 
Sotarintyg                                                 2020-12-09 
Beräkning av sanktionsavgift                   2021-01-27   
 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

installationen utan startbesked.  
 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-03-18  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

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

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

 
 

 

 
 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Debitering 
SANKTIONSAVGIFT 4 730 KR 
 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

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 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 160  
 
HEDENSTORP 1:3 (HEDENSTORP MON 1) Oanmäld installation 
eldstad/rökkanal enbostadshus 
BL 2020-002557     

Sammanfattning 
Besiktningsprotokoll avseende installation av eldstad (braskamin) inkom till 
Stadsbyggnadskontoret 2020-12-09.  

Bygglovavdelningen skickade 2021-01-05 en skrivelse till  för att 
ge möjlighet om att inkomma med förklaring. Efter kommunicering med  

 framkom att installationen är utförd utan startbesked. Anmälan om 
installation av eldstad inkom till bygglovavdelningen 2021-02-07. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2021-02-08 
Ärendebeskrivning   2021-02-08 
Anmälan    2021-02-07 
Sotarintyg    2020-12-09 
Yttrande    2021-02-10   
Beräkning av sanktionsavgift  2021-01-27 
 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Med stöd av PBL 11 kap. 53 § samt PBF 9 kap. påföres sökande och 
husägare  en sanktionsavgift med totalt 4 730 kr för att ha 
påbörjat installationen utan startbesked.  

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-03-18  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Jonas Hallin (M) yrkar att sanktionsavgiften sätts ned till 50% 

Kristdemokraterna ställer sig bakom Moderaternas yrkande 

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

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

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Reservationer 
Moderaterna och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

 

Debitering 
SANKTIONSAVGIFT 4 730KR 
 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-18

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  2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 161  
 
Redovisning av ej tidigare anmälda förrättningar 
 

Sammanträdespunkten utgår då inga ej anmälda förrättningar finns att redovisa.



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden  2021-03-18

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 162  
 
Övriga ärenden 
 

Bengt Regné (M) tar upp frågan gällande när diskussioner, om att se över 
nämndens policy och regelverk gällande utformning och utseende av fram-
förallt nya bostadshus på landsbygden och utanför detaljplanelagt område, ska 
tas upp.  

Ordförande Anders Samuelsson (C) svarar att första steget är att ha en övergri-
pande diskussion kring frågan på nämnden.  
Planering för detta har funnits men skjutits upp på grund av pandemin som 
gjort det svårare att föra en bra diskussion. Dock är läget nu sådant att digitala 
möten under pandemin ser ut att fortsätta en längre tid så avsikten är nu att ta 
upp frågan på nämnden så snart som det finns ett tillfälle med en dagordning 
som inte är alltför omfattande.  




