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Plats och tid Sessionssalen, Västra Storgatan 16, Jönköping kl 08:30-11:30 samt 12:30-18:00 För-
troendevalda deltar under hela sammanträdet § 334-375 där inte annat anges. 

Beslutande Anders Samuelsson (C), ordförande  
Mohammed Salah (S) ist f Niklas Sigvardsson (S) 
Bayda Aldoori (S) ist f Fatime Elezi (S) 
Leif Regnér (S) 
Marianne Johansson (S)  
Jan Sidenvall (L) 
Robin Hansson (MP) ist f Christopher Stock (MP) 
Thomas Olofsson (KD) ist f Gabriella Lönn (KD) §334-335 samt §355-375 
Gabriella Lönn (KD) kl 08:45-14:00 §336-354 
Ann-Marie Dahl (KD) 
Bengt Regné (M) 
Jonas Hallin (M) 
Eric Sjöberg (M) 
Johan Edvardsson (SD) 

  

Övriga närvarande Elin Bäckström (S) 
Christopher Rydell (S) 
Åke Svensson (C) 08:30-16:15 
Eric Hedlund (L) 
Kerstin Hurtig (KD)  
Zaklina Zethson (KD) 08:30-17:45 
Tomas Arvidsson (M) jäv §354 

 

 

Utses att justera Eric Sjöberg (M)  

Justeringens plats och tid stadsbyggnadskontoret 2022-09-29 Paragrafer  334-375 

Underskrifter Sekreterare   
  Pernilla Thor  

 Ordförande   
  Anders Samuelsson  

 Justerande   
 Eric Sjöberg  

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

Organ Stadsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-09-22 
 

Datum för anslags uppsättande 2022-09-30 Datum för anslags nedtagande 2022-10-21 

Förvaringsplats för protokollet Stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun 

Underskrift   
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Övriga närvarande 
 
Anna Klahr, bygglovchef 
Bengt Mattias Carlsson, stadsarkitekt 
Cecilia Idermark, planarkitekt 
Christina Stenberg, stadsbyggnadsdirektör 
Elin Johansson, administrativ chef räddningstjänsten 
Emma Svärd, verksamhetschef utvecklings- och trafikavdelningen 
Hanna Levin, planarkitekt 
Hanna Säterskog, projektledare utvecklings- och trafikavdelningen 
Helen Bjurulf, kommunbiolog 
Henrik Zetterholm, utvecklings- och trafikchef 
Jenny Ameziane, verksamhetschef 
Jenny Larsson, bitr. planchef 
Jessy Abu Akl, bygglovhandläggare 
Joakim Kjell, planarkitekt 
Julia Cederbrandt, trafikplanerare 
Mikael Enarsson, verksamhetschef utvecklings- och trafikavdelningen 
Nathalie Alsbjer, byggovhandläggare 
Pernilla Thor, förvaltningssekreterare/nämndsekreterare 
Samuel Nyström, räddningschef 
Stefan Lind, chef översiktlig planering 
Tor Olsson, belysningsplanerare 
Bengt-Åke Berg, (V) insynsplats 
Sofie Frisk, näringslivsutvecklare stadskontoret 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innehåll  
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§ 334 Protokollets justering 
 

6 

§ 335 Information från SBK stab 
 

7 

§ 336 Fördjupad månadsrapport, stadsbyggnadsnämnden 
 

8 

§ 337 Stadsbyggnadsnämndens inkomna och besvarade Jönköpingsförslag 
 

9 

§ 338 Namnärende Södra Ravingatan 
 

10 

§ 339 Information från Översiktlig planering 
 

11 

§ 340 SOU 2021:21 Rätt för klimatet - en klimatanpassad miljöbalk för  
samtiden och framtiden 

 

12 

§ 341 SOU 2022:33 om prövning och omprövning - en del av den gröna  
omställningen 

 

13 

§ 342 Naturreservatet Junebäckens källor  
 

14 

§ 343 Information från Utvecklings- och trafikavdelningen 
 

15 

§ 344 Information från Planavdelningen 
 

16 

§ 345 Information från Räddningstjänsten 
 

17 

§ 346 Fördjupad månadsrapport, räddningstjänsten 
 

18 

§ 347 Trädgårdsgatan 
 

19 - 
20 

§ 348 Framskrivning av medel, förnyelse Västra centrum 
 

21 - 
22 

§ 349 Medborgarförslag om att flytta skulpturen av Magnus Birgersson  
(Ladulås) till Magnus Ladulås plats 

 

23 

§ 350 Medborgarförslag om fontänen "krönikebrunnen" vid Hovrättstorget 
 

24 

§ 351 Jönköpingsförslag om gång-, cykel- och rullskidväg mellan Egnahem 
och IKHP 

 

25 

§ 352 Jönköpingsförslag om BMX-bana för cykel 
 

26 

§ 353 Ansökan om planbesked för fastigheten Odensjö 7:5 
 

27 - 
28 

§ 354 Ansökan om planbesked för fastigheten Bankeryd 2:2 
 

29 - 
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30 

§ 355 Information från Bygglovavdelningen 
 

31 

§ 356 Detaljplan för Stensholm 1:425 m.fl. Fagerslätt Östra Etapp 2  
 

32 - 
34 

§ 357 Detaljplan för Hedenstorp 1:4 (Skogslund)  
 

35 - 
36 

§ 358 Detaljplan för Ljungarp 1:9 UTGÅR 
 

37 

§ 359 Redovisning av inkomna meddelanden till stadsbyggnadsnämnden 
 

38 

§ 360 Redovisning av stadsbyggnadsnämndens delegationsbeslut 
 

39 

§ 361 JORDSTORP 2:2 (JORDSTORP 1)  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

 

40 - 
43 

§ 362 LEKERYD 2:24 (RAMMBROVÄGEN 20)  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

 

44 - 
47 

§ 363 STAMSERYD 5:1  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

 

48 - 
51 

§ 364 NÄS 6:4 (NÄS SVENSGÅRD 28)  
Strandskyddsdispens för nybyggnad av vindkraftverk 

 

52 - 
54 

§ 365 MÄLLBY 11:18 (VRETAVÄGEN 12)  
Bygglov för tillbyggnad av stuga och uppförande av mur 

 

55 - 
58 

§ 366 LILLA ÅSA 3:241  
Bygglov för nybyggnad av carport med förråd samt rivning av befint-
ligt garage 

 

59 - 
61 

§ 367 ODENSJÖ 6:89 (MOBROVÄGEN 2A)  
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt inglasning av balkong 

 

62 - 
64 

§ 368 STÅLET 11 (BYMARKSGATAN 28)  
Bygglov för om- och tillbyggnad samt utvändig ändring av enbostads-
hus 

 

65 - 
68 

§ 369 ÄLGPASSET  
Bygglov för nybyggnad av verkstad, lager och kontor samt rivning av 
befintlig byggnad 

 

69 - 
71 

§ 370 SJÖÅKRA 1:32  
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad (uterum) 

 

72 - 
74 
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§ 371 BOGLA 1:35  
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus med garage 

 

 

75 - 
77 

§ 372 HÖVIK 1:24 (HÖVIK 31)  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (samt avstyckning av 
2 tomter) 

 

78 - 
81 

§ 373 Redovisning av ej tidigare anmälda förrättningar 
 

82 

§ 374 Kunskapsseminarium Trafikstrategi för Jönköpings kommun 
 

83 

§ 375 Övriga ärenden 
 

84 
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§ 334  
 
Protokollets justering 
 

Stadsbyggnadsnämndens protokoll justeras torsdagen den 29 september kloc-
kan 08:15 av ordförande Anders Samuelsson (C) och Eric Sjöberg (M) 
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§ 335  
 
Information från stadsbyggnadskontorets stab 
 

Sammanträdespunkten utgår då det inte finns någon information från  
stadsbyggnadskontorets stab. 
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§ 336  
 
Fördjupad månadsrapport augusti 2022, stadsbyggnadskontoret 
Stbn/2022:27   042  

Sammanfattning 
Stadsbyggnadskontoret lämnar fortsatt en prognos utan avvikelse mot driftbud-
get för 2022. Det är fortsatt ytterst svårt att prognosticera eftersom delar av för-
valtningens intäkter beror på hur byggkonjunkturen utvecklas.  
Det har skett en viss avmattning i antalet nya ansökningar, främst ifrån privat-
personer. Jämfört med samma period i fjol, som var ett rekordår, så är det ca  
25 % färre bygglovsärenden. Orsaken antas vara kopplat till ökade materialpri-
ser, inflation samt en osäkerhet kring kommande ränteförändringar. 

En annan osäkerhetsfaktor är även hur vakanser eller föräldraledigheter sam-
mantaget kan komma att påverka utfallet för helår. Prognosen kan därför 
komma att förändras under hösten. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadskontoret tjänsteskrivelse 2022-09-05 
Månadsrapport augusti 2022, stadsbyggnadskontoret 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Månadsrapport augusti 2022 för stadsbyggnadskontoret godkänns 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-09-22  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Månadsrapport augusti 2022 för stadsbyggnadskontoret godkänns 

 

Beslutet expedieras till: 
Stadskontoret 
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§ 337  
 
Stadsbyggnadsnämndens inkomna och besvarade Jönköpingsförslag 
Stbn/2019:225   009  

Sammanfattning 
Kommunala nämnder ska två gånger per år redovisa de Jönköpingsförslag som 
inte avgjorts inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. 
Fullmäktige ska informeras om anledningen till att Jönköpingsförslagen inte 
avgjorts samt när beslut beräknas fattas. 
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i maj och 
november. Vid dessa sammanträden ska nämnder även informera fullmäktige 
om beslut som har fattats med anledning av Jönköpingsförslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-06 
Förteckning över inkomna och besvarade Jönköpingsförslag 2022-09-22 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
[Stadsbyggnadskontorets] förslag till beslut: 

 Förteckning över inkomna och besvarade Jönköpingsförslag  
2022-09-22 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen som stads-
byggnadsnämndens redovisning 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-09-22  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Förteckning över inkomna och besvarade Jönköpingsförslag  

2022-09-22 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen som stads-
byggnadsnämndens redovisning 

 

 

Beslutet expedieras till: 
kommunstyrelsen 
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§ 338  
 
Namnärende Södra Ravingatan 
Stbn/2022:319   299  

Sammanfattning 
Ett önskemål har inkommit om att byta namn på del av Ravingatan. Detta på 
grund av att gatan inte hänger ihop naturligt och att infarten sker från olika 
håll. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-12 
Kartbilaga 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
[Stadsbyggnadskontorets] förslag till beslut: 

 Benämna gatan Södra Ravingatan 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-09-22  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Benämna gatan Södra Ravingatan 
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§ 339  
 
Information från översiktlig planering 
 

Sammanträdespunkten utgår då det inte finns någon informations från  
översiktlig planering. 
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§ 340  
 
SOU 2022:21 Rätt för klimatet - En klimatanpassad miljöbalk för 
samtiden och framtiden 
Stbn/2022:277   420  

Sammanfattning 
Jönköpings kommun har beretts möjlighet att lämna synpunkter på den statliga 
offentliga utredningen Rätt för klimatet (SOU 2022:21). Rätt för klimatet är 
Klimaträttsutredningens slutbetänkande och redovisar förslag till ändringar av 
lagstiftningen inom tre områden: främja bidrag till klimatomställningen, under-
lätta byggande av elnät och ett transporteffektivt samhälle. Sammantaget är 
stadsbyggnadskontoret positiva till utredningen men har invändningar mot 
några av de förändringar som föreslås i miljöbalken och ellagen. 

Beslutsunderlag 
SOU 2022:21 Rätt för klimatet  
Tjänsteskrivelse 2022-09-07 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Tjänsteskrivelse 2022-09-07 avseende SOU 2022:21 Rätt för klimatet 
överlämnas som nämndens svar till kommunstyrelsen 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-09-22  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag samt yrkar på nedanstående tillägg till tjänsteskrivelsen under rubri-
ken Främja bidrag till klimatomställningen. 

En översyn av gällande minerallagstiftning bör göras och då särskilt dess  
relation till miljöbalkens bestämmelser. I Jönköpings kommun finns flera  
mineralfyndigheter som är särskilt värdefulla samtidigt som det finns andra sär-
skilda skäl mot brytning och exploatering av dessa.   
 
Stadsbyggnadsnämnden ställer sig bakom ovanstående yrkande.  
 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Tjänsteskrivelse 2022-09-07 med ovanstående tillägg avseende SOU 
2022:21 Rätt för klimatet överlämnas som nämndens svar till kommun-
styrelsen  

 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 341  
 
SOU 2022:33 om prövning och omprövning - en del av den gröna 
omställningen 
Stbn/2022:278   400  

Sammanfattning 
Jönköpings kommun har beretts möjlighet att lämna synpunkter på den statliga 
offentliga utredningen ”Om prövning och omprövning- en del av den gröna 
omställningen”  (SOU 2022:33). Utredningens uppdrag var att se över det nu-
varande systemet för miljöprövning och lämna de förslag på åtgärder som 
krävs för att uppnå en modernare och mer effektiv miljöprövning till gagn för 
en grön omställning. 
 
Beslutsunderlag 
SOU 2022:33 om prövning och omprövning – en del av den gröna omställ-
ningen 
Tjänsteskrivelse 2022-08-23 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Tjänsteskrivelse 2022-08-23 avseende SOU 2022:33 överlämnas som 
svar till kommunstyrelsen 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-09-22  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag samt yrkar på nedanstående tillägg till tjänsteskrivelsen under rubri-
ken Förbättra den nationella samordningen av riksintressen och målkonflikter. 

En översyn av riktlinjer för olika riksintressen och deras inbördes förhållande 
och status bör göras. I Jönköpings kommun finns riksintressen som står i direkt 
motsatsförhållande till varandra. Detta skapar svåra utmaningar för en kommun 
ur planeringssynpunkt.   
 
Stadsbyggnadsnämnden ställer sig bakom ovanstående yrkande. 
 
 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Tjänsteskrivelse 2022-08-23 med ovanstående tillägg avseende SOU 
2022:33 överlämnas som svar till kommunstyrelsen  

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 342  
 
Naturreservatet Junebäckens källor (Vattenledningsområdet) 
Stbn/2019:292   430  

Sammanfattning 
Skyddet av Junebäckens källor som naturreservat ingår i arbetet att uppnå må-
len i Jönköpings kommuns styrdokument för naturvård, grönstruktur och fri-
luftsliv. Reservatsområdet finns nära staden och har således betydelse för fri-
luftslivet och bidrar till att nå de friluftspolitiska målen. Reservatsbildningen är 
också  prioriterad enligt regionala strategin för naturskydd av skog. 

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2022-03-10 att förslaget till bildandet av na-
turreservat skulle ut på samråd. Sammantaget har 26 svar inkommit, varav 12 
svar från civilsamhället. Några av ändringarna är att gränsen har justerats mar-
ginellt och föreskrifterna är mer tydligt skrivna samt att i skötselplanen har an-
ordningar för terrängcykel (mountainbike) lagts till som ny åtgärd. 

 

Beslutsunderlag 
- Förslag till bildande av naturreservatet Junebäckens källor 2022-09-13 
- Förslag till Skötselplan Junebäckens källor 2022 
- Tjänsteskrivelse 2022-09-13 

 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Förslag till kommunstyrelsen 

- Det kommunala naturreservatet Junebäckens källor inrättas 
 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-09-22  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
Förslag till kommunstyrelsen 

 Det kommunala naturreservatet Junebäckens källor inrättas 

 

Beslutet expedieras till: 
kommunstyrelsen 
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§ 343  
 
Information från utvecklings- och trafikavdelningen 
 

Trafikplanerare Julia Cederbrandt och projektledare Hanna Säterskog informe-
rar tillsammans med stadsarkitekt Bengt Mattias Carlsson om gestaltningspro-
gram för området statliga verken i kvarteret Grävlingen. 

Utvecklings- och trafikchef Henrik Zetterholm informerar om nyheter i Trafik-
förordningen angående nya fordonslängder på lastbilar. 
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§ 344  
 
Information från planavdelningen 
 

Stadsarkitekt Bengt Mattias Carlsson och Joakim Kjell, planarkitekt,  
informerar om markanvisning för Jupiter 13. 
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§ 345  
 
Information från räddningstjänsten 
 

Sammanträdespunkten utgår då det inte finns någon information från  
räddningstjänsten.  
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§ 346  
 
Fördjupad månadsrapport augusti 2022, räddningstjänsten 
Stbn/2022:28   042  

Sammanfattning 
Räddningstjänsten gör bedömningen efter augusti månads redovisning att vi 
kommer att redovisa ett nollresultat vid årets slut. Detta under förutsättning att 
inga större händelser inträffar i kommunen i höst.  
Gällande investeringarna så redovisar vi en avvikelse för fordon samt reserv-
kraft. Anledningen till denna avvikelse är kraftiga leveransförseningar både för 
fordon och reservkraft. 

Operativa utryckningar har ökat något sen 2021. Det beror troligen både på an-
nat läge i pandemin samt att den nya dynamiska utlarmingenen har införts men 
viss överutlarmning. 

Antalet planerade tillsyner stiger jämfört med föregående år och förhoppningen 
är att det kommer att fortsätta i en positiv riktning. Däremot har antalet rad-
hustillsyner minskat då årets arbete mest har bestått av uppföljning av tidigare 
utförda radhustillsyner. Därav är totala antalet för jan-aug lägre för 2022 än fö-
regående två år trots att vi de facto utfört fler tillsynsrelaterade ärenden. 

Utbildningsverksamheten går för högtryck och det märks tydligt att pandemin 
har skapat ett uppdämt behov. 

Beslutsunderlag 
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2022-09-14 
Månadsrapport fördjupad augusti 2022 för räddningstjänsten 

Räddningstjänstens förslag 
Räddningstjänstens förslag till beslut: 

 Månadsrapport augusti 2022 för räddningstjänsten godkänns 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-09-22  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Månadsrapport augusti 2022 för räddningstjänsten godkänns 

Beslutet expedieras till: 
stadskontoret 
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§ 347  
 
Trädgårdsgatan 
Stbn/2021:75   519  

Sammanfattning 
Trädgårdsgatan norr om Brunnsgatan kommer grävas upp i samband med VA-
arbeten under 2022/2023. Kvarteren mellan Brunnsgatan och Skolgatan har de 
senaste fem somrarna varit uppskattade sommargågator. Stadsbyggnadskonto-
ret föreslår att Trädgårdsgatan mellan Nygatan och Skolgatan byggs om till 
permanent gågata när VA-arbetena avslutats.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-13 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 

- Trädgårdsgatan mellan Nygatan och Skolgatan byggs om till permanent 
gågata 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-09-22  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Gabriella Lönn (KD) instämmer i Anders Samuelssons yrkande. 

Bengt Regné yrkar för Moderaterna att ärendet återremitteras med nedanstå-
ende motivering. 

Beslutsunderlaget innehåller ingen dokumentation som visar hur näringsidkare 
och boende ställer sig till förslaget, utan tj-skrivelsen hänvisar endast till all-
männa formuleringar av typen flera näringsidkare, kommuninnevånarna är po-
sitiva, några, bedöms, tros haft positiv inverkan etc. Tjänsteskrivelsen hänvisar 
även till resultatet i en utredning som inte ingår i nämndens beslutsunderlag.  

Vi föreslår återremiss för att komplettera beslutsunderlaget och justera tj-skri-
velsen i enlighet med ovanstående synpunkter.   

Johan Edvardsson (SD) instämmer i Bengt Regnés yrkande. 

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

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
- Trädgårdsgatan mellan Nygatan och Skolgatan byggs om till permanent 

gågata 
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Moderaterna deltar inte i beslutet. 
 

Beslutet expedieras till: 
kommunstyrelsen 
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§ 348  
 
Framskrivning av medel, förnyelse Västra centrum 
Stbn/2022:326   049  

Sammanfattning 
Trädgårdsgatan norr om Brunnsgatan kommer grävas upp i samband med VA-
arbeten under 2022/2023. Kvarteren mellan Brunnsgatan och Skolgatan har de 
senaste fem somrarna varit uppskattade sommargågator.  
För att kunna anpassa Trädgårdsgatan till dagens behov och förutsättningar i 
samband med återställningen av VA-arbeten föreslås att 10 mnkr i projekt 
397045 Förnyelse Västra centrum ställs till stadsbyggnadsnämndens förfo-
gande i enlighet med koalitionens förslag till investeringsplan 2023-2027. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-13 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Förslag till kommunstyrelsen: 

 Projekt Västra centrum genomförs i enlighet med stadsbyggnadsnämn-
dens förslag. 

 10 mnkr ställs till stadsbyggnadsnämndens förfogande för att genom-
föra projekt Förnyelse Västra centrum enligt koalitionens förslag till 
VIP 2023-2027 

 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-09-22  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag men med den redaktionella ändringen att ordet koalitionen stryks ur 
beslutsmeningen. 

Bengt Regné yrkar för Moderaterna att ärendet återremitteras med nedanstå-
ende motivering. 

Tjänsteskrivelsen hänvisar till Koalitionens förslag till VIP 2023-27 som är ett 
ännu ej existerande dokument, än mindre beslutat. Vidare ser vi det som något 
märkligt att utvecklings- och trafikavdelningen på Stadsbyggnadskontoret i un-
derlaget hänvisar till det avgående minoritetsstyret ”Koalitionens” priorite-
ringar direkt efter att allmänna val hållits.   
Beslutsunderlaget innehåller ingen dokumentation som visar hur näringsidkare 
och boende ställer sig till förslaget, utan tj-skrivelsen hänvisar endast till all-
männa formuleringar av typen flera näringsidkare, kommuninnevånarna är po-
sitiva, några, bedöms, tros haft positiv inverkan etc. Tjänsteskrivelsen hänvisar 
även till resultatet i en utredning som inte ingår i nämndens beslutsunderlag.  
Vi föreslår återremiss för att komplettera beslutsunderlaget och justera tj-skri-
velsen i enlighet med ovanstående synpunkter.   
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Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar 
enligt hans eget yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
Förslag till kommunstyrelsen 

 Projekt Västra centrum genomförs i enlighet med stadsbyggnadsnämn-
dens förslag. 

 10 mnkr ställs till stadsbyggnadsnämndens förfogande för att genom-
föra projekt Förnyelse Västra centrum i VIP 2023-2027 

 
Moderaterna deltar inte i beslutet. 

Beslutet expedieras till: 
kommunstyrelsen 
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§ 349  
 
Medborgarförslag om att flytta skulpturen av Magnus Birgersson 
(Ladulås) till Magnus Ladulås plats 
Stbn/2021:504   500  

Sammanfattning 
Lennart Lindberg föreslår i ett medborgarförslag att Rune Karlzons skulptur 
Magnus Ladulås flyttas till Magnus Ladulås plats. Kommunstyrelsen har tidi-
gare behandlat ett medborgarförslag som föreslår en flytt av skulpturen. Där-
med anses medborgarförslaget besvarat. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, daterat 2021-11-22 
Kommunstyrelsens beslut, daterat 2021-12-21 
Denna tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-12 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Förslaget anses besvarat 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-09-22  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Förslaget anses besvarat 

 

Beslutet expedieras till: 
Lennart Lindberg, kommustyrelsen 
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§ 350  
 
Medborgarförslag om fontänen "krönikebrunnen" vid Hovrätts- 
torget 
Stbn/2022:70   510  

Sammanfattning 
Klas-Peter Suneson föreslår i ett medborgarförslag att Sven Lundkvists konst-
verk Brunnskar renoveras, doneras till Sveriges Rättsväsen samt flyttas från 
Hovrättstorget till den nya domstolsbyggnaden som är under uppförande vid 
Munksjön. Därtill föreslås att Hovrättstorget ska byta namn till Gustav Adolfs 
torg. 
Stadsbyggnadskontoret föreslår att förslaget avslås. 

Beslutsunderlag 
- Medborgarförslag, 2022-01-25 
- Tjänsteskrivelse, 2022-09-07 
- Antikvariskt utlåtande angående Hovrättstorgets historiska värden, 

2022-04-05 
- Utlåtande från sakkunnig Kultur- och fritidsförvaltningen,  

2022-06-22 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Medborgarförslaget avslås med motivering enligt ärendebeskrivning 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-09-22  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Sverigedemokraterna och Moderaterna instämmer i ordförandes yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Medborgarförslaget avslås med motivering enligt ärendebeskrivning 

 

Beslutet expedieras till: 
Klas-Peter Suneson, kommunstyrelsen 
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§ 351  
 
Jönköpingsförslag om gång-, cykel- och rullskidväg mellan Egnahem 
och IKHP 
Stbn/2022:224   510  

Sammanfattning 
Ett Jönköpingsförslag har inkommit om önskemål att anlägga en gång-, cykel- 
och rullskidväg längs vägen mellan Egnahem och IKHP samt sätter upp belys-
ning utmed sträckan. Det skulle skapa betydligt större möjlighet att ta sig till 
naturområdet utan bil.  

Den aktuella sträckan är ca 1,5 km lång och är en samfällighet som kommunen 
sköter. Vägen är smal och har en hastighet på 70 km/h.  

Föreslås att göra en förstudie på sträckan för att undersöka möjligheter att för-
bättra för gående, cyklister och för den som vill åka rullskidor.  
 

Beslutsunderlag 
Jönköpingsförslag om gång-, cykel- och rullskidväg mellan Egnahem och 
IKHP 
Tjänsteskrivelse 2022-09-13 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Förslag till kommunstyrelsen: 

- En förstudie görs för att titta på om det går att göra åtgärder för att för-
bättra möjlighet att gå och cykla den aktuella sträckan 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-09-22  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
Förslag till kommunstyrelsen 

- En förstudie görs för att titta på om det går att göra åtgärder för att för-
bättra möjlighet att gå och cykla den aktuella sträckan 

 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen, förslagsställaren 
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§ 352  
 
Jönköpingsförslag om BMX-bana för cykel 
Stbn/2022:225   510  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har gett Stadsbyggnadsnämnden tillfälle att yttra sig över ru-
bricerat ärende. 

Beslutsunderlag 
Jönköpingsförslag om BMX-bana för cykel 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Förslag till kommunstyrelsen: 

- Stadsbyggnadsnämnden föreslår att Kultur- och fritidsförvaltningen får 
huvudansvaret för att förvaltningsövergripande utreda, förankra och 
driva frågan framåt 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-09-22  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
Förslag till kommunstyrelsen: 

- Stadsbyggnadsnämnden föreslår att Kultur- och fritidsförvaltningen får 
huvudansvaret för att förvaltningsövergripande utreda, förankra och 
driva frågan framåt 

 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen  
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§ 353  
 
Ansökan om planbesked för fastigheten Odensjö 7:5 
Stbn/2022:186   214  

Sammanfattning 
Ansökan om planbesked har inkommit till Stadsbyggnadskontoret 2022-05-10 
gällande planläggning på del av fastigheten Odensjö 7:5 för bostadsändamål 
och centrumverksamheter. I planbeskedet inkluderas ytterligare en del av 
Odensjö 7:5 samt del av kommunens fastighet Barnarp 3:1. Stadsbyggnadskon-
toret anser att det kan vara lämpligt och föreslår att ge positivt planbesked för 
att pröva detta i en detaljplaneläggning. 

Detaljplanen bedöms få laga kraft ca 2 år efter det att ett detaljplanearbete star-
tats, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplanen för ärendet kommer 
att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen.  
Detaljplanen bedöms tidigast kunna påbörjas 2025.  
Avtal skall skrivas som reglerar kommande plankostnader, vilka exploatören 
skall bekosta. 

Beslutsunderlag 
Underlag för planbesked 2022-09-14 
Tjänsteskrivelse 2022-09-14 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut:  
– Positivt planbesked lämnas för del av fastigheten Odensjö 7:5 samt del av 

Barnarp 3:1 
– Planavdelningen ges i uppdrag att planmässigt pröva ärendet genom detalj-

planeläggning 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-09-22  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att ärendet återremit-
teras för ytterligare handläggning och dialog med sökande. 

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

Protokollsanteckning 
Robin Hansson (MP) lämnar nedanstående protokollsanteckning. 

Som alternativ till det sökta området för planbesked bör Odensjö 6:8 undersö-
kas för detaljplan. Detta område är redan kommunal skogsmark och ligger 
längre från genomfartsvägen med relaterade bullerproblem. Odensjö 6:8 lär 
heller inte drabbas av de problem som en höjning av Barnarpssjön innebär för 
sökt område enligt sidan 12 i planbeskedet.  
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Det sökta området bör vara odlingsmark på något sätt även i fortsättningen.  
 
Bengt Regné (M) instämmer i Miljöpartiets protokollsanteckning 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ärendet återremitteras för ytterligare handläggning och dialog med  

sökande 

Beslutet expedieras till: 
GBJ Bygg AB genom Fredrik Andersson. 

28



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-09-22 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

§ 354  
 
Ansökan om planbesked för fastigheten Bankeryd 2:2 
Stbn/2022:237   214  

Sammanfattning 
Ansökan om planbesked har inkommit till Stadsbyggnadskontoret 2022-06-13 
gällande blandad bostadsbebyggelse på fastigheten Bankeryd 2:2. 

Stadsbyggnadskontoret anser att det kan vara delvis lämpligt och föreslår att ge 
positivt planbesked till den södra delen av området för att pröva detta i en de-
taljplaneläggning. Området med punkthus anses inte lämpligt då det förekom-
mer flertalet hinder från industri, idrottsverksamhet, reningsverk och friluftsli-
vet.   

Detaljplanen bedöms få laga kraft 2 år efter det att ett detaljplanearbete startats, 
under förutsättning att den inte överklagas. Tidplanen för ärendet kommer att 
styras i förhållande till andra projekt inom kommunen.  
 
Detaljplanen bedöms tidigast kunna påbörjas 2025.  
 
Avtal skall skrivas som reglerar kommande plankostnader, vilka exploatören 
skall bekosta.  

Beslutsunderlag 
Underlag för planbesked 2022-09-14 
Tjänsteskrivelse 2022-09-14 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut:  
– Positivt planbesked lämnas för den södra delen av fastigheten Bankeryd 2:2 

och planavdelningen ges i uppdrag att planmässigt pröva ärendet genom de-
taljplaneläggning 

– Negativt planbesked lämnas för den norra delen av ansökt område 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-09-22  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att 

 Positivt planbesked lämnas för både den södra och norra delen av an-
sökt område på fastigheten Bankeryd 2:2 

 Vilken omfattning av exploatering för bostadsändamål som är möjlig på 
det totala planområdet får prövas i kommande planprocess. Där måste 
hänsyn tas till nödvändigt säkerhetsavstånd till befintliga industrier och 
avloppsreningsverk. Där måste också hänsyn tas till det rörliga frilufts-
livets behov och idrottsföreningens möjlighet att i framtiden utvidga sin 
verksamhet.  
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 Planavdelningen ges i uppdrag att planmässigt pröva ärendet genom de-
taljplaneläggning 

 
Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna instämmer i Anders 
Samuelssons yrkande. 
 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Positivt planbesked lämnas för både den södra och norra delen av an-
sökt område på fastigheten Bankeryd 2:2 

 Vilken omfattning av exploatering för bostadsändamål som är möjlig på 
det totala planområdet får prövas i kommande planprocess. Där måste 
hänsyn tas till nödvändigt säkerhetsavstånd till befintliga industrier och 
avloppsreningsverk. Där måste också hänsyn tas till det rörliga frilufts-
livets behov och idrottsföreningens möjlighet att i framtiden utvidga sin 
verksamhet.  

 Planavdelningen ges i uppdrag att planmässigt pröva ärendet genom de-
taljplaneläggning 

Jäv 
Tomas Arvidsson (M) anmäler jäv. 

 

Beslutet expedieras till: 
Sökande 
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§ 355  
 
Information från bygglovavdelningen 
 

Sofie Frisk, näringslivsutvecklare på stadskontoret och Jenny Ameziane,  
enhetschef, presenterar bygglovsavdelningens Nöjd kund-undersökning, NKI. 

Bygglovchef Anna Klahr presenterar två nya medarbetare, Nathalie Alsbjer, 
bygglovhandläggare och Josefin Hane, regional samordnare. 
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§ 356  
 
Detaljplan för Stensholm 1:425 m.fl. Fagerslätt Östra Etapp 2  
Stbn/2021:137   214  

Sammanfattning 
Fagerslätt är beläget i östra delen av Huskvarna söder om Hakarps kyrka med 
ca 2-3 km till centrala Huskvarna. Området ligger högt upp i landskapet på 
Huskvarnas höjder. Planområdet är ca 11 hektar och utgörs av jordbruksmark 
och en del skogsmark. Ett planprogram beslutades för området år 2015 och ak-
tuell detaljplan är andra etappen. Södra delen av planområdet ägs av kommu-
nen och kommer att markanvisas efter planens antagande.   

Detaljplanen möjliggör byggnation av flerbostadshus och småhus i olika for-
mer. Det planeras för en variation av bostadstyper för att tillgodose befolk-
ningsgrupper i olika livsskeden. Med en relativ tät struktur ökar befolkningsun-
derlaget och bidrar till bättre förutsättningar för kollektivtrafik. 

Totalt kan ca 280 bostäder byggas fördelat på 220 lägenheter i flerbostadshus 
och 60 bostäder i småhus. Genom området planeras ett grönt stråk och park för 
rekreation, lek och dagvattenhantering. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-09-13 
Planbeskrivning, 2022-09-13 
Plankarta, 2022-09-13 
Undersökning av miljöpåverkan, 2022-09-13 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Detaljplan för Stensholm 1:425 m.fl. Fagerslätt Östra Etapp 2, daterad 
2022-09-13, godkänns för samråd 

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

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-09-22  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag med nedanstående tillägg. 

Stadsbyggnadsnämndens ambition är att befintlig brukningsvärd jordbruks-
mark inom planområdet som tas i anspråk ska kompenseras i sin helhet genom 
det system för kompensationsåtgärder för brukningsvärd jordbruksmark som 
håller på att tas fram inom kommunen.  
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Protokollsanteckning 
Bengt Regné (M) lämnar nedanstående protokollsanteckning. 

Moderaterna önskar att området avsett för friliggande villor ökas betydligt in-
för att detaljplanen skickas ut för granskning och att denna ökning främst för-
läggs på kommunens mark.  
Efterfrågan på friliggande villor är hög i kommunen. Samtidigt beslutar stads-
byggnadsnämnden kontinuerligt detaljplaner som har få eller inga villatomter 
och resultatet är sammantaget att ytterst få nybyggda villor kommer ut på 
marknaden i kommunen. Då detta område gränsar till skogs, åker och betes-
mark lämpar sig området väl för villabebyggelse. Den södra delen av området 
ägs dessutom av kommunen vilket gör att vi har full rådighet över vilken typ av 
bebyggelse vi önskar. Det är då märkligt att all villabebyggelse planeras på 
området som ägs av en privat markägare som inte önskar ha villabebyggelse på 
sitt område medan kommunen har betydligt högre exploateringsgrad på sin 
mark utan några villatomter alls.  
De flerbostadshus som planeras bör i detaljplanen ges möjlighet till butiker och 
annan ej störande verksamhet i bottenplanet för att möjliggöra en levande 
blandstad och som minskar behovet av biltransporter.  

Robin Hansson (MP) lämnar nedanstående protokollsanteckning. 

Det är olyckligt att processen för denna detaljplan har gått så långt att den nått 
samråd, givet det faktum att värdefull åkermark kommer exploateras.  
Miljöpartiet anser att andra områden skulle ha undersökts innan detaljplanen 
togs fram för att möta det principbeslut som finns om att inte exploatera jord-
bruksmark i Jönköpings kommun.  
Som alternativ skulle Stensholm 1:81 kunna utvärderas. Det området skapar 
mycket bättre närhet till befintlig kollektivtrafik förutom att vara ett skogsom-
råde idag.   
För kvarter D föreslår detaljplanen att befintliga huskroppar ska rivas till för-
mån för att bygga nytt så som vi har uppfattat detaljplanen. De befintliga bygg-
naderna är inte ens 10 år gamla. Att föreslå att de ska rivas är ett resursslöseri 
som inte hör hemma i en kommun som tänker på hållbarhet.    
Med stöd av kommunens egna hållbarhets program hävdar Miljöpartiet, att de-
taljplanen för kvarter D ska göras om så att befintliga huskroppar bibehålls på 
något sätt.  

Johan Edvardsson (SD) lämnar nedanstående protokollsanteckning. 

Då koalitionen under mötet lovade att kompensera för all jordbruksmark som 
tas i anspråk och att det även skulle delges skriftligt framöver så går Sverigede-
mokraterna med på detta för att vi skall kunna få fram fler småhustomter som 
vi har ett stort behov av. kommunen hade dock kunnat erbjuda mer små-
hustomter på den del av marken som de själva äger i stället för flerfamiljshu-
sen. 
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Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Detaljplan för Stensholm 1:425 m.fl. Fagerslätt Östra Etapp 2, daterad 

2022-09-13, godkänns för samråd 
 Stadsbyggnadsnämndens ambition är att befintlig brukningsvärd jord-

bruksmark inom planområdet som tas i anspråk ska kompenseras i sin 
helhet genom det system för kompensationsåtgärder för brukningsvärd 
jordbruksmark som håller på att tas fram inom kommunen.  

 Stadsbyggnadsnämnden finner, utifrån dagens kännedom av projektets 
omfattning, att genomförandet av detaljplanen inte kommer att medföra 
en betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap §11-18 
miljöbalken (1998:808) 
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§ 357  
 
Detaljplan för Hedenstorp 1:4 (Skogslund)  
Stbn/2020:348   214  

Sammanfattning 
Syftet med planförslaget är att planlägga mark för verksamhets- , kontors- och 
besöksändamål, industri  samt tillhörande tekniska anläggningar som till exem-
pel transformatorstationer och dagvattendammar. 

 

Beslutsunderlag 
Planbeskrivning 2022-09-14 
Plankarta 2022-09-14 
Undersökning av miljöpåverkan 2022-09-14 
Samrådsredogörelse 2022-09-14 

Förslag till Stadsbyggnadsnämnden 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Detaljplan för verksamheter på Hedenstorp 1:4 m.fl., daterad  
2022-09-14, godkänns för granskning 

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

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-09-22  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Johan Edvardsson yrkar för Sverigedemokraterna avslag på förslag om gransk-
ning med hänsyn till jordbruksmarken. 

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

Protokollsanteckning 
Robin Hansson (MP) lämnar nedanstående protokollsanteckning. 

Det planlagda området har varit utpekat för exploatering under lång tid. Inte 
desto mindre anser Miljöpartiet att jordbruksmarken i området skulle ha undan-
tagits från exploatering.  
På sidan 12 i detaljplanen tas dagvattenhanteringen upp. Där står klart och tyd-
ligt att de planerade dammarna inte kommer klara av att hantera ett 20 års regn. 
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Det är alltså stor sannolikhet att det blir översvämningar i området redan med 
dagens definition av regnmängder.  
Miljöpartiet anser att dagvattenhanteringen bör klara minst ett 100års regn för 
att, i viss mån, hindra stora kostnader för fastighetsägare och kommun i framti-
den. Risken för stora lokala regnmängder kommer inte minska i framtiden. 
  
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Detaljplan för verksamheter på Hedenstorp 1:4 m.fl., daterad 2022-
09-14, godkänns för granskning 

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

Reservationer 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 
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§ 358  
 
Detaljplan för Ljungarp 1:9  
Stbn/2020:430   214  

Ärendet utgår från dagens sammanträde. 

Expedieras till: 
Sökande 
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§ 359  
 
Redovisning av inkomna meddelanden till stadsbyggnadsnämnden 
2022 
Stbn/2022:12   000  

Beslutsunderlag 
Redovisning av inkomna meddelanden till stadsbyggnadsnämnden 2022-09-22 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-09-22  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att redovisning av in-
komna meddelanden till stadsbyggnadsnämnden 2022-09-22 godkänns. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Redovisning av inkomna meddelanden till stadsbyggnadsnämnden 

2022-09-22 godkänns 
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§ 360  
 
Redovisning av stadsbyggnadsnämndens delegationsbeslut 
Stbn/2022:13   000  

Beslutsunderlag 
Redovisning av stadsbyggnadsnämndens delegationsbeslut 2022-09-22 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-09-22  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att redovisning av 
stadsbyggnadsnämndens delegationsbeslut 2022-09-22 godkänns. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Redovisning av stadsbyggnadsnämndens delegationsbeslut 2022-09-22 

godkänns 
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§ 361  
 
JORDSTORP 2:2 (JORDSTORP 1) Förhandsbesked för nybyggnad 
av enbostadshus 
BL 2022-001587     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Fastigheten är 
belägen i Jordstorp, cirka 4 kilometer sydsydväst om Skärstads kyrka. Marken 
består främst av jordbruksmark i form av betesmark. Sökande har inkommit 
med förslag på kompensationsåtgärder. 

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut är avslag.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse    2022-07-28 
Ärendebeskrivning     2022-07-28 
Översiktskarta     2022-07-28 
Sammanställning e-tjänst     2022-07-25 
Situationsplan/tomtkarta     2022-07-25 
Fotografi      2022-07-25 
Fotografi      2022-07-25 
Skrivelse      2022-07-25 
Situationsplan/tomtkarta     2022-07-25 
Situationsplan/tomtkarta     2022-07-25 
Situationsplan/tomtkarta     2022-07-25 
Situationsplan/tomtkarta     2022-07-25 
Situationsplan/tomtkarta     2022-07-25 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

 Debitering 8 694 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 
 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-09-22  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen för ett positivt  
förhandsbesked med nedanstående motivering. 

Stadsbyggnadsnämnden har genomfört besiktning på plats 2022-09-19 och då 
även kommunicerat med sökande. 
Ansökan avser byggnation av ett bostadshus för markägarens dotters räkning 
som ett led i framtida generationsskifte.  
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Den sökta platsen ligger i direkt anslutning till befintlig väg och lämpligt direkt 
infart finns.  Sökt byggnation ligger i relativt nära anslutning till andra bostads-
hus. 
Marken består av betesmark som ligger bredvid en åker. Betesmarken är liten 
och helt isolerad från annan betesmark och har därför mycket ringa värde för 
brukningsenheten.  
Sökande har utfäst sig att kompensera jordbruksmark motsvarande denna yta 
på en annan utpekad plats inom fastigheten. Sammantaget ser därför Stads-
byggnadsnämnden att brukningsenheten inte påverkas negativt av denna bygg-
nation.  
Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget att ett positivt förhandsbesked i 
detta fall innebär en lämplig användning av markresurser. 
 
Johan Edvardsson (SD) instämmer i Anders Samuelssons yrkande. 
   
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ovanstå-
ende yrkande 

 Debitering 8 694 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 
 
Villkor 
Taket ska utformas i lantlig stil tex som sadeltak och förses med tegelröda 
takpannor, eller med annat som stadsbyggnadsnämnden prövar lämpligt. 

Bebyggelsen ska utformas enligt traditionell lantlig stil som i volym och färg är 
väl anpassad till tomtplatsen och landskapsbilden. 

Giltighetstid 
Beslutet gäller i två år från den dag då förhandsbeskedet vunnit laga kraft och 
är bindande för stadsbyggnadsnämnden vid den kommande bygglovspröv-
ningen, om ansökan görs inom denna tid. 
 
Övriga upplysningar 
Åtgärden får laga kraft tidigast fyra veckor efter att beslutet har annonserats i  
Post- och Inrikes Tidningar.  
  
Ett beviljat förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän 
bygglov sökts och beviljats. I samband med ansökan om bygglov ska kontrollansvarig 
anges.  
  
När du fått ett positiv förhandsbesked måste du ha en dialog med bygglovavdelningen 
om byggnadens utformning, innan du söker bygglov. Byggnader utanför planlagt om-
råde ska till storlek och utformning anpassas till tomten, landskapsbilden och den tra-
ditionella lantliga miljön. Innan du tar fram ritningar till din ansökan om bygglov, ta 
kontakt med oss på bygglovavdelningen för att diskutera utformningen. Du kontaktar 
oss via www.jonkoping.se/bygglov, sökord: kontakta bygglovavdelningen. Skriv ditt 
diarienummer när du skriver din fråga. 
  
I samband med bygglovsansökan ska markplanering- och marksektionsritning redovi-
sas. 
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Tillstånd för enskild VA-anläggning ska sökas hos Miljö- och hälsoskyddskontoret.   
  
Om en ny fastighet ska bildas prövas läget för dess gränser av lantmäterimyndigheten 
i en lantmäteriförrättning. Ansökan om lantmäteriförrättning bör göras så snart som 
möjligt efter att förhandsbeskedet har fått laga kraft, bifoga beslutshandlingarna inklu-
sive karta till förrättningsansökan. 
  
För ny adress på landet tag kontakt med lantmäteriavdelningen,  
sbk.klm@jonkoping.se eller via kommunens kontaktcenter 036-10 50 00. 
  
Som sökanden har du skyldighet att begära om eventuell arkeologisk utredning hos 
Länsstyrelsen.  
 
Debitering 
8 694 kr. 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

  

42



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-09-22 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

 
 

Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00 
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§ 362  
 
LEKERYD 2:24 (RAMMBROVÄGEN 20) Förhandsbesked för      
nybyggnad av enbostadshus 
BL 2022-001568     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Fastigheten är 
belägen i Lekeryd, cirka 500 meter sydväst om Lekeryds kyrka. Marken består 
främst av inhägnad betesmark. Intill den tänka placeringen är ett område utpe-
kat i översiktsplanen samt utbyggnadsstrategin som nyexploateringsområde för 
verksamhetsområde. Stadsbyggnadskontoret bedömer att det inte är lämpligt att 
exploatera med bostadshus intill ett eventuellt tillkommande verksamhetsom-
råde. Sökande har inkommit med skrivelse kring kompensationsåtgärder för 
bebyggelse på jordbruksmark. 

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut är avslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse    2022-08-23 
Ärendebeskrivning     2022-08-23 
Översiktskarta     2022-08-23 
Karta kompensationsåtgärd   2022-09-03 
Sammanställning från e-tjänst   2022-09-03 
Remissvar     2022-08-16 
Remissvar     2022-08-15 
Epostbilaga Inkommande e-post meddelande  2022-08-01 
Situationsplan/tomtkarta     2022-08-01 
Epostbilaga Inkommande e-post meddelande  2022-08-01 
Sammanställning e-tjänst     2022-07-29 
Fotografi Fotografi    2022-07-22 
Fotografi Fotografi    2022-07-22 
Fotografi Fotografi    2022-07-22 
Fotografi kuperat österut    2022-07-19 
Fotografi åt söder    2022-07-19 
Fotografi åt öster    2022-07-19 
Fotografi kuperat    2022-07-19 
Fotografi betesmark    2022-07-19 
Fotografi betesmark    2022-07-19 
Beskrivning      2022-07-14 
Ansökan      2022-07-14 
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Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

 Debitering 8 694 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-09-22  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen för ett positivt för-
handsbesked med nedanstående motivering. 

Stadsbyggnadsnämnden har genomfört besiktning på plats 2022-09-19 och då 
även kommunicerat med sökande. 
Ansökan avser byggnation av ett bostadshus för sonen till ägaren av det plåtsla-
geri som ligger nära den sökta platsen.  
Den sökta platsen ligger i nära anslutning till befintlig väg och en kortare fram-
fartsväg till byggnationen måste anläggas vilket kan ske på lämpligt sätt i kan-
ten av en åker. Sökt byggnation ligger i nära anslutning till andra bostadshus. 
Marken består av betesmark som ligger i nära anslutning till en kulle. Betes-
marken är i utkanten av brukningsenheten och om den tas i anspråk så innebär 
det då ingen avskärmning av annan betesmark.  
Sökande har utfäst sig att kompensera jordbruksmark motsvarande denna yta 
på en annan utpekad plats inom fastigheten. Sammantaget ser därför Stads-
byggnadsnämnden att brukningsenheten inte påverkas negativt av denna bygg-
nation. 
Då den aktuella platsen för byggnation är relativt kuperad vill Stadsbyggnads-
nämnden betona att i bygglovsskedet måste byggnationen anpassas till befintlig 
terräng på lämpligt sätt. 
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 ovanstå-
ende yrkande. 

 Debitering 8 694 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige  
 
Villkor 
Taket ska utformas i lantlig stil tex som sadeltak och förses med tegelröda 
takpannor, eller med annat som stadsbyggnadsnämnden prövar lämpligt. 

Bebyggelsen ska utformas enligt traditionell lantlig stil som i volym och färg är 
väl anpassad till tomtplatsen och landskapsbilden. 

Giltighetstid 
Beslutet gäller i två år från den dag då förhandsbeskedet vunnit laga kraft och 
är bindande för stadsbyggnadsnämnden vid den kommande 
bygglovsprövningen, om ansökan görs inom denna tid. 
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Övriga upplysningar 
Åtgärden får laga kraft tidigast fyra veckor efter att beslutet har annonserats i  
Post- och Inrikes Tidningar.  
  
Ett beviljat förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän 
bygglov sökts och beviljats. I samband med ansökan om bygglov ska kontrollansvarig 
anges.  
  
När du fått ett positiv förhandsbesked måste du ha en dialog med bygglovavdelningen 
om byggnadens utformning, innan du söker bygglov. Byggnader utanför planlagt om-
råde ska till storlek och utformning anpassas till tomten, landskapsbilden och den tra-
ditionella lantliga miljön. Innan du tar fram ritningar till din ansökan om bygglov, ta 
kontakt med oss på bygglovavdelningen för att diskutera utformningen. Du kontaktar 
oss via www.jonkoping.se/bygglov, sökord: kontakta bygglovavdelningen. Skriv ditt 
diarienummer när du skriver din fråga. 
 
Tillkommande bebyggelse skall anpassas till markens topografi på ett lämpligt sätt 
och anpassas till omkringliggande byggnaders utformning för ett bättre helhetsintryck. 
  
I samband med bygglovsansökan ska markplanering- och marksektionsritning redovi-
sas.   
 
Tillstånd för enskild VA-anläggning ska sökas hos Miljö- och hälsoskyddskontoret.   
  
Om en ny fastighet ska bildas prövas läget för dess gränser av lantmäterimyndigheten 
i en lantmäteriförrättning. Ansökan om lantmäteriförrättning bör göras så snart som 
möjligt efter att förhandsbeskedet har fått laga kraft, bifoga beslutshandlingarna inklu-
sive karta till förrättningsansökan. 
  
För ny adress på landet tag kontakt med lantmäteriavdelningen,  
sbk.klm@jonkoping.se eller via kommunens kontaktcenter 036-10 50 00. 
  
Som sökanden har du skyldighet att begära om eventuell arkeologisk utredning hos 
Länsstyrelsen.  
 
Debitering 
8 694 kr. 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
Grannar med erinran, fastighet LEKERYD 2:11 samt LEKERYD 2:12 
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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 
inte prövas. 

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00 
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§ 363  
 
STAMSERYD 5:1 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
BL 2022-000124     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Fastigheten är  
belägen i Stamseryd, cirka 3,6 kilometer nordost om Ölmstads kyrka. Marken  
består främst av betesmark. Genom tänkt tomt löper en samfälld väg. Sökande 
har inkommit med förslag på kompensationsåtgärd. Stadsbyggnadsnämnden 
beslutade 2022-06-06 att återremittera ärendet för dialog med Trafikverket. 
 
Stadsbyggnadskontoret avstyrker ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse     2022-07-26 
Ärendebeskrivning     2022-07-26 
Sammanställning e-tjänst     2022-07-22 
Epostbilaga Inkommande e-postmeddelande  2022-06-30 
Övrigt Kompensationsåtgärd   2022-06-13 
Översiktskarta     2022-05-09 
Sammanställning e-tjänst     2022-01-18 
Situationsplan/tomtkarta     2022-01-18 
Sammanställning e-tjänst     2022-09-01 
Övrigt      2022-09-01 
Övrigt      2022-09-01 
Övrigt     2022-09-01 
Övrigt      2022-09-01 
Övrigt      2022-09-01 
Övrigt      2022-09-01 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

 Debitering 8 694 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-09-22  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen för ett positivt för-
handsbesked med nedanstående motivering. 

Stadsbyggnadsnämnden har genomfört besiktning på plats 2022-06-13 och då 
även kommunicerat med sökande. 
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Ansökan avser byggnation av ett bostadshus som en kompletterande bebyg-
gelse bredvid annan byggnation i byn Stamseryd i direkt anslutning till befint-
lig väg. 
Sökande har nu beviljats tillstånd från Trafikverket för utfart från den sökta 
platsen. 
Vid byggnation måste en samfälld väg regleras vilket är fullt möjligt att göra 
enligt kontakter med Lantmäterimyndigheten. 
Marken består av betesmark som ligger i ett hörn av brukningsenheten mot öv-
rig bebyggelse. Om denna betesmark tas i anspråk innebär det därför ingen av-
skärmning av annan betesmark. 
Sökande har utfäst sig att kompensera betesmark motsvarande denna yta på en 
annan utpekad plats i närheten inom fastigheten. Sammantaget ser därför 
Stadsbyggnadsnämnden att brukningsenheten inte påverkas negativt av denna 
byggnation.  
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 ovanstå-

ende yrkande.  
 Debitering 8 694 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

 
Villkor 
Tillkommande bebyggelse skall anpassas till markens topografi på ett lämpligt 
sätt och anpassas till omkringliggande byggnaders utformning för ett bättre 
helhetsintryck. 

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

Övriga upplysningar 
Åtgärden får laga kraft tidigast fyra veckor efter att beslutet har annonserats i  
Post- 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.  
  
När du fått ett positiv förhandsbesked måste du ha en dialog med bygglovav-
delningen om byggnadens utformning, innan du söker bygglov. Byggnader ut-
anför planlagt område ska till storlek och utformning anpassas till tomten, land-
skapsbilden och den traditionella lantliga miljön. Innan du tar fram ritningar till 
din ansökan om bygglov, ta kontakt med oss på bygglovavdelningen för att dis-
kutera utformningen. Du kontaktar oss via www.jonkoping.se/bygglov, sökord: 
kontakta bygglovavdelningen. Skriv ditt diarienummer när du skriver din fråga. 
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I samband med bygglovsansökan ska markplanering- och marksektionsritning 
redovisas.  
  
Åtgärden kräver tillstånd från Trafikverket. Du som sökande har ansvar för att 
tillståndet finns innan åtgärden påbörjas. 
  
Tillstånd för enskild VA-anläggning ska sökas hos Miljö- och hälsoskyddskon-
toret.   
  
Om en ny fastighet ska bildas prövas läget för dess gränser av lantmäterimyn-
digheten i en lantmäteriförrättning. Ansökan om lantmäteriförrättning bör gö-
ras så snart som möjligt efter att förhandsbeskedet har fått laga kraft, bifoga be-
slutshandlingarna inklusive karta till förrättningsansökan. 
  
För ny adress på landet tag kontakt med lantmäteriavdelningen,  
sbk.klm@jonkoping.se eller via kommunens kontaktcenter 036-10 50 00. 
  
Som sökanden har du skyldighet att begära om eventuell arkeologisk utredning 
hos Länsstyrelsen.  
 
Debitering 
8 694 kr. 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00 
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§ 364  
 
NÄS 6:4 (NÄS SVENSGÅRD 28) Strandskyddsdispens för nybygg-
nad av vindkraftverk 
BL 2022-001631     

Sammanfattning 
Ansökan avser strandsskyddsdispens för nybyggnad av vindkraftverk. Fastig-
heten är belägen på Visingsös södra udde, i Näs cirka 7,1 kilometer sydväst om 
Kumlaby kyrka. Marken mellan fastigheten och strandlinjen består främst av 
jordbruksmark i väster samt en jordbruksfastighet i söder. Vindkraftverket är 
placerat inom fastighetens gårdsmiljö och bedöms inte påverka möjligheten att 
färdas fritt inom strandskyddsområdet. 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att strandskyddsdispens kan beviljas för åtgär-
den.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse    2022-08-24 
Ärendebeskrivning     2022-08-24 
Översiktskarta     2022-08-24 
Ortofoto 2021    2022-08-24 
Sammanställning e-tjänst     2022-08-09 
Fotografi      2022-08-09 
Situationsplan/tomtkarta     2022-08-09 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av vindkraftverk be-
viljas. Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 1 Miljöbalken 
(1998:808), området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det 
saknar betydelse för strandskyddets syften. 

 Den yta som får tas i anspråk som tomt är begränsad till vindkraftver-
kets yta på mark. 

 Debitering 5 796 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-09-22  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 
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Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av vindkraftverk be-

viljas. Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 1 Miljöbalken 
(1998:808), området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det 
saknar betydelse för strandskyddets syften. 

 Den yta som får tas i anspråk som tomt är begränsad till vindkraftver-
kets yta på mark. 

 Debitering 5 796 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
 
Giltighetstid 
Beviljat tillstånd enligt miljöbalken upphör att gälla om åtgärden inte har på-
börjats inom två år eller avslutats inom fem år från dagen då beslutet fått laga 
kraft.  
Länsstyrelsen kan överpröva beslutet. Sökanden bör därför avvakta utgången 
av tiden för överprövning - tre veckor - räknas från dagen då kommunens dis-
pensbeslut inkommer till länsstyrelsen. 
 
Övriga upplysningar 
Åtgärden är inte anmälningspliktig eller bygglovspliktig och startbesked krävs 
ej innan åtgärden påbörjas.  

Debitering 
5 796 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 
inte prövas. 

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00 
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§ 365  
 
MÄLLBY 11:18 (VRETAVÄGEN 12) Bygglov för tillbyggnad av 
stuga och uppförande av mur 
BL 2022-001236     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om bygglov i efterhand för uppförande av mur och till-
byggnad av stuga om 13 m² BTA (bruttoarea). 

Stadsbyggnadskontoret föreslår att ansökan om bygglov för uppförande av mur 
beviljas samt ansökan om bygglov för tillbyggnad av stuga avslås  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2022-08-24 
Ärendebeskrivning   2022-08-24 
Remissvar   2022-08-24 
Remissvar   2022-08-08 
Yttrande   2022-08-08 
Yttrande   2022-08-08 
Situationsplan  2022-07-25 
Plan- och fasadritning   2022-07-06 
Fasadritning    2022-06-16 
Ansökan    2022-05-24 
Fotografi    2022-05-24 
Fotografi    2022-05-24 
Fotografi    2022-05-24 
Fotografi    2022-05-24 
Fotografi    2022-05-24 
Brev    2022-05-24 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Bygglov för uppförande av mur beviljas samt bygglov för tillbyggnad 
avslås med motivering enligt ärendebeskrivning 

 Debitering 6 028 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 
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Byggherren ansvarar för att åtgärden följer kraven i plan- och bygglagstift-
ningen. 

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2022-07-25 och beslut 
fattades 2022-09-23. Det innebär att handläggning sker inom lagstadgad pe-
riod.  

Debitering 
6 028 kr  

Sanktionsavgift 
3 864 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
Sökande 
Fastighetsägare 
   
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
Grannar med erinran, fastighet MÄLLBY 10:10, Hans Daag, Eva-lena Daag 
  
Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
  
Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
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Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00 
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§ 366  
 
LILLA ÅSA 3:241 Bygglov för nybyggnad av carport med förråd 
samt rivning av befintligt garage 
BL 2022-001248     

Sammanfattning 
Ärendet gäller ansökan om nybyggnad av komplementbyggnad (carport med 
förråd) om 43,2 m² BTA (bruttoarea). Komplementbyggnaden ska placeras 1 m 
från tomtgräns som stadsbyggnadskontoret bedömer ej vara lämplig eftersom 
det är för stor avvikelse (1 m från tomtgräns mot tillåtna 4,5 m).  

Stadsbyggnadskontoret föreslår att ansökan om bygglov för nybyggnad av 
komplementbyggnad avslås. Medan rivning av befintligt garage bedöms vara 
lämplig och därmed beviljas.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse    2022-09-01 
Ärendebeskrivning     2022-09-01 
Översiktskarta    2022-09-20 
Sammanställning e-tjänst     2022-05-27 
Situationsplan/tomtkarta     2022-05-27 
Plan- och sektionsritning     2022-05-27 
Fasadritning      2022-05-27 
Yttrande     2022-06-27 
Intyg      2022-06-27 
Förenklad nybyggnadskarta    2022-09-19 
Förenklad nybyggnadskarta - rivning    2022-09-19 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Rivningslov för garage beviljas, samt bygglov för komplementbyggnad 
avslås med motivering enligt ärendebeskrivning 

 Debitering 3 663 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-09-22  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att bygglov beviljas 
enligt ansökan. 

Eric Sjöberg (M) instämmer i Anders Samuelssons yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Rivningslov för garage beviljas, samt bygglov för komplementbyggnad 

beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 5 471 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 
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Giltighetstid 
Rivningslovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från den dagen då detta beslut fått laga kraft. 
 

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

Om en åtgärd påbörjas utan startbesked tar Stadsbyggnadsnämnden ut en 
byggsanktionsavgift (en byggsanktionsavgift kan uppgå till betydande belopp).  

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

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

Innan du får startbesked och kan börja riva krävs en teknisk handläggning. 
Kontakta byggnadsinspektör via e-tjänsten Meddelande till handläggare 
(https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-MEDD). 

Debitering 
5 471 kr  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
  
Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
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Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00 
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§ 367  
 
ODENSJÖ 6:89 (MOBROVÄGEN 2A) Bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus samt inglasning av balkong 
BL 2022-001676     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om tillbyggnad av enbostadshus samt inglasning av 
balkong. Befintlig balkong byggs ut med ca 1,2 m2 BTA (bruttoarea).   

Det aktuella förslaget strider mot gällande detaljplan genom att tillbyggnaden 
är helt belägen på mark som inte får bebyggas (prickad mark).  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2022-09-02 
Ärendebeskrivning    2022-09-02 
Översiktskarta   2022-09-02 
Situationsplan/tomtkarta    2022-09-02 
Fasad/plan/sektionsritning    2022-09-02 
Planritning     2022-09-02 
Sammanställning e-tjänst    2022-08-17 
Fasadritning     2022-08-17 
Yttrande    2022-09-08 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning. 
 Debitering 3 052 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-09-22  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att bygglov beviljas 
enligt ansökan. 

Bengt Regné (M), Johan Edvardsson (SD) och Thomas Olofsson (KD) instäm-
mer i Anders Samuelssons yrkande 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas. 
 Debitering 7 453 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. 
 

62



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-09-22 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

Övriga upplysningar 
Byggherren ansvarar för att åtgärden följer kraven i plan- och bygglagstift-
ningen. 

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

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

Snart får du en ny handläggande byggnadsinspektör som kommer att hantera 
ditt ärende. Byggnadsinspektören granskar de tekniska förutsättningarna i ditt 
ärende och beslutar om startbesked för att du ska få börja bygga. Byggnadsin-
spektören kommer att kontakta dig med information om vad du behöver kom-
plettera med inför startbeskedet. 

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

Debitering 
7 453 kr  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

   
Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
  
Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
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Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00 
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§ 368  
 
STÅLET 11 (BYMARKSGATAN 28) Bygglov för om- och             
tillbyggnad samt utvändig ändring av enbostadshus 
BL 2022-000955     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om marklov, tillbyggnad, ombyggnad samt utvändig 
ändring av enbostadshus. Tillbyggnaden innebär en tillbyggnad om 106,7 m² 
BTA (bruttoarea) i källarplan samt en volymökning på övre plan där bostadsyta 
tillskapas då fasadlivet höjs.  

Ombyggnaden och ändringen av planlösning är så pass omfattande att nybygg-
nadskrav ställs. 

Den utvändiga ändringen innebär att fasadmaterial ändras från tegel till puts 
med sockel och detaljer i natursten, takmaterial från tegel till svart falsad plåt 
samt ändrad fönstersättning. 

Byggnaden är uppförd 1957-58 och ritad av J.O. Bratt. Sedan nybyggnation är 
byggnaden oförvanskad och i stort sett lik de ursprungliga bygglovshandling-
arna. De ansökta åtgärderna innebär sådana ändringar av byggnaden att dess 
kulturhistoriska värde förvanskas. 

Stadsbyggnadskontorets bygglovavdelning avstyrker ej att ansökan beviljas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2022-09-13 
Översiktskarta  2022-07-14 
Planritning    2022-08-23 
Planritning plan 2  2022-08-23 
Sektion A   2022-08-23 
Fasadritning Mot gatan  2022-08-23 
Fasadritning Mot söder  2022-08-23 
Fasadritning Mot öster  2022-08-23 
Fasadritning Mot Norr  2022-08-23 
Planritning Plan 1  2022-08-23 
Förenklad nybyggnadskarta  2022-06-08 
Ärendebeskrivning   2022-09-12 
Material/Kulörbeskrivning  2022-05-18 
Ansökan   2022-04-22 
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Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

 Debitering 28 429 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-09-22  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

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

debeskrivning 
 Debitering 28 429 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

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

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

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

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

Snart får du en ny handläggande byggnadsinspektör som kommer att hantera 
ditt ärende. Byggnadsinspektören granskar de tekniska förutsättningarna i ditt 
ärende och beslutar om startbesked för att du ska få börja bygga. 
Byggnadsinspektören kommer att kontakta dig med information om vad du be-
höver komplettera med inför startbeskedet. 

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

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

Sockelhöjds- och lägeskontroll skall konsulteras i samförstånd med byggnads-
inspektör och kan komma att ändras vid det tekniska samrådet, samt ska veri-
fieras och tillstyrkas av kontrollansvarig vid upprättande av kontrollplan.  

66



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-09-22 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

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

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2022-08-23 och beslut 
beräknas fattas 2022-09-22. Det innebär att handläggning sker inom lagstadgad 
period.  

Debitering 
28 429 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
  
Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
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Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00 
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§ 369  
 
ÄLGPASSET Bygglov för nybyggnad av verkstad, lager och kontor 
samt rivning av befintlig byggnad 
BL 2022-001309     

Sammanfattning 
Stadsbyggnadskontoret föreslår att ansökan om bygglov för nybyggnad av 
verkstad, lager och kontor avslås.  
Stadsbyggnadskontoret föreslår att ansökan om rivningslov av industribyggnad 
beviljas.  
Stadsbyggnadsnämnden har 2022-02-10 beslutat att avslå ansökan i ärende 
2021-2898 för liknande ärende på samma fastighet. Skillnaden från då i jämfö-
relse med nu är att man lagt till användningen verkstad och lager i sin ansökan. 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2022-09-05 
Ärendebeskrivning    2022-09-05 
Översiktskarta   2022-09-05 
Yttrande     2022-08-15 
Perspektivritning    2022-06-07 
Material/Kulörbeskrivning   2022-06-07 
Fasadritning Väst + Norr   2022-06-07 
Fasadritning Öst + Syd   2022-06-07 
Sektionsritning Sektion A-A + Sektion B-B 2022-06-07 
Planritning Plan 13 (3tr) + Plan 14 (Takplan) 2022-06-07 
Planritning Plan 11 (1tr) + Plan 12 (2tr)  2022-06-07 
Planritning Plan 10 - Entréplan  2022-06-07 
Situationsplan/tomtkarta    2022-06-07 
Nybyggnadskarta    2022-06-07 
Sammanställning e-tjänst    2022-06-07 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Rivningslov av industribyggnad beviljas samt bygglov för nybygg-
nad av kontor, verkstad och kontor avslås med motivering enligt 
ärendebeskrivning 

 Debitering 68 972 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-09-22  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att ärendet återremitteras för  
komplettering med verksamhetsbeskrivning samt att grannar ska tillfrågas. 
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Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ärendet återremitteras för komplettering enligt ovanstående  

yrkande  
 
Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00 
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§ 370  
 
SJÖÅKRA 1:32 Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad 
(uterum) 
STBN 2018-001528     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om tillbyggnad av en komplementbyggnad med ett ute-
rum om 16,2 m² BTA (bruttoarea) samt sanktionsavgift då tillbyggnaden redan 
är uppförd och bygglovet söks i efterhand. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2022-08-19 
Ärendebeskrivning    2022-08-19 
Översiktskarta   2022-08-19 
Fasadritning plan   2020-01-22 
Situationsplan/tomtkarta    2020-01-22 
Intyg Brf Hembo   2018-05-31 
Ansökan/kontrollansvarig    2018-05-24 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-
ning. 

 Med stöd av PBL 11 kap. 51-57 §§ samt PBF 9 kap. påföres bostads-
rättshavarna på Sjöåkravägen 79 en sanktionsavgift om totalt 4 154 kr. 
Sanktionsavgiften fördelas mellan bostadsrättshavarna enligt följande, 

 2 077 kr (50 %),  2 077 kr (50 %). 
 Debitering 3 549 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-09-22  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-

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

rättshavarna på Sjöåkravägen 79 en sanktionsavgift om totalt 4 154 kr. 
Sanktionsavgiften fördelas mellan bostadsrättshavarna enligt följande, 

 2 077 kr (50 %),  2 077 kr (50 %). 
 Debitering 3 549 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 
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Giltighetstid 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och av-
slutats inom fem år från den dagen då detta beslut fått laga kraft. 
 
Övriga upplysningar 
Beräknad sanktionsavgift uppgår totalt till 4 154 kr. Sanktionsavgiften är 
beräknad utifrån det underlag som sökande har inlämnat i samband med 
bygglovsansökan.  
Utöver sanktionsavgiften tillkommer en bygglovsavgift om 3 549 kr.  

Byggherren ansvarar för att kontrollera var ledningar och annan nedgrävd 
infrastruktur finns innan markarbeten påbörjas och om det finns några servitut 
på tomten som påverkas av åtgärderna.   

Tekniskt samråd krävs inte för denna åtgärd.    

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

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

Debitering 
3 549 kr 
 
Sanktionsavgift 
4 154 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
Sökande (Nils Pettersson, Maj-Lis Olander) 
  
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Fastighetsägare 
  
Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
  
Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar 
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Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00 
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§ 371  
 
BOGLA 1:35 Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus 
med garage 
BL 2022-001657     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av tre stycken enbostadshus.  
Fastigheten är belägen i Bogla, cirka 1,5 nordost om Rogberga kyrka. Den  
föreslagna platsen ligger i en skogsdunge som är omgiven av åkermark och  
befintlig bostadsbebyggelse. Skogsdungen markerar det naturliga avslutet på  
bostadsbebyggelsen i området. Området har exploaterats kraftigt senaste åren  
utan detaljplanering. 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut är avslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2022-08-24 
Ärendebeskrivning   2022-08-24 
Översiktskarta   2022-08-24 
Yttrande   2022-09-12 
Remissvar   2022-08-24 
Skrivelse    2022-08-15 
Epostmeddelande   2022-08-15 
Situationsplan/tomtkarta   2022-08-15 
Översiktskarta   2022-08-15 
Ansökan    2022-08-15 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

 Debitering 8 694 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-09-22  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att ärendet återremitteras för ytterli-
gare utredning kring anslutning till kommunalt VA-nät. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ärendet återremitteras för ytterligare utredning kring anslutning till 

kommunalt VA-nät. 
 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 
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Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Sökande 
Fastighetsägare 
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Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00 
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§ 372  
 
HÖVIK 1:24 (HÖVIK 31) Förhandsbesked för nybyggnad av          
enbostadshus (samt avstyckning av 2 tomter) 
BL 2022-001412     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus. Fastighe-
ten är belägen i Hövik, cirka 4,2 kilometer ostsydost om Gränna kyrka. Marken 
består främst av obebyggd naturmark och är aningen kuperad. På fastigheten 
finns en huvudbyggnad och två komplementbyggnader centralt placerad cirka 
140 meter från tillfartsvägen. Mellan tillfartsvägen och huvudbyggnaden avses 
två tomter avstyckas och två enbostadshus byggas. Området har exploaterats 
kraftigt senaste åren och stadsbyggnadskontoret bedömer att det krävs en de-
taljplan om området ska exploateras ytterligare.  

Stadsbyggnadskontoret avstyrker ansökan.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse    2022-08-31 
Ärendebeskrivning     2022-08-31 
Översiktskarta     2022-06-20 
Sammanställning e-tjänst    2022-09-11 
Sammanställning e-tjänst     2022-07-25 
Situationsplan/tomtkarta     2022-07-25 
Sammanställning e-tjänst     2022-06-20 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

 Debitering 8 694 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-09-22  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Bengt Regné yrkar för Moderaterna på ett positivt förhandsbesked. 

Johan Edvardsson (SD) instämmer i Bengt Regnés yrkande. 

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

Bengt Regné begär omröstning. 

78



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-09-22 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

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

Omröstning 
OMRÖSTNINGSRESULTAT 
 
           Ja  Nej   
Anders Samuelsson (C) ordförande  x 
Mohammed Salah (S)      x 
Bayda Aldoori (S)      x 
Leif Regnér (S)       x 
Marianne Johansson (S)     x 
Jan Sidenvall (L)       x 
Robin Hansson (MP)      x 
Thomas Olofsson (KD)       x 
Ann-Marie Dahl (KD)        x 
Bengt Regné (M)         x       
Jonas Hallin (M)         x 
Eric Sjöberg (M)         x 
Johan Edvardsson (SD)       x 
Summa         7  6       
  
Stadsbyggnadsnämnden har alltså med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat  
enligt Anders Samuelssons yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked kan inte tillåtas med motivering enligt 

ärendebeskrivning. Ansökan avslås.  
 Debitering 8 694 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

Reservationer 
Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot 
beslutet. 

Debitering 
8 694 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 
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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 
inte prövas. 

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00 
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§ 373  
 
Redovisning av ej tidigare anmälda förrättningar 
 

Redovisning av ej tidigare anmälda förrättningar inkommer från Anders 
Samuelsson (C). 

På nämndens besiktning den 19 september deltog Anders Samuelsson (C), Jan 
Sidenvall (L), Leif Regnér (S), Niklas Sigvardsson (S) och Johan Edvardsson 
(SD). 
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§ 374  
 
Kunskapsseminarium Trafikstrategin för Jönköpings kommun 
Sammanfattning 
Trafik och mobilitet är en del i att lösa stadens utmaningar. Genom att strate-
giskt arbeta med trafik- och mobilitetsfrågan kan vi skapa förutsättningar för en 
stad med hållbara transporter utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga 
perspektiv. Att ta fram en trafikstrategi är ett sätt att skapa en tydlig och ge-
mensam inriktning för vårt framtida trafik-system.  
Arbetet med att ta fram en trafikstrategi kommer att pågå de närmsta två åren 
och som en uppstart av detta erbjuds de som kommer att vara involverade i 
processen till ett kunskapsseminarium om trafikstrategier. Seminariet leds av 
Trivector.  
 
Beslutsunderlag 
Inbjudan till Kunskapsseminarium Trafikstrategi 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-09-22  
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Förrättningsarvode ska utgå till de ledamöter och ersättare i stadsbygg-
nadsnämndens som deltar vid Kunskapsseminarium Trafikstrategi 
2022-10-13 
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§ 375  
 
Övriga ärenden 
 

Sammanträdespunkten utgår då det inte anmälts några övriga ärenden. 
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