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Plats och tid Sessionssalen, Västra Storgatan 16, Jönköping kl. 08:30 – 11:45 samt 12:45 – 17:15 
Förtroendevalda deltar under hela sammanträdet §405-462 där inte annat anges 

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

 

Gabriella Lönn (KD) 
Ann-Marie Dahl (KD) 
Bengt Regné (M) 
Jonas Hallin (M) t o m 14:30 §425 
Thomas Olofsson (KD) ist f Jonas Hallin fr 
§426 
Eric Sjöberg (M) 
Johan Edvardsson (SD) 

Övriga närvarande Nils Helmersson (S) kl 09:00-16:20 
Mohammed Salah (S) t o m 16:30 
Bayda Aldoori (S) 
Eric Hedlund (L) 
Alissar Rahja (MP) 

Björn Andersson (SD) 

Utses att justera Bengt Regné  

Justeringens plats och tid stadsbyggnadskontoret, Jönköpings 
kommun 2021-09-29 Paragrafer  405-462 

Underskrifter Sekreterare   
  Pernilla Thor  

 Ordförande   
  Anders Samuelsson  

 Justerande   
 Bengt Regné   

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

Organ Stadsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-09-23 
 

Datum för anslags uppsättande 2021-09-30 Datum för anslags nedtagande 2021-10-21 

Förvaringsplats för protokollet Stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun 

Underskrift   
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 Övriga närvarande 

 

Alban Bajqinca, byggnadsinspektör 
Anna Klahr, bygglovchef 
Christian Bruhn, planarkitekt 
Christina Stenberg, bitr. stadsbyggnadsdirektör 
Elin Johansson, administrativ chef räddningstjänsten 
Elin Hallström, planarkitekt 
Katarina Bröms, stadsbyggnadsdirektör 
Linnéa Månberg, stf nämndsekreterare/bygglovhandläggare 
Liselott Johansson, planchef 
Mats Davidsson, planarkitekt 
Pernilla Thor, förvaltningssekreterare/nämndsekreterare 
Samuel Nyström, räddningschef 
Sandra Broström, kommunekolog 
Stefan Lind, chef översiktlig planering 
Bengt-Åke Berg, (V) insynsplats 
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Innehåll  
  

§ 405 Protokollets justering 
 

 

§ 406 Information från Räddningstjänsten 
 

 

§ 407 Fördjupad månadsuppföljning räddningstjänsten augusti 2021 
 

 

§ 408 Information från SBK stab 
 

 

§ 409 Stadsbyggnadsnämndens inkomna och besvarade medborgar-för-
slag, redovisning till kommunstyrelsen 

 

 

§ 410 Fördjupad månadsuppföljning stadsbyggnadskontoret augusti 
2021 

 

 

§ 411 Stadsbyggnadsnämndens sammanträdesdatum 2022 
 

 

§ 412 Namnsättning av nytt stadsdelsnamn 
 

 

§ 413 Information från Översiktlig planering 
 

 

§ 414 Artskyddsutredningens betänkande SOU 2021:51 skydd av arter - 
vårt gemensamma ansvar 

 

 

§ 415 Slutbetänkandet En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och 
framtiden (SOU 2021:21) 

 

 

§ 416 Tekniska kontorets ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till 
uppförande och bibehållande av spänger och gångbroar inom 
Rocksjöns naturreservat 

 

 

§ 417 Information från Utvecklings- och trafikavdelningen 
 

 

§ 418 Ansökan om planbesked för fastigheterna Tornet 5 och 6 
 

 

§ 419 Ändring av detaljplan för Norrahammar 28:1 
 

 

§ 420 Information från Planavdelningen 
 

 

§ 421 Information från Bygglovavdelningen 
 

 

§ 422 Redovisning av inkomna meddelanden till stadsbyggnadsnämnden 
 

 

§ 423 Redovisning av stadsbyggnadsnämndens delegationsbeslut 
 

 

§ 424 NORRAHAMMARS-BÅRARP 2:20 (BÅRARP ÄNGEN 28) 
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus 
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§ 425 VRETAHOLM 6:2 (VRETAHOLMS SÄTERI 6)  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

 

 

§ 426 TOKEBO 1:21 (TOKEBO 48)  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

 

 

§ 427 HÄGGEBERG 3:2 (HÄGGEBERGSVÄGEN 40)  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

 

 

§ 428 KONUNGSÖ 1:36  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

 

 

§ 429 JÄRSTORPS-TOLARP 1:1 (TOLARPS GÅRD 1)  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

 

 

§ 430 JÄRSTORPS-TOLARP 1:1 (TOLARPS GÅRD 1)  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

 

 

§ 431 VÄSTRABY 2:10 (VÄSTRABY 31)  
Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus 

 

 

§ 432 BERGHEM 8:16 (BERGHEM 30)  
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus 

 

 

§ 433 TOKEBO 1:13 (TOKEBO 37)  
Strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad 

 

 

§ 434 INGERYD 1:18 (BUNN STATIONSHUSET 3)  
Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus 

 

 

§ 435 STORA ÅSA 14:1 (STORA ÅSA SJÖVIK 17)  
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad och rivning samt 
installation av eldstad 

 

 

§ 436 ELEVEN 2 Nybyggnad av parkeringsdäck 
 

 

§ 437 STENSHOLM 1:550 (NÄCKROSSTIGEN 8)  
Bygglov för tillbyggnad av rad/kedjehus (uterum och balkong) 

 

 

§ 438 LILLA SPÅNHULT 8:1 (SPÅNHULTSVÄGEN 24)  
Bygglov för fasadändring av tvåfamiljshus samt inredning av yt-
terligare lägenhet 

 

 

§ 439 LILLA ÅSA 3:111 (SVÄNGGATAN 4)  
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, garage och uterum samt 
altan 
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§ 440 OASEN 7 (SPETTGATAN 9)  
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, uterum 

 

 

§ 441 HORSTORP 1:200 (KLEREBO ÄNGADAL 2)  
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus 

 

 

§ 442 ESBJÖRNARP 1:5  
Bygglov för ändrad användning av del av ekonomibyggnad 

 

 

§ 443 HEDENSTORP 2:16 (MOGÖLSVÄGEN 4)  
Bygglov för fasadändring samt tidsbegränsat bygglov för ändrad 
användning (padelverksamhet) av lagerbyggnad 

 

 

§ 444 TOR 8 (LINNÉGATAN 25A)  
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 

 

 

§ 445 TORGET 1 (EBBA RAMSAYS VÄG 90)  
Bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus 

 

 

§ 446 ÖLANDSTOKEN 9 (SVANGATAN 23)  
Bygglov för nybyggnad av plank 

 

 

§ 447 VAPENSMEDEN 3 (BASTUGATAN 13)  
Bygglov för tillbyggnad av flerfamiljshus, inglasning av balkong 

 

 

§ 448 ÄMBETSMANNEN 69 (YTTRE LJUNGARUMSVÄGEN 47) 
Bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av enbostadshus 

 

 

§ 449 NEDRE STENHAGEN 5 (HÄVDEVÄGEN 3)  
Bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus 

 

 

§ 450 ÄLVRINGEN 6 (RYHOVSGATAN 5)  
Bygglov för nybyggnad av idrottshall, anläggande av parkering 
samt mur och plank 

 

 

§ 451 RÖRET 1:92 (RÖRSTRANDSGATAN 11)  
Bygglov för inredande av ytterligare bostäder, fasadändring och 
tillbyggnad av tvåbostadshus samt anläggande av parkerings-plat-
ser 

 

 

§ 452 KÅPERYD 1:62 (GRUVVÄGEN 5)  
Bygglov för nybyggnad av garage 

 

 

§ 453 MINISTERN 4 (GRÄNSGATAN 1)  
Bygglov för ombyggnad och inredande av ytterligare bostäder, 
inredande av vind, fasadändringar samt anläggande av parkeringar 
i tvåbostadshus 
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§ 454 SOLROSEN 4 (BLÅVINGEVÄGEN 8)  
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, inglasning av uteplats 

 

 

§ 455 ÖGGESTORPS-MÅLEN 3:10 (MÅLEN 10)  
Bygglov för uppförande av mur 

 

 

§ 456 BARNARP 1:91 (BJÖRKGRÄND 4)  
Bygglov för tillbyggnad av tvåfamiljshus (carport) 

 

 

§ 457 Liljeholmen 2:1  
Olovlig åtgärd utan startbesked och slutbesked 

 

 

§ 458 STENSHOLM 1:362 (KVARNVÄGEN 23)  
Marklov för schaktning/utfyllnad på tomt, förråd och stödmur 

 

 

§ 459 SÖDRA JORSTORP 6:2 (SÖDRA JORSTORPSVÄGEN 1) 
Olovlig åtgärd byggnad industribyggnad 

 

 

§ 460 TUNNERSTAD 1:8 (LYCKEVÄGEN 1)   
Oanmäld installation eldstad/rökkanal 

 

 

§ 461 Redovisning av ej tidigare anmälda förrättningar 
 

 

§ 462 Övriga ärenden 
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§ 405  
 
Protokollets justering 
Stadsbyggnadsnämndens protokoll justeras onsdag den 29 september klockan 
13:00 av ordförande Anders Samuelsson (C) och Gabriella Lönn (KD) med  
Niklas Sigvardsson (S) och Bengt Regné (M) som ersättare. 
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§ 406  
 
Information från räddningstjänsten 
Räddningschef Samuel Nyström presenterar Elin Johansson, nytillträdd  
administrativ chef på räddningstjänsten. 

Samuel Nyström informerar kring solceller och brandrisk.
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§ 407  
 
Fördjupad månadsuppföljning räddningstjänsten augusti 2021 
Stbn/2021:112   042  

Sammanfattning 
Räddningstjänsten gör bedömningen efter augusti månads redovisning att det 
blir en positiv budgetavvikelse vid årets slut med 0,5 mnkr. Detta under förut-
sättning att inga större händelser inträffar i kommunen i höst. Avvikelsen för-
klaras främst av lägre personalkostnader än budget med anledning av vakanser, 
föräldraledigheter och långtidssjukskrivningar. 

Antalet operativa utryckningar i sin helhet under perioden har ökat jämfört med 
både 2020 och är nästan uppe i 2019 års nivå. När det gäller antalet utryckning-
ar genomförda av deltidsorganisationen är de fler 2021 jämför med både 2020 
och 2019. Det låga antalet tillsyner förklaras av både restriktioner med anled-
ning av pandemin men också av brist på personella resurser inom tillsyns-verk-
samheten på grund av sjukskrivning, föräldraledigheter och projektinriktat ar-
bete inom förvaltningen. De flesta utbildningar är pausade med anledning av 
pandemin. Planering pågår för att utbildningarna ska kunna återupptas i höst. 

Beslutsunderlag 
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2021-09-06 
Månadsrapport augusti 2021 för räddningstjänsten 

Räddningstjänstens förslag 
 Månadsrapport augusti 2021 för räddningstjänsten godkänns 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-09-23  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Månadsrapport augusti 2021 för räddningstjänsten godkänns 

 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsens diarium
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§ 408  
 
Information från stadsbyggnadskontorets stab 
Sammanträdespunkten utgår då ingen information från stadsbyggnadskontorets 
stab föreligger.
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§ 409  
 
Stadsbyggnadsnämndens inkomna och besvarade medborgarförslag, 
redovisning till kommunstyrelsen 
Stbn/2019:225   009  

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

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-01 
Redovisning av medborgarförslag 2021-09-23 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Tjänsteskrivelse 2021-09-01 tillsammans med förteckningen Redovis-
ning av medborgarförslag 2021-09-23 godkänns och överlämnas till 
kommunstyrelsen som nämndens redovisning av inkomna och besvara-
de medborgarförslag. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-09-23  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Tjänsteskrivelse 2021-09-01 tillsammans med förteckningen Redovis-

ning av medborgarförslag 2021-09-23 godkänns och överlämnas till 
kommunstyrelsen som nämndens redovisning av inkomna och besvara-
de medborgarförslag. 

 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsens diarium
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§ 410  
 
Fördjupad månadsuppföljning stadsbyggnadskontoret augusti 2021 
Stbn/2021:104   042  

Sammanfattning 
Stadsbyggnadskontoret lämnar en prognos om en positiv budgetavvikelse för 
helår med ca 1 mnkr. Prognosen är dock osäker, omfattningen och storleken av 
nya ärenden under de resterande månaderna är helt avgörande hur utfallet kan 
bli totalt för helår. Förbrukningen av övriga kostnader ligger även något lägre 
jämfört med samma period i fjol. Bedömningen är även att personalkostnader-
na inryms inom tilldelad personalbudget då förvaltningen inför verksamhetså-
ret 2021 fått en utökad personalbudget. 

Det är hög tillströmning av nya ärenden inom all vår myndighetsutövning, an-
talet nya bygglovärenden har ökat med 20 procent jämfört med föregående år, 
avgifterna avseende förrättningsavgifter har redan passerat sitt intäktsmål. 
Bygglovavgifterna ligger högre jämfört med föregående år samtidigt blir hand-
läggningstiderna längre. Detta innebär vi har en stor andel reduceringar inneva-
rande år på grund av långa handläggningstider i många ärenden. Efter åtta må-
nader har reduceringarna i bygglovavgifter passerat 1 mnkr vilket är en ökning 
jämfört med 2020 där vi sammantaget landade på ca 1 mnkr för helår. Sam-
mantaget gör detta att prognosen är osäker.  

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-13 
Månadsrapport augusti 2021 för stadsbyggnadskontoret 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Månadsrapport augusti 2021 för stadsbyggnadskontoret godkänns 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-09-23  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Månadsrapport augusti 2021 för stadsbyggnadskontoret godkänns 

 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsens diarium
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§ 411  
 
Stadsbyggnadsnämndens sammanträdesdatum 2022 
Stbn/2021:357   006  

Sammanfattning 
Sammanträdestider för stadsbyggnadsnämndens sammanträden nästkommande 
år ska beslutas årligen av nämnden. 

Beslutsunderlag 
Förslag till sammanträdestider för stadsbyggnadsnämnden, 2021-09-14 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Förslag till Sammanträdestider för stadsbyggnadsnämnden år 2022  
godkänns 

 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-09-23  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Förslag till Sammanträdestider för stadsbyggnadsnämnden år 2022  

godkänns 

 

 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsens diarium
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§ 412  
 
Namnsättning av nytt stadsdelsnamn 
Stbn/2021:349   290  

Sammanfattning 
I samband med framtagandet av en ny detaljplan har behov av namn uppkom-
mit på området runt kvarteret Valplatsen, då detta område inte tillhör någon 
stadsdel. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-09 
Kartbilaga 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
- Benämna området Sanda 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-09-23  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
- Benämna området Sanda 

 

 

Beslutet expedieras till: 
Akten
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§ 413  
 
Information från avdelningen för översiktlig planering 
Sammanträdespunkten utgår då ingen information från avdelningen för över-
siktlig planering föreligger.
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§ 414  
 
Artskyddsutredningens betänkande SOU 2021:51 skydd av arter - 
vårt gemensamma ansvar 
Stbn/2021:283   433  

Sammanfattning 
Jönköpings kommun har beretts möjlighet att lämna synpunkter på den statliga offent-
liga utredningen Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar (SOU 2021:51). Syftet är 
dels att se över artskyddsförordningen med fridlysningsreglerna, dels att förbättra för-
utsättningarna för arbetet med att förebygga, upptäcka och lagföra artskyddsrelaterad 
brottslighet. 

Nämndens ansvarsområde berörs i samhällsplaneringen samt inom viss tillsyn och 
som dispensgivande myndighet i kommunala naturreservat. Samtliga åtgärder som be-
rör naturområden kommer att påverkas, exempelvis samhällsplanering av områden 
som idag består av natur. Tillräckliga ekologiska kunskapsresurser behövs på kontoret 
för att kommunen ska kunna följa artskyddsförordningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-08-21 

Artskyddsutredningens betänkande SOU 2021:51 skydd av arter - vårt gemensamma 
ansvar del 2 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Förslag till kommunstyrelsen: 

 Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse överlämnas som nämndens yttrande 
till kommunstyrelsen 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-09-23  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Protokollsanteckningar 
Miljöpartiet lämnar nedanstående protokollsanteckning. 

Miljöpartiet välkomna naturligtvis denna omfattande nya utredning. Tyvärr var 
det svårt att navigera igenom digitalt och innebar svårigheter att studera de näs-
tan 900 sidor i tillräcklig detalj inför Stadsbyggnadsnämndens septembermöte. 
Just nu befinner sig Världen i både en klimatkris och en naturkris av nästan 
apokalyptiska proportioner. Detta är resultatet av människans ohejdade ekono-
miskdriven exploatering, vanskötsel och rovdrift av Planetens naturresurser 
och dess biologiska mångfald. 
Idag väljer Miljöpartiet i samband med ärenden om Artskyddsutredning, att fo-
kusera på situationen för våra fåglar och Stadsbyggnadsnämndens möjligheter 
att förbättra deras lott.  
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Varje år dör miljontals fåglar genom jakt och i bl a kollisioner med byggnader 
mm. I fredags (17/9) rapporterade flera utländska media att över 300 flyttfåglar 
hade kolliderat med den upplyst glasfasad av den nya World Trade Center i 
New York och låg död i driva på trottoaren nedanför.  
Tidigare har många rapporter inkommit av fågeldöd i samband med vindkrafts-
verk, men i år har även vår lokala tidning JP rapporterade om fågeldöd här i 
Jönköping mot HLK:s Orangeriets glasfasad. Snart finns det risk att samma sak 
kan inträffa mot Jordbruksverkets fasad, höghushotellet, kommande Science 
Tower, andra föreslagna höga byggnader och även mot alla inglasade balkong-
en och glasräcke runt olika altaner och pooler. Befintliga höghus på kv Ön och 
M2-Center måste också ha drabbats men har inte figurerats i media.  
Miljöpartiet välkomna samtidigt förvaltningens tjänsteskrivelse kring Art-
skyddsutredning men hade gärna sett en ännu starkare respons i följande frå-
gor, nämligen: 
1. Att en lång rad av utredningens ambitioner pekar på ett närstående behov att 
Stadsbyggnadsnämnden måste förstärka särskild sin Stadsbyggnadsförvaltning 
med naturrelaterade kunskaper och expertis genom inrättandet av en separat 
klimat- och naturenhet. Detta ställer dock nya krav som bör tas upp i pågående 
budgetförhandlingar. 
2. I samband med fågelkollisioner mot byggnader skulle exploatörer, arkitekter 
och Stadsbyggnadsnämnden kunna visa större hänsyn i samband med bygg-
nadsutformning, yttre design och materialval. Detta omöjliggörs oftast inte av 
en ovilja från Stadsbyggnadskontorets eller Stadsbyggnadsnämndens sida men 
av den gängse förbud i Plan- och bygglagen mot införandet av tekniska särkrav 
i allt från markanvisning och detaljplanläggning till bygglovprövning. Till detta 
kan läggas en hittills tydlig ovilja från Sveriges riksdag att ta upp frågan och att 
återinföra sådana möjligheter. Denna politiska inställning fortsätter att begrän-
sa kommunernas möjligheter och/eller ambitioner att införa positiva förbätt-
ringar för såväl klimatet, översvämningsrisker eller som nu, skydd av våra vik-
tiga och hotade arter inklusive decimerade fågelarter. 

Sverigedemokraterna lämnar nedanstående protokollsanteckning. 

Artskyddsförordningen införlivar två EU-direktiv, Fågelskyddsdirektivet och 
Art- och habitatdirektivet. Det senare är gammalt och har kommit till innan 
Sveriges inträde i EU. Art- och habitatdirektivet anser vi har relevans för de ar-
ter som korsar gränser. Trots att många arter inte rör sig till och från Sverige 
och kontinenten, så gäller direktivet lika fullt Sverige och svenska arter. Flytt-
fåglar rör sig över gränserna. Vi anser att Sverige självt ska få förvalta de arter 
och populationer som finns här och som inte rör sig över gränser. Till exempel 
vargen. Vargen kan vi samförvalta på frivillig väg med Norge och Finland ge-
nom initiativ i Nordiska rådet. 
Riksdagen har sedan tidigare gjort ett tillkännagivande om en översyn och revi-
dering av de två EU-direktiven, men regeringen har sagt att de inte kommer att 
göra något.  
Sverigedemokraterna anser att man alltid vid viktiga beslut ska försöka se vilka 
värden som står på spel av en viss åtgärd. Till exempel ska man när man vidtar 
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en åtgärd för att bevara en art också se om ekonomi, förutsättningarna att bedri-
va skogsbruk och jordbruk och kulturmiljöer påverkas negativt. Sedan får man 
göra en sammanvägd bedömning. Detta är något som förenar de tre konservati-
va partierna, men som är mest framträdande hos SD. 
I det här sammanhanget är det viktigt att artskydd och den förordning som ska 
reglera artskyddet är balanserad och kan väga intresset av artskydd mot andra 
värden, till exempel förutsättningarna för skogsbruk, jordbruk och fiske.  
Ett exempel på när det blir orimligt och när man inte har vägt andra värden mot 
artbevarandevärdet är att fåglar inte ska få störas vid häckningstid. Det följer 
av förordningen och har bekräftats i domstol. Men det bli helt orimligt. Balan-
sen saknas. För det första är det inte säkert att fåglarnas bevarandestatus alls 
påverkas av en störning. För det andra finns ingen definition av häckningstid. 
Om man samtidigt vet att kattugglan kan börja häcka i mars och ringduvan kan 
få ut en tredje kull i september ett gynnsamt år så blir häckningsperioden myc-
ket lång. För det tredje, hur ska man veta vilka arter som finns i området för 
tillfället? Resultatet kan bli att man inte kan bedriva skogsbruk från mars till 
september. Det skulle så stora konsekvenser för skogsbruk, ekonomi, syssel-
sättning och i förlängningen landsbygden.  
Den svenska förordningen ska inte heller överimplementera reglerna i direkti-
ven. Mycket ofta går Sverige lite längre än de andra medlemsstaterna i EU och 
direktivens minimikrav. Det leder till sämre konkurrensförutsättningar för våra 
företag och det kan leda till helt absurda situationer. Till exempel har vi imple-
menterat EU:s vattendirektiv på ett sådant sätt att Riksantikvarieämbetet anser 
att vattendirektivet är det största hotet mot svenskt kulturarv på mycket länge. 
Det debatterade vi i Riksdagen idag.  
Utredningen tar upp frågan om markägares rättssäkerhet i dessa sammanhang. 
Det är viktigt. Tidigare har Länsstyrelserna gått ut och inventerat efter nyckel-
biotoper och registrerat dessa, vilket leder till att skogsägaren inte fick bruka 
skogen men inte fick ersättning. Detta är pausat nu efter tryck från bland andra 
oss. Det är viktigt att markägare får större rättssäkerhet och förutsägbarhet. Just 
osäkerheten om vad som händer med skog som markägaren frivilligt vårdar så 
att höga naturvärden uppstår leder ofta till att denne avverkar. Det är kontra-
produktivt för miljövärdena.  
Utredningen föreslår följande uppdrag: Havs- och vattenmyndigheten ska få i 
uppdrag att utreda frågan om artskyddets tillämpning i havs- och vattenmiljöer. 
Sverigedemokraterna anser att det är viktigt i det sammanhanget att påverkan 
på arters och deras livsförutsättningar av den stora planerade utbyggnaden av 
havsbaserad vindkraft utreds. EU-kommissionen har aviserat att unionen ska 
bygga ut vindkraften nästan 30 ggr. på några år från en redan hög exploate-
ringsnivå. Merparten av befintliga grund och utsjöbankar kommer att bebyg-
gas. Många av dessa är biologiskt rika och är en förutsättning för vissa arters 
överlevnad.  
Påverkan av landbaserad vindkraft på arter bör också utredas. Nya rön finns 
bland annat om flyttande rovfåglars flyttningsmönster som gör att utbyggnad 
av vindkraft i vissa områden bör undvikas.  
Kanske kan ni driva att få in dessa punkter i kommunens yttrande? Gör i så fall 
ett kort yttrande med en kort introduktion där det framgår vad SD tycker och 
föreslå att punkterna tas med i Stadsbyggnadsnämndens yttrande. 
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 Arter som inte rör sig över gränser bör förvaltas nationellt och inte ge-
mensamt inom EU. 

 Det är viktigt att artskyddet blir balanserat och att dess värde kan vägas 
mot andra viktiga värden. 

 Sverige ska inte överimplementera bestämmelserna i de underliggande 
EU-direktiven. 

 Det är viktigt att rättssäkerheten för markägare verkligen stärks på rik-
tigt 

 Det är viktigt att målkonflikter mellan klimat och naturvårdspolitik 
uppmärksammas i kommande utredningar. Bland dessa påverkan på 
marina miljövärden av havsbaserad vindkraft. 

 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse överlämnas som nämndens yttrande 

till kommunstyrelsen 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsens diarium
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§ 415  
 
Slutbetänkandet En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och 
framtiden (SOU 2021:21) 
Stbn/2021:284   409  

Sammanfattning 
Jönköpings kommun har fått slutbetänkandet ”Klimatanpassad miljöbalk för 
samtiden och framtiden för synpunkter. Kommunstyrelsen har översänt hand-
lingarna till Stadsbyggnadsnämnden och Miljö- och hälsoskyddsnämnden för 
yttrande. Utredningen redovisar i sitt delbetänkande hur miljöbalken kan an-
passas så att den blir ett effektivt verktyg för att bidra till att Sveriges klimat-
mål nås. 

Beslutsunderlag 
Slutbetänkandet En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden 
(SOU 2021:21) 
Tjänsteskrivelse 2021-0823 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Förslag till kommunstyrelsen: 

 Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse överlämnas som nämndens ytt-
rande till kommunstyrelsen 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-09-23  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Protokollsanteckning 
Miljöpartiet lämnar nedanstående protokollsanteckning. 

Miljöpartiet välkomna naturligtvis den nya och omfattande utredning kring an-
passning av miljöbalken till det nya klimatet som väntas, men förundras över 
att betänkandet verkar har tagits fram av en enskild utredare som biträds enbart 
av en lång rad till synes jurister, rådmän och administratör.  
Miljöpartiet välkomna speciellt förordets inledande mening i betänkandet att -
”Klimatförändringarna rör alla och beteenden behöver förändras för att mins-
ka utsläppen av växthusgaser i den omfattning som behövs. Det gäller även 
verksamheter och åtgärder som omfattas av miljöbalken.1”  
Så var definitivt inte uppfattningen i kommunledning för tjugo år sedan i sam-
band med framtagandet av dåvarande Översiktsplan. Mycket mer hade kunnat 
göras i vår kommun om man hade inte avvisat budskapet då. 
Miljöpartiet har, så nyss som Nämndens augustimöte, deklarerad vår uppfatt-
ning för hela Stadsbyggnadsnämnden kring alvaret av de accelererande klimat- 
och naturkriserna. Att utredningen lägger nu fram förslag att ”alla som tilläm-
par miljöbalken ska arbeta för att minimera klimatförändringarna och ges 

 
1 Förord sidan 12 första meningen. 
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möjligheter att föregripa lagstiftningens obligatoriska krav. Genom att verk-
samhetsutövare och de som vidtar åtgärder själva ska föreslå och genomföra 
de åtgärder som behövs verkar miljöbalken även i förebyggande riktning2.” 
Oavsett om utredningens många förslag godkänns av Sveriges riksdag eller inte 
kan budskapet enligt Miljöpartiet bara tolkas på ett och följande sätt, nämligen 
att: 
Stadsbyggnadsnämnden och stadsbyggnadskontoret kunde inte på något sätt får 
ett klarare mandat och inriktningsdirektiv. Det får inte enligt Miljöpartiet blir 
”the same procedure as last year!” utan även Nämnden och dess ansvariga för-
valtningar måste ta till sig denna växande existentiella utmaning och ”drar vårt 
strå till stacken” för att ge kommande generationer en rimlig livskvalité och 
överlevnadschansen. Allt annat skulle betraktas som ett förödande misslyckan-
de från vår generation och mandatperiodens ansträngningar. 
Och om Ni missat talet i FN i tisdags by generalsekreterare Antonio Guterres 
så nämnde han psykiska stress hos barn och ungdomar kring klimatförändring. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse överlämnas som nämndens ytt-

rande till kommunstyrelsen 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsens diarium

 
2 Förord sidan 12 fjärde meningen 
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§ 416  
 
Tekniska kontorets ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till upp-
förande och bibehållande av spänger och gångbroar inom Rocksjöns 
naturreservat 
Stbn/2021:324   420  

Sammanfattning 
Stadsbyggnadsnämnden bereds tillfälle att yttra sig över Tekniska kontorets an-
sökan om tillstånd enligt miljöbalken till uppförande och bibehållande av 
spänger och gångbroar inom Rocksjöns naturreservat. Ansökan avses att inläm-
nas till mark- och miljödomstolen.  

Ansökan omfattar utbyte av två broar i anslutning till spängerna i Rocksjön, 
samt utbyte av spänger. Broarna är i dåligt skick och är idag avstängda av sä-
kerhetsskäl. Sammantaget bedöms i miljökonsekvensbeskrivning att ansökt 
verksamhet kan medföra negativ påverkan på naturmiljön. Den negativa konse-
kvensen för naturmiljön bedöms dock vara liten och, då den är främst är kopp-
lad till uppförandet av spänger och broar, tillfällig.  

Stadsbyggnadskontoret har tidigare yttrat sig i samrådsprocessen samt även 
deltagit vid platsbesök.  

Beslutsunderlag 

Tekniska kontorets ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till uppförande och 
bibehållande av spänger och gångbroar inom Rocksjöns naturreservat, Stbn 
2021.5458 
Samrådsredogörelse 2021-04-19, rev 2021-06-18, Stbn 2021.5460 

Samrådsunderlag Gångbroar vid Rocksjön 2021-02-19, Stbn 2021.5461 

Teknisk beskrivning & Miljökonsekvensbeskrivning, Stbn 2021.5462 

Bilaga 1.1 Broritning Rocksjöån 141K2001, Stbn 2021.5466 

Bilaga 1.2 Broritning Simsholmskanalen, 142K2001, Stbn 2021.5467 

Bilaga 3 Inkomna yttranden, Stbn 2021.5470 

Bilaga 4 Beslut om  miljöpåverkan, Stbn 2021.5471 

Bilaga E6  Förslag skyddsåtgärder kontroll grumling, Stbn 2021.5476 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Förslag till kommunstyrelsen: 

 Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse överlämnas som nämndens ytt-
rande till kommunstyrelsen 
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STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-09-23  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Protokollsanteckning 
Miljöpartiet lämnar nedanstående protokollsanteckning. 

Miljöpartiet välkomna att undervattensbuller äntligen uppmärksammas även i 
den lilla lokala skalan. Tyvärr anser Miljöpartiet tillsammans med andra att ol-
jefria bubbelridåer som alternativ skyddsform vid pålning, muddring mm är bå-
de mycket energikrävande och dessa effekter på ekosystem och tillhörande 
tjänster är förmodligen inte fullt undersökt och kanske också lika störande som 
traditionella metoder. 
Samtidigt tycker Miljöpartiet det intressant att kommunen fortsätta tro att man 
kan förena naturens- och den biologiska mångfaldens långsiktiga skyddsbehov, 
inte minst vad gäller Rocksjöns naturreservat och fågelskydd, samtidigt som 
man befästa de ständiga och ökande störningar i form av buller, vibrationer och 
olika föroreningar från människans närvaro i form av såväl promenader, diver-
se tävlingar, kanotverksamheten, järnvägen och den nyligen genomfört utbygg-
nad av E4:an.  

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse överlämnas som nämndens ytt-

rande till kommunstyrelsen 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Beslutet expedieras till: 
Tekniska kontorets diarium



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden  2021-09-23

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 417  
 
Information från utvecklings- och trafikavdelningen 
Sammanträdespunkten utgår då ingen information från utvecklings- och  
trafikavdelningen föreligger.
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§ 418  
 
Ansökan om planbesked för fastigheterna Tornet 5 och 6 
Stbn/2021:259   214  

Sammanfattning 
Ansökan om planbesked har inkommit till Stadsbyggnadskontoret 2021-06-14  
gällande bostäder på fastigheten Tornet 5 och 6. 
 
Stadsbyggnadskontoret anser att det kan vara lämpligt och föreslår att ge positivt 
planbesked för att pröva detta i en detaljplaneläggning. 
 
Detaljplanen bedöms få laga kraft 1,5 -2 år efter det att ett detaljplanearbete star-
tats, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplanen för ärendet kommer att 
styras i förhållande till andra projekt inom kommunen. Detaljplanen bedöms tidi-
gast kunna påbörjas 2024.  
 
Avtal skall skrivas som reglerar kommande plankostnader, vilka exploatören skall 
bekosta.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-15 
Underlag för planbesked 2021-09-15 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Positivt planbesked lämnas för fastigheterna Tornet 5 och 6. 
 Planavdelningen ges i uppdrag att planmässigt pröva ärendet genom detalj-

planeläggning. 
 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-09-23  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Johan Edvardsson yrkar att ansökan om planbesked avslås med nedanstående 
motivering. 

Sverigedemokraterna anser inte att det är rätt och rimligt att ge ett positivt 
planbesked för att kunna bygga 2 stycken högre flerbostadshus än vad nuvaran-
de detaljplan tillåter då det kommer att skymma vätternutsikten för många vil-
lor och det kommer högst troligt leda till en massa överklaganden. Vidare kom-
mer flerbostadshusen byggas nära Kortebovägen som är en mycket trafikerad 
och bullrig väg. 

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

Protokollsanteckning 
Christopher Stock (MP) lämnar nedanstående protokollsanteckning. 

Miljöpartiet notera att Stadsbyggnadskontoret föreslår ett positiv planbesked. 
I stället för att reservera sig mot ett positivt planbesked anser Miljöpartiet att 
även om den nuvarande skiss i själva ansökan om planbesked angående ut-
formning inte nödvändigtvis representera den slutliga förslag i en kommande 
detaljplanen eller den utformning som kan ingå i ansökan om bygglov, repre-
senterar den redan nu en risk att de(n) kan användes av sökande som argument 
för en första godkännande från Stadsbyggnadsnämnden.  
Miljöpartiet har länge ansett att: 
1. Kortebovägen är redan idag kraftig överbelastad under rusningstider morgon 
och kväll och att detta förslag tillsammans med tidigare nybyggnation nu omöj-
liggöra en framtidbredning av Kortebovägen eller utbyggnad av dagens järnväg 
till dubbelspår även för spårvagnsbehov. 
2. Den i ansökan till planbesked skissade parkeringslösning med snedparkering 
utmed själva Kortebovägen är helt oacceptabel och ogenomförbar och borde ha 
avvisat med bestämdhet 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Positivt planbesked lämnas för fastigheterna Tornet 5 och 6. 
 Planavdelningen ges i uppdrag att planmässigt pröva ärendet genom detalj-

planeläggning. 

Reservationer 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Beslutet expedieras till: 
sökande
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§ 419  
 
Ändring av detaljplan för Norrahammar 28:1 
Stbn/2019:497   214  

Sammanfattning 
Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra för flytt av planerad bro 
över Tabergsån för en bättre placering än vad som planerades för i samband 
med detaljplanen för bostäder på Norrahammar 28:1 m.fl.. Bron ska skapa en 
bättre förbindelse för gång- och cykeltrafikanter mellan aktivitetsytorna och 
parkering väster om Tabergsån till framtida torg och centrum öster om Ta-
bergsån och Hammarvägen. 

Beslutsunderlag 
Planbeskrivning 2021-09-06 
Plankarta 2021-09-13 
Granskningsutlåtande 2021-09-06 
Tjänsteskrivelse 2021-09-14 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ändringen av detaljplan för Norrahammar 28:1, daterad 2021-06-13, 
antas 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-09-23  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ändringen av detaljplan för Norrahammar 28:1, daterad 2021-06-13, 

antas. 
 

 

Beslutet expedieras till: 
sökande
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§ 420  
 
Information från planavdelningen 
 

- Planprogram Råslätt, Christian Bruhn och Elin Hallström, plan- 

arkitekter 

- Utvärdering av digitala samrådsmöten, Simon Hjälmarö, kommunikatör 

- Planprogram Målö ängar och Målön, Mats Davidsson, planarkitekt 

- Markanvisning Stensholm 1:781 och 1:782, Fagerslätt, bygglovchef 

Anna Klahr 
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§ 421  
 
Information från bygglovavdelningen 
Bygglovchef Anna Klahr presenterar tre nya medarbetare. 

Två nyanställda byggnadsinspektörer, Frida Grennborg och Alban Bajqinca 
samt en nyanställd bygglovhandläggare, Jessy Abou Akl.  
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§ 422  
 
Redovisning av inkomna meddelanden till stadsbyggnadsnämnden 
Stbn/2020:13   000  

Beslutsunderlag 
Förteckning över inkomna meddelanden till stadsbyggnadsnämnden daterad 
2021-09-23 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
 Förteckning över inkomna meddelanden till stadsbyggnadsnämnden  

daterad 2021-09-23 godkänns 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-09-23  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Förteckning över inkomna meddelanden till stadsbyggnadsnämnden 

daterad 2021-09-23 godkänns
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§ 423  
 
Redovisning av stadsbyggnadsnämndens delegationsbeslut 
Stbn/2020:12   000  

Beslutsunderlag 
Förteckning över stadsbyggnadsnämndens delegationsbeslut daterad            
2021-09-23 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
 Redovisning av stadsbyggnadsnämndens delegationsbeslut godkänns 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-09-23  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Redovisning av stadsbyggnadsnämndens delegationsbeslut godkänns
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§ 424  
 
NORRAHAMMARS-BÅRARP 2:20 (BÅRARP ÄNGEN 28) För-
handsbesked för nybyggnad av två enbostadshus 
BL 2021-000296     

Sammanfattning 
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastighet Norraham-
mars-Bårarp 2:20. Den aktuella platsen ligger ca 2 km norr från Missionskyr-
kan i Hovslätt. Förutsättningarna på marken bedöms vara jordbruks-och betes-
mark. Stadsbyggnadskontoret avstyrker ansökan.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-07-09 
Ärendebeskrivning   2021-07-09 
Översiktskarta  2021-08-25 
Karta    2021-08-01 
Yttrande    2021-08-01 
Remissvar   2021-03-14 
Ortofoto    2021-02-15 
Kartutdrag    2021-02-15 
Kartutdrag    2021-02-15 
Fotografi    2021-02-15 
Fotografi    2021-02-15 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

 Debitering 5 712 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-09-23  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att ärendet återremitteras för besikt-
ning på plats. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ärendet återremitteras för besiktning på plats. 

Beslutet expedieras till: 
Sökande  
Fastighetsägaren 
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Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00
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§ 425  
 
VRETAHOLM 6:2 (VRETAHOLMS SÄTERI 6) Förhandsbesked 
för nybyggnad av enbostadshus 
BL 2021-001568     

Sammanfattning 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastighet Vretaholm 6:2. 
Den aktuella platsen ligger ca 2 km nordöst från Gränna kyrka. Förutsättning-
arna på marken bedöms vara lätt kuperad, gles granskog med inslag av 
lövskog, samt friluftsområde där man vill bevara landskapsbilden. Någon jord-
bruksmark tas inte i anspråk. Stadsbyggnadskontoret avstyrker ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-09-07 
Ärendebeskrivning   2021-09-07 
Översiktskarta  2021-07-06 
Sammanställning e-tjänst   2021-06-28 
Fasadritning    2021-06-28 
Planritning Entréplan  2021-06-28 
Planritning Souterrängplan  2021-06-28 
Fotografi    2021-07-07 
Fotografi   2021-07-07 
Situationsplan/tomtkarta   2021-08-03 
Yttrande    2021-08-03 
Yttrande    2021-08-13 
Remissvar   2021-07-21 
Remissvar   2021-07-24 
Remissvar   2021-07-25 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

 Debitering 8 568 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-09-23  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Bengt Regné yrkar för Moderaterna ett positivt förhandsbesked enligt ansökan. 

Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna instämmer i Moderaternas          
yrkande 
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Utdragsbestyrkande 

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

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked kan inte tillåtas med motivering enligt 

ärendebeskrivning. Ansökan avslås  
 Debitering 8 568 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

Reservationer 
Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot 
beslutet. 

Debitering 
8 568 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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 in-
te prövas. 

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00
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§ 426  
 
TOKEBO 1:21 (TOKEBO 48) Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus 
BL 2021-001063     

Sammanfattning 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastighet Tokebo 1:21. Den 
aktuella platsen ligger ca 4,5 km nordväst från Bottnaryds kyrka. Förutsättning-
arna på marken bedöms vara jordbruks- och betesmark. Stadsbyggnadskontoret 
avstyrker ansökan 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-09-06 
Ärendebeskrivning  2021-09-06 
Översiktskarta  2021-06-04 
Ansökan    2021-05-04 
Situationsplan/tomtkarta   2021-05-04 
Fotografi    2021-07-02 
Övrigt    2021-07-08 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

 Debitering 5 712 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-09-23  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Moderaterna instämmer i ordförandes yrkande 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked kan inte tillåtas med motivering enligt 

ärendebeskrivning. Ansökan avslås  
 Debitering 5 712 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

 
Debitering 
5 712 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 
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Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00
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§ 427  
 
HÄGGEBERG 3:2 (HÄGGEBERGSVÄGEN 40) Förhandsbesked 
för nybyggnad av enbostadshus 
BL 2021-000717     

Sammanfattning 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastighet Häggeberg 3:2. 
Den aktuella platsen ligger ca 2,3 km nordväst från Adventkyrkan kyrka i Jön-
köping. Den aktuella fastigheten liggen inom nyexploateringsområde samt tä-
tortsnära zon. Stadsbyggnadskontoret avstyrker ansökan 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-09-08 
Ärendebeskrivning   2021-09-08 
Översiktskarta  2021-08-24 
Yttrande   2021-05-19 
Situationsplan/tomtkarta   2021-03-30 
Fasadritning    2021-03-30 
Planritning    2021-03-30 
Sektionsritning   2021-03-30 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

 Debitering 5 712 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-09-23  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Gabriella Lönn yrkar för Kristdemokraterna för ett positivt förhandsbesked. 

Moderaterna och Sverigedemokraterna instämmer i Kristdemokraternas  
yrkande. 

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

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked kan inte tillåtas med motivering enligt 

ärendebeskrivning. Ansökan avslås  
 Debitering 5 712 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 
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Reservationer 
Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot 
beslutet. 

Debitering 
5 712 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-09-23

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 
 

Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00
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§ 428  
 
KONUNGSÖ 1:36 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
BL 2021-001128     

Sammanfattning 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastighet Konungsö 1:36. 
Den aktuella platsen ligger ca 5,8 km nordväst från Ödestugu kyrka. Förutsätt-
ningarna på marken bedöms vara kraftigt kuperad äldre blandskog. Någon 
jordbruksmark tas inte i anspråk. Stadsbyggnadskontoret avstyrker ansökan 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-09-06 
Ärendebeskrivning   2021-09-06 
Översiktskarta   2021-07-01 
Fotografi    2021-05-12 
Fotografi    2021-05-12 
Fotografi    2021-05-12 
Ansökan    2021-05-12 
Karta    2021-06-03 
Fotografi    2021-07-02 
Fotografi    2021-08-23 
Fotografi    2021-08-23 
Fotografi    2021-08-23 
Fotografi    2021-08-23 
Fotografi    2021-08-23 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

 Debitering 8568 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-09-23  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar positivt förhandsbesked med nedan-
stående motivering. 

Stadsbyggnadsnämnden har genomfört besiktning på plats 2021-09-20 och då 
haft dialog med sökande.  
Även om den sökta platsen är kuperad anser Stadsbyggnadsnämnden samman-
taget att platsen är lämplig att bebygga. Det finns en naturlig platå att placera 
huvudbyggnaden på med tillräckligt avstånd till en bergknalle som gör att vat-
tenavrinning kan hanteras på acceptabelt sätt.  
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Tomten kommer också att kunna göras tillgänglig och det finns ingen påverkan 
på landskapsbilden då platsen omges av skog.  
Platsen ligger i direkt anslutning till väg och angöring bedöms lämpligast ske 
norr om fastigheten vilket gör att utfart i närheten av en kurva kan undvikas.   
Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget att ett positivt förhandsbesked i 
detta fall innebär en lämplig användning av markresurser. 

Moderaterna och Sverigedemokraterna instämmer i Anders Samuelssons  
yrkande. 

Protokollsanteckning 
Sverigedemokraterna lämnar följande protokollsanteckning. 
 
Efter att ha varit på besiktning och gjort en bedömning är min uppfattning att 
ett positivt förhandsbesked bör vara utfallet. Att de skulle vara negativt för den 
areella näringarnas bedrivande håller jag inte med stadsbyggnadskontoret om. 
Vid ett senare skede om ett eventuellt bygglovs behandlas finns vissa förhål-
lande gällande husets placering att ta i beaktning jämförelsevis med den sökan-
des tilltänkta önskemål. 
Positivt förhandsbesked gällandes Konungsö 1:36 är sverigedemokraternas 
ställningstagande. 
 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ovanståen-
de yrkande 

 Debitering 8 568 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 
 
Villkor 
Bebyggelsen ska utformas enligt traditionell lantlig stil som i volym och färg är 
väl anpassad till tomtplatsen och landskapsbilden. Taket ska utformas så den 
smälter in med befintlig bebyggelse och förses med tegelröda takpannor, eller 
med annat som stadsbyggnadsnämnden prövar lämpligt. 

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

Övriga upplysningar 
Åtgärden får laga kraft tidigast fyra veckor efter att beslutet har annonserats i  
Post- och Inrikes Tidningar.  
  
Ett beviljat förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden för-
rän bygglov sökts och beviljats. I samband med ansökan om bygglov ska kon-
trollansvarig anges.  
  
När du fått ett positiv förhandsbesked måste du ha en dialog med bygglovav-
delningen om byggnadens utformning, innan du söker bygglov. Byggnader ut-
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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 
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 
redovisas. I de fall platsen är kuperad. 
   
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren. 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 förhandsbesked beviljats och beslutet har fått 
laga kraft, bifoga beslutshandlingarna inklusive karta till förrättningsansökan. 
  
För ny adress på landet tag kontakt med lantmäteriavdelningen, Helen Lerge 
036-10 52 94. 
  
Som sökanden har du skyldighet att begära om eventuell arkeologisk utredning 
hos Länsstyrelsen.  
 

Debitering 
8 568 kr  

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

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00
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§ 429  
 
JÄRSTORPS-TOLARP 1:1 (TOLARPS GÅRD 1) Förhandsbesked 
för nybyggnad av enbostadshus 
BL 2021-000620     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 
Järstorps-Tolarp 1:1. Fastigheten ligger inom tätortsnära zon vilket innebär att 
det inte är möjligt med byggnation utan krav på detaljplaneläggning. I området 
har en hög exploatering skett utan detaljplanering. Platsen är belägen ca 650 m 
sydöst om Järstorps kyrka och består av kuperad betesmark samt ligger inte in-
till befintlig väg. Stadsbyggnadsnämnden har återremitterat ärendet för besikt-
ning på plats. Stadsbyggnadskontoret föreslår att ansökan avslås. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-09-14 
Ärendebeskrivning   2021-09-14 
Skrivelse, sökande  2021-06-16 
Fotografier   2021-04-12 
Fotografi   2021-03-18 
Beskrivning, bilaga  2021-03-18 
Karta, översikt  2021-03-18  
Ansökan   2021-03-18 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

 Debitering 5 712 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-09-23  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar positivt förhandsbesked med nedan-
stående motivering. 

Stadsbyggnadsnämnden har genomfört besiktning på plats 2021-09-20 och då 
haft dialog med sökande. 
Tolarps gård har nyligen bytt ägare och ett generationsskifte genomförs nu där 
tre söner gemensamt ska driva brukningsenheten i framtiden. En av sönerna 
bor i gårdens huvudbyggnad och det finns nu två ansökningar för byggnation 
av bostäder på fastigheten för de två andra sönerna.   
De två sökta tomterna ligger intill varandra och ansluter direkt till annan sam-
lad bebyggelse. Platsen för de två tomterna ligger också i anslutning till befint-
lig väg. De två tomterna kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp. 
De två tomterna ingår i den tätortsnära zonen men ligger strax utanför utpekat 
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område för särskilt värdefulla kulturmiljöer.  
Området för de två tomterna består av kuperad betesmark av lite lägre kvalité 
där delar utgörs av berg i dagen. Denna del av betesmarken ligger i ett hörn av 
den samlade betesmarken mot vägen och innebär ingen avskärmning av annan 
betesmark.  
Sökande har åtagit sig en omfattande kompensation enligt bifogad karta med 
nyskapande av betesmark på ca 1,4 hektar. Kompensationen sker genom röj-
ning av sly och mindre träd samt viss markbearbetning. Denna nya betesmark 
kommer att binda samman två andra områden med betesmark vilket stärker 
brukningsenheten och skapar bra hästbete då hästverksamhet kommer att bli en 
huvudinriktning för gården framåt.    
Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget att ett positivt förhandsbesked i 
detta fall innebär en lämplig användning av markresurser. 

Moderaterna och Sverigedemokraterna instämmer i Anders Samuelssons  
yrkande. 

Protokollsanteckning 
Sverigedemokraterna lämnar följande protokollsanteckning. 

Efter besiktning på plats gör Sverigedemokraterna bedömningen att förhands-
besked för nybyggnad av enbostadshus bör bifallas.  
Avstyckning sker som ett led i ett generationsskifte. Sökande har dessutom ta-
git fram en plan för att kompensera ianspråkstagen betesmark genom att skapa 
betesmark på yta som är markerad i kartskiss enligt bifogande handlingar. Ytan 
är ca 1,4 hektar stor och kommer enligt den sökande att åtgärdas så att det blir 
fullgod betesmark genom röjning och eventuell markberedning.  Det kompen-
serade området kommer i första hand användas som bete för hästar då verk-
samhetens huvudinriktning kommer att vara just hästverksamhet.  Med hänsyn 
av ovan angivna argument ser jag inte att det påverkar de areella näringarnas 
bedrivande. Då exploateringen i området varit stor de senaste åren och den 
lantliga idyllen förändrats negativt så är det inte helt självklart med ett positivt 
förhandsbesked Men den sammanvägda bedömningen från Sverigedemokrater-
na blir ett positivt förhandsbesked. 
 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ovanståen-
de yrkande 

 Debitering 5 712 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

Reservationer 
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet med följande motivering. 
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Miljöpartiet notera att i både ärenden föreslår Stadsbyggnadskontoret avslag. 
Man anser den aktuella platsen som olämplig eftersom den utgörs av jord-
bruksmark och bedöms därför ha en negativ inverkan på de areella näringarnas 
bedrivande. I riktlinjer i gällande översiktsplan framgår också att exploatering 
ska ske med hjälp av detaljplanläggning. I en radie av 1 kilometer från de nu 
aktuella platserna har fler än 10 bostäder beviljats genom förhandsbesked un-
der de senaste 5 åren, där flera har uppförts. 
Miljöpartiet är fullt medveten om brist på villatomter för egen byggnation och 
kommunens oförmåga att tillhandahålla tillräckliga många sådana. Därför i 
vanliga fall har Miljöpartiet i princip inget emot begränsad kompletterande 
byggnation på landsbygden, särskild när den är direkt knuten till t ex ’genera-
tionsskifte’ inom redan livskraftigt jordbruk och/eller där den utgör en del av 
s.k. sammanhållen bebyggelse.  
I detta fall har Miljöpartiet förstått att Nämnden har tidigare sagt INTE MER 
bebyggelse kring Tolarpsgård och framfört en del förbehåll såsom ordning på 
vatten-avloppsfrågan och även krav på detaljplanläggning på sikt.  
Miljöpartiet betrakta politik och dess egen medverkan i särskild Stadsbygg-
nads-nämnden som ett förtroende uppdrag. Detta innebär att vår väljare och all-
mänhet måste kunna tro på vad Partier säger och vad Stadsbyggnadsnämnden 
säger i beslut till sökande av förhandsbesked, bygglov, planbesked mm.  
Har Stadsbyggnadsnämnden relativ nyligen deklarerad INTE MER bebyggelse 
kring Tolarpsgård måste man stå för detta om inte det finns påtagliga ändrade 
förhållanden sedan tidigare eller speciella och pressande samhällsintressen som 
man kan förklara för allmänheten. I samband med dessa två ansökningar om 
förhandsbesked har Stadsbyggnadsnämnden varken kunnat ena sig, diskutera 
eller ens deklarera att man utesluta ytterligare bebyggelse kring Tolarps Gård. 
Enligt Miljöpartiet ytterligare undergräver beslutet Nämndens trovärdighet.  
Utifrån dessa brister RESERVERA sig Miljöpartiet mot Stadsbyggnads-nämn-
dens beslut att ge positiv förhandsbesked till dessa två ansökningar. 

Villkor 
Taket ska utformas 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 bygglovsprövning-
en, om ansökan görs inom denna tid. 

Övriga upplysningar 
Åtgärden får laga kraft tidigast fyra veckor efter att beslutet har annonserats i  
Post- och Inrikes Tidningar.  
  
Ett beviljat förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden för-
rän bygglov sökts och beviljats. I samband med ansökan om bygglov ska kon-
trollansvarig anges.  
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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 
diskutera utformningen. Du kontaktar oss via www.jonkoping.se/bygglov, 
sökord: kontakta bygglovavdelningen. Skriv ditt diarienummer när du skriver 
din fråga. 
   
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 förhandsbesked beviljats och beslutet har fått 
laga kraft, bifoga beslutshandlingarna inklusive karta till förrättningsansökan. 
  
För ny adress på landet tag kontakt med lantmäteriavdelningen, Helen Lerge 
036-10 52 94. 
  
Som sökanden har du skyldighet att begära om eventuell arkeologisk utredning 
hos Länsstyrelsen.  
 
Debitering 
5 712 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

 

 

 

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

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00
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§ 430  
 
JÄRSTORPS-TOLARP 1:1 (TOLARPS GÅRD 1) Förhandsbesked 
för nybyggnad av enbostadshus 
BL 2021-001150     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 
Järstorps-Tolarp 1:1. 
Fastigheten ligger inom tätortsnära zon vilket innebär att det inte är möjligt 
med byggnation utan krav på detaljplaneläggning. I området har en hög exploa-
tering skett utan detaljplanering. Den aktuella platsen ligger intill ett pågående 
förhandsbesked samt en nyligen beviljad förhandsbesked samt område för sär-
skilt värdefull kulturmiljö. Platsen är belägen ca 650 m sydöst om Järstorps kyrka 
och består av kuperad betesmark samt ligger intill befintlig väg. Stadsbygg-
nadskontoret föreslår att ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbo-
stadshus avslås. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2021-08-23 
Ärendebeskrivning    2021-08-23 
Skrivelse     2021-06-16 
Sammanställning e-tjänst    2021-05-17 
Situationsplan/tomtkarta    2021-05-17 
Fotografi     2021-05-17 
Bilaga till ansökan om förhandsbesked  2021-05-17 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

 Debitering 6 283 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-09-23  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar positivt förhandsbesked med nedan-
stående motivering. 

Stadsbyggnadsnämnden har genomfört besiktning på plats 2021-09-20 och då 
haft dialog med sökande. 
Tolarps gård har nyligen bytt ägare och ett generationsskifte genomförs nu där 
tre söner gemensamt ska driva brukningsenheten i framtiden. En av sönerna 
bor i gårdens huvudbyggnad och det finns nu två ansökningar för byggnation 
av bostäder på fastigheten för de två andra sönerna.   
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De två sökta tomterna ligger intill varandra och ansluter direkt till annan sam-
lad bebyggelse. Platsen för de två tomterna ligger också i anslutning till befint-
lig väg. De två tomterna kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp.  
De två tomterna ingår i den tätortsnära zonen men ligger strax utanför utpekat 
område för särskilt värdefulla kulturmiljöer.  
Området för de två tomterna består av kuperad betesmark av lite lägre kvalité 
där delar utgörs av berg i dagen. Denna del av betesmarken ligger i ett hörn av 
den samlade betesmarken mot vägen och innebär ingen avskärmning av annan 
betesmark.  
Sökande har åtagit sig en omfattande kompensation enligt bifogad karta med 
nyskapande av betesmark på ca 1,4 hektar. Kompensationen sker genom röj-
ning av sly och mindre träd samt viss markbearbetning. Denna nya betesmark 
kommer att binda samman två andra områden med betesmark vilket stärker 
brukningsenheten och skapar bra hästbete då hästverksamhet kommer att bli en 
huvudinriktning för gården framåt.  
Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget att ett positivt förhandsbesked i 
detta fall innebär en lämplig användning av markresurser. 

Moderaterna och Sverigedemokraterna instämmer i Anders Samuelssons  
yrkande. 

Protokollsanteckning 
Sverigedemokraterna lämnar följande protokollsanteckning. 

Efter besiktning på plats gör bedömningen att förhandsbesked för nybyggnad 
av enbostadshus bör bifallas.  
Avstyckning sker som ett led i ett generationsskifte. Sökande har dessutom ta-
git fram en plan för att kompensera ianspråkstagen betesmark genom att skapa 
betesmark på yta som är markerad i kartskiss enligt bifogande handlingar.Ytan 
är ca 1,4 hektar stor och kommer enligt den sökande att åtgärdas så att det blir 
fullgod betesmark genom röjning och eventuell markberedning.  Det kompen-
serade området kommer i första hand användas som bete för hästar då verk-
samhetens huvudinriktning kommer att vara just hästverksamhet.  Med hänsyn 
av ovan angivna argument ser jag inte att det påverkar de areella näringarnas 
bedrivande. Då exploateringen i området varit stor de senaste åren och den 
lantliga idyllen förändrats negativt så är det inte helt självklart med ett positivt 
förhandsbesked Men den sammanvägda bedömningen från Sverigedemokrater-
na blir ett positivt förhandsbesked.  
 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ovanståen-

de yrkande 
 Debitering 6 283 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

Reservationer 
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet med följande motivering. 
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Miljöpartiet notera att i både ärenden föreslår Stadsbyggnadskontoret avslag. 
Man anser den aktuella platsen som olämplig eftersom den utgörs av jord-
bruksmark och bedöms därför ha en negativ inverkan på de areella näringarnas 
bedrivande. I riktlinjer i gällande översiktsplan framgår också att exploatering 
ska ske med hjälp av detaljplanläggning. I en radie av 1 kilometer från de nu 
aktuella platserna har fler än 10 bostäder beviljats genom förhandsbesked un-
der de senaste 5 åren, där flera har uppförts. 
Miljöpartiet är fullt medveten om brist på villatomter för egen byggnation och 
kommunens oförmåga att tillhandahålla tillräckliga många sådana. Därför i 
vanliga fall har Miljöpartiet i princip inget emot begränsad kompletterande 
byggnation på landsbygden, särskild när den är direkt knuten till t ex ’genera-
tionsskifte’ inom redan livskraftigt jordbruk och/eller där den utgör en del av 
s.k. sammanhållen bebyggelse.  
I detta fall har Miljöpartiet förstått att Nämnden har tidigare sagt INTE MER 
bebyggelse kring Tolarpsgård och framfört en del förbehåll såsom ordning på 
vatten-avloppsfrågan och även krav på detaljplanläggning på sikt.  
Miljöpartiet betrakta politik och dess egen medverkan i särskild Stadsbygg-
nads-nämnden som ett förtroende uppdrag. Detta innebär att vår väljare och all-
mänhet måste kunna tro på vad Partier säger och vad Stadsbyggnadsnämnden 
säger i beslut till sökande av förhandsbesked, bygglov, planbesked mm.  
Har Stadsbyggnadsnämnden relativ nyligen deklarerad INTE MER bebyggelse 
kring Tolarpsgård måste man stå för detta om inte det finns påtagliga ändrade 
förhållanden sedan tidigare eller speciella och pressande samhällsintressen som 
man kan förklara för allmänheten. I samband med dessa två ansökningar om 
förhandsbesked har Stadsbyggnadsnämnden varken kunnat ena sig, diskutera 
eller ens deklarera att man utesluta ytterligare bebyggelse kring Tolarps Gård. 
Enligt Miljöpartiet ytterligare undergräver beslutet Nämndens trovärdighet.  
Utifrån dessa brister RESERVERA sig Miljöpartiet mot Stadsbyggnads-nämn-
dens beslut att ge positiv förhandsbesked till dessa två ansökningar. 

Villkor 
Taket ska utformas 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 bygglovsprövning-
en, om ansökan görs inom denna tid. 
 
Övriga upplysningar 
Åtgärden får laga kraft tidigast fyra veckor efter att beslutet har annonserats i  
Post- och Inrikes Tidningar.  
  
Ett beviljat förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden för-
rän bygglov sökts och beviljats. I samband med ansökan om bygglov ska kon-
trollansvarig anges.  
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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 
diskutera utformningen. Du kontaktar oss via www.jonkoping.se/bygglov, 
sökord: kontakta bygglovavdelningen. Skriv ditt diarienummer när du skriver 
din fråga. 
  
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 förhandsbesked beviljats och beslutet har fått 
laga kraft, bifoga beslutshandlingarna inklusive karta till förrättningsansökan. 
  
För ny adress på landet tag kontakt med lantmäteriavdelningen, Helen Lerge 
036-10 52 94. 
  
Som sökanden har du skyldighet att begära om eventuell arkeologisk utredning 
hos Länsstyrelsen. 
 

Debitering 
6 283 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

 

 

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

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00
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§ 431  
 
VÄSTRABY 2:10 (VÄSTRABY 31) Förhandsbesked för nybyggnad 
av ett enbostadshus 
BL 2021-000475     

Sammanfattning 
Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastighet Västraby 2:10, 
del av. De aktuella platserna ligger ca 5,8 km nordväst om Ödestugu kyrka. 
Stadsbyggnadskontorets avstyrker ansökan för tomt 3.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2021-09-14 
Ärendebeskrivning   2021-09-07 
Sammanställning e-tjänst    2021-03-04 
Översiktskarta    2021-06-30 
Situationsplan/tomtkarta tomt 3  2021-06-30 
Fotografi Betesmark, lätt kuperad  2021-07-02 
Fotografi     2021-07-02 
Fotografi     2021-07-02 
Fotografi Avverkad skog, tomr 2  2021-07-02 
Fotografi Lätt kuperad avverkad skog, tomt 1 2021-07-02 
Yttrande från sökanden   2021-08-17 
 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
  Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut:  

 Ansökan om förhandsbesked för tomt 3 avslås med motivering enligt 
ärendebeskrivning.  

 Debitering 8 568 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige  

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-09-23  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar positivt förhandsbesked med nedan-
stående motivering. 

Motiv till byggnation är att möjliggöra generationsskifte då det är dottern till 
markägarna som ska bygga. Dottern kommer att ta över skötsel av jordbruket 
och skogen.  
Den sökta platsen ligger i direkt anslutning till övrig samlad bebyggelse på fas-
tigheten. Platsen ligger också i direkt anslutning till befintlig väg.  
En liten del betesmark tas i anspråk som ligger i kanten mot vägen. Dock inne-
bär det ingen avskärmning av annan betesmark då det fortsatt går att beta runt 
den aktuella platsen. Påverkan på brukningsenheten blir därmed försumbar. 
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Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget att ett positivt förhandsbesked i 
detta fall innebär en lämplig användning av markresurser. 

Moderaterna instämmer i Anders Samuelssons yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked för tomt 3 beviljas med motivering enligt 

ovanstående yrkande.  
 Debitering 8 568 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige  

 
Reservationer 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Villkor 
Taket ska utformas likt omgivande bebyggelse i lantlig stil som t.ex. sadeltak 
och förses med tegelröda takpannor, eller med annat som stadsbyggnadsnämn-
den 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 bygglovsprövning-
en, om ansökan görs inom denna tid. 

Övriga upplysningar 
Åtgärden får laga kraft tidigast fyra veckor efter att beslutet har annonserats i  
Post- och Inrikes Tidningar.  
  
Ett beviljat förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden för-
rän bygglov sökts och beviljats. I samband med ansökan om bygglov ska kon-
trollansvarig anges.  
  
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 
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 
redovisas. I de fall platsen är kuperad. 
    
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-
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ras så snart som möjligt efter att förhandsbesked beviljats och beslutet har fått 
laga kraft, bifoga beslutshandlingarna inklusive karta till förrättningsansökan. 
  
För ny adress på landet tag kontakt med lantmäteriavdelningen, Helen Lerge 
036-10 52 94. 
  
Som sökanden har du skyldighet att begära om eventuell arkeologisk utredning 
hos Länsstyrelsen. 
 

Debitering 
8 568 kr  

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

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00
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§ 432  
 
BERGHEM 8:16 (BERGHEM 30) Förhandsbesked för nybyggnad 
av två enbostadshus 
BL 2021-001085     

Sammanfattning 
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastighet Berghem 
8:16, del av. Den aktuella platsen ligger ca 1 km nordväst från Skärstad kyrka. 
Förutsättningarna på marken bedöms vara tomtmark samt naturmark (före detta 
betesmark) med berg i dagen och sten på den tänkt bebyggelseområde. Stads-
byggnadskontorets tillstyrker ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-09-07 
Ärendebeskrivning   2021-09-07 
Översiktskarta  2021-06-11 
Situationsplan/tomtkarta   2021-08-16 
Fotografier   2021-06-11 
Fotografi    2021-06-11 
Remissvar   2021-07-03 
Remissvar   2021-07-03 
Fotografi   2021-07-03 
Remissvar   2021-07-05 
Remissvar   2021-07-05 
Ansökan, sammanställning  2021-05-06 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-
skrivning. 

 Debitering 8 568 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-09-23  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Moderaterna instämmer i ordförandes yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-

skrivning. 
 Debitering 8 568 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige.  
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Villkor 
Taket ska utformas likt omgivande bebyggelse tex med 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 bygglovsprövning-
en, om ansökan görs inom denna tid. 

Övriga upplysningar 
Åtgärden får laga kraft tidigast fyra veckor efter att beslutet har annonserats i  
Post- och Inrikes Tidningar.  
  
Ett beviljat förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden för-
rän bygglov sökts och beviljats. I samband med ansökan om bygglov ska kon-
trollansvarig anges.  
  
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. 
  
I samband med bygglovsansökan ska markplanering- och marksektionsritning 
redovisas. I de fall platsen är kuperad. 
   
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren. 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 förhandsbesked beviljats och beslutet har fått 
laga kraft, bifoga beslutshandlingarna inklusive karta till förrättningsansökan. 
  
För ny adress på landet tag kontakt med lantmäteriavdelningen, Helen Lerge 
036-10 52 94. 
  
Som sökanden har du skyldighet att begära om eventuell arkeologisk utredning 
hos Länsstyrelsen.  
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Debitering 
8 568 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 Berghem 2:28 
  
Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
 
Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
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Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00
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§ 433  
 
TOKEBO 1:13 (TOKEBO 37) Strandskyddsdispens för nybyggnad 
av komplementbyggnad 
BL 2021-000491     

Sammanfattning 
Strandsskyddsdispens för nybyggnation av förrådsbyggnad. Fastigheten är be-
byggd sedan tidigare och anses därmed vara i ianspråktaget. Bedömning har 
gjorts utifrån flygfoton. Stadsbyggnadskontoret tillstyrker ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2021-09-13 
Ärendebeskrivning    2021-09-13 
Översiktskarta   2021-09-13 
Situationsplan/tomtkarta    2021-03-05 
Kombinerad fasad/sektion/plan/sitplan   2021-03-05 
Sammanställning e-tjänst   2021-03-05 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av förrådsbyggnad 
beviljas. Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 1 Miljöbalken 
(1998:808), hela fastigheten bedöms vara ianspråktaget och som tomt är 
markerad på karta 2021-03-05. Ansökan beviljas. 

 Debitering 2 856kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-09-23  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av förrådsbyggnad 

beviljas. Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 1 Miljöbalken 
(1998:808), hela fastigheten bedöms vara ianspråktaget och som tomt är 
markerad på karta 2021-03-05. Ansökan beviljas. 

 Debitering 2 856kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
 

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

Du som sökande har ansvar för att ansökan om anmälan/bygglov inkommer till 
stadsbyggnadskontoret innan strandskyddsdispensens giltighetstid löper ut.  
 

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

Debitering 
2 856 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00
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§ 434  
 
INGERYD 1:18 (BUNN STATIONSHUSET 3) Strandskyddsdispens 
för nybyggnad av två enbostadshus 
BL 2021-001489     

Sammanfattning 
Strandskyddsdispens för nybyggnation av garage. Fastigheten är bebyggd se-
dan tidigare och den aktuella byggnationen, lotten A bedöms ligga inom plats 
som redan är i anspråken samt för lotten B ligga väl avskilt från strandlinjen 
genom befintlig bebyggelse. Stadsbyggnadskontoret har besiktat platsen och 
tillstyrker ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-09-14 
Ärendebeskrivning   2021-09-14 
Översiktskarta  2021-09-13 
Karta, ortofoto  2021-09-13 
Karta, tomtplatsavgränsning 2021-09-13 
Planritning    2021-06-21 
Situationsplan/tomtkarta   2021-06-21 
Fasadritning    2021-06-21 
Fasadritning    2021-06-21 
Sammanställning e-tjänst  2021-06-21 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av två enbostadshus 
beviljas.  
Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 1 Miljöbalken (1998:808),  
då den aktuella platsen, Lotten A, redan har tagits i anspråk på ett sätt 
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte 
Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 2 Miljöbalken (1998:808),  
då den aktuella platsen, Lotten B, genom bebyggelse väl avskilt från 
området närmast strandlinjen på karta 2021-06-09. Den yta som får tas i 
som tomt är markerad på karta/tomtplatsavgränsning daterad 2021-09-
13. Ansökan beviljas. 

 Debitering 2 856kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-09-23  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag 

Moderaterna instämmer i ordförandens yrkande. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-09-23

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av två enbostadshus 

beviljas.  
Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 1 Miljöbalken (1998:808),  
då den aktuella platsen, Lotten A, redan har tagits i anspråk på ett sätt 
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte 
Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 2 Miljöbalken (1998:808),  
då den aktuella platsen, Lotten B, genom bebyggelse väl avskilt från 
området närmast strandlinjen på karta 2021-06-09. Den yta som får tas i 
som tomt är markerad på karta/tomtplatsavgränsning daterad 2021-09-
13. Ansökan beviljas. 

 Debitering 2 856kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
 
Giltighetstid 
Beviljat tillstånd enligt miljöbalken upphör att gälla om åtgärden inte har på-
börjats inom två år eller avslutats inom fem år från dagen då beslutet fått laga 
kraft.  
Länsstyrelsen kan överpröva beslutet. Sökanden bör därför avvakta utgången 
av tiden för överprövning - tre veckor - räknas från dagen då kommunens dis-
pensbeslut inkommer till länsstyrelsen. 
 

Övriga upplysningar 
Åtgärden är bygglovpliktig och startbesked krävs innan åtgärden får påbörjas.  

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

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

Debitering 
2 856kr  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-09-23

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 
 

Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-09-23

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 435  
 
STORA ÅSA 14:1 (STORA ÅSA SJÖVIK 17) Bygglov för nybygg-
nad av komplementbyggnad och rivning samt installation av eldstad 
BL 2020-002598     

Sammanfattning 
Ansökan avser nybyggnad av komplementbyggnad och rivning samt installation 
av eldstad. Fastigheten ligger inom bebyggelsezon, småskalig bebyggelse. Ärendet 
är återremitterat från Stadsbyggnadsnämndens möte den 17/6 för besiktning på 
plats samt grannremiss. Återremitterat för annonsering i JP.  
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2021-09-13 
Ärendebeskrivning    2021-09-10 
Översiktskarta   2021-04-29 
Situationsplan/tomtkarta    2021-06-04 
Fasadritning     2021-06-04 
Plan- och sektionsritning    2021-06-04 
Perspektivsritning    2021-06-04 
Fotografi     2021-06-04 
Fotografi     2021-06-04 
Fotografi     2021-06-04 
Fotografi     2021-06-04 
Yttrande     2021-06-03 
Bilaga Länsstyrelsen beslut   2011-12-19 2021-04-28 
Epostmeddelande    2021-04-15 
Fotografi     2021-03-22 
Fotografi     2021-03-22 
Fotografi     2021-03-22 
Sammanställning e-tjänst    2020-12-15 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning  
 Debitering 3 269 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-09-23  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att bygglov beviljas med nedanståen-
de motivering. 

Stadsbyggnadsnämnden har genomfört besiktning på plats 2021-08-23 och då 
kommunicerat med sökande. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-09-23

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Ansökan avser nybyggnad av komplementbyggnad på 52 m2 och balkong på 
20 m2 samt rivning av två befintliga hus.  
Även om den sökta byggnationen innebär att byggnadsarean överstiger Över-
siktsplanens riktlinjer så anser Stadsbyggnadsnämnden att den håller sig inom 
vad som tillåtits tidigare inom området.  
Stadsbyggnadsnämnden bedömer också att den tillkommande byggnaden är ac-
ceptabelt anpassad till och underordnad huvudbyggnaden som gör att en små-
skalig karaktär kan upprätthållas.  
Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget att bygglov kan beviljas för den 
sökta åtgärden. 

Moderaterna instämmer i Anders Samuelssons yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ovanstående yrkande  
 Debitering 16 131 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 
Byggherren ansvarar för att åtgärden följer kraven i plan- och bygglagstiftning-
en. 

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

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

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

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

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

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

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-09-23

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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

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

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

Debitering 
16 131 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-09-23

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 
 

Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00
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Stadsbyggnadsnämnden 2021-09-23

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 436  
 
ELEVEN 2 Nybyggnad av parkeringsdäck 
STBN 2007-001034     

Sammanfattning 
Ansökan avser nybyggnation av parkeringsdäck. Ärendet beviljades bygglov 
2007 som blev upphävt 2020-04-03 och återförvisat för vidare handläggning. I 
den ursprungliga ansökan prövades ingen avvikelse mot detaljplan. Stadsbygg-
nadskontoret bedömer att åtgärden kan anses vara en mindre avvikelse och till-
styrker ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2021-09-07 
Ärendebeskrivning    2021-09-07 
Yttrande, granne   2021-07-19 
Yttrande, granne   2021-07-15 
Yttrande, granne   2021-06-14 
Yttrande, sökande via ombud  2020-05-14 
Skrivelse, sökande via ombud  2020-05-14 
Fasadritning    2007-04-24 
Nybyggnadskarta   2007-04-24 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov för parkeringsdäck beviljas med motivering enligt 
ärendebeskrivning. 

 Debitering är gjord i samband med tidigare handläggning. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-09-23  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Christopher Stock yrkar för Miljöpartiet att ansökan om bygglov ska avslås. 

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

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov för parkeringsdäck beviljas med motivering enligt 

ärendebeskrivning. 
 Debitering är gjord i samband med tidigare handläggning. 

Reservationer 
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet med nedanstående motivering. 
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Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Miljöpartiet notera att Stadsbyggnadskontoret föreslår att ärende bör beviljas 
trots att den ursprungliga ansökan upphävdes av Länsstyrelsen i deras beslut 
2020-04-03 eftersom del av förslag strider mot detaljplanen. 
Miljöpartiet anser att Kommunen fortsätta att missgynnat familjen Madsen som 
bo i en angränsande bostadsfastighet, till fördel för Claes Nyberg Bils i Jönkö-
ping AB:s fortsatta expansion. Familjen har fört en ojämn kamp mot kommu-
nen i många år med välgrundade och underbyggde argument.  Nu väljer Stads-
byggnadsnämnden att även gå emot Länsstyrelsens tolkning av Nämndens tidi-
gare överklagade beslut. Förslagets omfattning och verksamhet kan knappast 
ses som en liten avvikelse och inte heller som lämplig granna till ett bostads-
hus. 
I övrigt anser Miljöpartiet det knappast rimlig att samtliga Stadsbyggnads-
nämndens ledamot ska behöva bläddra igenom 106 sidor i ’Ärendebeskrivning’ 
för att hitta ritningar över utformning av förslag till parkeringsdäcket.  
Miljöpartiet väljer därför att RESERVERA sig mot Stadsbyggnadsnämndens 
olyckliga inställning och beslut. 
 
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 
Bygglovet avser endast byggnadens placering och dess yttre utformning.  

Bygganmälan är inlämnad och kommer att handläggas separat.  

Anmälan om vem som ska utföra utstakningen görs senast vid byggsamrådet. 

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

Debitering 
- 

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

Utdragsbestyrkande 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Sökande 
Fastighetsägare 
  
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
Grannar med erinran, fastighet KÅLGÅRDEN 1:5 
  
Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
  
Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
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Stadsbyggnadsnämnden 2021-09-23

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 
 

Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00
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Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 437  
 
STENSHOLM 1:550 (NÄCKROSSTIGEN 8) Bygglov för tillbygg-
nad av rad/kedjehus (uterum och balkong) 
BL 2021-001491     

Ärendet utgår från dagens sammanträde på sökandes begäran.
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Utdragsbestyrkande 

§ 438  
 
LILLA SPÅNHULT 8:1 (SPÅNHULTSVÄGEN 24) Bygglov för fa-
sadändring av tvåfamiljshus samt inredning av ytterligare lägenhet 
BL 2021-002167     

Sammanfattning 
Ansökan avser fasadändring av tvåfamiljshus samt inredning av ytterligare lä-
genhet. Befintligt garage inreds till en ytterligare lägenhet om ca 41 m2. Åtgär-
den avviker från gällande detaljplan avseende högsta antal bostäder per huvud-
byggnad. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-09-13 
Översiktskarta  2021-09-13 
Ärendebeskrivning   2021-09-13 
Yttrande    2021-09-12 
Ventilationshandling   2021-08-16 
VA-ritning    2021-08-16 
Fasadritning    2021-08-16 
Planritning    2021-08-16 
Sammanställning e-tjänst  2021-08-16 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning. 
  Debitering 4 730 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-09-23  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning. 
  Debitering 4 730 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

 
Debitering 
4 730 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

Utdragsbestyrkande 

 
 

Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00
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§ 439  
 
LILLA ÅSA 3:111 (SVÄNGGATAN 4) Bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus, garage och uterum samt altan 
BL 2021-000712     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, garage ca 
51 m² bruttoarea (BTA) och uterum ca 19 m² BTA, samt altan ca 35 m².  

Det aktuella förslaget strider mot gällande detaljplan genom att samtliga åtgär-
derna är planerade att anläggas för nära fastighetsgräns.  

Stadsbyggnadskontoret föreslår att ansökan avslås då avvikelsen anses ej vara 
liten och förenlig med planens syfte. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2021-09-08 
Ärendebeskrivning    2021-09-08 
Sammanställning e-tjänst    2021-03-29 
Fotografi     2021-03-29 
Fotografi     2021-03-29 
Nybyggnadskarta    2021-05-12 
Planritning     2021-05-12 
Fasadritning     2021-05-12 
Grannemedgivande    2021-05-12 
Sektionsritning    2021-05-23 
Förenklad nybyggnadskarta   2021-06-13 
Yttrande     2021-07-09 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning. 
 Debitering 3 756 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-09-23  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Bengt Regné yrkar för Moderaterna att bygglov beviljas enligt ansökan. 

Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna instämmer i Bengt Regnés  
yrkande. 

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-09-23

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

  

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning. 
 Debitering 3 756 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

Reservationer 
Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot 
beslutet och Sverigedemokraterna lämnar nedanstående motivering. 

Sverigedemokraterna anser att sökanden borde få bygga närmare tomtgränser-
na då dels inga andra regler överträds samt att alla berörda grannar har gett sina 
skriftliga godkännande till det. 

Då Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare i Jönköping kommer att bygga på att 
förtäta mark i centrala områden så borde även villaägare kunna få förtäta om 
inga andra lagar överträds. 

Debitering 
3 756 kr  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-09-23

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 
 

Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-09-23

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 440  
 
OASEN 7 (SPETTGATAN 9) Bygglov för tillbyggnad av enbostads-
hus, uterum 
BL 2021-001445     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, uterum 
om ca 22 kvm BTA (bruttoarea).  

Det aktuella förslaget strider mot gällande detaljplan genom att fastigheten 
överstiger högsta tillåtna byggnadsarea med 33 m² 

Stadsbyggnadskontoret föreslår att ansökan avslås då avvikelsen anses ej vara 
liten och förenlig med planens syfte. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-09-08 
Ärendebeskrivning   2021-09-08 
Ansökan    2021-06-17 
Planritning    2021-06-17 
Plan- och sektionsritning   2021-06-17 
Fasadritning efter  2021-06-17 
Fasadritning efter  2021-06-17 
Fasadritning före  2021-06-17 
Yttrande    2021-07-14 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning. 
 Debitering 3 713 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-09-23  
Yrkanden 
Bengt Regné yrkar för Moderaterna att ärendet återremitteras till sökande för 
komplettering med ytterligare underlag. 

Stadsbyggnadsnämnden instämmer i Bengt Regnés yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ärendet återremitteras till sökande för komplettering med ytterligare 

underlag. 

 
 
 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-09-23

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet delges: 
Sökande 
Kontrollansvarig 
 

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-09-23

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 
 

Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-09-23

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 441  
 
HORSTORP 1:200 (KLEREBO ÄNGADAL 2) Bygglov för nybygg-
nad av enbostadshus 
BL 2020-001917     

Ärendet utgår från dagens sammanträde på sökandes begäran.



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-09-23

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 442  
 
ESBJÖRNARP 1:5 Bygglov för ändrad användning av del av ekono-
mibyggnad 
BL 2021-000128     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om bygglov för ändrad användning av del av ekonomi-
byggnad till plåtslageri och kontor.   

Ändringen är utförd för mer än 5 år sedan och därför ska ingen sanktionsavgift 
utdömas (11 kap. plan- och bygglagen(2010:900)).  

Stadsbyggnadskontoret föreslår att ansökan om bygglov för ändrad användning 
av del av ekonomibyggnad beviljas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-13 
Ärendebeskrivning 2021-09-13 
Översiktskarta 2021-07-28 
Övrigt Hyreskontrakt 2021-08-24 
Skrivelse  2021-08-24 
Situationsplan 2021-08-18 
Yttrande från sökande 2021-08-16 
Karta  2021-07-28 
Plan- och sektionsritning 2021-07-06 
Yttrande  2021-08-16 
Fasadritning  2021-03-31 
Fasadritning  2021-03-31 
Verksamhetsbeskrivning 2021-02-16 
Sammanställning e-tjänst 2021-01-22 
 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt   
 Ärendebeskrivning.    
 Debitering 15 674 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-09-23  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Moderaterna instämmer i Anders Samuelssons yrkande. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-09-23

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt   
 Ärendebeskrivning.    
 Debitering 15 674 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

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

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

Åtgärden får inte påbörjas innan stadsbyggnadsnämnden har lämnat ett 
startbesked.    

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

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

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2021-03-31 och beslut 
beräknas att fattas 2021-09-23. Det innebär att handläggningen överskrider 
lagstadgad period. Avgiften reduceras med 13 994 kr - med stöd av 12 kap. 8 a 
§ plan- och bygglagen (2010:900).   

Debitering 
- 15 674 kr  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-09-23

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 
 

Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-09-23

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 443  
 
HEDENSTORP 2:16 (MOGÖLSVÄGEN 4) Bygglov för fasadänd-
ring samt tidsbegränsat bygglov för ändrad användning (padel- 
verksamhet) av lagerbyggnad 
BL 2021-001467     

Sammanfattning 
Ärendet avser bygglov för fasadändring samt tidsbegränsat bygglov (t.o.m. 
2031-09-30) för ändrad användning (padelverksamhet) av lagerbyggnad på fas-
tigheten. Detaljplanen tillåter industri/bilservice.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-09-12 
Ärendebeskrivning   2021-09-12 
Översiktskarta  2021-09-12 
Situationsplan/tomtkarta   2021-07-06 
Fasadritning    2021-06-18 
Sektionsritning   2021-06-18 
Planritning    2021-06-18 
Planritning    2021-06-18 
Planritning    2021-06-18 
Planritning    2021-06-18 
Sammanställning e-tjänst   2021-06-18 
Remissvar Räddningstjänsten 2021-07-21 
Remissvar UTV  2021-07-15 
Remissvar TK/MAX  2021-07-09 
Remissvar MHK  2021-07-06 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om tidsbegränsat bygglov t o m 2031-09-30 beviljas med  
motivering enligt ärendebeskrivning. 

 Debitering 75 200 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-09-23  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om tidsbegränsat bygglov t o m 2031-09-30 beviljas med  

motivering enligt ärendebeskrivning. 
 Debitering 75 200 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-09-23

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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

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

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

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

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

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

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

Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens be-
gäran förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får överstiga 
femton år endast om lovet ska användas för ett ändamål som avses i detaljpla-
nen. Önskas användningssättet i detaljplanen ändras behöver detta utredas i 
god tid innan det tidsbegränsade lovet går ut. Tänk även på att det byggs myc-
ket i Jönköpings kommun så därför är det i dagsläget en väntetid för planstarter 
på ca 3 år. Mer information om detaljplanearbete finns på kommunens hemsi-
da.  

Debitering 
75 200 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-09-23

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-09-23

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 
 

Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-09-23

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 444  
 
TOR 8 (LINNÉGATAN 25A) Bygglov för tillbyggnad av enbostads-
hus 
BL 2021-000447     

Sammanfattning 
Ansökan inkom 2021-03-01. Åtgärden är redan utförd. Stadsbyggnadsnämnden 
har gjort en felaktig bedömning i separat anmälningsärende med dnr 2016-
1515.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-06-02 
Ärendebeskrivning   2021-06-02 
Fasadritning    2021-03-01 
Markplaneringsritning   2021-03-01 
Planritning    2021-03-01 
Planritning    2021-03-01 
Sektionsritning   2021-03-01 
Sektionsritning   2021-03-01 
Sammanställning e-tjänst  2021-03-01 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas i efterhand med motivering enligt ären-
debeskrivning enligt bestämmelser i 9 kap. 2 § plan- och bygglagen 
(2010:900) och 9 kap. 31b § plan- och bygglagen (2010:900) 11 kap 
55§ plan- och bygglagen (2020:900). 

 Debitering 2 056 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-09-23  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas i efterhand med motivering enligt ären-

debeskrivning enligt bestämmelser i 9 kap. 2 § plan- och bygglagen 
(2010:900) och 9 kap. 31b § plan- och bygglagen (2010:900) 11 kap 
55§ plan- och bygglagen (2020:900). 

 Debitering 2 056 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. 
 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-09-23

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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

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

Tekniskt samråd krävs inte för denna åtgärd.   

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). 

Du får inte börja använda byggnadsverket innan du har fått ett slutbesked (10 
kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900)). Det visar att du har uppfyllt alla 
krav och villkor som gäller och att din byggnation är godkänd. Om en bygg-
nad/byggnadsdel tas i bruk (används) utan slutbesked tas en byggsanktionsav-
gift ut.  

Debitering 
2 056 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-09-23

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 
 

Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00
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§ 445  
 
TORGET 1 (EBBA RAMSAYS VÄG 90) Bygglov för nybyggnad av 
flerfamiljshus 
BL 2021-001643     

Sammanfattning 
Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus samt ga-
rage inom detaljplanerat område. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2021-09-13 
Ärendebeskrivning    2021-09-13 
Översiktskarta   2021-09-13 
Bilaga Gestaltningsbilaga   2021-09-02 
Nybyggnadskarta    2021-07-02 
Situationsplan/tomtkarta    2021-07-02 
Sektionsritning Hus G   2021-07-02 
Sektionsritning Hus F   2021-07-02 
Sektionsritning Hus E   2021-07-02 
Sektionsritning Hus C och D   2021-07-02 
Sektionsritning Hus B   2021-07-02 
Sektionsritning Hus A   2021-07-02 
Sektionsritning Översikt   2021-07-02 
Planritning Hus 58 (D+E) Del 2, Plan 15 2021-07-02 
Planritning Hus 58 (D+E) Del 2, Plan 14 2021-07-02 
Planritning Hus 58 (D+E) Del 2, Plan 13 2021-07-02 
Planritning Hus 58 (D+E) Del 2, Plan 12 2021-07-02 
Planritning Hus 58 (D+E) Del 2, Plan 11 2021-07-02 
Planritning Hus 58 (D+E) Del 2, Plan 10 2021-07-02 
Planritning Hus 58 (D+E) Del 2, Plan 09 2021-07-02 
Fasadritning Hus B+C E+D, Väster  2021-07-02 
Planritning Hus 58 (F+G), Del 3, Plan 15, Takplan 2021-07-02 
Planritning Hus 58 (D+E) Del 2, Plan 16, Takplan 2021-07-02 
Planritning Hus 58 (B+C) Del 1, Plan 16 Takplan 2021-07-02 
Planritning Hus 57 (A) Plan 16 Takplan  2021-07-02 
Fasadritning Hus C+D, Öster  2021-07-02 
Fasadritning Hus F, Väster +Hus E, Söder  2021-07-02 
Fasadritning Hus F+G, Söder  2021-07-02 
Fasadritning Hus F+G, Öster, Norr   2021-07-02 
Fasadritning Hus E+F, Norr  2021-07-02 
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Fasadritning Hus B, Norr, Öster, Söder  2021-07-02 
Fasadritning Hus A, Söder, Öster  2021-07-02 
Fasadritning Hus A, Norr, Väster  2021-07-02 
Planritning Hus 58 (F+G), Del 3, Plan 14 2021-07-02 
Planritning Hus 58 (F+G), Del 3, Plan 13 2021-07-02 
Planritning Hus 58 (F+G), Del 3, Plan 12 2021-07-02 
Planritning Hus 58 (F+G), Del 3, Plan 11 2021-07-02 
Planritning Hus 58 (F+G), Del 3, Plan 10 2021-07-02 
Planritning Hus 58 (F+G), Del 3, Plan 09 2021-07-02 
Planritning Hus 58 (B+C), Del 1, Plan 15 2021-07-02 
Planritning Hus 58 (B+C), Del 1, Plan 14 2021-07-02 
Planritning Hus 58 (B+C), Del 1, Plan 13 2021-07-02 
Planritning Hus 58 (B+C), Del 1, Plan 12 2021-07-02 
Planritning Hus 58 (B+C), Del 1, Plan 11 2021-07-02 
Planritning Hus 58 (B+C), Del 1, Plan 10 2021-07-02 
Planritning Hus 58 (B+C), Del 1, Plan 09 2021-07-02 
Planritning Hus 57 (A) Plan 15  2021-07-02 
Planritning Hus 57 (A) Plan 14  2021-07-02 
Planritning Hus 57 (A) Plan 13  2021-07-02 
Planritning Hus 57 (A) Plan 12  2021-07-02 
Planritning Hus 57 (A) Plan 11  2021-07-02 
Planritning Hus 57 (A) Plan 10  2021-07-02 
Planritning Hus 57 (A) Plan 09  2021-07-02 
Planritning Plan 15 Översikt  2021-07-02 
Planritning Plan 14 Översikt  2021-07-02 
Planritning Plan 13 Översikt  2021-07-02 
Planritning Plan 12 Översikt  2021-07-02 
Planritning Plan 11 Översikt  2021-07-02 
Planritning Plan 10 Översikt  2021-07-02 
Planritning Plan 09 Översikt  2021-07-02 
Beskrivning Lägenhetssammanställning  2021-07-02 
Beskrivning Cykel- och Bilplatser  2021-07-02 
Beskrivning Avsteg, Dagsljus  2021-07-02 
Material/Kulörbeskrivning   2021-07-02 
Sammanställning e-tjänst    2021-07-02 
Remissvar Räddningstjänsten  2021-09-13 
Remissvar Remissvar MHK  2021-09-09 
Remissvar Trafikverket   2021-09-08 
Epostmeddelande Utv o trafik  2021-09-06 
Remissvar June avfall   2021-09-03 
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Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-
ning. 

 Debitering 417 547 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-09-23  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Christopher Stock yrkar för Miljöpartiet att ansökan om bygglov avslås. 

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

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-

ning. 
 Debitering 417 547 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

Reservationer 
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet med följande motivering. 

Miljöpartiet notera att Stadsbyggnadskontoret föreslår att ärende bör beviljas. 
Miljöpartiet är besviken dock att Vätterhem AB, kommunens egen ledande bo-
stadsbolag har valt att inte visa särskild mycket hänsyn till angränsande låga 
bebyggelse, omgivningar eller miljön. Detta projekt är något av en avsteg från 
Vätterhems ambitioner med den närliggande s.k. ’Ormhuset’ som fick kommu-
nens Stadsbyggnadspriset för God Arkitektur 2015. 
Projektet kan inte heller anses hållbart i relation till angränsande befintliga och 
låga kommunala byggnader med hyresgäster som är knappast i stånd att prote-
stera. Många etablerade träd och befintlig grönska har också skövlats i sam-
band med projektet som enlig Miljöpartiet knappast bidrag till att varken för-
bättra miljön eller Vätterhems och kommunens uttalade miljöambitioner. 
Förslaget i stället enligt Miljöpartiet representera enbart en jakt på ekonomiska 
vinster som är knappast förenlig med kommunens uppgift att skapa bra ’social 
housing’.  
Kan inte kommunens egna bolag visar vägen till en hållbar stadsutveckling kan 
kommunen knappast förvänta sig att private aktörer ska gör det. Antingen mås-
te Vätterhems ägaredirektivet ändras eller bolagets styrelse visar starkare styr-
ning mot bolagets ledning. 
I övrigt har Stadsbyggnadsnämnden enligt Miljöpartiet missat att bevaka till-
gänglighet för kommunens grannverksamhet (både äldre- och särskild boende) 
under rivning av de befintliga byggnaderna på tomten eller nu under byggtiden. 
Särskild oroande är de svåra och ständiga blockerade tillfartsvägarna som gör 
det svårt för serviceresor och ambulanser, och omöjligt för en av Räddnings-
tjänstens större fordon att ta sig fram till de särskilda boendes avdelningar i 
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händelse av en olycka eller brand. 
Miljöpartiet väljer därför att bestämt RESERVERA sig mot Stadsbyggnads-
nämndens beslut. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Debitering 
417 547 kr  
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Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00
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§ 446  
 
ÖLANDSTOKEN 9 (SVANGATAN 23) Bygglov för nybyggnad av 
plank 
BL 2021-001327     

Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av plank inom detaljplanerat område. 
Delar av plank är placerad på prickmark samt är över 1,8m (2,2m) i höjd. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-09-13 
Ärendebeskrivning   2021-09-13 
Översiktskarta  2021-09-13 
Situationsplan/tomtkarta  2021-09-21 
Tomtkarta    2021-09-13 
Situationsplan/tomtkarta   2021-06-03 
Planritning    2021-06-03 
Epostmeddelande   2021-06-03 
 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 3 290 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-09-23  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Moderaterna instämmer i Anders Samuelssons yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-

ning. Startbesked lämnas i samband med detta bygglov. 
 Debitering 3 290 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

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

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). 

Du får inte börja använda byggnadsverket innan du har fått ett slutbesked (10 
kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900)). Det visar att du har uppfyllt alla 
krav och villkor som gäller och att din byggnation är godkänd. Om en bygg-
nad/byggnadsdel tas i bruk (används) utan slutbesked tas en byggsanktionsav-
gift ut.  

Debitering 
3 290 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00
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§ 447  
 
VAPENSMEDEN 3 (BASTUGATAN 13) Bygglov för tillbyggnad av 
flerfamiljshus inglasning av balkong 
BL 2021-001320     

Sammanfattning 
Stadsbyggnadskontoret föreslår att ansökan om bygglov för tillbyggnad av fler-
familjshus (inglasade balkonger) avslås.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2021-09-07 
Ärendebeskrivning   2021-09-07 
Översiktskarta   2021-08-31 
Yttrande     2021-09-22 
E-postmeddelande om yttrande  2021-09-08 
Sammanställning e-tjänst    2021-06-06 
Fotografi     2021-06-06 
Fasadritning     2021-06-06 
Situationsplan/tomtkarta    2021-06-29 
Kombinerad fasad/sektion/plan/sitplan   2021-06-29 
Certifikat KA   2021-06-29 
Sammanställning e-tjänst    2021-08-06 
Sammanställning e-tjänst    2021-08-19 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning. 
 Debitering 3 884 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-09-23  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Bengt Regné yrkar för Moderaterna att ansökan om bygglov beviljas. 

Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna instämmer i Bengt Regnés  
yrkande. 

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

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning. 
 Debitering 3 884 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
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Reservationer 
Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot 
beslutet. Sverigedemokraterna lämnar följande motivering. 

Sverigedemokraterna anser att sökanden borde få bygga ut och glasa in deras 4 
balkonger.  Att byta ut de gamla balkongerna skulle inte bara öka mervärdet för 
de boende i föreningen utan de skulle även försköna och lyfta upp områdets ka-
raktär. 

Debitering 
3 884 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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 in-
te prövas. 

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-09-23

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 448  
 
ÄMBETSMANNEN 69 (YTTRE LJUNGARUMSVÄGEN 47) Bygg-
lov för tillbyggnad och utvändig ändring av enbostadshus 
BL 2021-000810     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om tillbyggnad (påbyggnad) om ca 31,5 m² BTA (brut-
toarea) samt utvändig ändring av enbostadshus, 4 st nya fönster. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-09-13 
Ärendebeskrivning   2021-09-13 
Översiktskarta  2021-09-13 
Situationsplan/tomtkarta   2021-06-28 
Plan- och fasadritningar   2021-04-09 
Sammanställning e-tjänst   2021-04-09 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-
ning.  

 Debitering 4 113 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-09-23  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-

ning.  
 Debitering 4 113 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

 
Villkor 
Taket ska förses med svarta takpannor. 

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.  
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Åtgärden får inte påbörjas innan stadsbyggnadsnämnden har lämnat ett 
startbesked.   
  
Innan du får startbesked och kan börja bygga krävs en teknisk handläggning.   
Kontakta byggnadsinspektör via e-tjänsten Meddelande till handläggare  
(https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-MEDD). 
 
Om en åtgärd påbörjas utan startbesked eller byggnadsverket börjar nyttjas 
utan slutbesked, tar Stadsbyggnadsnämnden ut en byggsanktionsavgift (en  
byggsanktionsavgift kan uppgå till betydande belopp).   
  
Byggherren ansvarar för att åtgärden följer kraven i plan- och 
bygglagstiftningen.  
   
Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2021-04-09 och beslut 
fattades 2021-09-23. Det innebär att handläggningen överskrider lagstadgad  
period.  
Avgiften reduceras med 4 935 kr - med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och 
bygglagen (2010:900).   
 
Debitering 
4 113 kr  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00
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§ 449  
 
NEDRE STENHAGEN 5 (HÄVDEVÄGEN 3) Bygglov för               
nybyggnad av flerfamiljshus 
BL 2020-002659     

Sammanfattning 
Ärendet gäller nybyggnad av flerfamiljshus 797 BTA (bruttoarea) i Gränna. 

Sökande har tidigare ansökt om bygglov för uppförande av flerbostadshus in-
om den aktuella fastigheten (se ärende STBN 2016-00045). Beslut om bygglov 
upphävdes av Länsstyrelsen. Av Länsstyrelsens motivering framgår att det tidi-
gare förslaget i alltför hög utsträckning bröt med den grundläggande karaktären 
i området; dess storlek avvek väsentligt från de omkringliggande husen och 
dess placering tog inte hänsyn till den befintliga bebyggelsestrukturen.  

Ny ansökan om bygglov inkom 2020-12-28. Under sommaren 2021 skickades 
förslag till nybyggnad på grannhörande. Förslaget har därefter omarbetats. Bal-
konger åt sydväst och nordost har gjorts om till franska balkonger. Terrassen 
på tredje våningen som vetter mot nordväst har minskat i storlek.    

Den aktuella fastigheten ingår i ett område som är utvärderat som kulturhisto-
riskt värdefullt och ingår i kommunens program för kulturminnesvård, antagen 
av kommunfullmäktige 1989-09-28. Området utgör även riksintresse för kul-
turmiljövården (Gränna, Uppgränna, F 78) 

Det aktuella förslaget strider mot gällande detaljplan genom att parkeringsplat-
ser delvis är belägna på mark som inte får bebyggas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2021-09-14 
Översiktskarta   2021-09-07 
Nybyggnadskarta    2021-09-13 
Översiktskarta    2021-09-07 
Plan- och sektionsritning    2021-08-10 
Fasadritning     2021-08-10 
Remissvar, Utv. & trafik   2021-06-23 
Remissvar, Miljö- och hälsa  2021-06-14 
Remissvar, Räddningstjänst  2021-06-28 
Remissvar, Juneavfall   2021-07-01 
Remissvar    2021-07-04 
Remissvar     2021-06-29 
Remissvar     2021-06-28 
Remissvar, brev med erinran, 13 grannar 2021-06-28 
Remissvar     2021-06-28 
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Remissvar      2021-06-28 
Remissvar      2021-06-28 
Remissvar      2021-06-27 
Remissvar      2021-06-27 
Remissvar      2021-06-23 
Remissvar      2021-06-15 
Remissvar      2021-06-14 
Remissvar      2021-06-10 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-
ning.  

 Debitering 72 199 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-09-23  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Christopher Stock yrkar för Miljöpartiet att ansökan om bygglov avslås. 

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

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-

ning.  
 Debitering 72 199 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

Reservationer 
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet med följande motivering. 

Miljöpartiet notera att Stadsbyggnadskontoret föreslår att ärende bör beviljas 
trotts alla protester från omgivande fastighetsägare, även om någon eller några 
innehåller missvisande uppgifter. 
Miljöpartiet anser dock att förslaget kan fortfarande knappast anses passar in i 
områdens karaktär och den omgivande bebyggelse trots handläggarens an-
strängning varför man väljer att RESERVERA sig mot Stadsbyggnads-nämn-
dens beslut. 

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 
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dessa fyra veckor har gått men innan lovbeslutet har fått laga kraft sker det på 
egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det överklagas.  

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

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

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

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

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

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

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

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2021-09-13 och beslut 
fattades 2021-09-23. Det innebär att handläggning sker inom lagstadgad 
period. 

Debitering 
72 199 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Sökande 
Fastighetsägare 
Kontrollansvarig 
  
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
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Grannar med erinran på fastigheterna Stenhagen 14, Stenhagen 15, Stenhagen 
18, Nedre Stenhagen 3, Nedre Stenhagen 4, Nedre Stenhagen 7, Nedre Stenha-
gen 8  
  
Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
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Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00
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§ 450  
 
ÄLVRINGEN 6 (RYHOVSGATAN 5) Bygglov för nybyggnad av id-
rottshall, anläggande av parkering samt mur och plank 
BL 2021-000622     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om tillbyggnad av affärs- och kontorshus med idrotts-
hall om ca 5 184 m² BTA (bruttoarea,) samt anläggande av parkeringsplatser, 
mur och plank. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2021-09-13 
Ärendebeskrivning   2021-09-13 
Översiktskarta  2021-09-15 
Nybyggnadskarta   2021-09-13 
Övrigt    2021-09-13 
Sektionsritning   2021-09-13 
Fasadritning    2021-09-13 
Fasadritning    2021-09-13 
Fasadritning    2021-09-13 
Fasadritning    2021-09-13 
Situationsplan/tomtkarta   2021-08-09 
Planritning area pl 1 entreplan 2021-03-18 
Planritning area pl 2  2021-03-18 
Planritning area pl 3 fläktrum 2021-03-18 
Sektionsritning   2021-03-18 
Planritning    2021-03-18 
Planritning    2021-03-18 
Planritning    2021-03-18 
Planritning    2021-03-18 
Planritning    2021-03-18 
Planritning    2021-03-18 
Planritning    2021-03-18 
Planritning    2021-03-18 
Planritning    2021-03-18 
Sammanställning e-tjänst   2021-03-18 
Remissvar TK Gata  2021-07-07 
Remissvar TK MAX  2021-07-01 
Remissvar Räddningstjänsten 2021-06-29 
Remissvar Miljö- och hälsoskyddskontoret 2021-06-22 
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Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-
ning.  

 Debitering 138 185 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-09-23  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Christopher Stock yrkar för Miljöpartiet att ansökan om bygglov avslås. 

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

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-

ning.  
 Debitering 138 185 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

Reservationer 
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet med nedanstående motivering. 

Miljöpartiet noterar att Stadsbyggnadskontoret föreslår att ärende bör beviljas 
trotts att den strida mot gällande detaljplan som begränsas till industri och han-
del. 
Detta är den första paddelarena i Jönköping som avses ge även plats till en 
publik och representera i praktiken en tillbyggnad till och uppemot 30% av M2 
Centers yta. 
Miljöpartiet har tagit del av Räddningstjänst remissyttrande och känna väl till 
att man anse allt som oftast att lösa brandfrågor i samband med tekniskt sam-
råd. I detta fall är det föreliggande förslag till idrottshall och arena nästan lika 
stort som själva M2 centerns galleri.  
Att tillbyggnaden av den föreslagen idrottshall stänger även till en av utgången 
från M2 galleriet gör Miljöpartiet förvånad att Räddningstjänst är nöjd med att 
en sådan viktig säkerhetsdetalj kan vänta till och lösas vid ’tekniska samråd’, 
och d v s EFTER bygglovet har beviljat utifrån de inskickade handlingar som 
ligger till grund för det formella bygglovet.  
Utöver detta kan Miljöpartiet konstatera att M2 galleriet är idag mer eller 
mindre dött. Annat var det någon gång på 80- eller 90-talet när Stadsbyggnads-
nämnden tvingade, på Stadsbyggnadskontorets inrådan, en stängning av galle-
riets succéföretag ’Frukt o Grönt’ eftersom detaljplanen ansågs inte medger 
försäljning av ’livsmedel’, en möjlig ursäkt vid den tiden för att rädda stadens 
befintliga matbutiker och även nyöppnade A6.  
Medan Miljöpartiet kan acceptera inrättande av en idrottshall trots att den stri-
da mot den befintliga detaljplanen RESERVERA man sig mot Stadsbyggnads-
nämndens beslut att ge bygglov för denna stora idrottshall innan oklarheten 
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kring den befintliga sydöstra utrymningsväg från M2 center är ordentlig utred-
da. 

Villkor 
Utformningsdetaljer och färgsättning ska ske i samråd med 
stadsbyggnadskontoret. 

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

Övriga upplysningar 
Åtgärden som bygglovsansökan avser får påbörjas tidigast fyra veckor efter att  
beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Om åtgärden påbörjas efter 
dessa fyra veckor har gått men innan lovbeslutet har fått laga kraft sker det på 
egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det överklagas.  
  
Åtgärden får inte påbörjas innan stadsbyggnadsnämnden har lämnat ett 
startbesked.   
  
Innan du får startbesked och kan börja bygga krävs en teknisk handläggning.   
Kontakta byggnadsinspektör via e-tjänsten Meddelande till handläggare  
(https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-MEDD). 
  
Byggherren ansvarar för att kontrollera var ledningar och annan nedgrävd  
infrastruktur finns innan markarbeten påbörjas.   
  
Byggherren bör kontrollera om det förekommer någon form av servitut på  
fastigheten.  
  
Tekniskt samråd krävs inte för denna åtgärd.    
Om en åtgärd påbörjas utan startbesked eller byggnadsverket börjar nyttjas 
utan slutbesked, tar Stadsbyggnadsnämnden ut en byggsanktionsavgift (en  
byggsanktionsavgift kan uppgå till betydande belopp).   
  
Byggherren ansvarar för att åtgärden följer kraven i plan- och 
bygglagstiftningen.  
  
Utstakning ska utföras av stadsbyggnadskontorets kartavdelning eller av annan  
sakkunnig med erforderlig mätningsteknisk kompetens. Anmälan om vem som 
ska utföra utstakningen görs senast vid det tekniska samrådet.   
  
Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2021-03-18 och beslut 
fattades 2021-09-23. Det innebär att handläggningen överskrider  
lagstadgad period.  
Avgiften reduceras med 88 833 kr - med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och 
bygglagen (2010:900).   
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Debitering 
138 185 kr  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-09-23

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 451  
 
RÖRET 1:92 (RÖRSTRANDSGATAN 11) Bygglov för inredande av 
ytterligare bostäder, fasadändring och tillbyggnad av tvåbostadshus 
samt anläggande av parkeringsplatser 
BL 2021-001222     

Sammanfattning 
Sammanbyggt med befintligt tvåbostadshus finns en tidigare symaskinsfabrik 
som i och med denna ansökan avses få en ändrad användning genom inredande 
av 3 st ytterligare bostäder (totalt 5 st lägenheter). Fasadändringen avser att yt-
terligare ett fönster monteras. Tillbyggnaden innebär byggande av två balkong-
er ovan varandra om vardera 6,4 m² OPA (öppenarea) samt en altan om 10 m² 
OPA. Ansökan innefattar även 5 st parkeringsplatser varav en rullstolsanpas-
sad.  
 
Förslaget strider mot detaljplanen som endast medger 2 st lägenheter samt att 
byggnaden redan överskrider tillåten byggnadsarea med 102,5 m² varför ytter-
ligare beräkningsbar byggnadsarea (balkong och altan) inte är möjlig. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-08-31 
Ärendebeskrivning  2021-08-31 
Översiktskarta  2021-08-31 
Sammanställning e-tjänst   2021-05-24 
Sammanställning e-tjänst   2021-06-29 
Situationsplan/tomtkarta   2021-06-29 
Sektionsritning   2021-06-29 
Fasadritning    2021-06-29 
Fasadritning    2021-06-29 
Planritning    2021-06-29 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning. 
 Debitering 4 981 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-09-23  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Johan Edvardsson yrkar för Sverigedemokraterna att ärendet återremitteras för 
ytterligare handläggning. 

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-09-23

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning. 
 Debitering 4 981 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

Reservationer 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet 

Debitering 
4 981 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-09-23

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 
 

Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-09-23

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 452  
 
KÅPERYD 1:62 (GRUVVÄGEN 5) Bygglov för nybyggnad av       
garage 
BL 2021-000623     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om nybyggnad av garage om 140,0 m² bruttoarea 
(BTA). Åtgärden avviker från gällande detaljplan då den är delvis placerad på 
punktprickad mark. 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-09-01 
Ärendebeskrivning  2021-09-01 
Översiktskarta  2021-09-01 
Sammanställning e-tjänst   2021-03-18 
Remissvar    2021-04-22 
Remissvar    2021-04-26 
Remissvar    2021-05-10 
Remissvar    2021-05-11 
Remissvar    2021-05-12 
Förenklad nybyggnadskarta  2021-07-24 
Sektionsritning   2021-07-24 
Fasadritning    2021-07-24 
Planritning    2021-07-24 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-
ning. 

 Debitering 9 048 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-09-23  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Moderaterna instämmer i Anders Samuelssons yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-

ning. 
 Debitering 9 048 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

 
Giltighetstid 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och av-
slutats inom fem år från den dagen då detta beslut fått laga kraft. 
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Stadsbyggnadsnämnden 2021-09-23

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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 vec-
kor har gått men innan lovbeslutet har fått laga kraft sker det på egen risk eftersom be-
slutet kan komma att upphävas om det överklagas.  
 
Åtgärden får inte påbörjas innan stadsbyggnadsnämnden har lämnat ett startbesked.  
Innan du får startbesked och kan börja bygga krävs en teknisk handläggning.  
 
Kontakta byggnadsinspektör via e-tjänsten Meddelande till handläggare 
(https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-MEDD).  
 
Om en åtgärd påbörjas utan startbesked eller byggnadsverket börjar nyttjas utan slut-
besked, tar Stadsbyggnadsnämnden ut en byggsanktionsavgift (en byggsanktionsavgift 
kan uppgå till betydande belopp).  
 
Byggherren ansvarar för att åtgärden följer kraven i plan- och bygglagstiftningen.  
 
Utstakning ska utföras av stadsbyggnadskontorets kartavdelning eller av annan sak-
kunnig med erforderlig mätningsteknisk kompetens. Anmälan om vem som ska utföra 
utstakningen görs senast vid det tekniska samrådet.  
 
Sockelhöjds- och lägeskontroll skall konsulteras i samförstånd med byggnadsinspektör 
och kan komma att ändras vid det tekniska samrådet, samt ska verifieras och tillstyr-
kas av kontrollansvarig vid upprättande av kontrollplan.  
 
Slänt mot angränsande tomt förläggs så långt in på den egna tomten (ca 1,5 meter) så 
att t ex ytvattenavrinning inte orsakar olägenhet för grannfastigheten, om inte annan 
överenskommelse träffas med berörd granne.  
 

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2021-07-24 och beslut fattades 
2021-09-23. Det innebär att handläggning sker inom lagstadgad period.  

Debitering 
9 048 kr 

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

Utdragsbestyrkande 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Sökande 
Fastighetsägare 
Kontrollansvarig 
  
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
Grannar med erinran, KÅPERYD 1:27, KÅPERYD 1:26 samt KÅPERYD 
1:18 
  
Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
  
Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
 

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-09-23

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 
 

Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-09-23
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§ 453  
 
MINISTERN 4 (GRÄNSGATAN 1) Bygglov för ombyggnad och in-
redande av ytterligare bostäder, inredande av vind, fasadändringar 
samt anläggande av parkeringar i tvåbostadshus 
BL 2021-000705     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om ombyggnad och inredande av ytterligare lägenheter 
(till totalt 10 st), inredande av vind, fasadändringar samt anläggande av parke-
ringsplatser (7 st). Byggnaden är idag ett tvåbostadshus och ansökan innebär en 
total ombyggnation där 10 st lägenheter inreds i storlekar mellan 30 – 47 m².  
 
Den aktuella byggnaden är utvärderad som kulturhistoriskt värdefull byggnad 
och ingår i kommunens program för kulturminnesvård, antagen av kommun-
fullmäktige 1989-09-28. Det bedöms därav finnas ett allmänt intresse. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-08-24 
Ärendebeskrivning   2021-08-24 
Översiktskarta  2021-08-31 
Sammanställning e-tjänst   2021-03-29 
Situationsplan/tomtkarta   2021-03-29 
Skrivelse   2021-05-04 
Planritning   2021-05-05 
Planritning   2021-05-05 
Planritning   2021-05-05 
Fasadritning    2021-05-05 
Fasadritning    2021-05-05 
Fasadritning    2021-05-05 
Fasadritning    2021-05-05 
Sektionsritning   2021-06-16 
Planritning    2021-06-17 
Remissvar   2021-07-01 
Remissvar   2021-07-06 
Remissvar   2021-07-08 
Remissvar   2021-07-15 
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Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-
ning. 

 Debitering 42 932 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-09-23  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-

ning. 
 Debitering 42 932 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

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

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

Åtgärden får inte påbörjas innan stadsbyggnadsnämnden har lämnat ett 
startbesked.   

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

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

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

Vid anläggande av parkeringsplatser med eventuella slänter mot angränsande 
tomt ska dessa förläggs så långt in på den egna tomten (ca 1,5 meter) så att t ex 
ytvattenavrinning inte orsakar olägenhet för grannfastigheten, om inte annan 
överenskommelse träffas med berörd granne.  

På grund av byggnadens karaktär och kulturhistoriska värde ska stor omsorg 
läggas vid utformning och detaljer, samtliga ändringar ska godkännas av 
stadsbyggnadskontorets bygglovavdelning.  
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Utdragsbestyrkande 

Ansökta åtgärder bedöms vara av den omfattning att nybyggnadskrav ställs på 
hela byggnaden. 

Debitering 
16 290 kr 
Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2021-06-17 och beslut  
fattades 2021-09-23. Det innebär att handläggningen överskrider lagstadgad 
period med 4 veckor.   
Avgiften reduceras med 26 642 kr - med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och 
bygglagen (2010:900).   

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-09-23

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 
 

Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00
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Stadsbyggnadsnämnden 2021-09-23

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 454  
 
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus inglasning av uteplats 
BL 2021-001277     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (inglas-
ning av altan) ca 20m² BTA (bruttoarea.) 

Stadsbyggnadskontoret har föreslagit sökanden att uppföra en bygglovbefriad 
Attefallstillbyggnad på 15m². Byggherren har valt att få befintligt förslag prö-
vat av Stadsbyggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2021-08-12 
Ärendebeskrivning    2021-08-12 
Yttrande     2021-08-26 
Översiktskarta, skala 1:5000  2021-08-13 
Planritning     2021-08-03 
Epostbilaga     2021-08-03 
Plan- och fasadritningar    2021-06-29 
Situationsplan/tomtkarta    2021-06-29 
Sammanställning e-tjänst    2021-05-31 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärende- 
beskrivning.  

 Debitering 4 113 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-09-23  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Bengt Regné yrkar för Moderaterna att bygglov beviljas enligt ansökan. 

Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna instämmer i Bengt Regnés  
yrkande. 

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

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärende- 

beskrivning.  
 Debitering 4 113 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
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Reservationer 
Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot 
beslutet. 

Debitering 
4 113 kr 
 
Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
Sökanden 
 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Fastighetsägare 
 
Beslutet annonseras inte i Post- och Inrikes Tidningar. 
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Stadsbyggnadsnämnden 2021-09-23

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 
 

Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-09-23

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 455  
 
ÖGGESTORPS-MÅLEN 3:10 (MÅLEN 10) Bygglov för uppförande 
av mur 
BL 2020-002473     

Sammanfattning 
Ansökan avser uppförande av mur. Åtgärden är redan utförd. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-09-06 
Översiktskarta  2021-09-06 
Ärendebeskrivning   2021-09-02 
Sammanställning e-tjänst   2020-11-30 
Situationsplan/tomtkarta   2020-11-30 
Fasadritning Sydost, Nordost 2020-11-30 
Fasadritning Nordväst, Sydväst 2020-11-30 
Markplaneringsritning + Fasader 2020-11-30 
Bilaga    2021-09-02 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-
ning. 

 Sanktionsavgift är beräknad till 7 757 kr i enlighet med 11 kap. 51-54 § 
plan- och bygglagen påföres fastighetsägarna  och 

, med ½ del vardera. 
 Debitering 2 724 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-09-23  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att byggsanktionsavgiften i detta fall 
sätts ned till 50 % då bedömning görs att avgiften i detta fall inte står i rimlig 
proportion till den överträdelse som har begåtts. 

Moderaterna instämmer i Anders Samuelssons yrkande 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-

ning. 
 Den föreslagna sanktionsavgiften sätts ned till 50 %. Därmed påföres 

fastighetsägarna  och  samman-
lagt 3 878 kr, vilket blir 1 939 kr vardera. 

 Debitering 2 724 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
 
 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-09-23

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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

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

Tekniskt samråd krävs inte för denna åtgärd.    

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

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

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

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2020-12-10 och beslut 
fattades 2021-09-23. Det innebär att handläggningen överskrider lagstadgad 
period med mer än 5 veckor.   

Avgiften reduceras med 2 724 kr - med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och 
bygglagen (2010:900).   

Debitering 
2 724 kr  
Sanktionsavgift 3 878 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-09-23

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 
 

Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00





JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-09-23

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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

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

Åtgärden får inte påbörjas innan stadsbyggnadsnämnden har lämnat ett 
startbesked.   

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

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

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

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

Inför byggnation eller markarbeten måste en ansökan i ledningskollen göras  
https://www.ledningskollen.se/.  Om ansökan visar att det finns ledningar i 
marken som kommer att påverkas av åtgärden krävs en skriftlig 
överenskommelse med ledningsägaren. Exempel på ledningar är: elledning, 
fiberledning, fjärrvärmeledning eller fjärrkylaledning.   

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

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2021-07-08 och beslut 
beräknas fattas 2021-09-23.  Sökande har tagit dela av förslag till beslut och 
den beräknade sanktionsavgiften.  

Debitering 
7 540 kr 
Sanktionsavgift 25 585 kr 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-09-23

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-09-23

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 
 

Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-09-23

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 457  
 
Liljeholmen 2:1 Olovlig åtgärd utan startbesked och slutbesked 
BL 2021-001483     

Sammanfattning 
Anmälan inkom 2021-06-10. Åtgärden har påbörjats utan startbesked.   

Bygglovavdelningen skickade 2021-08-23 en skrivelse till fastighetsägaren för 
att ge möjlighet om att inkomma med förklaring.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-08-24 
Ärendebeskrivning   2021-08-24 
Anmälan    2021-06-21 
Bilaga Byggsanktionsavgift 2021-08-23 
 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Med stöd av PBL 11 kap. 53 § samt PBF 9 kap. påföres fastighetsägare       
 en byggsanktionsavgift med totalt 8478 kr för att ha på-

börjat installationen utan startbesked 
 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-09-23  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

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

 en byggsanktionsavgift med totalt 8 478 kr för att ha på-
börjat installationen utan startbesked 

 
Debitering 
Sanktionsavgift 8 478 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-09-23

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 
 

Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-09-23

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 458  
 
STENSHOLM 1:362 (KVARNVÄGEN 23) Marklov för schakt-
ning/utfyllnad på tomt, förråd och stödmur 
BL 2020-000456     

Sammanfattning 
Stadsbyggnadskontoret föreslår att ansökan om marklov för schaktning/utfyll-
nad på tomt, förråd och stödmur beviljas. Marklovet är redan utfört, ansökan 
görs retroaktivt. Startbesked lämnas i samband med detta bygglov. 

Stadsbyggnadskontoret föreslår stadsbyggnadsnämnden besluta att påföra  
 och  en sanktionsavgift om 3 189 kr vardera, totalt 

6 378 kr. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-09-13 
Ärendebeskrivning   2021-09-13 
Översiktskarta  2021-09-14 
Situationsplan/tomtkarta   2021-09-01 
Situationsplan/tomtkarta   2020-03-05 
Marksektionsritning   2021-09-01 
Plan- och fasadritningar   2021-09-01 
Fotografi    2021-03-31 
Fotografi    2021-03-31 
Fotografi    2021-03-31 
Fotografi    2021-03-31 
Fotografi    2021-03-31 
Yttrande från sökande  2018-11-20 
Ansökan    2020-03-05 
Övrigt Inmätningsresultat  2021-06-02 
Övrigt Sanktionsberäkning  2021-06-02 
Övrigt Avräkning sanktion  2021-09-14 
Övrigt Sanktionsberäkning  2021-09-14 
 
 
 
 
 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-09-23

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov och marklov beviljas med motivering enligt ären-
debeskrivning.  
Startbesked lämnas i samband med detta lov. 

 Med stöd av PBL 11 kap. 51-57 §§ samt PBF 9 kap. påföres fastighetsägarna 
 och  en sanktionsavgift om 3 189 kr var-

dera, totalt 6 378 kr. 
 Debitering 4 087 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-09-23  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

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

debeskrivning.  
Startbesked lämnas i samband med detta lov. 

 Med stöd av PBL 11 kap. 51-57 §§ samt PBF 9 kap. påföres fastighetsägarna 
 och  en sanktionsavgift om 3 189 kr var-

dera, totalt 6 378 kr. 
 Debitering 4 087 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.  
  
Byggherren ansvarar för att kontrollera var ledningar och annan nedgrävd  
infrastruktur finns innan markarbeten påbörjas.   
  
Byggherren bör kontrollera om det förekommer någon form av servitut på  
fastigheten.  
  
Tekniskt samråd krävs inte för denna åtgärd.    
När du är färdig med åtgärden begär du om att få ett slutbesked via e-tjänsten  
Begäran om slutbesked (https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-SLUT). 
  
Om en åtgärd påbörjas utan startbesked eller byggnadsverket börjar nyttjas 
utan slutbesked, tar Stadsbyggnadsnämnden ut en byggsanktionsavgift (en  
byggsanktionsavgift kan uppgå till betydande belopp).   
  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-09-23

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Byggherren ansvarar för att åtgärden följer kraven i plan- och 
bygglagstiftningen.  
  
Utstakning ska utföras av stadsbyggnadskontorets kartavdelning eller av annan  
sakkunnig med erforderlig mätningsteknisk kompetens. 
  
Slänt mot angränsande tomt förläggs så långt in på den egna tomten (ca 1,5 
meter) så att t ex ytvattenavrinning inte orsakar olägenhet för grannfastigheten, 
om inte annan överenskommelse träffas med berörd granne.  
  
Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2020-03-26 och beslut 
fattades 2021-09-23. Det innebär att handläggningen överskrider lagstadgad 
period.  
Avgiften reduceras med 2 724 kr - med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och 
bygglagen (2010:900).   
 
Debitering 
4 087 kr  
Sanktionsavgift 6 378 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 på Stensholm 1:65 
  
Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
  
Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
 

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-09-23

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 
 

Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-09-23

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 459  
 
SÖDRA JORSTORP 6:2 (SÖDRA JORSTORPSVÄGEN 1) Olovlig 
åtgärd byggnad industribyggnad 
BL 2021-000781     

Sammanfattning 
Bygglov är beviljat 2019-09-10. Startbesked för schakt och mark är lämnat 
2019-10-09. Åtgärden har påbörjats utan startbesked för resterande byggnation.   

Bygglovavdelningen skickade 2021-08-18 en skrivelse till fastighetsägaren för 
att ge möjlighet om att inkomma med förklaring. Efter kommunicering med 
byggherrens kontrollansvarig framkom att ärendet kompletterades 2019-11-04 
men att byggnationen påbörjades utan beviljat startbesked. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2021-09-03 
Ärendebeskrivning   2021-09-03 
Beräkning av byggsanktionsavgift  2021-08-18 
Protokoll från arbetsplatsbesök den  2021-04-28 
Yttrande från byggherre  2021-09-20 
+ epost kontrollansvarig   2021-04-07   

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Med stöd av PBL 11 kap. 53 § samt PBF 9 kap. påföres sökanden  
 en byggsanktionsavgift med totalt 172 

312 kr för att ha påbörjat åtgärden utan startbesked 
 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-09-23  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att byggsanktionsavgiften sätts ned 
till 25% då bedömning görs att avgiften i detta fall inte står i rimlig proportion 
till den överträdelse som har begåtts 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Byggsanktionsavgiften sätts ned till 25%  
 Med stöd av PBL 11 kap. 53 § samt PBF 9 kap. påföres byggnadens 

ägare  en byggsanktionsavgift 
med totalt 43 078 kr för att ha påbörjat åtgärden utan startbesked 

Debitering 
Sanktionsavift 43 078 kr 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-09-23

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-09-23

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 
 

Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00
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§ 460  
 
TUNNERSTAD 1:8 (LYCKEVÄGEN 1)  Oanmäld installation 
eldstad/rökkanal 
BL 2021-002172     

Sammanfattning 
Installation av eldstad på befintlig rökkanal, utan startbesked. 
 
Besiktningsprotokoll avseende installation av eldstad, daterad 2021-08-16  
(braskamin) inkom till Stadsbyggnadskontoret 2021-08-17 
 
Bygglovavdelningen skickade 2021-08-17 en skrivelse till fastighetsägaren för  
att ge möjlighet om att inkomma med förklaring. Efter kommunicering med  

  framkom att installationen är utförd utan startbesked.  
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse    2021-08-30 
Ärendebeskrivning     2021-08-30 
Översiktskarta skala 1:2000   2021-08-30 
Sotarintyg      2021-08-17 
Övrigt Uträkning sanktionsavgift   2021-08-19 
Epostmeddelande     2021-08-29 
Yttrande      2021-08-29 
Situationsplan/tomtkarta     2021-08-29 
Planritning      2021-08-29 
 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Med stöd av PBL 11 kap. 53 § samt PBF 9 kap. påföres fastighetsägare 
 en sanktionsavgift med totalt 4 760 kr för att ha         

påbörjat installationen  

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-09-23  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

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

 en sanktionsavgift med totalt 4 760 kr för att ha         
påbörjat installationen  
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Debitering 
Sanktionsavgift 4 760 kr 

 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
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 in-
te prövas. 

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00
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§ 461  
 
Redovisning av ej tidigare anmälda förrättningar 
 

Redovisning av ej tidigare anmälda förrättningar inkommer från Anders Samu-
elsson (C), Jan Sidenvall (L), Eric Sjöberg (M), Christopher Stock (MP) och 
Thomas Olofsson (KD) och Niklas Sigvardsson (S). 

Förtroendevalda som deltog vid stadsbyggnadsnämndens besiktning den 20 
september kl 13:00-16:10 enligt nedan. 
Anders Samuelsson (C), Björn Andersson (SD), Ann-Marie Dahl (KD), Niklas 
Sigvardsson (S) och Jan Sidenvall (L).
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§ 462  
 
Övriga ärenden 
 

Sammanträdespunkten utgår då inga övriga ärenden anmälts till sammanträdet.




