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Plats och tid Sessionssalen, Västra Storgatan 16, Jönköping kl. 08:30 – 11:30 samt 12:30-17:10 
Förtroendevalda deltar under hela sammanträdet där ej annat anges 

Beslutande Anders Samuelsson (C), ordförande  
Niklas Sigvardsson (S) 
Fatime Elezi (S) 
Leif Regnér (S) jäv §388 
Marianne Johansson (S)  
Jan Sidenvall (L) 
Christopher Stock (MP) 
Nils Helmersson (S) ist f Leif R §388 

 

Thomas Olofsson (KD) ist f Gabriella Lönn  
Ann-Marie Dahl (KD) 
Bengt Regné (M) 
Eric Sjöberg (M) ist f Jonas Hallin  
Per Allan Axén (M) ist f Johnny Lilja (M) 
Johan Edvardsson (SD) ist f Roland  
Hagström  

Övriga närvarande Mohammed Salah (S)  
Bayda Aldoori (S) 
Eric Hedlund (L) 

       

Utses att justera Eric Sjöberg  

Justeringens plats och tid stadsbyggnadskontoret, Jönköpings 
kommun 2021-09-01 Paragrafer  343-404 

Underskrifter Sekreterare   
  Pernilla Thor  

 Ordförande   
  Anders Samuelsson  

 Justerande   
 Eric Sjöberg   

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

Organ Stadsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-08-26 
 

Datum för anslags uppsättande 2021-09-02 Datum för anslags nedtagande 2021-09-23 

Förvaringsplats för protokollet Stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun 

Underskrift   
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Övriga närvarande 
 
Henrik Zetterholm, utvecklings- och trafikchef 
Ingrid Fjordhult, bygglovingenjör 
Jenny Ameziane, verksamhetschef bygglovsadministration 
Joakim Dalstrand, bygglovingenjör 
Julia Cederbrandt, trafikplanerare 
Kajsa Starck, verksamhetschef 
Katarina Bröms, stadsbyggnadsdirektör 
Linnéa Månberg, stf nämndsekreterare/bygglovhandläggare 
Liselott Johansson, planchef 
Madeleine Käll, projektledare 
Martin Månsson, planarkitekt 
Pernilla Thor, förvaltningssekreterare/nämndsekreterare 
Samuel Nyström , räddningschef 
Sandra Broström, kommunekolog 
Solveig Lönnervall, planarkitekt 
Stefan Lind, chef översiktlig planering 
Sofie Frisk, näringslivsutvecklare stadskontoret 
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Innehåll  
  

§ 343 Protokollets justering 
 

 

§ 344 Information från Räddningstjänsten 
 

 

§ 345 Information från Staben 
 

 

§ 346 Information från Översiktlig planering 
 

 

§ 347 Information från Utvecklings- och trafikavdelningen 
 

 

§ 348 Medborgarförslag om att anlägga en cykelväg längs 
med väg 185 

 

 

§ 349 Medborgarförslag om trafiksäkerheten på Södra Apol-
lovägen i Jönköping 

 

 

§ 350 Avsiktsförklaring Trafikplats Ljungarum 
 

 

§ 351 Information från Planavdelningen 
 

 

§ 352 Ansökan om planbesked för Nordpolen 6 och 7 
Beslut om planbesked  

 

 

§ 353 Detaljplan för Öggestorp 1:22  
Beslut om samråd 

 

 

§ 354 Detaljplan för Sandagymnasiet 1, stadsplan för del av 
stadsägomoråde 1208 m fl Huskvarna  
Beslut om granskning 

 

 

§ 355 Redovisning av inkomna meddelanden till stadsbygg-
nadsnämnden 

 

 

§ 356 Redovisning av stadsbyggnadsnämndens delegations-
beslut 

 

 

§ 357 Information från Bygglovavdelningen 
 

 

§ 358 ÖLMSTADS-HÅKNARP 1:1 (HÅKNARP 4)  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

 

 

§ 359 VRIXLÖSA 4:34 (VRIXLÖSA VÄSTERGÅRD 19) 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

 

 

§ 360 SIGNESBO 7:7  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
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§ 361 VRETAHOLM 6:7 (VRETAHOLM DAMMEN 6) 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

 

 

§ 362 EKEBERG 4:1 (EKEBERGS GÅRD 2)  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

 

 

§ 363 KÄLLARP 1:3 (HYLTENA 50)  
Förhandsbesked för nybyggnad av industribyggnad 

 

 

§ 364 NORRAHAMMARS-MÅNSTORP 2:6  
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus 

 

 

§ 365 VÄDERBERG 3:1 (VÄDERBERG 1)  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

 

 

§ 366 SKÄRSTADS-SÄBY 6:1  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

 

 

§ 367 VÄSTRABY 2:44  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

 

 

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

 

 

§ 369 ÖDESTUGU-TOLARP 3:1 (TOLARP 1)  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

 

 

§ 370 ÖDESTUGU-FALLA 1:4 (FALLA 5)  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

 

 

§ 371 BOGLA 2:1 (BOGLA 10)  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

 

 

§ 372 UTGÅR KORSARP 1:4 (KORSARP 14)  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

 

 

§ 373 JÄRSTORP 2:1 (JÄRSTORPS PRÄSTGÅRD 1)  
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus 

 

 

§ 374 DUNARP 1:10  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

 

 

§ 375 UTGÅR STORA VÄSTANSJÖ 1:1  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

 

 

§ 376 ÖDESTUGU-ÅNARYD 1:4 (ÅNARYD 2)  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och 
garage 
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§ 377 JÄRA 2:3 (VÄSTRA JÄRA 12)  
Förhandsbesked för nybyggnad av lagerbygg-
nad/showroom 

 

 

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

 

 

§ 379 FLASKEBO 4:1  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med 
garage 

 

 

§ 380 TRÅNGHALLA 3:272 (UDDEBERGSVÄGEN 10) 
Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus 

 

 

§ 381 BANKERYD 2:7 (BJÖRNEBERGSVÄGEN 121) 
Strandskyddsdispens för nybyggnad av plank 

 

 

§ 382 ÖGGESTORPS-MÅLEN 3:53 (MÅLEN 26)  
Strandskyddsdispens för anläggande av brygga 

 

 

§ 383 ESBJÖRNARP 1:5 (ESBJÖRNARP 10)  
Bygglov för ändrad användning av del av ekonomi-
byggnad 

 

 

§ 384 TENHULT 9:1 (VILLAVÄGEN 5)  
Bygglov för ändring av flerfamiljshus till tvåbostads-
hus (fasad-/konstruktion-/ventilationsändring) 

 

 

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

 

 

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

 

 

§ 387 ÅSELE 9 (EKSJÖGATAN 7)  
Bygglov för uppförande av plank 

 

 

§ 388 VÅRDAREN 5 (HUSARGATAN 4)  
Bygglov för utvändig ändring av kontorsbyggnad 

 

 

§ 389 ATTARP 2:167 (KORTEBOVÄGEN 30)  
Bygglov för nybyggnad av vårdbyggnad samt kom-
plementbyggnad 

 

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN 
Stadsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-08-26 

6   

 

Justerandes sign 
   

Utdragsbestyrkande 

 

§ 390 GRANITEN 19 (BARNARPSGATAN 9)  
Bygglov för fasadändring och tidsbegränsat bygglov 
för ändrad användning av affärs- och kontorshus 

 

 

§ 391 OKTETTEN 37 (BIRKEDALSGATAN 10)  
Bygglov för fasadändring av enbostadshus 

 

 

§ 392 LAMPAN 6 (Bellmansgatan 4)  
Bygglov för utvändig ändring av flerfamiljshus (tak-
kupa) 

 

 

§ 393 ROSENLUND 2:1 (ELMIAVÄGEN 10)  
Bygglov för uppsättande av fristående digital skyltpe-
lare 

 

 

§ 394 VÄSTER 1:36 (JÄRNVÄGSGATAN 4)  
Bygglov för uppsättande av fristående digital skyltpe-
lare 

 

 

§ 395 VÄSTER 1:1  
Bygglov för uppsättande av fristående digital skylt. 

 

 

§ 396 LEKERYD 8:98 (RINGVÄGEN 27)  
Bygglov för ändrad användning av övrigt (samlingslo-
kal) till förskola, förlängning av tidsbegränsat bygglov 
t.o.m. 2025-06-30 

 

 

§ 397 REVISORN 4 (LINAS GATA 9)  
Bygglov för uppförande av plank 

 

 

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

 

 

§ 399 RAVINEN 17 (PROSTKVARNSGATAN 36)  
Bygglov för uppförande av mur 

 

 

§ 400 PLOGEN 29 (ROGBERGAVÄGEN 73)  
Bygglov för fasadändring av enbostadshus 

 

 

§ 401 BARNARP 1:105  
Bygglov för nybyggnad av kiosk, förrådsbod m.m. 
(tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2023-01-31) 

 

 

§ 402 STENSHOLM 1:496  
Bygglov för tillbyggnad av rad/kedjehus 
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§ 403 Redovisning av ej tidigare anmälda förrättningar 
 

 

§ 404 Övriga ärenden 
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§ 343  
 
Protokollets justering 
Stadsbyggnadsnämndens protokoll justeras onsdag den 1 september klockan 
11:00 av ordförande Anders Samuelsson (C) och Eric Sjöberg (M) med  
Niklas Sigvardsson (S) och Bengt Regné (M) som ersättare. 
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§ 344  
 
Information från räddningstjänsten 
 

Räddningschef Samuel Nyström summerar sommarens händelser vad gäller 
räddningstjänsten. 
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§ 345  
 
Information från sbk stab 
 

Stadsbyggnadsdirektör Katarina Bröms informerar om att hon slutar sin tjänst 
på stadsbyggnadskontoret.
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§ 346  
 
Information från avdelningen för översiktlig planering 
 
Stefan Lind, avdelningschef översiktlig planering, presenterar Sandra  
Broström, nyanställd kommunekolog. 

Stefan Lind informerar om det pågående arbetet med Utbyggnadsstrategi 
200 000 invånare i Jönköpings kommun.
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§ 347  
 
Information från utvecklings- och trafikavdelningen 
 

Henrik Zetterholm, avdelningschef utvecklings- och trafikavdelningen  
presenterar två nya medarbetare.  
Julia Cederbrandt, trafikplanerare och Madeleine Käll, projektledare.
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§ 348  
 
Medborgarförslag om att anlägga en cykelväg längs med väg 185 
Stbn/2020:401   512  

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit om önskemål om att bygga en gång- och 
cykelbana mellan Bottnaryd och Mullsjö utefter väg 185. Enligt förslagslämna-
ren är det mycket tung trafik och i princip inga vägrenar, vilket gör det farligt 
att cykla på vägen. Det finns inte heller någon kollektivtrafik på sträckan vilket 
gör att boende helt är hänvisade till bil. 
 
Den aktuella sträckan på väg 185 går mellan Bottnaryd och Mullsjö, varav 7 
km Jönköpings och 11 km i Mullsjö kommun. Hela sträckan är statlig väg. 
  
Kommunen har möjlighet att lämna förslag till Trafikverket och Regionen om 
vilka cykelvägar vi anser ska prioriteras i den regionala planen. Tillsammans 
med övriga kommuner i Regionen samt Trafikverkets förslag tas sedan planen 
fram. I ett pågående arbete har Jönköpings kommun tagit med bl.a. denna 
sträckan som en statlig väg inom kommunen som har behov av cykelväg. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om att anlägga en gång- och cykelbana längs med väg 185 
Tjänsteskrivelse 2021-06-07 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
 Stadsbyggnadskontoret föreslår att dialog fortsatt förs med Trafikverket 

och regionen om vilka cykelvägar vi anser ska prioriteras i den regiona-
la planen. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-08-26  
Yrkanden 
Bengt Regné yrkar för Moderaterna att beslutstexten formuleras enligt  
följande. 

Dialog fortsätter föras mellan Stadsbyggnadskontoret, Trafikverket och Region 
Jönköpings län om vilka cykelvägar vi anser ska prioriteras i den regionala pla-
nen. 
 
Ordförande tillstyrker Bengt Regnés yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Dialog fortsätter föras mellan Stadsbyggnadskontoret, Trafikverket och 

Region Jönköpings län om vilka cykelvägar vi anser ska prioriteras i 
den regionala planen. 
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Beslutet expedieras till: 
Förslagsställaren, kommunstyrelsens diarium 
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§ 349  
 
Medborgarförslag om trafiksäkerheten på Södra Apollovägen i     
Jönköping 
Stbn/2020:359   512  

Sammanfattning 
Det bor många barnfamiljer längs med Södra Apollovägen vilket innebär att 
många barn vistas/leker i området, hastighetsgränsen på Södra Apollovägen är 
40 km/h men oftast kör bilar med avsevärt högre hastighet än tillåten. Önske-
mål om övergångställe och fartdämpning mellan Birger Jarlsgatan och Birka-
gatan. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag  2020:359 
Tjänsteskrivelse 2021-06-08 
 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut:  

 Medborgarförslaget avslås. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-08-26  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Medborgarförslaget avslås. 

Reservationer 
Christopher Stock (MP) reserverar sig mot beslutet med följande motivering. 

Miljöpartiet anser att denna Medborgarförslag är befogat p g a de många kant-
parkerade bilar längs gatans östra sidan. En positiv sak är dock att vägen är 
skyltat med 40 km/tim till skillnad från en del av södra sidan av Kungsängsvä-
gen vid närbeläget bostadsområde av samma namn (kv Vingpennan) där has-
tigheten för all trafik – inkluderande stombussar – är skyltat till 60 km/tim. Här 
måste all trafik samsas med in- och utsvängande kantparkerade fordon samt 
byggtrafik från Tellusgatan. 

Miljöpartiet anser dock att Medborgarförslag för ökat trafiksäkerhet på Södra 
Apollovägen - som är en relativ kraftig nerförsbacke för trafik i direkt anslut-
ning till kantparkerade fordon - är väl motiverad och att Stadsbyggnadskonto-
rets trafik- och utvecklingsavdelningens rekommendation om avslag är beklag-
ligt.  
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Beslutet expedieras till: 
Förslagsställaren, kommunstyrelsens diarium
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§ 350  
 
Avsiktsförklaring Trafikplats Ljungarum 
Stbn/2021:320   511  

Sammanfattning 
Trafikverket har under 2020-2021 genomfört en utredning där man har studerat 
en ombyggnation av E4 Trafikplats Ljungarum. Syftet med åtgärden är att till-
skapa ökad kapacitet och framkomlighet för den nationella trafiken, samt mins-
ka risken för incidenter och stopp i trafiken. Stadsbyggnadskontoret har delta-
git i arbetet för att säkerställa att utformningen möjliggör en anslutning av 
Barnhemsgatan och att Trafikplatsen i stort anpassas till pågående stadsom-
vandling i så stor utsträckning som möjligt.  

Trafikverket har tagit fram ett förslag till avsiktsförklaring för att säkerställa att 
Jönköpings kommun kommer att genomföra de delar av Barnhemsgatans an-
slutning till Trafikplats Ljungarum som kommer att ägas och förvaltas av Jön-
köpings kommun.  

Stadsbyggnadskontoret föreslår att avsiktsförklaring mellan Jönköpings kom-
mun och Trafikverket gällande E4 Trafikplats Ljungarum godkänns. 
 
Beslutsunderlag 
Avsiktsförklaring Trafikplats Ljungarum, anslutning Barnhemsgatan 
Tjänsteskrivelse 2021-08-17 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Förslag till kommunstyrelsen: 

 Avsiktsförklaring mellan Jönköpings kommun och Trafikverket  
gällande E4 Trafikplats Ljungarum godkänns. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-08-26  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Protokollsanteckning 
Bengt Regné (M) lämnar följande protokollsanteckning. 

Moderaterna ser principiellt positivt på åtgärden. Även om denna avsiktsförkla-
ring inte är juridiskt bindande är vi kritiska till hur ordförande väljer att presen-
tera ärendet för nämnden inför beslutet.  
Avsiktsförklaringen säger bland annat;  

Åtgärd 3:  
Anpassning av omgivande kommunal infrastruktur. En möjlig utformning av 
åtgärderna har i ett tidigt skede skissats på för att kunna genomföra kost-
nadsuppskattningar och bedöma genomförbarheten.  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-08-26

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

och  
Finansiering 
Avsikten är att Kommunen står för 100% av kostnaderna för åtgärderna i 
denna avsiktsförklaring.  

  
Beslutsunderlaget innehåller ingenting av ovan nämnda kostnadsuppskattning-
ar eller skisser på tänkta utformningsalternativ.  
 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Avsiktsförklaring mellan Jönköpings kommun och Trafikverket  

gällande E4 Trafikplats Ljungarum godkänns. 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 351  
 
Information från planavdelningen 
 

Sammanträdespunkten utgår då ingen information från planavdelningen  
föreligger.
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§ 352  
 
Ansökan om planbesked för Nordpolen 6 och 7 Beslut om             
planbesked 
Stbn/2021:73   214  

Sammanfattning 
Ansökan om planbesked har inkommit till Stadsbyggnadskontoret 2021-02-11 
gällande en avstyckning av fastigheterna Nordpolen 6 och Nordpolen 7 i tre 
nya fastigheter avsedda för nybyggnation av tre friliggande bostadshus. 

Stadsbyggnadskontoret anser i enlighet med 2 kap. 6a § plan- och bygglagen 
att nybyggnation av bostadsbyggnader ska lokaliseras till mark som är lämpad 
för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenhet för män-
niskors hälsa. Eftersom det för tillfället saknas forskning som visar effekterna 
är av långvarig exponering av idrottsplatsbuller samt vilka skyddsåtgärder som 
föreslås som inte innebär en större begränsning av verksamhetsutövningen på 
Jordbrovallen att försiktighetsprincipen för gälla. Stadsbyggnadskontoret anser 
därför att det inte är lämpligt och föreslår att ge negativt planbesked. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-08-18 
Underlag för planbesked 2021-08-18 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Negativt planbesked lämnas för fastigheterna Nordpolen 6 och       
Nordpolen 7. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-08-26  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Negativt planbesked lämnas för fastigheterna Nordpolen 6 och         

Nordpolen 7. 

 

Beslutet expedieras till: 
sökande
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§ 353  
 
Detaljplan för Öggestorp 1:22 Beslut om samråd 
Stbn/2017:280   214  

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för framtida etablering av ytkrävande 
verksamhet; lagerlokal, handel, bilservice eller bensinstation inom fastigheten 
Öggestorp 1:22. Detaljplanen reglerar möjlig utbredning av byggnation, högsta 
tillåtna höjd för bebyggelse och lämplig placering av infart. I nära anslutning till 
fastigheten ligger Riksväg 31/40 och Jönköpingsbanan som båda är leder för 
transport av farligt gods. För att det ska vara lämpligt att etablera någon av ovan 
nämnda verksamheter på platsen ställer detaljplanen krav på bebyggelsens 
konstruktion. Särskilt skyddsavstånd regleras för bensinstation. 

Beslutsunderlag 
Planbeskrivning 2021-08-17 
Plankarta 2021-08-17 
Undersökning av miljöpåverkan checklista 2021-08-17 
Tjänsteskrivelse 2021-08-17 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Detaljplanen för Öggestorp 1:22, daterad 2021-08-17, godkänns för 
samråd 

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

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-08-26  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Detaljplanen för Öggestorp 1:22, daterad 2021-08-17, godkänns för 

samråd 
 Stadsbyggnadsnämnden finner, utifrån dagens kännedom av projektets 

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

Beslutet expedieras till: 
Akten.



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-08-26

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 354  
 
Detaljplan för Sandagymnasiet 1, stadsplan för del av stads-         
ägomoråde 1208 m fl Huskvarna Beslut om granskning 
Stbn/2019:79   214  

Sammanfattning 
Planförslaget innebär att befintlig skolverksamhet i Huskvarna får utökad 
byggrätt för att möjliggöra nybyggnation av nytt högstadium. 
 
Beslutsunderlag 
Plankarta 2021-08-18 
Planbeskrivning 2021-08-18 
Samrådsredogörelse 2021-08-18 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ändring av detaljplan fastställd som stadsplan för del av stadsägoområ-
de 1208 m. fl. i Huskvarna (Huskvarna Högstadium), daterad  
2021-08-18, godkänns för granskning.  

 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-08-26  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Protokollsanteckning 
Sverigedemokraterna lämnar följande protokollsanteckning. 

Trafiksituationen på Öxnehagaleden och Birkagatan är redan i rådande läge 
stundtals kaosartad med långa bilköer som följd. När det nu planeras för än mer 
elever på Sandagymnasiet samt den pågående utbyggnationen av fler boenden i 
Öxnehaga så kommer trycket att öka än mer. Då det av bullerskäl dessutom 
kommer att byggas ett 3 meter högt plank utmed skolans område tätt placerat 
till nämnda gator så kommer sikten och därmed trafiksäkerheten försämras. 
Korsningen Birkagatan och Datorgatan är också i behov av en cirkulationsplats 
då Engelska skolan har många yngre elever som skjutsas till skolan och även 
här uppstår bilköer redan idag. Vägen Wadmans linje där det skall byggas än 
mer parkeringsplatser för Sandagymnasiet får också bättre förutsättningar med 
en gemensam cirkulationsplats med Datorgatan och Birkagatan.  
Cirkulationsplatser ger bättre trafikflöden och bättre säkerhet i mötet mellan 
trafiken och fotgängare 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot att detta inte tas med i planeringen för 
Sandagymnasiet och Yrkar på att det redan nu skall planeras och byggas cirku-
lationsplatser för att förbättra säkerheten och trafikflödena. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-08-26

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ändring av detaljplan fastställd som stadsplan för del av stadsägoområ-

de 1208 m. fl. i Huskvarna (Huskvarna Högstadium), daterad  
2021-08-18, godkänns för granskning.  

Reservationer 
Johan Edvardsson (SD) och Moderaterna reserverar sig mot beslutet. 

Beslutet expedieras till: 
Akten



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-08-26

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 355  
 
Redovisning av inkomna meddelanden till stadsbyggnadsnämnden 
Stbn/2020:13   000  

Beslutsunderlag 
Förteckning över inkomna meddelande att redovisa 2021-08-26 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-08-26  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att Förteckning över inkomna  
meddelande att redovisa 2021-08-26 godkänns.   
  
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Förteckning över inkomna meddelande att redovisa 2021-08-26 
godkänns 

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-08-26

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 356  
 
Redovisning av stadsbyggnadsnämndens delegationsbeslut 
Stbn/2020:12   000  

Beslutsunderlag 
Förteckning över anmälda delegationsbeslut 2021-08-26 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-08-26  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att Förteckning över anmälda  
delegationsbeslut 2021-08-26 godkänns. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut  
 Förteckning över anmälda delegationsbeslut 2021-08-26 godkänns 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden  2021-08-26

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 357  
 
Information från bygglovavdelningen 
 

 Bygglovchef Anna Klahr presenterar en ny medarbetare, Joakim 
Dalstrand, bygglovhandläggare samt att Kajsa Starck tillträtt som ny 
verksamhetschef. 

 Jenny Ameziane, verksamhetschef och Sofie Frisk, näringslivsutveckla-
re Jönköpings kommun presenterar NKI, Nöjd Kund Index, för bygg-
lovavdelningen. 
 
 

 Anna Klahr och bygglovhandläggare Ingrid Fjordhult  
informerar om gestaltning på landsbygden.  

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-08-26  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att med utgångspunkt från diskussio-
nen på nämnden ges förvaltningen i uppdrag att i samråd med stadsbyggnads-
nämndens presidium ta fram ett dokument som behandlar ”råd och riktlinjer” 
kopplade till gestaltningsfrågor på landsbygden. 
Detta dokument är tänkt att beslutas i stadsbyggnadsnämnden och ska kunna 
vara en vägledning i hanteringen av dessa frågor i myndighetsutövningen och 
även som information till medborgare och andra som berörs av dessa frågor. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Med utgångspunkt från diskussionen på nämnden ges förvaltningen i 

uppdrag att i samråd med stadsbyggnadsnämndens presidium ta fram 
ett dokument som behandlar ”råd och riktlinjer” kopplade till gestalt-
ningsfrågor på landsbygden. 
Detta dokument är tänkt att beslutas i stadsbyggnadsnämnden och ska 
kunna vara en vägledning i hanteringen av dessa frågor i myndighetsut-
övningen och även som information till medborgare och andra som  
berörs av dessa frågor. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-08-26

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 358  
 
ÖLMSTADS-HÅKNARP 1:1 (HÅKNARP 4) Förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus 
BL 2021-001177     

Sammanfattning 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastighet Ölmstad-Håknarp 
1:1 (Håknarp 4). Den aktuella platsen ligger ca 2 km nordväst om Ölmstads 
Kyrka. Förutsättningarna på marken bedöms vara blandskog med lätt kuperad 
och stenig terräng. Stadsbyggnadskontorets tillstyrker ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-06-16 
Ärendebeskrivning  2021-06-16 
Översiktskarta   2021-06-02 
Sammanställning e-tjänst   2021-05-19 
Situationsplan/tomtkarta   2021-05-19 
Planritning    2021-05-19 
Fasadritning    2021-05-19 
Fotografi Bild 1  2021-06-11 
Fotografi Bild 2  2021-06-11 
Fotografi Bild 3  2021-06-11 
Yttrande granne  2021-06-16 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-
skrivning. 

 Debitering 5 712 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-08-26  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-

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

 
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. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-08-26

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

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

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

Ett beviljat förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden för-
rän bygglov sökts och beviljats. I samband med ansökan om bygglov ska kon-
trollansvarig anges.  

Samråd med bygglovavdelningen bör ske innan bygglov söks för anpassning 
enligt villkor avseende utformning och gestaltning av bebyggelsen för att väl 
passa in i landskapsbilden.  

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

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

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

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

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2021-05-19 och beslut 
beräknas att fattas 2021-08-26. Det innebär att handläggningen överskrider 
lagstadgad period med 5 veckor. Avgiften reduceras med 2856 kr - med stöd av 
12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900).  

Debitering 
5 712 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: 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-08-26

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Grannar med erinran, fastighet Gudmunderyd 1:19 
  
Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
  
Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
 

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-08-26

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 2021-08-26

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 359  
 
VRIXLÖSA 4:34 (VRIXLÖSA VÄSTERGÅRD 19) Förhandsbesked 
för nybyggnad av enbostadshus 
BL 2021-001159     

Sammanfattning 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastighet Vrixlösa 4:34, del 
av. Den aktuella platsen ligger ca 1,7 km norr från Brahek kyrka på Visingsö. 
Förutsättningarna på marken bedöms vara jordbruksmark. Stadsbyggnadskon-
toret avstyrker ansökan.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-06-08 
Ärendebeskrivning   2021-06-08 
Översiktskarta skala 1:5000 2021-06-07 
Sammanställning e-tjänst   2021-05-17 
Situationsplan/tomtkarta   2021-05-17 
Karta ortofoto  2021-06-07 
Fotografi    2021-06-07 
Remissvar   2021-06-28 
Remissvar   2021-06-29 
Yttrande från sökande  2021-07-16 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

 Debitering 5712 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-08-26  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked kan inte tillåtas med motivering enligt 

ärendebeskrivning. Ansökan avslås 
 Debitering 5712 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

 
Villkor 
I samråd med bygglovavdelningen skall bebyggelsen ges en utformning enligt 
traditionell lantlig stil som i volym och färg är väl anpassad till tomtplatsen och 
landskapsbilden.  

Taket skall förses med tegelröda takpannor, eller med annat som stadsbygg-
nadsnämnden prövar lämpligt. 
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Giltighetstid 
Beslutet gäller i två år från den dag då förhandsbeskedet vunnit laga kraft och 
är bindande för stadsbyggnadsnämnden vid den kommande bygglovsprövning-
en, om ansökan görs inom denna tid.  

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

Ett beviljat förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden för-
rän bygglov sökts och beviljats. I samband med ansökan om bygglov ska kon-
trollansvarig anges. Samråd med bygglovavdelningen bör ske innan bygglov 
söks för anpassning enligt villkor avseende utformning och gestaltning av be-
byggelsen för att väl passa in i landskapsbilden.  

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

Ansökan om lantmäteriförrättning bör ske snarast efter att förhandsbesked be-
viljats och fått laga kraft. För ny adress på landet tag kontakt med lantmäteriav-
delningen, Helen Lerge 036-10 52 94.  

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

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2021-05-17 och beslut 
beräknas att fattas 2021-08-26 Det innebär att handläggningen överskrider 
lagstadgad period med 5 veckor. Avgiften reduceras med 2856 kr - med stöd av 
12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Debitering 
5712 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 2021-08-26

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 2021-08-26

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 360  
 
SIGNESBO 7:7 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
BL 2021-001384     

Sammanfattning 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastighet Signesbo 7:7, del 
av. Den aktuella platsen ligger ca 3,5 km sydöst om Haurida kyrka. Stadsbygg-
nadskontorets tillstyrker ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-07-13 
Ärendebeskrivning   2021-07-13 
Översiktskarta   2021-07-13 
Sammanställning e-tjänst   2021-06-10 
Situationsplan/tomtkarta   2021-06-10 
Situationsplan/tomtkarta   2021-06-10 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-
skrivning. 

 Debitering 7426 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-08-26  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Bengt Regné (M) instämmer i ordförandes yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-

skrivning. 
 Debitering 7 426 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

Reservationer 
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet med följande motivering. 

intrycket att ansökan handla om ett bostadshus medan kartan tyder på att ambi-
tionen från sökande om TVÅ enbostadshus!  
Miljöpartiet notera att Stadsbyggnadskontoret vill bevilja ansökan och anser 
den aktuella platsen som lämplig trots att en (befintlig?) enskild väg måste be-
arbetas och justeras. Det är och förblir oklart från de utskickade handlingarna 
om en av dessa enbostadshus har redan beviljats.  

Miljöpartiet är fullt medveten om brist på villatomter i kommunen och kommu-
nens oförmåga att tillhandahålla tillräckliga många sådana. Mot denna bak-
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grund anser Miljöpartiet att man måste räkna med att den nu gällande etable-
ring sluta inte med en eller två hus utan kan leda till ansökningar om flera hus 
intill platsen. Detta skulle väcka frågan för Stadsbyggnadsnämnden om hållba-
ra vatten och avloppslösning(ar) samt senare krav på detaljplanläggning. Dess-
utom utgör detta förslag samt ev ytterligare byggnader på denna höjd ett onö-
digt intrång i landskapsbilden.  
Miljöpartiet har i princip inget emot begränsad kompletterande byggnation på 
landsbygden, särskild när den är direkt knuten till t ex ’generationsskifte’ inom 
livskraftigt jordbruk och/eller där den utgör en del av s.k. sammanhållen be-
byggelse. 
Däremot är Miljöpartiet emot och/eller tveksam till etableringar av ny fritids- 
och permanentbebyggelse samt spekulativa satsningar på jordbruksmark 
och/eller i närhet av naturkänsliga områden. Partiet är särskild emot för sam-
hället omotiverade etableringar i isolerade lägen eller öppna landskapsavsnitt, 
samt emot oplanerad expansion av små grupper av bebyggelse när alternativa 
lägen i direkt anslutning till eller helst inom befintliga bebyggelsegrupper 
finns.  

Villkor 
I samråd med bygglovavdelningen skall bebyggelsen ges en utformning enligt 
traditionell lantlig stil som i volym och färg är väl anpassad till tomtplatsen och 
landskapsbilden.  

Taket skall förses med tegelröda takpannor, eller med annat som stadsbygg-
nadsnämnden prövar lämpligt. 

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

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

Ett beviljat förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden för-
rän bygglov sökts och beviljats. I samband med ansökan om bygglov ska kon-
trollansvarig anges. Samråd med bygglovavdelningen bör ske innan bygglov 
söks för anpassning enligt villkor avseende utformning och gestaltning av be-
byggelsen för att väl passa in i landskapsbilden. 

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

Ansökan om lantmäteriförrättning bör ske snarast efter att förhandsbesked be-
viljats och fått laga kraft. För ny adress på landet tag kontakt med lantmäteriav-
delningen, Helen Lerge 036-10 52 94. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-08-26

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2021-06-10 och beslut 
beräknas att fattas 2021-08-26. Det innebär att handläggningen överskrider 
lagstadgad period med 2 veckor. Avgiften reduceras med 1142 kr - med stöd av 
12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). 

Debitering 
7 426 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 2021-08-26

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 2021-08-26

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 361  
 
VRETAHOLM 6:7 (VRETAHOLM DAMMEN 6) Förhandsbesked 
för nybyggnad av enbostadshus 
BL 2021-000386     

Sammanfattning 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastighet Vretaholm 6:7. 
Den aktuella platserna ligger ca 1,8 km nordöst om Gränna kyrka. Stadsbygg-
nadskontorets tillstyrker ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-07-14 
Ärendebeskrivning   2021-07-14 
Översiktskarta  2021-03-03 
Sammanställning e-tjänst   2021-02-24 
Situationsplan/tomtkarta   2021-02-24 
Fotografi Bild 1  2021-07-07 
Fotografi Bild 2  2021-07-07 
Remissvar MHK  2021-07-12 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-
skrivning. 

 Debitering 5712 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-08-26  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Bengt Regné (M) och Jan Sidenvall (L) instämmer i ordförandes yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-

skrivning. 
 Debitering 5712 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

 
Villkor 
I samråd med bygglovavdelningen skall bebyggelsen ges en utformning enligt 
traditionell lantlig stil som i volym och färg är väl anpassad till tomtplatsen och 
landskapsbilden.  

Taket skall förses med tegelröda takpannor, eller med annat som stadsbygg-
nadsnämnden prövar lämpligt. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-08-26

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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

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

Ett beviljat förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden för-
rän bygglov sökts och beviljats. I samband med ansökan om bygglov ska kon-
trollansvarig anges. Samråd med bygglovavdelningen bör ske innan bygglov 
söks för anpassning enligt villkor avseende utformning och gestaltning av be-
byggelsen för att väl passa in i landskapsbilden.  

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

Ansökan om lantmäteriförrättning bör ske snarast efter att förhandsbesked be-
viljats och fått laga kraft. För ny adress på landet tag kontakt med lantmäteriav-
delningen, Helen Lerge 036-10 52 94. 

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

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2021-02-24 och beslut 
beräknas att fattas 2021-08-29. Det innebär att handläggningen överskrider 
lagstadgad period med 17 veckor. Avgiften reduceras med 2856 kr - med stöd 
av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900).  

Debitering 
5712 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 2021-08-26

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 2021-08-26

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 362  
 
EKEBERG 4:1 (EKEBERGS GÅRD 2) Förhandsbesked för nybygg-
nad av enbostadshus 
BL 2021-001196     

Sammanfattning 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastighet Ekeberg 4:1 (Eke-
bergs gård 2). Den aktuella platsen ligger ca 3,9 km söder om Ekhagens Kyrka. 
Förutsättningarna på marken bedöms vara blandskog med plan fuktig/sank-
mark. Stadsbyggnadskontorets tillstyrker ansökan 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-06-17 
Ärendebeskrivning   2021-06-17 
Översiktskarta  2021-06-17 
Sammanställning e-tjänst   2021-05-20 
Situationsplan/tomtkarta   2021-05-20 
Situationsplan/tomtkarta   2021-05-20 
Ansökan om förhandsbesked 2021-05-20 
Fotografi Bild 1  2021-06-11 
Fotografi Bild 2  2021-06-11 
Fotografi Bild 3  2021-06-11 
Remissvar   2021-06-23 
Remissvar    2021-07-02 
Remissvar   2021-07-03 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-
skrivning. 

 Debitering 5712 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-08-26  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Bengt Regné (M) instämmer i ordförandes yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-

skrivning. 
 Debitering 5712 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-08-26

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Reservationer 
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet med följande motivering. 

Miljöpartiet notera att Stadsbyggnadskontoret föreslog att ansökan skulle bevil-
jas trotts sin relativa närhet till en större skjutbana samt att själva tomten är 
idag sankmark. Miljöpartiet anser det också lite obegriplig att Miljö- och hälso-
skyddsnämnden har inga synpunkter om etableringens närhet till Ryttens Mos-
se skjutbana. Skjutbana etablerades på Ryttens Mosse en gång i tiden p g a sitt 
läge trots att skjutningar idag hörs över stora delar av södra Jönköping.  
Miljöpartiet anser vidare att den närbelägen fastighet inte borde ha tillåtits och 
att ytterligare en bostad gör saken vare sig bättre eller rätt!  
Miljöpartiet är dock fullt medveten om brist på villatomter och kommunens 
oförmåga att tillhandahålla tillräckliga många sådana. Mot denna bakgrund an-
ser Miljöpartiet att man måste räkna med att etablering utifrån denna ansökan 
sluta inte med detta hus utan kan möjligt väl innebär flera ansökningar längs 
tillfartsvägen. Detta kan väcka frågan om hållbara vatten och avloppslös-
ning(ar) samt senare krav på detaljplanläggning. 
Miljöpartiet har i princip inget emot begränsad kompletterande byggnation på 
landsbygden, särskild när den är direkt knuten till t ex ’generationsskifte’ inom 
livskraftigt jordbruk och/eller där den utgör en del av s.k. sammanhållen be-
byggelse.  
Däremot är Miljöpartiet emot och/eller tveksam till etableringar av ny fritids- 
och permanentbebyggelse samt spekulativa satsningar på jordbruksmark 
och/eller i närhet av natur- och landskapskänsliga områden. Partiet är särskild 
emot för samhället omotiverade etableringar i enskilda isolerade lägen som 
denna ansökan, samt även emot oplanerad expansion av små grupper av bebyg-
gelse när alternativa lägen i direkt anslutning till eller helst inom befintliga be-
byggelsegrupper finns.  

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

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

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

Ett beviljat förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden för-
rän bygglov sökts och beviljats. I samband med ansökan om bygglov ska kon-
trollansvarig anges. Samråd med bygglovavdelningen bör ske innan bygglov 
söks för anpassning enligt villkor avseende utformning och gestaltning av be-
byggelsen för att väl passa in i landskapsbilden. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-08-26

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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

Ansökan om lantmäteriförrättning bör ske snarast efter att förhandsbesked be-
viljats och fått laga kraft. För ny adress på landet tag kontakt med lantmäteriav-
delningen, Helen Lerge 036-10 52 94. 

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

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2021-05-20 och beslut 
beräknas att fattas 2021-08-26. Det innebär att handläggningen överskrider 
lagstadgad period med 5 veckor. Avgiften reduceras med 2856 kr - med stöd av 
12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900).  

Debitering 
5712 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, fastigheterna:  
Ekeberg 4:5 
Ekeberg 4:11 
Ekeberg 4:13 
Västra Fagerslätt 5:2 
 

Följande meddelas:  
Berörda grannar och sakägare  

Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-08-26

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 2021-08-26

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 363  
 
KÄLLARP 1:3 (HYLTENA 50) Förhandsbesked för nybyggnad av 
industribyggnad 
BL 2021-001234     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av industribyggnad på fastighe-
ten Källarp 1:3. 

Stadsbyggnadskontoret föreslår att ansökan om förhandsbesked avslås ef-
tersom området är utpekat som nyexploateringsområde, enligt gällande över-
siktsplanen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-07-14 
Ärendebeskrivning   2021-07-14 
Yttrande   2021-06-29 
Ansökan   2021-05-26 
Perspektivsritning   2021-05-26 
Perspektivsritning   2021-05-26 
Ortofoto    2021-05-26 
Ortofoto    2021-05-26 
Perspektivsritning   2021-05-26 
Remissvar   2021-08-02 

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 2021-08-26  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked kan inte tillåtas med motivering enligt 

ärendebeskrivning. Ansökan avslås. 
 Debitering 8568 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

 
Debitering 
8568 kr  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-08-26

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-08-26

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 2021-08-26

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 364  
 
NORRAHAMMARS-MÅNSTORP 2:6 Förhandsbesked för nybygg-
nad av tre enbostadshus 
BL 2021-001283     

Sammanfattning 
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus på fastighet Norraham-
mars-Månstorp 2:6, del av. Den aktuella platsen ligger ca 1,5 km väster om 
Missionskyrkan i Hovslätt. Stadsbyggnadskontorets tillstyrker ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-07-12 
Ärendebeskrivning   2021-07-12 
Översiktskarta  2021-06-29 
Karta    2021-06-02 
Karta    2021-06-02 
Ansökan    2021-06-02 
Fotografi Bild 1  2021-07-02 
Fotografi Bild 2  2021-07-02 
Fotografi Bild 3  2021-07-02 
Remissvar    2021-07-08 
Remissvar    2021-07-15 
Remissvar    2021-07-21 
Remissvar    2021-07-23 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-
skrivning. 

 Debitering 6 854 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-08-26  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Bengt Regné (M) instämmer i ordförandes yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-

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

Reservationer 
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet med följande motviering. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-08-26

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Miljöpartiet notera att Stadsbyggnadskontoret föreslog att ansökan skulle bevil-
jas trotts att den i princip strider mot kommunens policy att ny bebyggelse ska 
ligger i anslutning till befintlig bebyggelse. Miljöpartiet anser också utifrån 
kartmaterial att Stadsbyggnadskontorets redogörelse i ärendebeskrivning att 
den avsedd placering ligger ’nära’ befintlig bebyggelse är att tänja något på 
verkligheten! 
Miljöpartiet är fullt medveten om brist på villatomter i kommunen och kommu-
nens oförmåga att tillhandahålla tillräckliga många sådana.  Utifrån detta har 
Miljöpartiet i princip inget emot begränsad kompletterande byggnation på 
landsbygden, särskild när den är direkt knuten till t ex ’generationsskifte’ inom 
livskraftigt jordbruk och/eller där den utgör en del av s.k. sammanhållen be-
byggelse. 
Däremot är Miljöpartiet emot och/eller tveksam till etableringar av ny fritids- 
och permanentbebyggelse samt spekulativa satsningar på jordbruksmark 
och/eller i närhet av natur- eller landskapskänsliga områden. Partiet är särskild 
emot för samhället omotiverade etableringar i enskilda isolerade lägen som 
denna ansökan, samt emot oplanerad expansion av små grupper av bebyggelse 
när alternativa lägen i direkt anslutning till eller helst inom befintliga bebyggel-
segrupper finns.  

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

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

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

Ett beviljat förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden för-
rän bygglov sökts och beviljats. I samband med ansökan om bygglov ska kon-
trollansvarig anges. Samråd med bygglovavdelningen bör ske innan bygglov 
söks för anpassning enligt villkor avseende utformning och gestaltning av be-
byggelsen för att väl passa in i landskapsbilden. 

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

Ansökan om lantmäteriförrättning bör ske snarast efter att förhandsbesked be-
viljats och fått laga kraft. För ny adress på landet tag kontakt med lantmäteriav-
delningen, Helen Lerge 036-10 52 94. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-08-26

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2021-06-02 och beslut 
beräknas att fattas 2021-08-26. Det innebär att handläggningen överskrider 
lagstadgad period med 3 veckor. Avgiften reduceras med 1714 kr - med stöd av 
12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). 

Debitering 
6 854 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, fastigheter  
Norrahammars-Månstorp 2:6  
Norrahammars-Månstorp 2:9  
Norrahammars-Månstorp 1:4  
Norrahammars-Månstorp 1:25  
Norrahammars-Månstorp 2:8  
Norrahammars-Månstorp 2:2 
  
Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
  
Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
 

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-08-26

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 2021-08-26

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 365  
 
VÄDERBERG 3:1 (VÄDERBERG 1) Förhandsbesked för nybygg-
nad av enbostadshus 
BL 2021-001194     

Sammanfattning 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastighet Väderberg 3:1 
(Väderberg 1). Den aktuella platsen ligger ca 1,2 km nordväst om Ölmstads 
Kyrka. Förutsättningarna på marken bedöms vara blandskog med plan mark på 
vissa delar närmast norra infartsvägen och lätt kuperad längre in på fastigheten. 
Stadsbyggnadskontorets tillstyrker ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-06-16 
Ärendebeskrivning   2021-06-16 
Översiktskarta  2021-06-11 
Sammanställning e-tjänst   2021-05-20 
Fotografi Bild 1  2021-06-11 
Fotografi Bild 2   2021-06-11 
Fotografi Bild 3  2021-06-11 
Situationsplan/tomtkarta   2021-07-14 
Remissvar   2021-06-19 
Remissvar   2021-06-27 
Remissvar   2021-07-01 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-
skrivning. 

 Debitering 5 712 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-08-26  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Bengt Regné (M) instämmer i ordförandes yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-

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

Reservationer 
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet med följande motviering. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-08-26

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Miljöpartiet vill anmärka om den oklara ärendebeskrivning man möts av som 
ledamot i stadsbyggnadsnämnden. Både ärenderubriken, sammanfattning, ären-
debeskrivning och redogörelse för ärendet ger intryck av att ansökan gäller ett 
bostadshus medan kartan och andra stycken i Stadsbyggnadskontorets motive-
ring anger att avsikten från sökande är att delar upp platsen i TRE tomter!  
Miljöpartiet notera också att Stadsbyggnadskontoret föreslog att ansökan skulle 
beviljas trotts att den i princip strider mot kommunens policy att ny bebyggelse 
ska ligger i anslutning till befintlig bebyggelse. Miljöpartiet anser även utifrån 
ärendets kartmaterial att Stadsbyggnadskontorets beskrivning i redogörelsen 
för ärendebeskrivning att den avsedd placering ligger ’intill’ befintlig bebyg-
gelse är att tänja något på verkligheten! ’Nära befintlig bebyggelse’ hade nog 
varit en bättre beskrivning.  
Eftersom Miljöpartiet är fullt medveten om brist på villatomter i kommunen 
och kommunens oförmåga att tillhandahålla tillräckliga många sådana har Mil-
jöpartiet i princip inget emot begränsad kompletterande byggnation på lands-
bygden, särskild när den är direkt knuten till t ex ’generationsskifte’ inom livs-
kraftigt jordbruk och/eller där den utgör en del av s.k. sammanhållen bebyggel-
se.  
Däremot är Miljöpartiet emot och/eller tveksam till etableringar av ny fritids- 
och permanentbebyggelse samt spekulativa satsningar på jordbruksmark 
och/eller i närhet av natur- eller landskapskänsliga områden. Partiet är särskild 
emot för samhället omotiverade etableringar i enskilda isolerade lägen, samt 
oplanerad expansion av små grupper av bebyggelse när alternativa lägen i di-
rekt anslutning till eller helst inom befintliga bebyggelsegrupper finns. 

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

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

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

Ett beviljat förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden för-
rän bygglov sökts och beviljats. I samband med ansökan om bygglov ska kon-
trollansvarig anges. Samråd med bygglovavdelningen bör ske innan bygglov 
söks för anpassning enligt villkor avseende utformning och gestaltning av be-
byggelsen för att väl passa in i landskapsbilden. 

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-08-26

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Asökan om lantmäteriförrättning bör ske snarast efter att förhandsbesked bevil-
jats och fått laga kraft. För ny adress på landet tag kontakt med lantmäteriav-
delningen, Helen Lerge 036-10 52 94.  

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

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2021-05-20 och beslut 
beräknas att fattas 2021-08-26. Det innebär att handläggningen överskrider 
lagstadgad period med 5 veckor. Avgiften reduceras med 2856 kr - med stöd av 
12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). 

Debitering 
5 712 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, fastigheter  
Ölmstads-Tokeryd 3:5 & 3:9 
Ölmstads-Tokeryd 3:13 
Ölmstads-Tokeryd 4:7 
  
Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
  
Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
 

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-08-26

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 2021-08-26

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 366  
 
SKÄRSTADS-SÄBY 6:1 Förhandsbesked för nybyggnad av enbo-
stadshus 
BL 2021-000964     

Sammanfattning 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastighet Skärstads-Säby 
6:1, del av. Den aktuella platsen ligger ca 5 km sydväst om Skärstads kyrka.  
Stadsbyggnadskontorets tillstyrker ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-08-16 
Ärendebeskrivning   2021-08-16 
Översiktskarta  2021-07-01  
Sammanställning e-tjänst   2021-04-23 
Situationsplan/tomtkarta   2021-04-23 
Fotografi Bild 1  2021-07-07 
Fotografi Bild 2  2021-07-07 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-
skrivning. 

 Debitering 5712 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-08-26  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-

skrivning. 
 Debitering 5712 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

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

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-08-26

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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

Ett beviljat förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden för-
rän bygglov sökts och beviljats. I samband med ansökan om bygglov ska kon-
trollansvarig anges. Samråd med bygglovavdelningen bör ske innan bygglov 
söks för anpassning enligt villkor avseende utformning och gestaltning av be-
byggelsen för att väl passa in i landskapsbilden. 

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

Ansökan om lantmäteriförrättning bör ske snarast efter att förhandsbesked be-
viljats och fått laga kraft. För ny adress på landet tag kontakt med lantmäteriav-
delningen, Helen Lerge 036-10 52 94.  

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

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2021-05-04 och beslut 
beräknas att fattas 2021-08-26. Det innebär att handläggningen överskrider 
lagstadgad period med 7 veckor. Avgiften reduceras med 2856 kr - med stöd av 
12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). 

Debitering 
5712 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 2021-08-26

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 2021-08-26

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 367  
 
VÄSTRABY 2:44 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
BL 2021-000907     

Sammanfattning 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastighet Västraby 2:44. 
Den aktuella platsen ligger ca 3 km söder om Jönköpings miljöhanteringspunkt 
utanför Tenhult och ca 11 km väster om Torsvik. Förutsättningarna på marken 
bedöms vara betesmark med odlingsrösen. Stadsbyggnadsnämnden återremitte-
rade ärendet 2021-06-17 för besiktning. Stadsbyggnadskontoret avstyrker ansö-
kan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-08-17 
Översiktskarta  2021-08-17 
Sammanställning e-tjänst   2021-04-18 
Situationsplan/tomtkarta   2021-04-18 
Fotografi    2021-04-18 
Karta översiktskarta  2021-05-04 
Fotografi    2021-05-07 
Fotografi    2021-05-07 
Sammanställning e-tjänst   2021-05-30 
Markplaneringsritning   2021-05-30 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

 Debitering 5712 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-08-26  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att förhandsbesked beviljas med  
motivering enligt nedan. 

Motiv till sökt byggnation är att möjliggöra generationsskifte då det är sonen 
till markägarna som ska bygga. Brukningsenhetens huvudsakliga inriktning är 
fårskötsel.  
Fastigheten har en långsmal utformning som gör att det inte finns plats för yt-
terligare byggnation i omedelbar anslutning till byns övriga byggnader. Den 
sökta platsen består av dålig betesmark med mycket berg i dagen. Byggnation 
här innebär ingen avskärmning av annan betesmark. 
Finns en intern väg för brukningsenheten nästan fram till den aktuella platsen. 
Krävs nyanläggning av väg den allra sista biten mellan två brukningstegar.  
Sökande åtar sig att utforma kompensation och tillskapa ny betesmark vid två 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-08-26
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områden som innebär en större yta än den som ianspråktas för den sista väg-
sträckan. Det handlar främst om att återställa tidigare betesmark från sly och 
sankmark. 
Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget att ett positivt förhandsbesked i 
detta fall innebär en lämplig användning av markresurser. 

Bengt Regné (M) instämmer i ordförandes yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ovanståen-

de yrkande. 
 Debitering 5 712 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

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

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

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

Ett beviljat förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden för-
rän bygglov sökts och beviljats. I samband med ansökan om bygglov ska kon-
trollansvarig anges. Samråd med bygglovavdelningen bör ske innan bygglov 
söks för anpassning enligt villkor avseende utformning och gestaltning av be-
byggelsen för att väl passa in i landskapsbilden.  

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

Ansökan om lantmäteriförrättning bör ske snarast efter att förhandsbesked be-
viljats och fått laga kraft. För ny adress på landet tag kontakt med lantmäteriav-
delningen, Helen Lerge 036-10 52 94. 

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

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2021- 04-18 och beslut 
beräknas fattas 2021-08-26. Det innebär att handläggningen överskrider 
lagstadgad period. Avgiften reduceras med 2856kr - med stöd av 12 kap. 8 a § 
plan- och bygglagen (2010:900). 
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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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§ 368  
 
VÄSTRABY 2:10 (VÄSTRABY 31) Förhandsbesked för nybyggnad 
av enbostadshus 
BL 2021-000475     

Sammanfattning 
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus på fastighet Västraby 2:10, 
del av. De aktuella platserna ligger ca 5,8 km nordväst om Ödestugu kyrka. 
Tomt 1 och 2 ligger tillsammans och marken består av nyligen avverkad skog. 
Den aktuella platsen för tomt 2 utgörs av betesmark. Stadsbyggnadskontorets 
tillstyrker ansökan för tomt 1 och 2 samt avstyrker ansökan för tomt 3. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2021-07-13 
Ärendebeskrivning    2021-07-13 
Översiktskarta    2021-06-30 
Sammanställning e-tjänst    2021-03-04 
Situationsplan/tomtkarta tomt 1 & 2  2021-06-30 
Situationsplan/tomtkarta tomt 3  2021-06-30 
Fotografi Bild 1 tomt 3   2021-07-02 
Fotografi Bild 2 tomt 3   2021-07-02 
Fotografi Bild 3 tomt 3   2021-07-02 
Fotografi Bild 4 tomt 2   2021-07-02 
Fotografi Bild 5 tomt 1   2021-07-02 
Yttrande     2021-08-17 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om förhandsbesked tomt 1 och 2 beviljas med motivering en-
ligt ärendebeskrivning. 

 Ansökan om förhandsbesked tomt 3 avslås med motivering enligt ären-
debeskrivning. 

 Debitering 8568 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-08-26  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att ärendet återremitteras för besikt-
ning på plats. 

Bengt Regné (M) instämmer i ordförandes yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ärendet återremitteras för besiktning på plats. 
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Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

Överklagandet ska ha kommit till Stadsbyggnadsnämnden inom tre vec-
kor från den dag då klaganden fick del av beslutet, annars kan ärendet 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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§ 369  
 
ÖDESTUGU-TOLARP 3:1 (TOLARP 1) Förhandsbesked för ny-
byggnad av enbostadshus 
BL 2021-000807     

Sammanfattning 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastighet Ödustugu-tolarp 
3:1, del av. Den aktuella platsen ligger ca 3 km nordöst om Ödustugu kyrka.  
Stadsbyggnadskontorets tillstyrker ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-08-17 
Ärendebeskrivning  2021-08-17 
Ansökan   2021-04-09 
Situationsplan/tomtkarta  2021-04-27 
Fotografi   2021-05-07 
Fotografi   2021-05-07 
Fotografi   2021-05-07 
Situationsplan/tomtkarta  2021-06-03 
Översiktskarta  2021-06-03 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-
skrivning. 

 Debitering 5 712 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-08-26  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-

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

Reservationer 
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet med följande motivering. 

Miljöpartiet notera att Stadsbyggnadskontoret föreslog att ansökan skulle bevil-
jas trotts att den i princip strider mot kommunens policy att ny bebyggelse ska 
ligger i anslutning till befintlig bebyggelse.  
Enligt Stadsbyggnadskontorets redogörelse för ärendet vill man ge ett positiv 
förhandsbesked trots en besiktning på plats och att platsen enligt redogörelse 
ligger circa 1 km från befintlig bebyggelse. På så sätt strider etableringen på 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-08-26

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

denna isolerade plats enligt Miljöpartiet mot kommunens strävan att ny bebyg-
gelse ska ligger i anslutning till befintlig bebyggelse.  
Eftersom Miljöpartiet är fullt medveten om brist på villatomter i kommunen 
och kommunens oförmåga att tillhandahålla tillräckliga många sådana har Mil-
jöpartiet i princip inget emot begränsad kompletterande byggnation på lands-
bygden, särskild när den är direkt knuten till t ex ’generationsskifte’ inom livs-
kraftigt jordbruk och/eller där den utgör en del av s.k. sammanhållen bebyggel-
se. Så verkar inte fallet här.  
Miljöpartiet är även emot och/eller tveksam till etableringar av ny fritids- och 
permanentbebyggelse samt spekulativa satsningar på jordbruksmark och/eller i 
närhet av natur- eller landskapskänsliga områden. Partiet är särskild emot för 
samhället omotiverade etableringar i enskilda isolerade lägen som i detta fall, 
samt oplanerad expansion av små grupper av bebyggelse när alternativa lägen i 
direkt anslutning till eller helst inom befintliga bebyggelsegrupper finns. 

Villkor 
I samråd med bygglovavdelningen skall bebyggelsen ges en utformning enligt 
traditionell lantlig stil som i volym och färg är väl anpassad till tomtplatsen och 
landskapsbilden.  

Taket skall förses med tegelröda takpannor, eller med annat som stadsbygg-
nadsnämnden prövar lämpligt 

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

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

Ett beviljat förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden för-
rän bygglov sökts och beviljats. I samband med ansökan om bygglov ska kon-
trollansvarig anges. Samråd med bygglovavdelningen bör ske innan bygglov 
söks för anpassning enligt villkor avseende utformning och gestaltning av be-
byggelsen för att väl passa in i landskapsbilden. 

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

Ansökan om lantmäteriförrättning bör ske snarast efter att förhandsbesked be-
viljats och fått laga kraft. För ny adress på landet tag kontakt med lantmäteriav-
delningen, Helen Lerge 036-10 52 94. 

Som sökanden har du skyldighet att begära om eventuell arkeologisk utredning 
hos Länsstyrelsen.  
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Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2021-04-09 och beslut 
beräknas fattas 2021-08-26. Det innebär att handläggning inte skett inom 
lagstadgad period. 

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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§ 370  
 
ÖDESTUGU-FALLA 1:4 (FALLA 5) Förhandsbesked för nybygg-
nad av enbostadshus 
BL 2021-000725     

Sammanfattning 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastighet Ödestugu-Falla 
1:4 (Falla 5). Den aktuella platsen ligger ca 4 km sydöst från Ödestugu kyrka. 
Förutsättningarna på marken bedöms vara betesmark med odlingsrösen. Stads-
byggnadskontoret avstyrker ansökan.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2021-08-17  
Ärendebeskrivning   2021-08-17  
Översiktskarta   2021-05-18  
Sammanställning e-tjänst   2021-03-30  
Situationsplan/tomtkarta   2021-03-30  
Fotografi    2021-03-30  
Fotografi    2021-03-30  
Beskrivning    2021-04-12  
Fotografi    2021-05-07  
Fotografi    2021-05-07  
Yttrande    2021-05-31  
Yttrande    2021-05-31  
Yttrande    2021-05-31 
Fotografi    2021-08-15  
Fotografi    2021-08-15  
Fotografi    2021-08-15  
Fotografi    2021-08-15  
Fotografi    2021-08-15  
Fotografi    2021-08-15  

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. 
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STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-08-26  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att förhandsbesked beviljas med 
nedanstående motivering. 

Motiv till byggnation är att möjliggöra generationsskifte då det är sonen till 
markägarna som ska bygga.  
Den sökta platsen ligger i direkt anslutning till byn Falla och övrig samlad be-
byggelse. Platsen ligger också i direkt anslutning till befintlig väg som har en 
utfart till den större vägen som leder fram till byn Falla.  
Betesmark tas i anspråk. Dock innebär det ingen avskärmning av annan betes-
mark då det fortsatt går att beta runt den aktuella platsen.  
Sökande åtar sig att utforma kompensation och tillskapa ny betesmark på vid 
två områden som innebär en större yta än den som ianspråktas. Det handlar 
främst om att återställa tidigare betesmark från skog och sly.  
Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget att ett positivt förhandsbesked i 
detta fall innebär en lämplig användning av markresurser. 

Johan Edvardsson (SD) instämmer i ordförandes yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ovanståen-

de yrkande. 
 Debitering 5 712 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

 
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.  
  
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 
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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. 
   
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. 
  
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 med REK: 
Sökanden 
  
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Fastighetsägare 
  
Beslutet annonseras inte i Post- och Inrikes Tidningar. 
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Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00
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§ 371  
 
BOGLA 2:1 (BOGLA 10) Förhandsbesked för nybyggnad av enbo-
stadshus 
BL 2021-000748     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 
Bogla 2:1, del av.  
Den aktuella platsen är belägen ca 800 m rakt öster om Rogberga kyrka och ligger 
strax utanför Bogla by. Marken består av jordbruksmark i ett öppen jordbruksland-
skap. Platsen ligger ca 270 m väster om järnvägsspår mellan Huskvarna-Nässjö. 
Stadsbyggnadsnämnden återremitterade ärendet för besiktning. Stadsbyggnads-
kontoret avstyrker förslaget.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-08-16 
Ärendebeskrivning   2021-08-16 
Trafikverket, remissvar  2021-07-02 
Översiktskarta  2021-05-05 
Sammanställning e-tjänst   2021-04-05 
Ortofoto    2021-04-05 
Översiktskarta skala 1:5000 2021-04-05 
Situationsplan/tomtkarta   2021-04-05 
Fotografi    2021-04-05 
Fotografi    2021-04-05 
Brev    2021-04-05 
Fotografi    2021-04-05 
Fotografi    2021-04-05 
Fotografi    2021-04-05 
Brev    2021-04-22 

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 2021-08-26  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att förhandsbesked beviljas med 
nedanstående motivering. 

Den aktuella fastigheten Backgården är tillsammans med Skattegården och Hu-
lugården en av tre ursprungliga gårdar i Bogla. Ingen avstyckning är hittills 
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gjord på denna fastighet.  
Motiv till byggnation är att möjliggöra generationsskifte då det är dottern till 
markägarna som ska bygga. Brukningsenhetens huvudsakliga inriktning är får-
skötsel. Ett samarbete sker med Tenhults Naturbruksgymnasium som har får-
skötseln här som en del i undervisningen och även arrenderar delar av fastighe-
tens areal.  
Det sökta läget är på gårdplanen på platsen för den gamla ladugårdgrunden 
som tidigare brunnit ned. Den ytan som tas i anspråk för byggnation används i 
praktiken inte som jordbruksmark.  
Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget att ett positivt förhandsbesked i 
detta fall innebär en lämplig användning av markresurser. 

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

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt             

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

Reservationer 
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet med följande motivering. 

Miljöpartiet stödja Stadsbyggnadskontoret föreslag att ansökan skulle avslås 
eftersom den aktuella platsen ligger strax utanför Bogla by. Det verkar dock 
delade meningar om platsen består av jordbruksmark eller utgörs av en riven 
lada.  
Bogla by har exploaterat kraftig de senaste 20 åren varför behov av en detalj-
planeläggning har blivit alltmer akut för att styra upp situationen. Även en håll-
bar lösning på VA-frågan måste ordnas på inte alltför lång sikt.  
Eftersom Miljöpartiet är fullt medveten om brist på villatomter i kommunen 
och kommunens oförmåga att tillhandahålla tillräckliga många sådana har Mil-
jöpartiet i princip inget emot begränsad kompletterande byggnation på lands-
bygden, särskild när den är direkt knuten till t ex ’generationsskifte’ inom ny 
eller befintlig livskraftigt jordbruk - som påstås gäller i detta fall (fårskötsel) - 
och/eller där den utgör en del av s.k. sammanhållen bebyggelse.  
Miljöpartiet är dock emot och/eller tveksam till etableringar av ny fritids- och 
permanentbebyggelse samt spekulativa satsningar på jordbruksmark och/eller i 
närhet av natur- eller landskapskänsliga områden. Partiet är särskild emot för 
samhället omotiverade etableringar i enskilda isolerade lägen, samt oplanerad 
expansion av små grupper av bebyggelse när alternativa lägen i direkt anslut-
ning till eller helst inom befintliga bebyggelsegrupper finns.  
Miljöpartiet hade förhoppningen att sökande skulle kunna knyta husets place-
ring än mer till den befintliga bybildningen istället för den nu föreslagna fort-
satt extern utvidgning av Bogla. 

Villkor 
Taket ska utformas som sadeltak och förses med tegelröda takpannor, eller med 
annat som stadsbyggnadsnämnden prövar lämpligt. 
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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. 
  
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 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 
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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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§ 372  
 
KORSARP 1:4 (KORSARP 14) Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus 
BL 2021-000382     

Sammanträdespunkten utgår från dagens sammanträde. 
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§ 373  
 
JÄRSTORP 2:1 (JÄRSTORPS PRÄSTGÅRD 1) Förhandsbesked 
för nybyggnad av tre enbostadshus 
BL 2021-000849     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus på fastighe-
ten Järstorp 2:1. 
 
Fastigheten ligger inom områdesbestämmelser för kulturmiljö samt tätortsnära 
zon vilket innebär att det inte är möjligt med byggnation utan krav på detaljpla-
neläggning. I området har en hög exploatering skett utan detaljplanering. Den 
aktuella platsen som består av ett nyligen avverkad skogsområde, ligger inte in-
till befintlig väg. Därför föreslår Stadsbyggnadskontoret att ansökan om för-
handsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus avslås.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-08-11 
Ärendebeskrivning   2021-08-11 
Yttrande från sökande  2021-08-11 
Yttrande från sökande  2021-08-02 
Fotografi    2021-06-14 
Karta    2021-04-13 
Ortofoto    2021-04-13 
Följebrev    2021-04-13 
Ansökan    2021-04-13 
Ortofoto    2021-04-13 
Fotografi    2021-05-10 
Skrivelse    2021-05-10 
Fotografi    2021-05-10 

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 2021-08-26  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Jan Sidenvall (L) instämmer i ordförandens yrkande. 
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Bengt Regné yrkar för Moderaterna ett positivt förhandsbesked. 

Sverigedemokraterna instämmer i Moderaternas yrkande. 

Ordföranden 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. 

Reservationer 
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 
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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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§ 374  
 
DUNARP 1:10 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
BL 2020-002308     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för ett enbostadshus. Den aktuella platsen lig-
ger ca 10 km nordöst om Ölmstad kyrka, intill sjön Bunn. Marken på den aktu-
ella platsen består av sly och delvis produktiv jordbruksmark. Stadsbyggnads-
kontoret avstyrker ansökan 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-08-13 
Ärendebeskrivning   2021-08-13 
Översiktskarta skala 1:2000 2021-06-07 
Sammanställning e-tjänst   2020-11-06 
Fotografi    2020-11-06 
Fotografi    2020-11-06 
Fotomontage   2020-11-06 
Fotomontage   2020-11-06 
Fotomontage   2020-11-06 
Fotomontage   2020-11-06 
Brev    2020-11-06 
Situationsplan/tomtkarta   2020-11-06 
Fotografi    2021-01-29 
Skrivelse    2021-02-22 
Karta ortofoto  2021-03-26 
Skrivelse    2021-04-08 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

 Debitering 5 676kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-08-26  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att förhandsbesked beviljas med 
nedanstående motivering. 

Stadsbyggnadsnämndens ordförande och 2:e vice ordförande har varit och be-
siktat platsen 2021-05-15 och då kommunicerat med sökande. 
Motiv till byggnation är att möjliggöra generationsskifte då det är sonen till 
markägarna som ska bygga.  
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Sökande har efter dialog justerat sitt sökta läge och flyttat platsen något så att 
den nu tydligt ligger utanför gränsen för strandskydd. Den inritade tomten har 
också gjorts större så att den uppfyller kraven på minsta tomtyta för avstyck-
ning. 
Konsekvensen av detta är att en mindre del av åkermarken tas i anspråk. Sö-
kande har då förbundit sig att kompensera detta genom att utöka åkermarken i 
södra delen av samma skifte där det även varit åkermark inte alltför lång tid 
tillbaka. Sammantaget innebär detta att den brukningsvärda åkermarken blir 
mer omfattande än före den sökta åtgärden. 
Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget att ett positivt förhandsbesked i 
detta fall innebär en lämplig användning av markresurser. 

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

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ovanståen-

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

 
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.  
  
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. 
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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 ta kontakt med lantmäteriavdelningen, Helen Lerge 
036-10 52 94. 
  
Som sökanden har du skyldighet att begära om eventuell arkeologisk utredning 
hos Länsstyrelsen. 
 

Debitering 
5 676 kr  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Sökande 
Fastighetsägare 
   
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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§ 375  
 
STORA VÄSTANSJÖ 1:1 Förhandsbesked för nybyggnad av         
enbostadshus 
BL 2021-000795     

Sammanträdespunkten utgår från dagens sammanträde.
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§ 376  
 
ÖDESTUGU-ÅNARYD 1:4 (ÅNARYD 2) Förhandsbesked för ny-
byggnad av enbostadshus och garage 
BL 2020-002595     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus och garage. 
Platsen ligger söder om Tenhult och väster om Lovsjön och utgörs av jord-
bruksmark. Sökande har inkommit med information om kompensationsåtgär-
der. Stadsbyggnadsnämnden återremitterade ärendet, daterat 2021-04-22. 
Stadsbyggnadskontoret avstyrker ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-08-17 
Ärendebeskrivning   2021-08-17 
Översiktskarta  2021-08-17 
Karta    2021-05-25 
Karta ortofoto  2021-03-26 
Remissvar, granne  2021-01-08 
Kartutdrag    2020-12-15 
Kartutdrag    2020-12-15 
Bilaga    2020-12-15 
Skrivelse    2020-12-15 
Fasadritning    2020-12-15 
Ansökan    2020-12-15 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

 Debitering 5 676kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-08-26  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att förhandsbesked beviljas med 
nedanstående motivering. 

Motiv till byggnation är att möjliggöra generationsskifte då det är sonen till 
markägarna som ska bygga.  
Sökande har efter dialog justerat sitt sökta läge och flyttat platsen som tidigare 
låg på en mindre åkermark. Det nya läget är nu justerat österut bort från åker-
marken och ianspråktar tar nu bara en mindre del av betesmark för tomt och 
vägangöring.  
Sökande har åtagit sig att kompensera genom att skapa nu betesmark som sam-
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mantaget utgör en större yta än den som ianspråktas. Den nya ytan sammanbin-
der också åkermarken i väster med övrig betesmark så att tomtplatsen inte in-
nebär någon avskärning av betesmark.  
Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget att ett positivt förhandsbesked i 
detta fall innebär en lämplig användning av markresurser. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ovanståen-

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

 
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 förrän 
bygglov sökts och beviljats. I samband med ansökan om bygglov ska kontrollansvarig 
anges.  
  
När du fått ett positiv förhandsbesked måste du ha en dialog med bygglovavdelningen 
om byggnadens utformning, innan du söker bygglov. Byggnader utanför planlagt om-
råde ska till storlek och utformning anpassas till tomten, landskapsbilden  och den tra-
ditionella lantliga miljön. Innan du tar fram ritningar till din ansökan om bygglov, ta 
kontakt med oss på bygglovavdelningen för att diskutera utformningen. Du kontaktar 
oss via www.jonkoping.se/bygglov, sökord: kontakta bygglovavdelningen. Skriv ditt 
diarienummer när du skriver din fråga. 
  
Tillstånd för enskild VA-anläggning ska sökas hos Miljö- och hälsoskyddskontoret.   
  
Om en ny fastighet ska bildas prövas läget för dess gränser av lantmäterimyndigheten 
i en lantmäteriförrättning. Ansökan om lantmäteriförrättning bör göras så snart som 
möjligt efter att förhandsbesked beviljats och beslutet har fått laga kraft, bifoga be-
slutshandlingarna 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 
5 676kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Sökande 
Fastighetsägare 
   
Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
  
Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
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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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§ 377  
 
JÄRA 2:3 (VÄSTRA JÄRA 12) Förhandsbesked för nybyggnad av 
lagerbyggnad/showroom 
BL 2021-000516     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av lagerbyggnad/showroom på 
fastigheten Jära 2:3. Den aktuella platsen strax norr om R40, ca 8 km väster om 
Bottnaryd och ca 6 km öster om Axamo flygplats. Platsen ligger inom farligt 
godsled och riksintresse för väg. Exploateringen är så pass omfattade att den 
bedöms kräva detaljplan. Sökande har inkommit med yttrande. 

Stadsbyggnadskontoret bedömer ansökan inte förenlig med gällande lagstift-
ning och översiktsplan, och föreslår att ansökan avslås. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-08-13 
Ärendebeskrivning   2021-08-13 
Fullmakt   2021-08-08 
Yttrande   2021-08-08  
E-postmeddelande  2021-08-08 
Yttrande, Trafikverket  2021-07-23 
Översiktskarta  2021-04-23 
Ortofoto    2021-03-01 
Ansökan    2021-03-01 
Yttrande    2021-03-17 
Situationsplan/tomtkarta   2021-03-17 
Karta    2021-03-17 
Fotografi intill rv40  2021-04-23 
Fotografi Skog  2021-04-23 
Fotografi    2021-04-23 

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 2021-08-26  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Johan Edvardsson (SD) yrkar positivt förhandsbesked. 
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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. 

Reservationer 
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  
Kontaktperson  
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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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§ 378  
 
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 exploa-
tering skett utan detaljplanering. Platsen är belägen ca 650 m sydöst om Jär-
storps kyrka och består av kuperad betesmark samt ligger inte intill befintlig 
väg. Därför föreslår Stadsbyggnadskontoret att ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus avslås. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-07-19 
Ärendebeskrivning   2021-07-19 
Översiktskarta  2021-03-18 
Beskrivning bilaga till ansökan 2021-03-18 
Fotografi    2021-03-18 
Ansökan    2021-03-18 
Fotografi    2021-04-12 
Fotografi    2021-04-12 
Fotografi    2021-04-12 
Fotografi    2021-04-12 

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 2021-08-26  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att ärendet återremitteras för besikt-
ning på plats. 

Bengt Regné (M) instämmer i ordförandes yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ärendet återremitteras för besiktning på plats. 
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Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

Överklagandet ska ha kommit till Stadsbyggnadsnämnden inom tre vec-
kor från den dag då klaganden fick del av beslutet, annars kan ärendet 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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§ 379  
 
FLASKEBO 4:1 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
med garage 
BL 2021-000865     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus  
med garage på fastigheten Flaskebo 4:1, del av.  
Fastigheten är belägen 2,7 km sydväst om Bankeryds kyrka och ca 250 m  
sydväst om riksväg 26/47. Marken består främst av öppet produktiv  
jordbruksmark. Avsedd placering ligger intill befintlig bebyggelse i direkt  
anslutning till bebyggelse men på jordbruksmark. Sökande har i sin ansökan  
meddelat att man har för avsikt att göra kompensationsåtgärder för att kunna  
bygga på den aktuella platsen.  
 
Stadsbyggnadskontoret avstyrker ansökan. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-07-30 
Ärendebeskrivning   2021-07-30 
Remissvar MHK  2021-06-09 
Kartutdrag    2021-04-14 
Situationsplan/tomtkarta   2021-04-14 
Skrivelse    2021-04-14 
Ortofoto    2021-04-14 
Karta    2021-04-16 
Ortofoto    2021-04-23 
Situationsplan/tomtkarta   2021-04-23 
Ansökan    2021-04-23 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

-  Debitering 8 568kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige.  

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-08-26  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att förhandsbesked beviljas med 
nedanstående motivering. 

Stadsbyggnadsnämnden har genomfört besiktning på plats 2021-06-14. Den 
sökta platsen är en lucktomt bredvid två andra tomter som fått bygglov i relativ 
närtid. Vägangöring sker på samma sätt som till de två granntomterna.  
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Den jordbruksmark som tas i anspråk är i praktiken avskuren från övrig jord-
bruksmark på brukningsenheten som en följd av de tidigare två beviljade bygg-
loven och saknar därför i praktiken värde för brukningsenheten.  
Sökande har utfäst sig att genomföra kompensation i form av nyodling av jord-
brukningsmark motsvarande minst samma yta. Dessa kompensationsåtgärder är 
redan påbörjade.  
Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget att ett positivt förhandsbesked i 
detta fall innebär en lämplig användning av markresurser. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
- Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt  

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

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 förrän 
bygglov sökts och beviljats. I samband med ansökan om bygglov ska kontrollansvarig 
anges.  
  
När du fått ett positiv förhandsbesked måste du ha en dialog med bygglovavdelningen 
om byggnadens utformning, innan du söker bygglov. Byggnader utanför planlagt om-
råde ska till storlek och utformning anpassas till tomten, landskapsbilden  och den tra-
ditionella lantliga miljön. Innan du tar fram ritningar till din ansökan om bygglov, ta 
kontakt med oss på bygglovavdelningen för att diskutera utformningen. Du kontaktar 
oss via www.jonkoping.se/bygglov, sökord: kontakta bygglovavdelningen. Skriv ditt 
diarienummer när du skriver din fråga. 
   
Tillstånd för enskild VA-anläggning ska sökas hos Miljö- och hälsoskyddskontoret.   
  
Om en ny fastighet ska bildas prövas läget för dess gränser av lantmäterimyndigheten 
i en lantmäteriförrättning. Ansökan om lantmäteriförrättning bör göras så snart som 
möjligt efter att förhandsbesked beviljats och beslutet har fått laga kraft, bifoga be-
slutshandlingarna inklusive karta till förrättningsansökan. 
  
För ny adress på landet tag kontakt med lantmäteriavdelningen, Helen Lerge 036-10 
52 94. 
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Som sökanden har du skyldighet att begära om eventuell arkeologisk utredning hos 
Länsstyrelsen. 
 
Debitering 
8 568kr  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-08-26

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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§ 380  
 
TRÅNGHALLA 3:272 (UDDEBERGSVÄGEN 10) Strandskydds-
dispens för nybyggnad av enbostadshus 
BL 2021-001207     

Sammanfattning 
Fastigheten ligger inom Trånghalla och avstyckningsplan från 1939. Strand-
skyddet är inte upphävt för avstyckningsplanen. Fastigheten är bebyggd idag. 
Stadsbyggnadskontoret har besiktat platsen och bedömer fastigheten som i ian-
språktagen. Stadsbyggnadskontoret föreslår att ansökan om dispens kan med-
ges. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-07-09 
Ärendebeskrivning   2021-07-09 
Översiktskarta  2021-07-09 
Fotografi och skrivelse  2021-06-18 
Karta    2021-05-31  
Karta    2021-05-23 
Situationsplan/tomtkarta   2021-05-23 
Karta avstyckningsplan  2021-05-23 
Karta avstyckningsplan  2021-05-23 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnation av enbostads-
hus beviljas. Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 1 Miljöbal-
ken (1998:808), då området bedöms att redan har tagits i anspråk på 
ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte.  

 Den yta som får tas i anspråk som tomt är fastighetens landareal, se 
karta daterad 2021-05-31. 

 Tomtplatsen ska markeras genom häck eller staket mot strandlinjen 
 Debitering 2 856 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-08-26  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnation av enbostads-

hus beviljas. Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 1 Miljöbal-
ken (1998:808), då området bedöms att redan har tagits i anspråk på 
ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte.  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-08-26

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 Den yta som får tas i anspråk som tomt är fastighetens landareal, se 
karta daterad 2021-05-31. 

 Tomtplatsen ska markeras genom häck eller staket mot strandlinjen 
 Debitering 2 856 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

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

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

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

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

Debitering 
2 856 kr  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-08-26

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 2021-08-26

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 381  
 
BANKERYD 2:7 (BJÖRNEBERGSVÄGEN 121) Strandskyddsdis-
pens för nybyggnad av plank 
BL 2021-001425     

Sammanfattning 
Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av plank. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-07-28 
Ärendebeskrivning  2021-06-16 
Översiktskarta 2021-07-28 
Situationsplan/tomtkarta  2021-06-15 
Fasadritning   2021-06-15 
Sammanställning e-tjänst 2021-06-15 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om strandskyddsdispens för BANKERYD 2:7 beviljas. Som 
särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 1 Miljöbalken (1998:808), områ-
det är redan i anspråkstaget. 

 Debitering 2 856 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-08-26  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om strandskyddsdispens för BANKERYD 2:7 beviljas. Som 

särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 1 Miljöbalken (1998:808), områ-
det är redan i anspråkstaget. 

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-08-26

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Ansökan om bygglov handläggs i ett separat ärende med diarienummer  
2021-1219. 

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

Debitering 
2856 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-08-26

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 2021-08-26

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 382  
 
ÖGGESTORPS-MÅLEN 3:53 (MÅLEN 26) Strandskyddsdispens 
för anläggande av brygga 
BL 2021-001166     

Sammanfattning 
Ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av brygga. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-23 
Ärendebeskrivning  2021-06-23 
Situationsplan/tomtkarta  2021-05-18 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om strandskyddsdispens för ÖGGESTORPS-MÅLEN 3:53 
beviljas. Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 3 Miljöbalken 
(1998:808), ytan som får tas i anspråk är begränsad till bryggans yta på 
mark. 

 Debitering 2 856 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-08-26  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om strandskyddsdispens för ÖGGESTORPS-MÅLEN 3:53 

beviljas. Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 3 Miljöbalken 
(1998:808), ytan som får tas i anspråk är begränsad till bryggans yta på 
mark. 

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

Övriga upplysningar 
Du som sökande har ansvar för att ansökan om bygglov, för bedömning bygg-
lovplikt, inkommer till stadsbyggnadskontoret innan strandskyddsdispensens 
giltighetstid löper ut.  
 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-08-26

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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

Debitering 
2 856 kr  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-08-26

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 2021-08-26

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 383  
 
ESBJÖRNARP 1:5 (ESBJÖRNARP 10) Bygglov för ändrad           
användning av del av ekonomibyggnad 
BL 2021-000128     

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

En sanktionsavgift för den utförda åtgärden påföres sökande, Staffan Ruden-
stam, med 116 620 kr. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-07-06 
Ärendebeskrivning  2021-06-07 
Översiktskarta 2021-07-28 
Situationsplan/tomtkarta 2021-08-17 
Bilaga (sanktion) 2021-07-06 
Plan- och sektionsritning 2021-07-06 
Yttrande   2021-06-03 
Fasadritning   2021-03-31 
Fasadritning   2021-03-31 
Verksamhetsbeskrivning 2021-03-31 
Sammanställning e-tjänst  2021-01-22 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-
ning.  

 Debitering 15 674 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige.  
 Med stöd av PBL 11 kap. 51-57 §§ samt PBF 9 kap. påföres  

 en byggsanktionsavgift med totalt 116 620 kr 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-08-26  
Yrkanden 
Bengt Regné yrkar för Moderaterna att ärendet återremitteras till förvaltningen 
för ytterligare handläggning.   
 
Ordförande instämmer i Moderaternas yrkande. 
 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-08-26

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ärendet återremitteras till förvaltningen för ytterligare handläggning 

 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Sökande 

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-08-26

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 2021-08-26

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 384  
 
TENHULT 9:1 (VILLAVÄGEN 5) Bygglov för ändring av              
flerfamiljshus till tvåbostadshus (fasad-/konstruktion-/ventilations-
ändring) 
BL 2020-002635     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om bygglov för ändring av flerfamiljshus till tvåbo-
stadshus samt ombyggnad och tillbyggnad ca 9 kvm BTA (bruttoarea).  

Stadsbyggnadskontoret bedömer att tillgängligheten försämras, därför föreslår 
Stadsbyggnadskontoret att ansökan för tillbyggnad till lägenhet 1 avslås.  

Stadsbyggnadskontoret tillstyrker fasadförändring (ny dörr) för lägenhet 2. 
Trappan bedöms inte som bygglovspliktig. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-07-05 
Ärendebeskrivning   2021-07-05 
Översiktskarta  2021-07-28 
Övrigt (trapphiss)  2021-05-10 
Yttrande   2021-05-10 
Yttrande   2021-03-31 
Yttrande   2021-03-09 
Planritning    2021-05-10 
Fasadritning    2021-03-09 
Fasadritning    2021-03-09 
Situationsplan  2021-03-09 
Fasad/plan/sektionsritning (befintliga) 2020-12-21 
Sammanställning e-tjänst   2020-12-21 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov för fasadändring (ny dörr) beviljas med motive-
ring enligt ärendebeskrivning. 

 Ansökan om bygglov för tillbyggnad avslås med motivering enligt 
ärendebeskrivning. 

 Debitering 5 267kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-08-26  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Eric Sjöberg yrkar för Moderaterna att bygglov beviljas enligt ansökan. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-08-26

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Johan Edvardsson (SD) instämmer i Eric Sjöbergs yrkande. 

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

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov för fasadändring (ny dörr) beviljas med motive-

ring enligt ärendebeskrivning. 
 Ansökan om bygglov för tillbyggnad avslås med motivering enligt 

ärendebeskrivning. 
 Debitering 5 267 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

Reservationer 
Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

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

Övriga upplysningar 
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 handlägg-
ning. 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).  

Debitering 
5 267 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 
 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-08-26

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 2021-08-26

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 385  
 
HORSTORP 1:200 (KLEREBO ÄNGADAL 2) Bygglov för nybygg-
nad av enbostadshus 
BL 2020-001917     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus ca 163 m2 

BTA (bruttoarea).   

Stadsbyggnadskontoret bedömer att platsen är kraftigt kuperad och avstyrker 
ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-08-17 
Ärendebeskrivning   2021-08-17 
Yttrande från sökande  2021-08-01 
Översiktskarta  2021-07-29 
Situationsplan/tomtkarta   2021-07-13 
Markplaneringsritning   2021-07-13 
Markplaneringsritning  2021-07-13 
Planritning    2021-07-13 
Fasadritning    2021-07-13 
Ansökan   2020-09-10 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning. 
 Debitering 3 633 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-08-26  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att ärendet återremitteras för besikt-
ning på plats. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ärendet återremitteras för besiktning på plats. 

 
Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Sökande 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-08-26

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 2021-08-26

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 386  
 
STORA ÅSA 14:1 (STORA ÅSA SJÖVIK 17) Bygglov för              
nybyggnad 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. 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse    2021-07-26 
Ärendebeskrivning     2021-07-26 
Översiktskarta     2021-04-29 
Fotografi      2021-03-22 
Fotografi      2021-03-22 
Fotografi      2021-03-22 
Epostmeddelande     2021-04-15 
Bilaga Länsstyrelsen beslut   2011-12-19 2021-04-28 
Yttrande      2021-06-03 
Fotografi      2021-06-04 
Fotografi      2021-06-04 
Fotografi      2021-06-04 
Fotografi      2021-06-04 
Perspektivsritning     2021-06-04 
Plan- och sektionsritning     2021-06-04 
Fasadritning      2021-06-04 
Situationsplan/tomtkarta     2021-06-04 
Sammanställning e-tjänst     2020-12-15 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning  
 Debitering 6 130 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-08-26  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att ärendet återremitteras till förvalt-
ningen för ytterligare handläggning. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ärendet återremitteras till förvaltningen för ytterligare handläggning. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-08-26

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-08-26

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 2021-08-26

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 387  
 
ÅSELE 9 (EKSJÖGATAN 7) Bygglov för uppförande av plank 
BL 2021-000823     

Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för uppförande av bullerplank vid enbostadshus med höj-
den 2,1m inom detaljplanerat område. Ärendet är återremitterat från Stadsbygg-
nadsnämndens möte den 17/6. 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-07-26 
Ärendebeskrivning   2021-07-26 
Översiktskarta  2021-06-07 
Sammanställning e-tjänst   2021-04-11 
Fasad- och sektionsritning   2021-04-11 
Situationsplan/tomtkarta   2021-04-11 
Remissvar UTV  2021-07-15 
Bullerutredning  2021-05-05 
Remissvar Epost-meddelande 2021-05-05 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning. 
 Debitering 2 742 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-08-26  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning. 
 Debitering 2 742 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

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

Övriga upplysningar 
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.  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-08-26

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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. . 

2 742 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

Tidsfristen  för handläggning av ansökan började löpa 2021-05-05 och beslut 
fattades 2021-08-26. Det innebär att handläggningen överskridit lagstadgad pe-
riod med mer än 5 veckor.  
Avgiften har reducerats med 2742 kr - med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och 
bygglagen (2018:1136).  

Du kommer att få en faktura i ett separat brev. 
 
Debitering 
2 742 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 2021-08-26

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 2021-08-26

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 388  
 
VÅRDAREN 5 (HUSARGATAN 4) Bygglov för utvändig ändring av 
kontorsbyggnad 
BL 2021-000735     

Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för fasadändring av kontorsbyggnaden ”Regionens 
Hus”(fönsterbyte). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-07-26 
Ärendebeskrivning   2021-07-26 
Översiktskarta  2021-07-26 
Sammanställning e-tjänst   2021-03-31 
Fasadritning    2021-03-31 
Fasadritning    2021-03-31 
Fasadritning    2021-03-31 
Fasadritning    2021-03-31 
Fasadritning    2021-03-31 
Fasadritning    2021-03-31 
Planritning    2021-06-04 
Övrigt    2021-06-04 
Övrigt    2021-06-04 
Antikvariskt utlåtande   2021-06-04 
Övrigt    2021-06-04 
Övrigt    2021-06-04 
Övrigt    2021-06-04 
Yttrande    2021-06-24 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning. 
 Debitering 2 742 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-08-26  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Bengt Regné yrkar för Moderaterna att bygglov beviljas. 

Johan Edvardsson (SD) instämmer i Moderaterna yrkande. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-08-26

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning. 
 Debitering 2 742 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

Reservationer 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Jäv 
Leif Regnér (S) anmäler jäv. 
 
Debitering 
2742 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 2021-08-26

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 2021-08-26

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 389  
 
ATTARP 2:167 (KORTEBOVÄGEN 30) Bygglov för nybyggnad av 
vårdbyggnad samt komplementbyggnad 
BL 2021-001193     

Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av vårdbyggnad samt komplement-
byggnader inom detaljplanerat område.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-07-27 
Ärendebeskrivning   2021-07-27 
Översiktskarta  2021-07-27 
Sammanställning e-tjänst   2021-05-20 
Situationsplan/tomtkarta   2021-05-20 
Planritning    2021-05-20 
Sektionsritning   2021-05-20 
Fasadritning    2021-05-20 
Nybyggnadskarta   2021-05-20 
Remissvar MHK  2021-06-03 
Remissvar UTV  2021-06-04 
Remissvar    2021-06-04 
Remissvar June avfall  2021-06-10 
Remissvar Räddningstjänsten 2021-06-10 
Fotografi    2021-06-17 
Övrigt Beskrivning, motivering 2021-06-17 
Yttrande    2021-06-21 
Yttrande    2021-06-21 
Remissvar    2021-06-22 
Remissvar    2021-06-22 
Remissvar    2021-06-22 
Remissvar    2021-06-22 
Remissvar    2021-06-22 
Remissvar    2021-06-22 
Remissvar    2021-06-22 
Remissvar    2021-06-22 
Remissvar erinran J Flodin  2021-06-28 
Remissvar MHK  2021-07-06 
Yttrande    2021-07-27 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-08-26

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 13 709 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-08-26  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Bengt Regné yrkar för Moderaterna på att ärendet återremitteras för besiktning. 

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 13 709 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

 
Debitering 
13 709 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. 
 

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-08-26

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 2021-08-26

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 390  
 
GRANITEN 19 (BARNARPSGATAN 9) Bygglov för fasadändring 
och tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av affärs- och 
kontorshus 
BL 2020-001301     

Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för fasadändring samt tidsbegränsat bygglov för ändrad 
användning av affärs- och kontorshus. Ändringarna är redan utförda. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-07-27 
Ärendebeskrivning   2021-07-27 
Översiktskarta  2021-07-27 
Situationsplan/tomtkarta   2021-06-16 
Plan- och fasadritningar   2020-06-01 
Sammanställning e-tjänst   2020-06-01 
Bilaga Sanktionsberäkning  2021-07-29 
Epostmeddelande RTJ  2021-05-06 
Yttrande fr sökande  2021-08-13 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov samt tidsbegränsat bygglov beviljas retroaktivt 
med motivering enligt ärendebeskrivning  

 Debitering 11 147 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. Med 
stöd av PBL 11 kap. 51-57 §§ samt PBF 9 kap. påföres sökande Ell-eff 
Fastigheter AB (16556599-0602) en byggsanktionsavgift på totalt 127 
330 kr  

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-08-26  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att byggsanktionsavgiften i detta fall 
sätts ned till 25% då bedömning görs att avgiften i detta fall inte står i rimlig 
proportion till den överträdelse som har begåtts. 
 
Bengt Regné (M), Johan Edvardsson (SD) och Christopher Stock (MP) instäm-
mer i ordförandens yrkande. 
 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Ansökan om bygglov samt tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2026-08-31 be-
viljas retroaktivt med motivering enligt ärendebeskrivning  

 Debitering 11 147 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige.  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-08-26

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 Byggsanktionsavgiften sätts ned till 25% då bedömning görs att avgif-
ten i detta fall inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har 
begåtts.  Med stöd av PBL 11 kap. 51-57 §§ samt PBF 9 kap. påföres 
sökande Ell-Eff Fastigheter AB (16556599-0602) en byggsanktionsav-
gift på totalt 31 833 kr 

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

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 
11 147 kr 

SANKTION 31 833 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 
  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-08-26

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-08-26

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 2021-08-26

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 391  
 
OKTETTEN 37 (BIRKEDALSGATAN 10) Bygglov för fasadänd-
ring av enbostadshus 
BL 2021-001104     

Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för fasadändring (kulörbyte) av enbostadshus. Fastig-
heten ingår i ett grupphusområde. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-07-30 
Ärendebeskrivning   2021-07-28 
Översiktskarta   2021-07-28 
Fotografi Streetsmart  2021-07-28 
Fotografi Streetsmart  2021-07-28 
Fotografi    2021-06-10 
Fotografi    2021-06-10 
Situationsplan/tomtkarta   2021-05-09 
Kombinerad fasad/sektion/plan/sitplan  2021-05-09 
Sammanställning e-tjänst   2021-05-09 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Bygglov för kulörbyte av träfasad beviljas samt bygglov för kulörbyte 
av fönster och bleck avslås med motivering enligt ärendebeskrivning. 

 Debitering 900 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-08-26  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Bengt Regné yrkar för Moderaterna att bygglov beviljas enligt ansökan. 

Johan Edvardsson (SD) instämmer i Bengt Regnés yrkande. 

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

Johan Edvardsson begär omröstning. 

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-08-26

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 
Omröstning 
 

Ledamot Ja Nej 

Anders Samuelsson (C) ordförande x  

Niklas Sigvardsson (S)  x  

Fatime Elezi (S)  x  

Leif Regnér (S)  x  

Marianne Johansson (S)  x  

Jan Sidenvall (L)  x  

Christopher Stock (MP) x  

Thomas Olofsson (KD)   x 

Ann-Marie Dahl (KD)   x 

Bengt Regné (M)  x 

Eric Sjöberg (M)  x 

Per Allan Axén (M)  x 

Johan Edvardsson (SD)   x 

Antal röster 7 6 

 

Stadsbyggnadsnämnden har alltså med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat en-
ligt ordförandes yrkande. 

 Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Bygglov för kulörbyte av träfasad beviljas samt bygglov för kulörbyte 

av fönster och bleck avslås med motivering enligt ärendebeskrivning. 
 Debitering 900 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

Reservationer 
Sverigedemokraterna och Moderaterna reserverar sig mot beslutet. 

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-08-26

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 
900 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-08-26

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 2021-08-26

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 392  
 
LAMPAN 6 (Bellmansgatan 4) Bygglov för utvändig ändring av    
flerfamiljshus (takkupa) 
STBN 2019-002335     

Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för utvändig ändring av flerfamiljshus(takkupa). Åtgär-
den är redan utförd.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-07-28 
Ärendebeskrivning   2021-07-27 
Översiktskarta  2021-07-28 
Epostmeddelande   2021-06-30 
Bilaga Sanktionsberäkning  2021-06-21 
Beslut    2021-05-21 
Sektionsritning   2020-04-07 
K-ritning, bygg taksektion  2019-11-13 
K-ritning, bygg takplan  2019-11-13 
Fasadritning    2019-11-13 
Sektionsritning   2019-11-13 
Planritning    2019-11-13 
Ansökan    2019-11-13 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

 Debitering 1 964 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. Med 
stöd av PBL 11 kap. 51-57 §§ samt PBF 9 kap. påföres sökande Jönkö-
ping Fastighet Lampan 6 AB (16556989-1707) en byggsanktionsavgift 
på totalt 11 900 kr  

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-08-26  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  
 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

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

 Debitering 1 964 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-08-26

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 Med stöd av PBL 11 kap. 51-57 §§ samt PBF 9 kap. påföres sökande 
Jönköping Fastighet Lampan 6 AB (16556989-1707) en byggsanktions-
avgift på totalt 11 900 kr 

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

Övriga upplysningar 
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). 

 

Debitering 
1 964 kr 

SANKTION 11 900kr 

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 2021-08-26

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 2021-08-26

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 393  
 
ROSENLUND 2:1 (ELMIAVÄGEN 10) Bygglov för uppsättande av fri-
stående digital skyltpelare 
BL 2021-001339     

Sammanfattning 
Ansökan avser uppsättning av digital fristående reklamvitrin, 1 st aluminium med 
stålförstärkt stomme 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-07-23 
Ärendebeskrivning   2021-07-23 
Karta skala 1:2000  2021-07-23 
Sammanställning e-tjänst   2021-06-08 
Situationsplan/tomtkarta   2021-06-08 
Kontrollplan    2021-06-08 
Skyltritning    2021-06-08 
 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning.  
 Debitering 5 598 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-08-26  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning.  
 Debitering 5 598 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

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

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-08-26

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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

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

Tekniskt samråd krävs inte för denna åtgärd.    

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

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

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

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2021-06-08 och beslut 
fattades 2021-08-26. Det innebär att handläggningen överskrider lagstadgad period 
med 1 vecka. 

Avgiften reduceras med 685 kr - med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen 
(2010:900).   

Debitering 
5 598 KR 
 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-08-26

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 länsstyrel-
sen. Stadsbyggnadsnämnden prövar om överklagandet inkommit i rätt tid. 

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

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                      vil-
ken 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 2021-08-26

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 394  
 
VÄSTER 1:36 (JÄRNVÄGSGATAN 4) Bygglov för uppsättande av fri-
stående digital skyltpelare 
BL 2021-001304     

Sammanfattning 
Ansökan avser uppsättning av digital reklamvitrin, 1 st aluminium med stålförstärkt 
stomme.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-07-23 
Ärendebeskrivning   2021-07-23 
Översiktskarta skala 1:2000 2021-07-23 
Sammanställning e-tjänst   2021-06-03 
Skyltritning    2021-06-03 
Förenklad nybyggnadskarta  2021-06-03 
Kontrollplan    2021-06-03 
 
 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning.  
 Debitering 4 912 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-08-26  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning.  
 Debitering 4 912 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-08-26

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

  

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

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

Tekniskt samråd krävs inte för denna åtgärd.    

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

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

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

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2021-06-03 och beslut fattades 
2021-08-26. Det innebär att handläggningen överskrider lagstadgad period med 2 
veckor.   

Avgiften reduceras med 1 371kr - med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen 
(2010:900).    

Debitering 
4 912 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 2021-08-26

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 länsstyrel-
sen. Stadsbyggnadsnämnden prövar om överklagandet inkommit i rätt tid. 

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange                      vil-
ken 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 an-
litar 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 2021-08-26

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 395  
 
VÄSTER 1:1 Bygglov för uppsättande av fristående digital skylt. 
BL 2021-001340     

Sammanfattning 
Ansökan avser uppsättning av digital fristående reklamvitrin, 1 st aluminium 
med stålförstärkt stomme 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-07-27 
Ärendebeskrivning   2021-07-27 
Översiktskarta,  skala 1:2000 2021-07-27 
Sammanställning e-tjänst   2021-06-08 
Situationsplan/tomtkarta   2021-06-08 
Skyltritning    2021-06-08 
Kontrollplan    2021-06-08 
 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-

ning.  
 Debitering 5 598 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-08-26  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-

ning.  
 Debitering 5 598 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

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

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-08-26

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

  

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

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

Tekniskt samråd krävs inte för denna åtgärd.    

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

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

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

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2021-06-08 och beslut 
fattades 2021-08-26. Det innebär att handläggningen överskrider lagstadgad 
period med 1 vecka.   

Avgiften reduceras med 685kr - med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen 
(2010:900).    

Debitering 
5 598 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 2021-08-26

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 2021-08-26

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 396  
 
LEKERYD 8:98 (RINGVÄGEN 27) Bygglov för ändrad användning 
av övrigt (samlingslokal) till förskola, förlängning av tidsbegränsat 
bygglov t.o.m. 2025-06-30 
BL 2020-000829     

Sammanfattning 
Ansökan gäller förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av 
samlingslokal (kyrka). En del av fastigheten används sedan 2015 för förskole-
verksamhet. Sökande vill fortsätta med denna verksamhet fram till 2025.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-07-09 
Ärendebeskrivning   2021-07-09 
Översiktskarta  2021-06-30 
Bullerutredning, Bullernivå 2015 2021-06-29 
Remissvar Miljö- och hälsokontoret 2021-06-24 
Remissvar Trafikverket  2021-06-11 
Remissvar Räddningstjänsten 2021-06-10 
Remissvar Miljö- och hälsokontoret 2021-06-09 
Remissvar UTV  2021-06-03 
Remissvar Juneavfall  2021-05-27 
Fasad/plan/sektionsritning   2021-05-17 
Situationsplan/tomtkarta  2021-05-06 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-
ning.  

 Debitering 6 611 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-08-26  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-

ning.  
 Debitering 6 611 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

 
Giltighetstid 
Tidsbegränsat bygglov gäller t.o.m. 2025-06-30. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-08-26

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 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).  

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

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

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

Debitering 
6 611 kr  

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2021-05-17 och beslut 
fattades 2021-08-26. Det innebär att handläggningen överskrider lagstadgad 
period med 4 veckor.   

Avgiften reduceras med 5 903 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: 
Sökande 
Fastighetsägare 
 
Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
  
Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
 

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-08-26

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 2021-08-26

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 397  
 
REVISORN 4 (LINAS GATA 9) Bygglov för uppförande av plank 
BL 2021-001098     

Sammanfattning 
Utförande av plank pga insynsskydd i fastighetsgräns.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-07-06 
Ärendebeskrivning   2021-07-06 
Sammanställning e-tjänst   2021-05-07 
Bilaga    2021-06-02 
Fotografi    2021-06-08 
Reviderad situationsplan   2021-06-08 

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 2021-08-26  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning 
 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 
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 in-
frastruktur finns innan markarbeten påbörjas.  

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-08-26

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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. Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2021-07-02 och be-
slut beräknas fattas 2021-08-26. Det innebär att handläggning sker inom 
lagstadgad period. 

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. 
 

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-08-26

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 2021-08-26

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 398  
 
BARNARP 1:91 (BJÖRKGRÄND 4) Bygglov för tillbyggnad av   
tvåfamiljshus (carport) 
BL 2021-001213     

Sammanfattning 
Ärendet gäller ansökan om bygglov för tillbyggnad av tvåbostadshus (carport) 
ca 22 kvm BTA (bruttoarea). Ansökan bedöms följande gällande detaljplan. 
Stadsbyggnadskontoret tillstyrker ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-08-09 
Ärendebeskrivning   2021-08-09 
Plan-, fasadritning, sit.plan  2021-06-03 
Förenklad nybyggnadskarta 2021-06-22 
Situationsplan/tomtkarta   2021-07-08 
Ansökan    2021-05-24 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om Ärendet gäller ansökan om bygglov för tillbyggnad av två-
bostadshus (carport) beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning 

 Debitering 7540 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-08-26  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att ärendet återremitteras till förvalt-
ningen för ytterligare handläggning. 

Bengt Regné (M) instämmer i ordförandes yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ärendet återremitteras till förvaltningen för ytterligare handläggning. 

 
Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Sökande 

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-08-26

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 2021-08-26

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 399  
 
RAVINEN 17 (PROSTKVARNSGATAN 36) Bygglov för uppföran-
de av mur 
BL 2021-001008     

Sammanträdespunkten utgår från dagens sammanträde. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-08-26

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 400  
 
PLOGEN 29 (ROGBERGAVÄGEN 73) Bygglov för fasadändring 
av enbostadshus 
BL 2021-001061     

Sammanfattning 
Beslutet gäller fasadändring som redan har utförts. Ansökan om bygglov gäller 
ändring av byggnadens fasad mot Rogbergavägen, från ljus slätputs till  
liggande träpanel, målad i vitt.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse     2021-08-10 
Översiktskarta   2021-07-05 
Ärendebeskrivning    2021-08-10 
Bilaga, beräkning av sanktionsavgift  2021-08-10 
Sammanställning e-tjänst    2021-05-04 
Fasad/plan/sektionsritning    2021-05-19 
Epostmeddelande, förtydligande av åtgärd  2021-06-04 
E-postmeddelande från sökande   2021-08-05 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

 Start- och slutbesked lämnas i samband med bygglovsbeslutet. 
 Debitering 823 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
 Med stöd av PBL 11 kap. 51-57 §§ samt PBF 9 kap. påföres  

fastighetsägarna  och  en byggsanktions-
avgift på 3 546 kr vardera, totalt 7 092 kronor. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-08-26  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas retroaktivt med motivering enligt ärende-

beskrivning.  
 Start- och slutbesked lämnas i samband med bygglovsbeslutet. 
 Debitering 823 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
 Med stöd av PBL 11 kap. 51-57 §§ samt PBF 9 kap. påföres  

fastighetsägarna  och  en byggsanktions-
avgift på 3 546 kr vardera, totalt 7 092 kronor. 
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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 
Start- och slutbesked ges i samband med bygglovsbeslutet.  

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

Debitering 
823 kr 

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2021-06-04 och beslut 
fattades 2021-08-26. Det innebär att handläggningen överskrider lagstadgad 
period med 2 veckor.   

Avgiften reduceras med 548 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: 
Sökande 
Fastighetsägare 
 
Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
  
Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
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Stadsbyggnadsnämnden 2021-08-26

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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§ 401  
 
BARNARP 1:105 Bygglov för nybyggnad av kiosk, förrådsbod m.m. 
(tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2023-01-31) 
BL 2021-000308     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om tillfälligt bygglov för WC, RWC, en kioskbod, en 
försäljningsvagn, ett förrådstält, en bod och 6 belysningsstolpar, 10 m höga. 
Byggnaderna utgör verksamhetslokaler för det bilbingo föreningen driver på 
fastigheten.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-07-09 
Ärendebeskrivning   2021-07-09 
Översiktskarta  2021-06-01 
Bilaga, beräkning av sanktionsavgift  2021-06-01 
Skrivelse    2021-07-09 
Sammanställning, e-tjänst   2021-05-31   
Situationsplan/tomtkarta   2021-04-29 
Planritning    2021-04-29 
Fasadritning    2021-04-29 
Anmälan    2021-02-16 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-
ning.  

 Debitering 4 113 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
 Med stöd av PBL 11 kap. 51-57 §§ samt PBF 9 kap. påföres arrenda-

torn Barnarps Idrottsförening, org. nr 826000-8613 en byggsanktions-
avgift med totalt 31 892 kr.  

 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-08-26  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att byggsanktionsavgiften sätts ned 
till 50% då bedömning görs att avgiften i detta fall inte står i rimlig proportion 
till den överträdelse som har begåtts.  

Bengt Regné (M) instämmer i ordförandes yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-

ning.  
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Utdragsbestyrkande 

 Debitering 4 113 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
 Med stöd av PBL 11 kap. 51-57 §§ samt PBF 9 kap. påföres arrenda-

torn Barnarps Idrottsförening, org. nr 826000-8613 en byggsanktions-
avgift med totalt 15 946 kr.  

 
Giltighetstid 
Tidsbegränsat bygglov gäller t.o.m. 2023-01-31. 

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).  

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

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

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

Debitering 
4 113 kr 

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2021-05-04 och beslut 
fattades 2021-08-26. Det innebär att handläggningen överskrider lagstadgad 
period med 7 veckor.   

Avgiften reduceras med 4 935 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 
Kontaktperson  
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Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Fastighetsägare 
  
 
Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
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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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§ 402  
 
STENSHOLM 1:496 Bygglov för tillbyggnad av rad/kedjehus 
BL 2020-002128     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om tillbyggnad och utvändig ändring av radhus/kedje-
hus med entré om ca 3 m² BTA (bruttoarea) samt balkong om ca 21 m² OPA 
(öppenarea). Åtgärden är redan utförd.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2021-07-09 
Ärendebeskrivning   2021-07-09 
Översiktskarta  2021-07-16 
Yttrande från sökande  2021-08-15 
Övrigt Sanktionsberäkning  2021-07-09 
Övrigt Sanktionsberäkning  2021-07-09 
Fotografi    2021-07-05 
Fotografi    2021-07-05 
Fotografi    2021-07-05 
Fotografi    2021-07-05 
Fotografi    2021-07-05 
Fotografi    2021-07-05 
Fotografi    2021-07-05 
Fotografi    2021-07-05 
Fotografi    2021-07-05 
Fotografi    2021-07-05 
Fotografi    2021-07-05 
Fotografi    2021-07-05 
Fotografi    2021-07-05 
Fotografi    2021-07-05 
Yttrande från sökande  2021-07-05 
Situationsplan/tomtkarta Inmätning 2020-12-03 
Fotografi    2020-12-03 
Fotografi    2020-12-03 
Planritning    2020-11-10 
Fasadritning    2020-11-10 
Planritning Befintlig  2020-10-11 
Sammanställning e-tjänst   2020-10-11 
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Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Bygglov för utvändig ändring av entré beviljas samt bygglov för till-
byggnad av balkong avslås med motivering enligt ärendebeskrivning.  

 Debitering 1 135 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
 Med stöd av PBL 11 kap. 51-57 §§ samt PBF 9 kap. påföres fastighetsägare 

 en byggsanktionsavgift med totalt 6 069 kr 
 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-08-26  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att bygglov beviljas enligt ansökan 
nedanstående motivering. 

Ansökan avser utvändig ändring av entré samt tillbyggnad av balkong. Stads-
byggnadsnämnden anser att utformningen av den tillbyggda balkongen väl pas-
sar till den befintliga byggnaden och den omgivande bebyggelsen samt att till-
komst av balkong ökar bostadens tillgänglighet och boendekvalité.  
Stadsbyggnadsnämnden bedömer att balkongen stämmer väl överens med de-
taljplanens syfte och att avvikelsen för balkongen sammantaget kan ses som en 
liten avvikelse.  
Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget att bygglov kan beviljas för den 
sökta åtgärden i sin helhet. 

Ordförande yrkar även att byggsanktionsavgiften i detta fall sätts ned till 50% 

Moderaterna instämmer i ordförandes yrkande. 

Johan Edvardsson (SD) ställer sig bakom förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Bygglov för utvändig ändring av entré samt bygglov för tillbyggnad av 

balkong beviljas med motivering enligt ovanstående yrkande.  
 Debitering 3 122 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
 Byggsanktionsavgiften sätts ned till 50% då bedömning görs att avgif-

ten i detta fall inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har 
begåtts. Med stöd av PBL 11 kap. 51-57 §§ samt PBF 9 kap. påföres 
fastighetsägare  en byggsanktionsavgift med totalt 
8 985 kr 

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

Övriga upplysningar 
Åtgärden som bygglovsansökan avser får påbörjas tidigast fyra veckor efter att  
beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Om åtgärden påbörjas efter 
dessa fyra veckor har gått men innan lovbeslutet har fått laga kraft sker det på 
egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det överklagas.  
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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 2020-12-03 och beslut  
beräknas fattades 2021-08-26. Det innebär att handläggningen överskridit  
lagstadgad period.  
Avgiften reduceras med 2 384 kr - med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och 
bygglagen (2010:900).   
 
Debitering 
3 122 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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§ 403  
 
Redovisning av ej tidigare anmälda förrättningar 
 

Redovisning av ej tidigare anmälda förrättningar inkommer från Anders 
Samuelsson (C), Leif Regnér och Niklas Sigvardsson (S). 

Vid nämndens besiktning den 23 augusti deltog Anders Samuelsson (C), Bengt 
Regné (M), Jan Sidenvall (L), Ann-Marie Dahl (KD) Johan Edvardsson (SD) 
och Leif Regnér (S). 

 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Redovisning av ej tidigare anmälda förrättningar godkänns. 
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§ 404  
 
Övriga ärenden 
 

Sammanträdespunkten utgår då inga övriga ärenden anmälts till dagens  
sammanträde.




