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Plats och tid 

 
Sessionssalen, Västra Storgatan 16, Jönköping kl. 08:30 - 16:15 med avbrott för lunch 
11:30 - 12:30 Förtroendevalda deltar under hela sammanträdet §§ 1-40 där inte annat 
anges. 

Beslutande Anders Samuelsson (C), ordförande 
Niklas Sigvardsson (S) 
Fatime Elezi (S) 
Nils Helmersson (S) 
Marianne Johansson (S) 
Jan Sidenvall (L) 
Christopher Stock (MP) 

Thomas Olofsson (KD) 
Ann-Marie Dahl (KD) 
Bengt Regné (M) 
Eric Sjöberg (M) 
Johnny Lilja (M) 
Roland Hagström (SD) 

 
 
 
 

Övriga närvarande Mohammed Salah (S) 
Bayda Aldoori (S) 
Albert Söderlind (L) 

Marcus Stoltz (KD) 
Per Allan Axén (M) 
Johan Edvardsson (SD) 10:00-16:15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utses att justera Eric Sjöberg (M) 
Justeringens plats och tid Stadsbyggnadskontoret Jönköpings 

kommun Paragrafer 1-40 
 

Underskrifter Sekreterare    
 Pernilla Thor 
 Ordförande    
 Anders Samuelsson (C) 
 Justerande    
  Eric Sjöberg (M)  

 

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

 
Organ Stadsbyggnadsnämnden   

Sammanträdesdatum 2021-01-21   

Datum för anslags uppsättande 2021-01-28 Datum för anslags nedtagande 2021-02-18 
 

Förvaringsplats för protokollet Stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun 
 

Underskrift    
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Övriga  närvarande 
Alexandar Pavic, bygglovingenjör 
Anna Klahr, bygglovchef 
Bengt Mattias Carlsson, stadsarkitekt 
Cecilia Idermark, planarkitekt 
Christina Stenberg, bitr. stadsbyggnadsdirektör 
Hanna Levin, planarkitekt 
Henrik Zetterholm, utvecklings- och trafikchef 
Ingrid Fjordhult, bygglovingenjör 
Jenny Larsson, bitr. planchef 
Joel Säll, projektledare utvecklings- och trafikavdelningen 
Kahanat Ghaznawi, bygglovingenjör 
Katarina Bröms, stadsbyggnadsdirektör 
Linnéa Månberg, stf nämndsekreterare 
Mose Wendel, bygglovingenjör 
Pernilla Thor, förvaltningssekreterare 
Samuel Nyström , räddningschef 
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§ 1 
 

Protokollets justering 
 

Stadsbyggnadsnämndens protokoll justeras onsdagen den 27 januari klockan 
08:30 av ordförande Anders Samuelsson (C) och Eric Sjöberg (M). 
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§ 2 
 

Information från räddningstjänsten 
 

Samuel Nyström, chef räddningstjänsten, informerar om medarbetarenkät 2020 
för deltidsbrandmän. 
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§ 3 
 

Verksamhetsplan 2021, Räddningstjänsten 
Stbn/2020:496 041 

 
Sammanfattning 
Verksamhetsplanen är nämndens övergripande planering för det kommande 
året och består av fem delar. Det är kommunens övergripande mål, nämndens 
grunduppdrag, mål, uppdrag samt ekonomi. 

 
Räddningstjänsten lyder under stadsbyggnadsnämnden men vissa delar av 
grunduppdraget lyder under kommunstyrelsen. För att visa hela räddningstjäns- 
tens hela verksamhetsområde återfinns samtliga grunduppdrag med tillhörande 
mål och uppdrag i denna verksamhetsplan. 

 
Räddningstjänstens verksamhetsplan för 2021 bygger förutom på VIP 2021- 
2023 och nämndens reglemente även på Program för trygghet och säkerhet 
2019-2022, vilket också är beslutat av kommunfullmäktige. De flesta mål och 
uppdrag som återfinns i planen har sitt ursprung i de satsningar som framgår i 
programmet. 

 
Brutto uppgår budgeten till drygt 104 mnkr och av dessa står personalkostna- 
derna för ca 74 %, lokal- och kapitalkostnaderna för ca 11 % samt övriga kost- 
nader 15 %. 

 
Beslutsunderlag 
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2021-01-12 
Verksamhetsplan 2021 för räddningstjänsten 

Räddningstjänstens förslag 
− Verksamhetsplan 2021 för räddningstjänsten godkänns 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-01-21 
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

− Verksamhetsplan 2021 för räddningstjänsten godkänns 
 
 

Beslutet expedieras till: 
Ks diariet 
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§ 4 
 

Barnbokslut 2020, räddningstjänsten 
Stbn/2020:427 000 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2012 att årligen upprätta ett barnbokslut senast 
i april månad. Syftet med barnbokslutet är att beskriva och följa utvecklingen 
av barns levnadsvillkor för att få en helhetsbild och ett samlat underlag för pri- 
oriteringar och inriktning för kommunens arbete med barnets rättigheter, uti- 
från FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). 

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. 
 

Räddningstjänstens redogörelse för de olika frågeställningarna framgår nedan i 
ärendet. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-12 

 
 

Räddningstjänstens förslag 
Räddningstjänstens förslag till beslut: 

− Redogörelse för barnbokslut 2020 godkänns 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-01-21 
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

− Redogörelse för barnbokslut 2020 godkänns 

 
Beslutet expedieras till: 
Ks diariet 
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§ 5 
 

Sotningstaxa 2021 
Stbn/2020:495 174 

 
Sammanfattning 
Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor har kommunen att ansvara för att 
rengöring/sotning och brandskyddskontroll av fasta förbränningsanordningar 
(eldstäder och rökkanaler) och imkanaler i restauranger, storkök och därmed 
jämförbara utrymmen genomförs. Rengöring/sotning och brandskyddskontroll 
ska utföras enligt frister som fastställs av kommunen. Kommunen har också att 
besluta om taxor för rengöring/sotning och brandskyddskontroll. 

 
Nuvarande taxor är fastställd av kommunfullmäktige att gälla från 2019-06-01. 
I kommunfullmäktiges beslut framgår att taxan årligen ska uppräknas enligt 
s.k. sotningsindex. 

 
Sotningsindex tas fram årligen av Sveriges Kommuner och Regioner tillsam- 
mans med Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund. Sotningsindex an- 
vänds för en årlig uppräkning av den lokala sotningstaxan. Indexet utgår både 
från löneökningsnivåer och konsumentprisförändringar. 

 
Även att kommunfullmäktige antagit taxor med indexklausul behöver den årli- 
ga indexuppräkningen beslutas av stadsbyggnadsnämnden. 

 
Beslutsunderlag 
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2020-12-22 

 
Räddningstjänstens förslag 
Räddningstjänstens förslag till beslut: 

att taxor för rengöring och brandskyddskontroll för år 2021 räknas upp, en- 
ligt den i taxan angiven indexklausulen, vilket innebär en höjning med 
0,867% jämfört med taxor för år 2020. 

 
STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-01-21 
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 
– att taxor för rengöring och brandskyddskontroll för år 2021 räknas upp, en- 

ligt den i taxan angiven indexklausulen, vilket innebär en höjning med 
0,867% jämfört med taxor för år 2020. 
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§ 6 
 

Information från Staben 
 

Sammanträdespunkten utgår då ingen information från staben föreligger. 
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§ 6 
 

Verksamhetsplan 2021, stadsbyggnadskontoret 
Stbn/2021:5  041 

 
Sammanfattning 
Stadsbyggnadskontorets verksamhetsplan för 2021 bygger på kommunfullmäk- 
tiges beslut om (VIP) Verksamhets- och Investeringsplan 2021-2023 samt 
kommunens mål och styrmodell. Förslaget till internbudget 2021 för stads- 
byggnadskontoret är baserat på de ramar som fastlagts av kommunfullmäktige. 
Investeringsvolymen är fastställd i VIP:en men ändras sedan löpande under 
året exempelvis när projekt förs över från stadsbyggnadsvisionen till stads- 
byggnadskontoret. 
Kommunfullmäktiges beslut om VIP 2021-2023 innebar att förvaltningen har 
fått en utökad personalbudget för att behålla nuvarande bemanning inom plan- 
och bygglovavdelningarna. Intäktskravet har även höjts med 2 mnkr för bygg- 
lov. De tidigare effektiviseringskraven för stadsbyggnadskontoret del, motsva- 
rande 1,3 mnkr under 2021, ligger kvar. 

 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-12 
Verksamhetsplan 2021 med internbudget för Stadsbyggnadskontoret 

 
Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

− Verksamhetsplan 2021 med internbudget för stadsbyggnadskontoret 
godkänns. 

 
STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-01-21 
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 
Protokollsanteckning 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

− Verksamhetsplan 2021 med internbudget för stadsbyggnadskontoret 
godkänns. 

 
Moderaterna och Kristdemokraterna deltar inte i beslutet. 

 
 

Beslutet expedieras till: 
Stadskontoret/sbk ekonomi 
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§ 7 
 

Barnbokslut 2020, stadsbyggnadskontoret 
Stbn/2020:404 000 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige upprättar årligen ett barnbokslut i vilket utvecklingen av 
barns levnadsvillkor i kommunen följs upp, 

 
Beslutsunderlag 
Remisskrivelse med frågor. 
Tjänsteskrivelse 2020-12-14 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Förslag till kommunstyrelsen 
− Stadsbyggnadsnämnden lämnar redogörelsen i denna tjänsteskrivelse som 

underlag till barnbokslut 2020. 
 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-01-21 
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 
− Stadsbyggnadsnämnden lämnar redogörelsen enligt tjänsteskrivelse som 

underlag till barnbokslut 2020. 
 

Beslutet expedieras till: 
KS diariet 
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§ 8 
 

Information från Översiktlig planering 
 

Sammanträdespunkten utgår då ingen information från Översiktlig planering 
föreligger. 
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§ 9 
 

Ansökan om dispens från föreskrifter i Rocksjöns naturreservat 
Stbn/2020:494 430 

 
Sammanfattning 
Tekniska kontoret har ansökt om dispens från naturreservatet Rocksjöns före- 
skrifter för att ställa ut 25 nya bänkar längs gångcykelvägar runt sjön, varav 10 
inom naturreservatets avgränsning. Ansökan gäller dispens för att gräva då 
bänkarnas fundament gjuts fast, för att ta ner buskar samt för att framföra mo- 
torfordon inom reservatet. Dispens från naturreservatets förskrifter kan enligt 
stadsbyggnadskontoret lämnas för åtgärderna då särskilda skäl i form av gyn- 
nande av rekreation och friluftsliv i området i enlighet med reservatets syfte, 
föreligger. Stadsbyggnadskontoret bedömer att påverkan på naturvärdena är 
försumbara. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till stadsbyggnadsnämnden 2021-01-04 
Ansökan om dispens från naturreservatet Rocksjöns föreskrifter från Tekniska 
kontoret 2020-12-18 

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

ning av 10 nya bänkar längs gång- och cykelvägar i naturreservatet Rock- 
sjön 

− Åtgärderna ska utföras såsom de beskrivits i dispensansökan. 
 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-01-21 
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 
− Dispens ges enligt Miljöbalken 7 kap. 7 § till Tekniska kontoret för utsätt- 

ning av 10 nya bänkar längs gång- och cykelvägar i naturreservatet Rock- 
sjön 

− Åtgärderna ska utföras såsom de beskrivits i dispensansökan. 

 
Beslutet expedieras till: 
Tekniska kontoret/arkiv 
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§ 10 
 

Information från Utvecklings- och trafikavdelningen 
 

Sammanträdespunkten utgår då ingen information från utvecklings- och 
trafikavdelningen föreligger. 
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§ 11 
 

Trafiksäkerhetsprogram 2021-2025 
Stbn/2019:493 512 

 
Sammanfattning 
Ett nytt trafiksäkerhetsprogram för Jönköpings kommun har arbetats fram för 
perioden 2021-2025. Trafiksäkerhetsprogrammet är ett delprogram under hand- 
lingsprogrammet ”Trygghet och säkerhet”. Tekniska nämnden har lämnat re- 
missyttrande på programmet. 

 
Beslutsunderlag 
Följande bifogas: 

- Tjänsteskrivelse 2020-11-30 
- Bilaga Tjänsteskrivelse 2020-11-30 
- Trafiksäkerhetsprogram 2021-2025 
- Sammanträdesprotokoll Tekniska nämnden 2020-11-25 

 
Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

− Stadsbyggnadsnämnden antar Trafiksäkerhetsprogram 2021-2025 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-01-21 
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 

Moderaterna lämnar yrkande samt motivering enligt nedan: 
 

- stadsbyggnadsnämnden avslår Koalitionens förslag 
till Trafiksäkerhetsprogram 2021-25 

- stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att ta fram nytt förslag till 
Trafiksäkerhetsprogram 2021-25 där Kommunikationsstrategin, 
beslutad av kommunfullmäktige utgör grunden för nytt förslag till 
stadsbyggnadsnämnden. 

- tillgängliga forskningsresultat gällande trafiklösningar från bl a Väg- 
och Trafikinstitutet, Trafikverket och Kungliga Tekniska Högskolan 
inarbetas i det nya förslaget. 

- remiss sänds till Barn- och utbildningsnämnden och Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden för att inhämta dessa nämnders synpunkter 
vad gäller skolbarnens och gymnasieungdomarnas trafiksäkerhet och 
hur trafiksituationen kan förbättras vid avlämning och hämtning vid 
skolan och att detta inarbetas i det nya förslaget. Härvid tas även i 
beaktning att barn upp till 12 år ej bör cykla till och från skolan. 
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- trafiksäkerhetsprogrammet beskriver hur hastighetsdämpande 
åtgärder i form av gupp, chikaner etc utformas så att 70-80% av 
högsta tillåtna hastighet förmodas hållas av merparten av fordonen. 

- trafiksäkerhetsprogrammet beskriver och exemplifierar hur 
trafiklösningar, t ex busshållplatser, utformas för att undvika 
köbildningar och upphinnandeolyckor. 

- trafiksäkerhetsprogrammet ska inkludera genomförandet av en 
kommunikationskampanj för att lära gångare och cyklister att 
respektera trafikregler, samt att de ska bära reflex och belysning. 

Sammanfattning 
Kommunens trafiksäkerhetsprogram 2021-25 beslutas av 
Stadsbyggnadsnämnden. Programmet är en del i kommunens 
kommunikationsstrategi, antaget av Kommunfullmäktige 2012-02-23. 
Koalitionens förslag till Trafiksäkerhetsprogram är till stora delar ett 
gediget dokument som väl beskriver t ex olycksstatistik. 
Moderaternas bedömning är dock att förslaget till trafiksäkerhetsprogram 
avviker från intentionerna och skrivningarna i Kommunikationsstrategin i så 
stor omfattning att förslaget ska avslås. Underlaget för forsknings- och 
evidensbaserade åtgärder är i vissa delar otillräckligt varvid programmet även 
av denna anledning inte ska antas av nämnden. 

 

Ärende 
En säker trafikmiljö är nödvändig för ett hållbart resande. Åtgärder för en 
god trafiksäkerhet står inte i motsatsförhållande till vare sig en god 
framkomlighet, undvikande av köbildningar, undvikande av ryckighet i 
fordonens hastighet eller en hög grad av säkerhet vid beräknande av restider. 

 
2012-02-23 beslutade kommunfullmäktige om kommunens 
kommunikationsstrategi. I Koalitionens (C, Mp, S, L) förslag till 
trafiksäkerhetsprogram finns ett knapphändig hänvisning till 
Kommunikationsstrategin vilket inte ger en korrekt helhetsbild av 
strategin. 

 
I Kommunikationsstrategin framgår att1 ”majoriteten av alla resor i kommu- 
nen sker med bil, både idag och i framtiden. I en växande stad med begrän- 
sat utrymme behöver varje resa ske med det för tillfället mest lämpliga färd- 
medlet.” och ”… de bilresor som inte kan ersättas med andra mer hållbara 
alternativ även fortsättningsvis ska kunna få god framkomlighet och till- 
gänglighet i staden och kommunen.” Denna målsättning går inte att återfinna 
i förslaget till Trafiksäkerhetsprogram. 
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Koalitionens förslag på åtgärder för höja trafiksäkerheten innebär att 
trafikflödet i staden tydligt försämras. Alternativa lösningar för ökad 
trafiksäkerhet med bibehållet trafikflöde saknas. 

 
Väg och Trafikinstitutet, VTI, i Linköping bedriver högkvalitativ forskning 
kring hur vägar och genomfartsleder ska utformas för att skapa säkra och 
hållbara trafiksystem. Den enda hänvisning till VTI som återfinns är en 
rapport från 2013 som säger att 44 procent av cyklisternas singelolyckor 
beror på brister i drift och underhåll. Hänvisningar till VTI:s forskning om 
hur trafiksystem för samtliga trafikslag bör utformas i framtiden saknas. 

 
Trafikverket och Kungliga Tekniska Högskolan forskar tillsammans2 om hur 
urbana trafiksystem bör utformas ur en rad olika aspekter. Även om det på 
några punkter i programmet hänvisas till Trafikverkets indikatorer om säkra 
GCM- passager och till statistik över föregående år, är det svårt finna någon 
hänvisning till hur forskningen säkerställer goda trafiklösningar i Jönköping 
vad gäller framkomlighet, restider, undvikande av köbildningar etc. 

 
Programmet hänvisar till Stockholmsdeklarationen3 upprättat under den glo- 
bala trafiksäkerhetskonferensen i Stockholm, februari 2020 och som presen- 
terades av infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). Undertecknarna själva 
beskriver Stockholmsdeklarationen som ”… ett gemensamt budskap från 
konferensens deltagare inför det globala arbetet med trafiksäkerhet under de 
kommande tio åren”. 

 
Koalitionen i Jönköping ansåg vid nämndens sammanträde december 2020 att 
Stockholmsdeklarationens budskap skulle vara eller kunna jämföras med en i 
laga kraft vunnen juridisk handling, att deklarationen var beslutad av Förenta 
Nationerna, FN, och att vi som medlemmar i FN därmed är juridiskt bundna 
att följa denna. 
Deklarationens budskap är inte juridiskt bindande för Sverige eller 
Jönköpings kommun, den är inte beslutad av FN, ministrar i Sverige har ej 
rätt att utfärda lagar eller förordningar, deklarationen är inte ratificerad 
eller på annat sätt beslutad av Sveriges Riksdag. 

 
1 Kommunikationsstrategi, åtgärder för ett hållbart trafiksystem, Antaget av 
Kommunfullmäktige 2012-02-23 inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0, 
punkt 4.8; Hållbart resande. 
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2 https://www.byv.kth.se/avd/transportvetenskap/forskning- 
urban-mobi/bilrestider-i-storstad- variationsmonster-och-upp- 
levd-osakerhet-varia-1.876538 

 
3 Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet 
https://www.regeringen.se/pressmeddelan- 
den/2020/02/stockholmsdeklaration-ska-oka- trafiksaker- 
heten-i-varlden/ 

 
Kristdemokraterna instämmer i Moderaternas yrkande. 

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

 
Bengt Regné (M) begär omröstning. 

 
Beslutsordning 
En ja-röst innebär en röst på Anders Samuelssons yrkande och en nej-röst 
innebär en röst på Moderaternas yrkande. 

http://www.byv.kth.se/avd/transportvetenskap/forskning-urban-mobi/bilrestider-i-storstad-
http://www.byv.kth.se/avd/transportvetenskap/forskning-urban-mobi/bilrestider-i-storstad-
http://www.byv.kth.se/avd/transportvetenskap/forskning-urban-mobi/bilrestider-i-storstad-
http://www.byv.kth.se/avd/transportvetenskap/forskning-urban-mobi/bilrestider-i-storstad-
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/02/stockholmsdeklaration-ska-oka-
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/02/stockholmsdeklaration-ska-oka-
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/02/stockholmsdeklaration-ska-oka-
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Omröstning    

Ledamot Ja Nej avstår 

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   

Thomas Olofsson (KD)  x  

Ann-Marie Dahl (KD)  x  

Bengt Regné (M)  x  

Eric Sjöberg (M)  x  

Johnny Lilja (M)  x  

Roland Hagström (SD)   x 

Antal röster 7 5  
 

Stadsbyggnadsnämnden har alltså med 7 ja-röster mot 5 nej-röster beslutat en- 
ligt förvaltningens förslag. 

 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

– Stadsbyggnadsnämnden antar Trafiksäkerhetsprogram 2021-2025 

Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet. 

Reservationer 
Moderaterna och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet 

 
 

Beslutet expedieras till: 
Tekniska kontorets diarium 
Thomas Bergholm, Tekniska kontoret 
Therése Evertsdotter Staaf, Tekniska kontoret 
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§ 12 
 

Kommundelsutveckling 2021, driftbudget 
Stbn/2021:2 59 

 
Sammanfattning 
Framställan om att använda avsatta driftsmedel inom Stadsbyggnadskontoret 
om 1 115 tkr. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-11 

 
Stadsbyggnadskontorets förslag 
Förvaltningens förslag till beslut: 

− Förslaget till fördelningen av anslaget för driftsmedel godkänns och 
ställs till stadsbyggnadskontoret/Utvecklings- och trafikavdelningens 
förfogande. 

 
STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-01-21 
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

− Förslaget till fördelningen av anslaget för driftsmedel godkänns och 
ställs till stadsbyggnadskontoret/Utvecklings- och trafikavdelningens 
förfogande. 

 
Moderaterna deltar inte i beslutet. 
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§ 13 
 

Kommundelsutveckling 2021, investeringsbudget 
Stbn/2021:3 59 

 
Sammanfattning 
Framställan om att få använda avsatta investeringsmedel för kommundels- och 
stadsdelsutveckling inom Stadsbyggnadskontoret om 5 700 tkr enligt VIP 
2021. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-11 

 
Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

− Anslaget om 5 700 tkr till investeringar ställs till Stadsbyggnadskonto- 
rets/Utvecklings- och trafikavdelningens förfogande enligt VIP 2021. 

 
STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-01-21 
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

− Anslaget om 5 700 tkr till investeringar ställs till Stadsbyggnadskonto- 
rets/Utvecklings- och trafikavdelningens förfogande enligt VIP 2021. 

 
Moderaterna deltar inte beslutet. 
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§ 14 
 

Medborgarförslag om kommunutvecklingsgrupp i Kaxholmen 
Stbn/2020:439  59 

 
Sammanfattning 
Medborgarförslag inlämnat med önskemål om att starta en lokal kommunut- 
vecklingsgrupp (lokal utvecklingsgrupp) i Kaxholmen av Kenneth Persson. 

 
Beslutsunderlag 
Kommundelsutveckling har bedrivits i Kaxholmen. Då intresset sjönk bland 
föreningarna som var representerade i den lokala utvecklingsgruppen förklara- 
des gruppen som vilande. Förslagsskrivaren har informerats per telefon att det 
går att starta upp en grupp igen. Det som krävs är att föreningarna samlas och 
är villiga att arbeta för en utveckling av samhället. Det har inte skett hittills. 

 
Stadsbyggnadskontorets förslag 
Förvaltningens förslag till beslut: 

− Med denna skrivelse ses medborgarförslaget som besvarat. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-01-21 
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

− Med denna skrivelse ses medborgarförslaget som besvarat. 
 
 

Beslutet expedieras till: 
Kenneth Persson 
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§ 15 
 

Information från Planavdelningen 
 

Hanna Levin, planhandläggare, informerar om markanvisningar Månsarp. 
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§ 16 
 

Utdelning av Stadsbyggnadspriset 2020 
Stbn/2020:6  200 

 

Sammanfattning 
Stadsarkitekt Bengt Mattias Carlsson och planhandläggare Cecilia Idermark 
presenterar de nominerade förslagen i de tre klasserna; God byggnadsvård, 
God arkitektur och God livsmiljö. 

 
Ordförande Anders Samuelsson (C) presenterar vinnare enligt nedan 
tillsammans med juryns motiveringar. 

 
− God arkitektur – Prostkvarnsdammen 

Stadsbyggnadsnämndens hedersomnämnande lämnas till det nominera- 

de bidraget East på Odengatan i Jönköping 

 
− God byggnadsvård – Ahlström Munksjö AB 

 

− God livsmiljö – Länssjukhuset Ryhov 
 

− Vinnare av 2020 års stora stadsbyggnadspris är Länssjukhuset Ryhov 



JÖNKÖPINGS KOMMUN 
Stadsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-01-21 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 
 

§ 17 
 

Ansökan om planbesked för Biet 2 
Stbn/2020:242 214 

 
Sammanfattning 
Ansökan om planbesked har inkommit till Stadsbyggnadskontoret 
2020-06-01 gällande inredning av vindsvåning för bostadsändamål på fastighe- 
ten Biet 2. Fastigheten består av två byggnader vilka båda anses ha höga kul- 
turvärden. På grund av detta anses endast den norra byggnaden ha förutsätt- 
ningar för vindsinredning. 

 
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 be- 
döms tidigast kunna påbörjas 2024. Avtal skall skrivas som 
reglerar kommande plankostnader, vilka exploatören skall bekosta. 

 

Beslutsunderlag 
Underlag för planbesked 

 
Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

− Positivt planbesked lämnas för fastigheten Biet 2 för inredning av vind 
på den norra byggnaden på fastigheten och att kulturvärden ska fastslås 
med planbestämmelser på båda fastigheterna. 

 
STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-01-21 
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

− Positivt planbesked lämnas för fastigheten Biet 2 för inredning av vind 
på den norra byggnaden på fastigheten och att kulturvärden ska fastslås 
med planbestämmelser på båda fastigheterna. 

 

Beslutet expedieras till: 
sökanden 
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§ 18 
 

Detaljplan för Bottnaryds Prästgård 1:52 Beslut om antagande 
Stbn/2015:210 214 

 
Sammanfattning 
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten och lämpligheten för bostadsbebyg- 
gelse på Bottnaryds Prästgård 1:52 m.fl. Planområdet består idag av en oanvänd 
industrilokal samt skogsmark. Föreslagen byggnation medför sex radhus samt ett 
flerbostadshus. 

 
Beslutsunderlag 
Planbeskrivning 2021-01-13 
Plankarta 2021-01-13 
Granskningsutlåtande 2021-01-13 

 
Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

− Detaljplanen för Bottnaryds prästgård 1:52 m.fl., daterad 2021-01-13, 
antas 

 
STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-01-21 
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

− Detaljplanen för Bottnaryds prästgård 1:52 m.fl., daterad 2021-01-13, 
antas 

 
 
 

Beslutet expedieras till: 
Sökanden, länsstyrelsen samt övriga enligt förteckning Ej tillgodosedda 
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§ 19 
 

Information från Bygglovavdelningen 
 

Bygglovchef Anna Klahr presentera fyra nya medarbetare på bygglov- 
avdelningen: 

 
Mose Wendel, bygglovingenjör 

Kahanat Ghaznawi, bygglovingenjör 

Ingrid Fjordhult, bygglovingenjör 

Alexandar Pavic, bygglovingenjör 
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§ 20 
 

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

 
Beslutsunderlag 
Förteckning över inkomna meddelanden till stadsbyggnadsnämnden. 

 
STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-01-21 
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att förteckning över inkomna 
meddelanden godkänns. 

 
Beslutsordning 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

− Förteckning över inkomna meddelanden godkänns 
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§ 21 
 

Redovisning av stadsbyggnadsnämndens delegationsbeslut 
Stbn/2020:12 000 

 
Beslutsunderlag 
Förteckning över anmälda delegationsbeslut 2021-01-21 

 
STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-01-21 
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att förteckning över anmälda 
delegationsbeslut 2021-01-21 godkänns. 

 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

− Förteckning över anmälda delegationsbeslut 2021-01-21 godkänns 
− Stadsbyggnadskontoret ges i uppdrag att undersöka möjligheten att via 

förändringar i Bygg-R få fram mer läsvänliga rapporter över 
delegationsbesluten 
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§ 22 
 

SKÄRSTADS-ESKILSTORP 1:4 Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus (del av 1:4) 
BL 2020-002082 

 
Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. 

 
Stadsbyggnadskontorets utomplansgrupp har besiktat platsen 2020-11-06. Fas- 
tigheten är belägen ca 1,5 km väster om Ölmstad och marken består främst av 
jordbruksmark (betesmark), mark som även har betesmark klass 3 enligt Natur- 
vårdsprogrammet. 

 
Avsedd placering ligger intill befintlig bebyggelse i anslutning till befintlig 
väg, dock krävs det att en ny anslutningsväg angörs. 

 
Placering innebär att jordbruksmark tas i anspråk. 

 
Åtgärden bedöms därmed ha en negativ inverkan på de areella näringarnas be- 
drivande. 

 
Åtgärden innebär att jordbruksmark tas ianspråk för ett enskilt intresse vilket 
inte bedöms vara lämpligt och vilket strider mot 3 kap 4 § MB. 

 
Detta är även mark som enligt Naturvårdsprogrammet 2018 är en del av Värde- 
fulla allé och betesmarker (klass 3), vilket innebär att man skall vara restriktiv 
med åtgärder som kan påverka betesmarken. 

 
Grannar och sakägare som berörs av åtgärden har ej fått möjlighet att ge syn- 
punkter. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-11 
Ärendebeskrivning 2021-01-11 
Karta,ortofoto 2021-01-11 
Karta, sökande 2020-09-21 
Fotografier UPL 2020-11-18 
Ansökan 2020-09-21 

 
Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

− Debitering 5 676 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
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STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-01-21 
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att förhandsbesked inte kan tillåtas 
med nedanstående motivering. 

 
Delar av nämnden har varit och besiktat platsen 2020-12-14 i samband med 
hantering av ett tidigare ärende bredvid det nu sökta läget. 

 
I Jönköpings kommun finns ett Naturvårdsprogram. Detta ingår som en del av 
kommunens Översiktsplan som ju uttrycker den politiska viljan vad gäller god 
hushållning med mark- och vattenresurser. Följande text i kursiv stil är ett ut- 
drag ur förslag till ny Översiktsplan som snart går ut på remiss. Det överens- 
stämmer i princip också med nuvarande gällande Översiktsplan från 2016. 

 
NATUR OCH FRILUFTSVÄRDEN 
Naturvärden 
Värdefulla naturområden består av de områden som bedömts tillhöra klass 1 
och 2, högsta naturvärde eller mycket högt naturvärde, i Naturvårdsprogram 
för Jönköpings kommun. Bland dessa ingår naturreservat, Natura 2000-områ- 
den, övriga områdesskyddade objekt samt nyckelbiotoper på kommunal mark 
med klass ett och två. Merparten av objekten har inget fastställt skydd. De har 
dock höga naturvärden i form av unika naturtyper och/eller en rik biologisk 
mångfald med ovanliga arter. 

 
Värdefulla naturområden (klass 1 och 2 i naturvårdsprogrammet) ska undan- 
tas från exploatering och andra ingrepp, om dessa bedöms orsaka skada på 
naturvärdena. 

 
Områden som har erhållit värdeklass 3 i naturvårdsprogrammet bör i möjli- 
gaste mån undantas från exploatering eller skadlig påverkan. Om skadliga in- 
grepp inte går att förhindra i värdefulla naturområden, ska kompensationsåt- 
gärder genomföras inom kommunen för att naturvärden inte ska gå förlorade. 

 
Vid planerad exploatering av naturområden ska kommunen göra en naturvär- 
desinventering enligt SIS-standard. Vid planering och exploatering ska kom- 
munen beakta naturvårdsarterna. Naturvårdsarter är de arter som är fridlysta, 
rödlistade, skyddsvärda och/eller utpekade i EU:s artdirektiv. 

 
Riktlinjer 

 
• Kommunen ska inte tillåta exploatering och andra ingrepp i Värdefulla 

naturområden (klass 1 och 2 i naturvårdsprogrammet), om dessa bedöms 
orsaka skada på naturvärdena. 

• Om skadliga ingrepp inte går att förhindra i värdefulla naturområden, 
ska kompensationsåtgärder genomföras inom kommunen för att natur- 
värden inte ska gå förlorade. 

• Kommunen ska tillse att naturvärdesinventering enligt SIS-standard görs 
i ett tidigt skede när naturområden ianspråktas för exploatering. 
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• Kommunen ska beakta naturvårdsarter vid all planering och exploate- 
ring. 

 

Det markområde som förhandsbeskedet avser ingår i gällande Naturvårdspro- 
grammets objekt nr 83:080 ”Allé och betesmarker vid Tokeryd”. Inventering 
är gjord 2015-06-25 och området har erhållit naturvärdesklass 3. Inventering- 
ens beskrivning är följande: ”Längre åt väster finns en betesmark där träden 
står spridda i den mjukt kulliga hagen som har många odlingsrösen. Rönn, ek 
och körsbärsträd hör till de trädslag som är vanligt förekommande. Bland häv- 
dgynnade arter märks ängshavre, rödkämpar, stor- och liten blåklocka och den 
rödlistade solvändan.” Totalt 19 värdefulla arter är inventerade inom objektet. 

 
Stadsbyggnadsnämnden beviljade 2018-05-17 ett förhandsbesked för ett läge 
öster om det nu sökta läget som heter Ölmstads-Tokeryd 1:7. Nämndens moti- 
vering gällande naturvårdsobjektet var då följande: ”Den värdefulla betesmark 
(klass 3) enligt Naturvårdsprogrammet fortsätter på ett relativt stort område där 
en exploatering här bara påverkar ett hörn av denna.” 

 
Stadsbyggnadsnämndens bedömning då var att byggnationen anslöt väldigt nä- 
ra till övrig samlad bebyggelse och att vägangöringen gjordes precis i utkanten 
av det inventerade naturvårdsobjektet. Den totala påverkan bedömdes därmed 
som liten. 

 
Stadsbyggnadsnämnden gör bedömningen att den nuvarande ansökans läge är 
ytterligare ett steg in i naturvårdsprojektet och medför därför betydande negativ 
påverkan på naturvårdsobjektet. Stadsbyggnadsnämnden är heller inte överty- 
gad om att den vägangöring som är skissad på i ansökan är möjlig med hänsyn 
tagen till att det är ett väldigt smalt vägområde som kan disponeras och negativ 
påverkan på grannfastigheterna norr och öster om kan inte uteslutas. Om en an- 
nan vägangöring mer söderut skulle bli nödvändig kommer det i så fall att in- 
nebära ännu större påverkan på naturvårdsobjektet. Sammantaget bedöms an- 
sökan innebära betydande skadlig påverkan på naturvårdsobjektet. 

 
Den sökta platsen utgörs också av betesmark som i möjligaste mån ska bevaras 
enligt kommunens tydliga politiskt antagna inriktning. 

 
Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget att den sökta åtgärden i detta fall 
inte innebär en lämplig användning av markresurser och delar förvaltningens 
bedömning att den sökta åtgärden inte ska tillåtas. 

 
Moderaterna instämmer i Anders Samuelssons yrkande med motivering enligt 
protokollsanteckning. 

 
Protokollsanteckning 
Moderaterna lämnar nedanstående protokollsanteckning. 
Moderaterna instämmer i ordförande Anders Samuelssons yrkande på negativt 
förhandsbesked. Däremot gör vi detta av delvis andra skäl. 
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Den värdefulla betesmark (klass 3) enligt Naturvårdsprogrammet fortsätter 
på ett relativt stort område där en exploatering här bara påverkar ett hörn av 
denna och utgör i sig inte tillräckliga skäl till avslag. 

Moderaternas bedömning är att byggnationen ansluter alltför nära till annan 
bebyggelse och att vägangöringen enligt ansökan blir problematisk då ytan 
för vägen är för smal för att kunna anlägga en godtagbar väg på. 

 
 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
− Ansökan om förhandsbesked kan inte tillåtas med motivering enligt 

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

 
Debitering 
5 676 kr 

 
Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

 
 

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

 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Fastighetsägare 

 
Beslutet annonseras inte i Post- och Inrikes Tidningar. 
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Underrättelse om hur man överklagar 
 
 
 

Anvisning om överklagande 
 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 
 

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

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

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

 
Överklagandet ska innehålla: 

 
- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange 

vilken nämnd som beslutat, datum för beslut samt paragraf 
 

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 
 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se 

 
Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden 
551 89 JÖNKÖPING 

 
Besöksadress: 
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

 
Telefon: 
036 10 50 00 

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 23 
 

ROGBERGA-FAGERSLÄTT 6:1 (FAGERSLÄTT NORRGÅRD 7) 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
BL 2020-001734 

 
Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. 

 
Stadsbyggnadskontorets utomplansgrupp har inte varit på plats. Bedömning har 
gjorts utifrån flygfoton och fotografier från sökande. 

 
Fastigheten är belägen ca 3 km söder om Tenhult och marken består främst av 
jordbruksmark (betesmark). 

 
Avsedd placering ligger intill befintlig bebyggelse i nära anslutning till befint- 
lig väg. 

 
Placering innebär att jordbruksmark (betesmark) tas i anspråk. Åtgärden be- 
döms därmed ha en negativ inverkan på de areella näringarnas bedrivande. 

 
Grannar och sakägare som berörs av åtgärden har fått möjlighet att ge synpunk- 
ter. 
Inga synpunkter har inkommit till stadsbyggnadsnämnden. 

 
Åtgärden innebär att jordbruksmark tas ianspråk för ett enskilt intresse vilket 
inte bedöms vara lämpligt och vilket strider mot 3 kap 4 § MB. 

 
Stadsbyggnadskontoret bedömer därmed att åtgärden är olämplig och att för- 
handsbesked inte kan beviljas i enlighet med PBL 9 kap. 17 § 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-12-04 
Ärendebeskrivning 2020-12-04 
Situationsplan 2020-12-03 
Karta, 2020-08-13 
Fotografier, sökande 2020-11-17 
Ansökan 2020-08-13 
Skrivelse sökande, 2020-08-13 

 
Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

− Debitering 5 676 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
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STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-01-21 
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att ansökan om förhandsbesked 
beviljas med nedanstående motivering. 

 
Den sökta byggnationen är ett led i generationsskifte på fastigheten där det är 
sonen till markägarna som ansöker om byggnation. 

 
Den sökta platsen ansluter helt till befintlig samlad bebyggelse på fastigheten 
och ligger nära den befintliga vägen. 

 
Den sökta placeringen är på betesmarken mellan befintlig mangårdsbyggnad 
och ladugård. Vägangöringen fram till byggnaden är tänkt utmed den nordöstra 
fastighetsgränsen. Det innebär att huvuddelen av betesmarken på det aktuella 
skiftet finns kvar och det innebär ingen avskärning av betet för brukningsenhe- 
ten. Påverkan på brukningsenheten blir därför marginell. 

 
Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget att ett positivt förhandsbesked i 
detta fall innebär en lämplig användning av markresurser. 

 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

− Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ovanståen- 
de yrkande 

− Debitering 5 676 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

Reservationer 
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet med följande motivering. 

 
Miljöpartiet har i princip inget emot begränsad kompletterande byggnation på 
landsbygden, särskild när den är direkt knuten till t ex ’generationsskifte’ inom 
livskraftigt jordbruk som i detta fall och så länge den utgör en del av s.k. sam- 
manhållen bebyggelse. 

 
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. 

 
I detta fall är Miljöpartiets tveksam till det föreslagen placering och istället an- 
ser att en bättre och mer samlad placering måste finnas istället av den nu ansökt 
fortsätt utvidgning av byggnation längre ut i landskapet. 

 
I övrigt noterar Miljöpartiet att även Stadsbyggnadskontorets bygglovavdel- 
ning var emot ett positivt förhandsbesked varför Miljöpartiet reservera sig 
mot Stadsbyggnadsnämndens beslut om ett positivt förhandsbesked. 
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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. 

 
Debitering 
5 676 kr 

 
Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

 
 

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

 
Meddelande skickas till: 
Berörda grannar och sakägare 

 
Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
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Underrättelse om hur man överklagar 
 
 
 

Anvisning om överklagande 
 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 
 

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

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

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

 
Överklagandet ska innehålla: 

 
- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange 

vilken nämnd som beslutat, datum för beslut samt paragraf 
 

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 
 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se 

 
Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden 
551 89 JÖNKÖPING 

 
Besöksadress: 
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

 
Telefon: 
036 10 50 00 

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 24 
 

STORA ÅSA 4:3 Förhandsbesked för nybyggnad av tre 
enbostadshus 
BL 2020-000698 

 
Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus. 

 
Stadsbyggnadskontorets utomplansgrupp har besiktat platsen 2020-04-16. Fas- 
tigheten är belägen 2 km väster om Norrahammar och 2 km norr om Taberg, 
marken består främst av skogsmark. 

 
Någon jordbruksmark tas inte i anspråk. 

 
Avsedd placering sker i enskilt läge och följer inte områdets bebyggelsestruk- 
tur dock omfattas området av Kulturmiljövåd och är omringat av fornlämning- 
ar. 

 
Denna specifika yta är arkeologisk utvärderad och bedömd till att inga ytterli- 
gare åtgärder krävs för att nyttja marken. Detta gör att sökta platsen blir den 
mest lämpliga att bebygga i närområdet och därmed avstyrker ej Stadsbygg- 
nadskontoret denna ansökan. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-07 
Ärendebeskrivning 2021-01-07 
Karta 2020-11-24 
Fotografier UPL 2020-04-16 
Arkeologisk undersökning, Rapport 2020-11-24 
Arkeologisk undersökning, Karta 2020-11-24 
Ansökan 2020-03-24 

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 2021-01-21 
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
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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 med följande motivering. 

 
Miljöpartiet har i princip inget emot begränsad kompletterande byggnation på 
landsbygden, särskild om den är knuten till t ex ’generationsskifte’ inom livs- 
kraftigt jordbruk och så länge den utgör en del av s.k. sammanhållen bebyggel- 
se. Så är inte fallet i detta ärende. 

 
I övrigt är Miljöpartiet emot och/eller tveksam till etableringar av ny fritids- 
och permanentbebyggelse i mer spekulativa bemärkelse på jordbruksmark 
och/eller i närhet av naturkänsliga, kulturintressanta eller tidigare ostörda om- 
råden som i detta fall. Partiet är särskild emot för samhället omotiverade eta- 
bleringar i enskilda isolerade läge samt oplanerad expansion av små grupper av 
bebyggelse när alternativa lägen i direkt anslutning till eller helst inom befintli- 
ga bebyggelsegrupper finns. 

 
I detta fall är Miljöpartiets tveksam till argumentation i ärendens handlingar 
och anser att den föreslagen projekt är olämplig även om den valda placering 
anses inte direkt stör några av de många redan identifierade fornlämningar (kol 
gropar) på riksintressanta Åsamon varför Miljöpartiet reservera sig mot 
Stadsbyggnadsnämndens beslut att ge 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. 
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Samråd med bygglovavdelningen bör ske innan bygglov söks för anpassning 
enligt villkor avseende utformning och gestaltning av bebyggelsen för att väl 
passa in i landskapsbilden. 

 
Tillstånd för enskild VA-anläggning ska sökas hos Miljö- och hälsoskyddskon- 
toret. 

 
Ansökan om lantmäteriförrättning bör ske snarast efter att förhandsbesked be- 
viljats och fått laga kraft. 

 
För ny adress på landet tag kontakt med lantmäteriavdelningen, Helen Lerge 
036-10 52 94. 

 
Som sökanden har du skyldighet att begära om eventuell arkeologisk utredning 
hos Länsstyrelsen. 

 
Debitering 
5 676 kr 

 
Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

 
 

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

 
Meddelande skickas till: 
Berörda grannar och sakägare 

 
Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
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Underrättelse om hur man överklagar 
 
 
 

Anvisning om överklagande 
 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 
 

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

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

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

 
Överklagandet ska innehålla: 

 
- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange 

vilken nämnd som beslutat, datum för beslut samt paragraf 
 

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 
 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se 

 
Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden 
551 89 JÖNKÖPING 

 
Besöksadress: 
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

 
Telefon: 
036 10 50 00 

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 25 
 

ÖSTANÅ 1:8 (BUNN BJÖRKELUND 4) Förhandsbesked för ny- 
byggnad av 3 enbostadshus 
BL 2020-002132 

 
Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 3 st enbostads- 
hus. 
Stadsbyggnadskontorets utomplansgrupp har besiktat platsen 2020-11-06. Fas- 
tigheten är belägen ca 8 km nordost om Ölmstad och ca 7 km söder om Örse- 
rum, marken består främst av skogsmark. 

 
Avsedd placering ligger intill befintlig bebyggelse i direkt anslutning till be- 
fintlig väg. Åtgärden bedöms inte ha någon negativ inverkan på de areella nä- 
ringarnas bedrivande. Någon jordbruksmark tas inte i anspråk. 

 
Den tänkta avstyckningen av fastigheten ingår i område för ”Friluftsområde, 
övrigt”. Då sökta placeringen läggs i direkt anslutning till befintlig väg och be- 
finner sig på outnyttjad skog bedöms inte åtgärden påverka friluftsliv negativt. 

 
Stadsbyggnadskontoret bedömer att placeringen stämmer väl överens med rikt- 
linjerna i gällande översiktsplan och åtgärden uppfyller kraven i 2 kap. 2, 4 §§. 

 
Stadsbyggnadskontoret tillstyrker att ansökan om förhandsked beviljas i enlig- 
het med 9 kap. 17 § PBL. 

 
Grannar och sakägare som berörs av åtgärden har fått möjlighet att ge synpunk- 
ter. 
Inga synpunkter har inkommit till stadsbyggnadsnämnden. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-07 
Ärendebeskrivning 2021-01-07 
Karta, Ortofoto 2020-01-12 
Karta, sökande 2020-10-12 
Fotografier UPL 2020-11-18 
Ansökan 2020-10-12 

 
Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

− Debitering 5 676 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
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STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-01-21 
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 med följande motivering. 

 
Miljöpartiet har i princip inget emot begränsad kompletterande byggnation på 
landsbygden, särskild om den är knuten till t ex ’generationsskifte’ inom livs- 
kraftigt jordbruk och så länge den utgör en del av s.k. sammanhållen bebyggel- 
se. Så är inte fallet i detta ärende. 

 
I övrigt är Miljöpartiet emot och/eller tveksam till etableringar av ny fritids- 
och permanentbebyggelse i mer spekulativa bemärkelse på jordbruksmark 
och/eller i närhet av naturkänsliga, kulturintressanta eller tidigare ostörda om- 
råden som i detta fall. Partiet är särskild emot för samhället omotiverade eta- 
bleringar i enskilda isolerade läge samt oplanerad expansion av små grupper av 
bebyggelse när alternativa lägen i direkt anslutning till eller helst inom befintli- 
ga bebyggelsegrupper finns. 

 
I detta fall är Miljöpartiets tveksam till argumentation i ärendens handlingar 
och anser att den föreslagen projekt är olämplig även om den valda placering 
anses inte direkt stör några av de många redan identifierade fornlämningar (kol 
gropar) på riksintressanta Åsamon varför Miljöpartiet reservera sig mot 
Stadsbyggnadsnämndens beslut att ge 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. 
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Ett beviljat förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden för- 
rän bygglov sökts och beviljats. I samband med ansökan om bygglov ska kon- 
trollansvarig anges. 
Samråd med bygglovavdelningen bör ske innan bygglov söks för anpassning 
enligt villkor avseende utformning och gestaltning av bebyggelsen för att väl 
passa in i landskapsbilden. 

 
Tillstånd för enskild VA-anläggning ska sökas hos Miljö- och hälsoskyddskon- 
toret. 

 
Ansökan om lantmäteriförrättning bör ske snarast efter att förhandsbesked be- 
viljats och fått laga kraft. 

 
För ny adress på landet tag kontakt med lantmäteriavdelningen, Helen Lerge 
036-10 52 94. 

 
Som sökanden har du skyldighet att begära om eventuell arkeologisk utredning 
hos Länsstyrelsen. 

 
Debitering 
5 676 kr 

 
Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

 
 

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

 
Meddelande skickas till: 
Berörda grannar och sakägare 

 
Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
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Underrättelse om hur man överklagar 
 
 
 

Anvisning om överklagande 
 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 
 

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

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

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

 
Överklagandet ska innehålla: 

 
- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange 

vilken nämnd som beslutat, datum för beslut samt paragraf 
 

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 
 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se 

 
Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden 
551 89 JÖNKÖPING 

 
Besöksadress: 
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

 
Telefon: 
036 10 50 00 

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 26 
 

HORSTORP 1:3 (Mogatan 90) Förhandsbesked för nybyggnad av 3 
st enbostadshus 
STBN 2018-001628 

 
Sammanfattning 
Ansökan gällande förhandsbesked för nybyggnation av 3 st enbostadshus på 
del av fastigheten Horstorp 1:3. Platsen ligger strax väster om Bankeryd. Plat- 
sen består av kuperad och avverkad skogsmark. I närheten finns en del bebyg- 
gelse. Fastigheten omfattas inte av detaljplan. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-04 
Ärendebeskrivning 2021-01-04 
Ansökan 2018-06-01 
Bullerutredning 2020-09-28 
Översiktskarta 2018-07-04 
Karta 2018-06-01 
Remissvar ÖP/Buller 2020-09-28 
Remissvar Räddningstjänsten 2018-07-30 
Remissvar Miljö-och hälsoskyddskontoret 2018-08-23 
Remissvar Trafikverket 2018-07-10 
Grannyttrande 2018-08-07 
Grannyttrande 2018-07-11 
Länsstyrelsen beslut 2019-03-11 
Yttrande från sökande 2021-01-08 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

− Ansökan om förhandsbesked kan inte tillåtas och ansökan ska därmed 
avslås. 

− Debitering 5 460 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-01-21 
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson yrkar att ansökan om förhandsbesked beviljas 
med nedanstående motivering. 

 
Delar av stadsbyggnadsnämnden har varit och besiktat platsen 2021-01-18 och 
där kommunicerat med sökande. 

 
Ärendet har tidigare behandlats i nämnden år 2018 och har då även överklagats 
till länsstyrelsen. 
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I länsstyrelsens dom anges att en bullerutredning måste göras som nu är fram- 
tagen av sökande. Stadsbyggnadsnämnden konstaterar att bullerutredningen vi- 
sat att samtliga tre föreslagna hus rätt utformade kan uppfylla bullerkraven bå- 
de vad gäller fasadbuller och möjlighet att anordna uteplats. De invändningar 
som finns från andra instanser som är baserade på bullerproblematiken faller 
därmed. 

 
Räddningstjänsten har konstaterat att tack vare topografin med kullar mellan 
järnvägen och de föreslagna husen är placeringen acceptabel ur säkerhetssyn- 
punkt. 

 
Närheten till Domneån och riksintresset bedöms heller inte utgöra skäl för av- 
slag vilket även länsstyrelsen ansett i sin dom. 

 
Stadsbyggnadsnämnden anser heller inte att det faktum att platsen ligger inom 
tätortsnära zonen skulle innebära något skäl i detta fall för att yrka på detalj- 
planläggning. Ärendet bör prövas som förhandsbesked. 

 
Stadsbyggnadsnämnden anser att man i bygglovsskedet ska se till att husen 
placeras uppe på platån på ett sådant sätt att ingrepp i slänter och kullar ska bli 
så liten som möjligt. En naturlig vägangöring hit på den västra sidan finns. Det 
blir då ett automatiskt avstånd till befintliga grannar som gör att betydande olä- 
genhet för dessa inte bedöms finnas. 

 
Stadsbyggnadsnämndens samlade bedömning är att det sammantaget i detta 
ärende nu inte finns skäl för avslag. 

 
Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget att ett positivt förhandsbesked i 
detta fall innebär en lämplig användning av markresurser. 

 
Moderaterna och Liberalerna ställer sig bakom Anders Samuelssons yrkande. 

 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

− Ansökan om förhandsbesked beviljas med ovanstående motivering. 
− Debitering 5 460 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. 
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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. 

 
Ansökan om lantmäteriförrättning bör ske snarast efter att förhandsbesked be- 
viljats och fått laga kraft. 

 
För ny adress på landet tag kontakt med lantmäteriavdelningen, Helen Lerge 
036-10 52 94. 

 
Som sökanden har du skyldighet att begära om eventuell arkeologisk utredning 
hos Länsstyrelsen. 

 
Debitering 
5 460 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, fastighetsägare till Horstorp 1:6, Horstorp 1:66, Horstorp 1:270 
samt Horstorp 1:271. 

 
Meddelande skickas till: 
Berörda grannar och sakägare 

 
Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN 
Stadsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-01-21 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 
 

Underrättelse om hur man överklagar 
 
 
 

Anvisning om överklagande 
 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 
 

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

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

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

 
Överklagandet ska innehålla: 

 
- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange 

vilken nämnd som beslutat, datum för beslut samt paragraf 
 

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 
 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se 

 
Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden 
551 89 JÖNKÖPING 

 
Besöksadress: 
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

 
Telefon: 
036 10 50 00 

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 27 
 

GRÄNNA-BOERYD 2:20 (BOERYD 2) Strandskyddsdispens för 
nybyggnad av enbostadshus 
BL 2020-001673 

 
Sammanfattning 
Ansökan gäller nybyggnation av enbostadshus inom befintlig tomtplats för fas- 
tigheten Gränna-Boeryd 2:20. Fastigheten är bebyggd sedan tidigare och sö- 
kande avser placera den nya byggnaden på samma plats som befintlig byggnad. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-12-21 
Ärendebeskrivning 2020-12-21 
Situationsplan 2020-11-05 
Karta, tomtplatsavgränsning 2021-01-08 
Karta, ortofoto 2021-01-08 
Skrivelse 2021-01-05 
Ansökan 2020-07-29 

 
Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

− Ansökan om strandskyddsdispens för Gränna-Boeryd 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 tomtplatsav- 
gränsning 2021-01-08. 

− Debitering 2 828 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-01-21 
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 
− Ansökan om strandskyddsdispens för Gränna-Boeryd 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 tomtplatsav- 
gränsning 2021-01-08. 

− Debitering 2 828 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 
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Giltighetstid 
Beviljat tillstånd enligt miljöbalken upphör att gälla om åtgärden inte har på- 
börjats inom två år eller avslutats inom fem år från dagen då beslutet fått laga 
kraft. 
Länsstyrelsen kan överpröva beslutet. Sökanden bör därför avvakta utgången 
av tiden för överprövning - tre veckor - räknas från dagen då kommunens dis- 
pensbeslut inkommer till länsstyrelsen. 

 
Övriga upplysningar 
Åtgärden är bygglovspliktig och giltigt bygglov med startbesked krävs innan 
åtgärden får påbörjas. 
Du som sökande har ansvar för att ansökan om bygglov inkommer till stads- 
byggnadskontoret innan strandskyddsdispensens giltighetstid löper ut. 

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

 
Då den befintliga byggnaden är uppförd 1929 ska en antikvarisk utredning gö- 
ras innan rivning. 

 
Debitering 
2 828 kr 

 
Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

 
 

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

Anvisning om överklagande 
 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 
 

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

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

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

 
Överklagandet ska innehålla: 

 
- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange 

vilken nämnd som beslutat, datum för beslut samt paragraf 
 

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 
 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se 

 
Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden 
551 89 JÖNKÖPING 

 
Besöksadress: 
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

 
Telefon: 
036 10 50 00 

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 28 
 

KORTEBO 4:7 (KORTEBO EKLUNDSHOV 10) Strandskydds- 
dispens för nybyggnad av enbostadshus 
BL 2020-002609 

 
Sammanfattning 
Strandsskyddsdispens för nybyggnation av enbostadshus. Fastigheten är be- 
byggd sedan tidigare och anses därmed vara i ianspråktaget. Stadsbyggnads- 
kontoret har besiktat platsen. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-08 
Ärendebeskrivning 2021-01-08 
Karta 2020-12-17 
Fotografier 2021-01-07 
Ansökan 2020-12-17 

 
Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

− Ansökan om strandskyddsdispens för Kortebo 4:7 beviljas. Som särskilt 
skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 1 Miljöbalken (1998:808), området är 
redan i ianspråktaget. 
Den yta som får tas i anspråk som tomt är markerad på karta 2020-12- 
17. 

− Debitering 2 838kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-01-21 
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

− Ansökan om strandskyddsdispens för Kortebo 4:7 beviljas. Som särskilt 
skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 1 Miljöbalken (1998:808), området är 
redan i ianspråktaget. 
Den yta som får tas i anspråk som tomt är markerad på karta 2020-12- 
17. 

− Debitering 2 838kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 
 

Giltighetstid 
Beviljat tillstånd enligt miljöbalken upphör att gälla om åtgärden inte har på- 
börjats inom två år eller avslutats inom fem år från dagen då beslutet fått laga 
kraft. 
Länsstyrelsen kan överpröva beslutet. Sökanden bör därför avvakta utgången 
av tiden för överprövning - tre veckor - räknas från dagen då kommunens dis- 
pensbeslut inkommer till länsstyrelsen. 
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Övriga upplysningar 
Åtgärden är bygglovspliktig och giltigt bygglov med startbesked krävs innan 
åtgärden får påbörjas. 
Du som sökande har ansvar för att ansökan om bygglov inkommer till stads- 
byggnadskontoret innan strandskyddsdispensens giltighetstid löper ut. 

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

 
Debitering 
2 838 kr 

 
Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

 
 

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

Anvisning om överklagande 
 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 
 

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

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

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

 
Överklagandet ska innehålla: 

 
- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange 

vilken nämnd som beslutat, datum för beslut samt paragraf 
 

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 
 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se 

 
Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden 
551 89 JÖNKÖPING 

 
Besöksadress: 
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

 
Telefon: 
036 10 50 00 

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se


JÖNKÖPINGS KOMMUN 
Stadsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-01-21 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 
 

§ 29 
 

TRÅNGHALLA 3:45 Strandskyddsdispens för nybyggnad av 
enbostadshus 
BL 2020-002424 

 
Sammanfattning 
Strandsskyddsdispens för nybyggnation av enbostadshus. Fastigheten är be- 
byggd sedan tidigare och anses därmed vara i anspråktaget. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-12-14 
Ärendebeskrivning 2020-12-14 
Förenklad nybyggnadskarta, tomtplatsavgränsning 2020-11-23 
Ansökan 2020-11-23 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

− Ansökan om strandskyddsdispens för Trånghalla 3:45 beviljas. Som 
särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 1 Miljöbalken (1998:808), områ- 
det är redan i ianspråktaget. 
Den yta som får tas i anspråk som tomt är markerad på förenklad ny- 
byggnadskarta /tomtplatsavgränsning 2020-11-23. 

− Debitering 2 838kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-01-21 
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

− Ansökan om strandskyddsdispens för Trånghalla 3:45 beviljas. Som 
särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 1 Miljöbalken (1998:808), områ- 
det är redan i ianspråktaget. 
Den yta som får tas i anspråk som tomt är markerad på förenklad ny- 
byggnadskarta /tomtplatsavgränsning 2020-11-23. 

− Debitering 2 838kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
 

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN 
Stadsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-01-21 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 
 

Övriga upplysningar 
Åtgärden är bygglovspliktig och giltigt bygglov med startbesked krävs innan 
åtgärden får påbörjas. 
Ansökan om bygglov handläggs i ett separat ärende med diarienummer 2020- 
2133. 

 
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 
Stadsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-01-21 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 
 

Underrättelse om hur man överklagar 
 
 
 

Anvisning om överklagande 
 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 
 

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

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

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

 
Överklagandet ska innehålla: 

 
- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange 

vilken nämnd som beslutat, datum för beslut samt paragraf 
 

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 
 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se 

 
Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden 
551 89 JÖNKÖPING 

 
Besöksadress: 
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

 
Telefon: 
036 10 50 00 

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se


JÖNKÖPINGS KOMMUN 
Stadsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-01-21 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 
 

§ 30 
 

GRÄNNA 8:33 (SKIFTESVÄGEN 81) Strandskyddsdispens för 
nybyggnad av komplementbyggnad 
BL 2020-002625 

 
Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av en större 
komplementbyggnad, ca 182 m2. Stadsbyggnadskontorets utomplansgrupp har 
inte varit på plats. Bedömning har gjorts utifrån flygfoton. På fastigheten finns 
sedan tidigare byggnader. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-11 
Ärendebeskrivning 2021-01-11 
Karta 2021-01-11 
Situationsplan 2021-01-09 
Fasadritningar/planritning 2021-01-09 
Ansökan, sammanställning e-tjänst 2020-12-18 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

− Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbygg- 
nad beviljas. Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 2 Miljöbalken 
(1998:808), platsen är väl avskild från strandlinjen av befintlig bebyg- 
gelse, enligt bifogad karta daterat 2021-01-11. 

− Debitering 2 838kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-01-21 
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

− Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbygg- 
nad beviljas. Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 2 Miljöbalken 
(1998:808), platsen är väl avskild från strandlinjen av befintlig bebyg- 
gelse, enligt bifogad karta daterat 2021-01-11. 

− Debitering 2 838kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
 

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN 
Stadsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-01-21 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 
 

Övriga upplysningar 
Åtgärden är bygglovpliktig och startbesked krävs innan åtgärden får påbörjas. 
Ansökan om bygglov handläggs i ett separat ärende med diarienummer 2020- 
1976. 

 
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 
Stadsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-01-21 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 
 

Underrättelse om hur man överklagar 
 
 
 

Anvisning om överklagande 
 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 
 

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

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

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

 
Överklagandet ska innehålla: 

 
- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange 

vilken nämnd som beslutat, datum för beslut samt paragraf 
 

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 
 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se 

 
Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden 
551 89 JÖNKÖPING 

 
Besöksadress: 
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

 
Telefon: 
036 10 50 00 

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se


JÖNKÖPINGS KOMMUN 
Stadsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-01-21 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 
 

§ 31 
 

SKOGSNÄVAN 3 (GLASVINGEVÄGEN 14) Bygglov för till- 
byggnad av enbostadshus (uterum) 
BL 2020-001872 

 
Sammanfattning 
Ansökan om tillbyggnad av enbostadshus med uterum om ca 21 m². Det finns 
ett befintligt uterum som ej har bygglov som sökande vill riva och bygga ett 
nytt i samma storlek. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-11 
Ärendebeskrivning 2021-01-11 
Situationsplan 2020-11-04 
Fasadritning 2020-11-04 
Perspektivritning 2020-11-04 
Sektionsritning 2020-11-04 
Planritning 2020-11-04 
E-postmeddelande 2020-11-04 
Ansökan 2020-09-03 

 
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 2021-01-21 
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. 

 
Beslutet expedieras till: 
Sökanden 
Fastighetsägare 

 
Beslutet annonseras inte i Post- och Inrikes Tidningar. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN 
Stadsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-01-21 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 
 

Underrättelse om hur man överklagar 
 
 
 

Anvisning om överklagande 
 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 
 

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

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

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

 
Överklagandet ska innehålla: 

 
- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange 

vilken nämnd som beslutat, datum för beslut samt paragraf 
 

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 
 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se 

 
Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden 
551 89 JÖNKÖPING 

 
Besöksadress: 
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

 
Telefon: 
036 10 50 00 

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se


JÖNKÖPINGS KOMMUN 
Stadsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-01-21 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 
 

§ 32 
 

ELEVEN 2 (JOHN BAUERSGATAN 4) Bygglov för tillbyggnad av 
kontorsbyggnad 
BL 2020-002061 

 
Sammanfattning 
Tillbyggnad (påbyggnad) av vårdcentral i kontorshus på fastigheten Eleven 2. Föresla- 
gen åtgärd avviker från användningssättet i gällande detaljplan som medger drivmedel 
för motortrafikens behov. Avvikelsen bedöms inte som liten. 
Fastigheten ingår i område med pågående detaljplanearbete för Charaden 10 m.fl. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-04 
Ärendebeskrivning 2021-01-04 
Perspektivritning 2020-10-01 
Situationsplan 2020-10-01 
Fasadritningar 2020-10-01 
Planritningar 2020-10-01 
Sammanställning e-tjänst 2020-10-01 

 
Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

− Beslut om bygglov bordläggas enligt 9 kap. 28§ plan- och bygglagen 
(2010:900) 

 
STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-01-21 
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag med 
hänvisning till pågående detaljplanearbete. 

 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

− Beslut om bygglov bordläggas enligt 9 kap. 28§ plan- och bygglagen 
(2010:900) med hänsyn till pågående detaljplanearbete 

 
Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

 
 

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

 
Beslutet annonseras inte i Post- och Inrikes Tidningar. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN 
Stadsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-01-21 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 
 
 

Underrättelse om hur man överklagar 
 
 
 

Anvisning om överklagande 
 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 
 

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

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

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

 
Överklagandet ska innehålla: 

 
- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange 

vilken nämnd som beslutat, datum för beslut samt paragraf 
 

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 
 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se 

 
Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden 
551 89 JÖNKÖPING 

 
Besöksadress: 
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

 
Telefon: 
036 10 50 00 

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se


JÖNKÖPINGS KOMMUN 
Stadsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-01-21 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 
 

§ 33 
 

ÖSTRA UBBARP 1:50 (ÖSTRA UBBARP 2) Bygglov för 
nybyggnad av enbostadshus 
BL 2020-002521 

 
Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, ca 138 
kvm BTA (bruttoarea). 

 
Det finns ett förhandsbesked för åtgärden. I förhandsbeskedet beaktades endast 
betesmark. Stadsbyggnadsnämnden beviljade förhandsbesked 2020-04-08 
§184. 

 
Tekniska kontoret och miljö- och hälsoskyddskontoret har synpunkter angåen- 
de en nedlagd fd. kommunal deponi på grannfastigheten. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-01-12 
Ärendebeskrivning 2020-01-12 
Förrättningskarta 2020-12-22 
Fasadritningar 2020-12-17 
Planritningar 2020-12-11 
Ansökan 2020-12-04 
Remissyttrande miljö- och hälsoskyddskontoret 2021-01-04 
Remissyttrande Tekniska kontoret 2020-12-22 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

− Ansökan om bygglov för enbostadshus beviljas med motivering enligt 
ärendebeskrivning. 

− Debitering 24 066 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-01-21 
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson yrkar att ärendet återremitteras för vidare 
utredning samt ytterligare kommunikation med sökande, tekniska kontoret och 
miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. 

 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

− Ärendet återremitteras för vidare utredning samt ytterligare 
kommunikation med sökande, tekniska kontoret och miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN 
Stadsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-01-21 

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 annonseras inte i Post- och Inrikes Tidningar. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN 
Stadsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-01-21 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 
 

Underrättelse om hur man överklagar 
 
 
 

Anvisning om överklagande 
 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 
 

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

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

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

 
Överklagandet ska innehålla: 

 
- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange 

vilken nämnd som beslutat, datum för beslut samt paragraf 
 

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 
 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se 

 
Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden 
551 89 JÖNKÖPING 

 
Besöksadress: 
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

 
Telefon: 
036 10 50 00 

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se


JÖNKÖPINGS KOMMUN 
Stadsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-01-21 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 
 

§ 34 
 

RUNSTAVEN 1 (DALVIKSRINGEN 29) Tidsbegränsat bygglov för 
anordnande av parkeringsplats 
BL 2020-002060 

 
Sammanfattning 
Ansökan avser anordnande av parkeringsrutor på parkeringsplats inom detalj- 
planerat område där placeringen hamnar på mark som inte får bebyggas. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-07 
Ärendebeskrivning 2021-01-07 
Situationsplan 2020-10-01 
Ansökan 2020-10-01 
Remissvar TK/Gata 2020-10-22 
Remissvar Rtj 2020-10-22 
Remissvar Utv- o trafik 2020-10-19 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

− Ansökan om tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2026-01-31 beviljas med 
motivering enligt ärendebeskrivning 

− Debitering 2 700 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-01-21 
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag 

 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

− Ansökan om tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2026-01-31 beviljas med 
motivering enligt ärendebeskrivning 

− Debitering 2 700 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 
 

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

 
Övriga upplysningar 
Se ärendebeskrivning 

 
Debitering 
2 700 kr 

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

 

 

 
 
 

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

 
Meddelande skickas till: 
Berörda grannar och sakägare 

 
Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
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Underrättelse om hur man överklagar 
 
 
 

Anvisning om överklagande 
 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 
 

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

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

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

 
Överklagandet ska innehålla: 

 
- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange 

vilken nämnd som beslutat, datum för beslut samt paragraf 
 

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 
 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se 

 
Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden 
551 89 JÖNKÖPING 

 
Besöksadress: 
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

 
Telefon: 
036 10 50 00 

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 35 
 

VITLINGEN 2 (TELLUSGATAN 6) Bygglov för utvändig ändring 
av flerfamiljshus (inglasning av 6 st balkonger) 
BL 2020-002093 

 
Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglasning av 6 
st balkonger, varav 1 st balkong söks retroaktivt därav sanktion. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-11 
Ärendebeskrivning 2021-01-11 
Situationsplan 2020-10-06 
Fasadritningar 2020-11-02 
Planritningar 2020-11-02 
Ansökan 2020-10-06 
Intyg från BRF 2020-10-06 
Fotografier 2020-10-06 
Teknisk beskrivning 2020-10-06 
Sanktionsberäkning 2020-12-10 
Yttrande från sökande 2020-12-31 
Yttrande från sökande 2021-01-18 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

− Debitering 7 379 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
− Med stöd av PBL 11 kap. 51-57 §§ samt PBF 9 kap. påföres bostads- 

rättsinnehavarna av lägenhet 1503 på Tellusgatan 6, Ulf Malm 45%, 
Anna-Carin Gustafsson 45%, Markus Malm 10%, en byggsanktionsav- 
gift med totalt 11 825 kr 

 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-01-21 
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
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Stadsbyggnadsnämndens beslut 
− Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv- 

ning. Startbesked lämnas i samband med detta bygglov. 
− Debitering 7 379 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
− Med stöd av PBL 11 kap. 51-57 §§ samt PBF 9 kap. påföres bostads- 

rättsinnehavarna av lägenhet 1503 på Tellusgatan 6, 45%, 
45%, 10%, en byggsanktionsav- 

gift med totalt 11 825 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. När beslutet 
om lov upphör att gälla upphör även beslutet om startbesked att gälla. 

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

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

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

 
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). 

 
• Intyg om överensstämmelse mot Boverkets föreskrifter gällande inglasade bal- 

konger (BBR 5:537). 
 

Slutbesked söks separat för varje enskild lägenhet. 
 

Debitering 
7 379 kr 

https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-SLUT
https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-SLUT
https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-SLUT
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Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

 
Meddelande skickas till: 

Berörda grannar och sakägare 
 

Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
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Underrättelse om hur man överklagar 
 
 
 

Anvisning om överklagande 
 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 
 

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

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

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

 
Överklagandet ska innehålla: 

 
- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange 

vilken nämnd som beslutat, datum för beslut samt paragraf 
 

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 
 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se 

 
Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden 
551 89 JÖNKÖPING 

 
Besöksadress: 
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

 
Telefon: 
036 10 50 00 

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 36 
 

VAGNFABRIKEN 3 (BERGSGATAN 12) Bygglov för till- och 
ombyggnad av förråd till gäststuga samt utvändig ändring 
BL 2020-001875 

 
Sammanfattning 
Ansökan avser till- och ombyggnad av förråd till gäststuga, ca 18 m² BTA 
(bruttoarea) respektive ca 24,5 m² BTA (bruttoarea). 

 
Tillbyggnaden strider mot gällande detaljplan, 1913-07-18, avseende placering 
närmare tomtgräns än 4,5 m och användningssättet bedöms olämpligt enligt 2 
kap. 6 §, 9§ och 8 kap. 9 § PBL. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-11 
Ärendebeskrivning 2021-01-11 
Situationsplan 2020-09-04 
Fotografier 2020-10-20 
Skrivelse 2020-10-20 
Ansökan 2020-09-04 
Fasadritning 2021-01-05 
Planritning 2021-01-05 
Yttrande 2020-12-10 
Yttrande 2021-01-19 

 
Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

− Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning. 
− Debitering 2 952 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-01-21 
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson yrkar att bygglov beviljas enligt nedanstående 
motivering. 

 
Delar av stadsbyggnadsnämnden har varit och besiktat platsen 2020-12-14 och 
då kommunicerat med sökande. 

 
Ansökan avser till- och ombyggnad av förråd till gäststuga. 

 
Den aktuella byggnaden är utvärderad som kulturhistoriskt värdefull och ingår 
i kommunens program för kulturminnesvård. 
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Stadsbyggnadsnämnden anser att det är en gestaltningsmässig fördel att bygg- 
naden ligger kvar i den linje nära tomtgräns som de befintliga gårdsbyggnader- 
na historiskt varit placerade. 

 
Den utökade tillkommande ytan innehåller inget nytt fönster mot grannfastig- 
heten vilket göra att åtgärden inte bedöms medföra någon olägenhet för gran- 
nen. Tillbyggnaden som då blir närmare tomtgräns än 4,5 meter bedöms kunna 
anses utgöra en mindre avvikelse. 

 
Den sökande har i dialog med ordförande/förvaltningen och efter att nämnden 
återremitterat ärendet förändrat gestaltningsutformningen väsentligt. Det nu 
sökta förslaget ansluter mycket väl till det gestaltningsuttryck som den gamla 
byggnaden hade. Detta gäller särskilt färgsättning samt utformning av fönster, 
dörr, tak och skorsten. 

 
Stadsbyggnadsnämnden bedömer att den sökta åtgärden sammantaget kan ses 
som en liten avvikelse. 

 
Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget att bygglov kan medges i detta fall. 

Moderaterna ställer sig bakom Anders Samuelssons yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
− Bygglov beviljas med motivering enligt Anders Samuelssons yrkande, 

med nedanstående villkor 
− Debitering 5 904 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

 
Villkor 
Utvändig färgsättning och materialval ska ske i samråd med 
stadsbyggnadskontoret. 

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

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

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

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

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

https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-MEDD
https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-MEDD
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Om en åtgärd påbörjas utan startbesked eller byggnadsverket börjar användas 
utan slutbesked, tar Stadsbyggnadsnämnden ut en byggsanktionsavgift (en 
byggsanktionsavgift kan uppgå till betydande belopp). 

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

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

 
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. 

 
Sökanden informeras om skyldigheten att hos länsstyrelsen begära om eventu- 
ell arkeologisk utredning vid påträffande av okända fornlämningar. 

 
Debitering 
5 904 kr 

 
Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

 
 

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

 
Meddelande skickas till: 
Berörda grannar och sakägare 

 
Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
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Underrättelse om hur man överklagar 
 
 
 

Anvisning om överklagande 
 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 
 

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

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

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

 
Överklagandet ska innehålla: 

 
- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange 

vilken nämnd som beslutat, datum för beslut samt paragraf 
 

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 
 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se 

 
Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden 
551 89 JÖNKÖPING 

 
Besöksadress: 
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

 
Telefon: 
036 10 50 00 

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 37 
 

VARGHONAN 2 (SÖDRA APOLLOVÄGEN 41) Bygglov för 
fasadändring av enbostadshus 
BL 2020-001396 

 
Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för utvändig ändring av enbostadshus, från rött tegeltak 
till mörkgrått tegeltak. 

 
Stadsbyggnadskontoret bedömer att i området har den låga bebyggelsen byggts 
med rött tak, därför föreslås att ansökan om bygglov för utvändig ändring av 
enbostadshus avslås. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-12 
Ärendebeskrivning 2021-01-12 
Situationsplan 2020-06-10 
Fasad/plan/sektion 2020-06-10 
Sammanställning e-tjänst 2020-06-10 

 
Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

− Ansökan om bygglov för utvändig ändring avslås med motivering 
enligt ärendebeskrivning. 

− Debitering 1 362 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-01-21 
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

− Ansökan om bygglov för utvändig ändring avslås med motivering 
enligt ärendebeskrivning. 

− Debitering 1 362 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
 

Debitering 
1 362 kr 

 
Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 
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Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
Sökanden 
Fastighetsägare 

 
Beslutet annonseras inte i Post- och Inrikes Tidningar. 
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Underrättelse om hur man överklagar 
 
 
 

Anvisning om överklagande 
 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 
 

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

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

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

 
Överklagandet ska innehålla: 

 
- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange 

vilken nämnd som beslutat, datum för beslut samt paragraf 
 

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 
 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se 

 
Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden 
551 89 JÖNKÖPING 

 
Besöksadress: 
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

 
Telefon: 
036 10 50 00 

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 38 
 

ÖVERSIKTEN 6 (SOLÅSVÄGEN 22) Bygglov för uppställ- 
ning/uppsättning av skylt (tidsbegränsat bygglov) 
BL 2020-002154 

 
Sammanfattning 
Ansökan avser förlängning av tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2025-11-30 för 
uppsättning av ledskylt. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-12 
Ärendebeskrivning 2021-01-12 
Situationsplan 2020-10-22 
Fasadritning 2020-10-22 
Fotomontage 2020-10-22 
Ansökan 2020-10-14 
Remissvar Utveckling- och trafikavdelningen 2020-12-10 

 
Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

− Ansökan om tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2025-11-30 beviljas med 
motivering enligt ärendebeskrivning. 
Start- och slutbesked lämnas i samband med detta bygglov. 

− Debitering 2 700 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-01-21 
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

− Ansökan om tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2025-11-30 beviljas med 
motivering enligt ärendebeskrivning. 
Start- och slutbesked lämnas i samband med detta bygglov. 

− Debitering 2 700 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
 

Giltighetstid 
Tidsbegränsat bygglov gäller t.o.m. 2025-11-30. 

 
Övriga upplysningar 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren. Du som sökande har ansvar för 
att tillståndet finns innan åtgärden påbörjas. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-01-21 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 
 

Debitering 
2 700 kr 

 
Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

 
 

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

 
Meddelande skickas till: 
Berörda grannar och sakägare 

 
Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
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Underrättelse om hur man överklagar 
 
 
 

Anvisning om överklagande 
 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 
 

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

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

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

 
Överklagandet ska innehålla: 

 
- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange 

vilken nämnd som beslutat, datum för beslut samt paragraf 
 

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 
 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se 

 
Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden 
551 89 JÖNKÖPING 

 
Besöksadress: 
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

 
Telefon: 
036 10 50 00 

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 39 
 

Anmälan om ej tidigare beslutade förrättningar 
 

Sammanfattning 
Anmälan om ej tidigare beslutade förrättningar inkommer från Anders 
Samuelsson och Bengt Regné. 

 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-01-21 
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C)yrkar att redovisning av ej tidigare anmälda 
förrättningar godkänns. 

 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

− Redovisning av ej tidigare anmälda förrättningar godkänns och läggs 
till handlingarna 
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§ 40 
 

Övriga ärenden 
 

Sammanträdespunkten utgår då inga övriga ärenden är anmälda. 
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