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Justerandes sign 
   

Utdragsbestyrkande 

 

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

Beslutande Anders Samuelsson (C), ordförande  
Niklas Sigvardsson (S) 
Nils Helmersson (S) kl 8:30-13:00 samt 
14:00-16:40 
ist f Fatime Elezi §278-294  
och ist f Christopher Stock fr §332 
Fatime Elezi (S) kl 12:30-16:40 fr §295 
Bayda Aldoori (S) ist f Leif Regnér  
Marianne Johansson (S)  
Jan Sidenvall (L) 
Alissar Rahja (MP) ist f Christopher 
Stock 8:30-16:00 t o m §331 
 

 

Thomas Olofsson (KD) ist f Gabriella Lönn 
Ann-Marie Dahl (KD) 
Bengt Regné (M) 
Jonas Hallin (M) 
Johnny Lilja (M) 
Roland Hagström (SD) 

Övriga närvarande Mohammed Salah (S) kl 13:00-16:20 
Eric Hedlund (L) 

Eric Sjöberg (M) 
Per Allan Axén (M) 8:30-16:30 
Johan Edvardsson (SD)   

Utses att justera Bengt Regné   

Justeringens plats och tid Stadsbyggnadskontoret, Jönköpings 
kommun 2021-06-22 Paragrafer  278-342 

Underskrifter Sekreterare   
  Pernilla Thor  

 Ordförande   
  Anders Samuelsson  

 Justerande   
 Bengt Regné   

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

Organ Stadsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-06-17 
 

Datum för anslags uppsättande 2021-06-23 Datum för anslags nedtagande 2021-07-14 

Förvaringsplats för protokollet Stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun 

Underskrift   
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Övriga närvarande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anna-Gun Grännö, ekonom räddningstjänsten 
Anna Klahr, bygglovchef 
Christina Stenberg, bitr. stadsbyggnadsdirektör 
David Hammarsten, tillsynshandläggare 
Göran Melin, bitr. räddningschef 
Henrik Zetterholm, utvecklings- och trafikchef 
Ingrid Fjordhult, bygglovingenjör 
Jenny Larsson, bitr. planchef 
Joel Johansson, planarkitekt 
Katarina Bröms, stadsbyggnadsdirektör 
Linnéa Månberg, stf nämndsekreterare/bygglovhandläggare 
Liselott Johansson, planchef 
Matilda Åberg, bygglovingenjör 
Pernilla Thor, förvaltningssekreterare/nämndsekreterare 
Puck Larsson, planarkitekt 
Samuel Nyström, räddningschef 
Stefan Lind, chef översiktlig planering 
Åsa Lindblom, översiktsplanerare 
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Innehåll  
  

§ 278 Protokollets justering 
 

 

§ 279 Information från Räddningstjänsten 
 

 

§ 280 Övergripande ledning 
 

 

§ 281 Delegationsordning för räddningstjänsten 
 

 

§ 282 Verksamhets- och investeringsplan 2022-2024 
 

 

§ 283 Information från Staben 
 

 

§ 284 Verksamhets- och investeringsplan 2022-2024, stadsbyggnads-konto-
ret 

 

 

§ 285 Delegationsordning för stadsbyggnadskontoret 
 

 

§ 286 Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare för Jönköpings kommun 
 

 

§ 287 Namnärende, två nya gator i Hovslätt 
 

 

§ 288 Information från Översiktlig planering 
 

 

§ 289 Begäran om yttrande över förslag till beslut om utökning av  
naturreservatet Komosse i Jönköpings kommun 

 

 

§ 290 Grönytefaktor, uppdrag via PHU 
 

 

§ 291 Ansökan om dispens eller tillstånd från föreskrifter Häggeberg 
 

 

§ 292 Information från Utvecklings- och trafikavdelningen 
 

 

§ 293 Delar av betänkandet Stärkt planering för en hållbar utveckling (SOU 
2021:23) 

 

 

§ 294 Medborgarförslag om trafiksäkerheten på Södra Apollovägen i Jön-
köping 

 

 

§ 295 Medborgarförslag om säkra skolvägar i Norrahammar 
 

 

§ 296 Ansökan om planbesked Norrahammar 31:1, Norrahammars Bruk 
 

 

§ 297 Detaljplan för Barnarp 1:100  
 

 

§ 298 Detaljplan för centrumverksamhet och gymnasieskola på Vakten 7 
m.fl.  
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§ 299 Detaljplan för bostäder på del av Slåttertiden 1 med flera  
 

 

§ 300 Redovisning av inkomna meddelanden till stadsbyggnadsnämnden 
 

 

§ 301 Redovisning av stadsbyggnadsnämndens delegationsbeslut 
 

 

§ 302 Information från Bygglovavdelningen 
 

 

§ 303 KORTEBO 4:7 (KORTEBO EKELUNDSHOV 10) Förhandsbesked 
för nybyggnad av enbostadshus 

 

 

§ 304 INGERYD 8:4 (INGERYD FRÄLSEGÅRD 1) Förhandsbesked för 
nybyggnad av tre enbostadshus 

 

 

§ 305 HEMMINGSTORP 2:3 (HEMMINGSTORP NORRGÅRD 1) För-
handsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

 

 

§ 306 JÄRA 1:4 (VÄSTRA JÄRA 15) Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus 

 

 

§ 307 ÖDESTUGU-FALLA 1:4 (FALLA 5) Förhandsbesked för nybygg-
nad av enbostadshus 

 

 

§ 308 VÄSTRABY 2:44 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
 

 

§ 309 FÄGRIDA 1:14 (FÄGRIDA 1) Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus 

 

 

§ 310 ROGBERGA-HULT 5:7 (HULT 7) Förhandsbesked för nybyggnad 
av två enbostadshus 

 

 

§ 311 BANKERYD 1:1 (STOMMEN 1) Förhandsbesked för nybyggnad av 
3 st enbostadshus 

 

 

§ 312 SANDSERYD 6:1  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
 

 

§ 313 LILLA VÄSTANSJÖ 1:4 (LILLA VÄSTANSJÖ 2) Förhandsbesked 
för nybyggnad av enbostadshus 

 

 

§ 314 BOGLA 2:1 (BOGLA 10)  Förhandsbesked för nybyggnad av enbo-
stadshus 

 

 

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

 

 

§ 316 Information från Planavdelningen 
 

 

§ 317 GRÄNNA 5:1 (AMIRALSVÄGEN 73) Strandskyddsdispens för till-
byggnad av brygga 
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§ 318 HYLTENA 1:97 (HYLTENA NÄSET 10) Strandskyddsdispens för 
nybyggnad av fritidshus, samt komplementbyggnad 

 

 

§ 319 RIDDERSBERG 1:18 (RIDDERSBERGS SÄTERI 4) Strandskydds-
dispens för ändrad användning av restaurang till bostad 

 

 

§ 320 LÅNGSBO 1:1 Strandskyddsdispens för nybyggnad av garage 
 

 

§ 321 GUDMUNDERYD 4:11 (GUNNERYDS RAST 5) Strandskyddsdis-
pens för nybyggnad av carport 

 

 

§ 322 TRÅNGHALLA 3:6 (ULFSBOSTIGEN 18) Bygglov för fasadänd-
ring av enbostadshus 

 

 

§ 323 ÖVERTIDEN 1 (KÄMPEVÄGEN 23) Bygglov för uppställ-
ning/uppsättning av LED-skylt (tidsbegränsat t.o.m. 2026-06-17) 

 

 

§ 324 LOKE 17 (ODENGATAN 26A) Bygglov för fasadändring av enbo-
stadshus (takbyte) 

 

 

§ 325 MÄLLBY 13:34 (MELLBYGATAN 4A) Bygglov för utvändig änd-
ring av flerfamiljshus (installation av solceller på tak) 

 

 

§ 326 ALBOGA 1:23 (ALBOGA 16) Bygglov för nybyggnad av enbo-
stadshus samt installation av eldstad 

 

 

§ 327 KORTEBO 4:9 (EBBA RAMSAYS VÄG 108) Bygglov för nybygg-
nad av flerfamiljshus samt installation av eldstad, mur, plank och 
komplementbyggnad 

 

 

§ 328 EKEBERG 4:16 (EKEBERG 9) Bygglov för nybyggnad av enbo-
stadshus samt installation av eldstad samt komplementbyggnad 

 

 

§ 329 NORRAHAMMAR 50:5 (MOLLBERGSVÄGEN 6A) Bygglov för 
fasadändring av flerfamiljshus 

 

 

§ 330 NORRAHAMMAR 54:1 (MOLLBERGSVÄGEN 10A) Bygglov för 
utvändig ändring av flerfamiljshus 

 

 

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

 

§ 332 KORTEBO 2:4 Bygglov för utvändig ändring av komplementbygg-
nad (skärmtak på kolonistuga) 

 

 

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

 

 

§ 334 DRÖSPHULT 1:4 (DRÖSPHULT 4) Bygglov för nybyggnad av en-
bostadshus samt installation av eldstad samt komplementbyggnad 
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§ 335 EDESKVARNA 1:6 (SANDVIK SJÖBERG 1) Bygglov för utvändig 
ändring samt tillbyggnad av enbostadshus 

 

 

§ 336 VÅRDKASEN 6 (VIKTORIAVÄGEN 17B) Bygglov för tillbyggnad 
av flerbostadshus (utökning av balkonger) 

 

 

§ 337 TENHULT 24:1 (TENHULTS HERRGÅRD 1) Bygglov för ny-
byggnad av enbostadshus 

 

 

§ 338 ELEVEN 4 (ÖSTRA HOLMGATAN 32) Bygglov för nybyggnad av 
skola, väderskydd, djupbehållare och murar samt rivning av befintliga 
byggnader 

 

 

§ 339 BJÄLLEBÄCK 4:5 (Bjällebäcksviken 6) Bygglov för nybyggnad av 
gäststuga 

 

 

§ 340 BANKERYDS-TORP 1:245 (Slåtterängsvägen 1 ) Oanmäld installa-
tion eldstad/rökkanal 

 

 

§ 341 Redovisning av ej tidigare anmälda förrättningar 
 

 

§ 342 Övriga ärenden 
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§ 278  
 
Protokollets justering 
 

Stadsbyggnadsnämndens protokoll justeras tisdag den 22 juni klockan 13:00  
av ordförande Anders Samuelsson (C) och Bengt Regné (M) med  
Niklas Sigvardsson (S) och Johnny Lilja (M) som ersättare.
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§ 279  
 
Information från räddningstjänsten 
 

Räddningschef Samuel Nyström informerar om brandrisk och förestående eld-
ningsförbud. 

Göran Melin, bitr. räddningschef informerar om brand på Visingsö och rädd-
ningstjänstens insats. 
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§ 280  
 
Övergripande ledning 
Stbn/2021:249   170  

Sammanfattning 
RäddsamF, ett samarbete mellan räddningstjänsterna i Jönköpings län, Ydre 
kommun och SOS Alarm,  har fått en förfrågan från samtliga räddningstjänster 
i Kronobergs- och Blekinge län samt räddningstjänsterna i Hultsfred, Vimmer-
by och Västerviks kommuner om att få ansluta sig till den systemledning av 
räddningstjänst som RäddsamF har och håller på att vidareutveckla tillsam-
mans med SOS Alarm AB. Denna systemledning ska hanteras i Jönköping. 

Samarbetsavtalet syftar till att åstadkomma ett gemensamt ledningssystem för 
övergripande ledning av större och omfattande räddningsinsatser. Men också 
ett ledningssystem som kan verka proaktivt över hela ledningsområdet. 

Kostnaden för ledningssystemet är beräknad till 14,50 kr/innevånare/kommun 
för år 2022. För Jönköpings kommuns del ryms dessa kostnader i räddnings-
tjänstens befintliga budget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-08 
Samarbetsavtal – avseende övergripande ledning av kommunal räddningstjänst, 
2021-05-07 

Räddningstjänstens förslag 
Räddningstjänstens förslag till beslut: 

 Samarbetsavtal för övergripande ledning avseende räddningsinsatser 
godkänns 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-06-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Samarbetsavtal för övergripande ledning avseende räddningsinsatser 

godkänns 
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§ 281  
 
Delegationsordning för räddningstjänsten 
Stbn/2021:247   002  

Sammanfattning 
Räddningstjänsten har reviderat befintlig delegationsordning från stadsbygg-
nadsnämnden §552 2018-10-18. 

Genomgången visar att i nuvarande delegationsordning hänvisas det till fel pa-
ragraf i Kommunallagen samt att vissa delar saknas. Förändringarna är marke-
rade med gult i bilagan .Ett helt nytt avsnitt har tillkommit i form av person-
uppgiftsbehandling med anledning av Dataskyddsförordningen och övriga för-
ändringar är främst inom personalärenden. 

Beslutsunderlag 
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2021-06-07 
Stadsbyggnadsnämndens delegationsordning för räddningstjänsten  

Räddningstjänstens förslag 
Räddningstjänstens förslag till beslut: 

 Delegationsordning för räddningstjänsten daterad 2021-06-08  
godkänns. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-06-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Delegationsordning för räddningstjänsten daterad 2021-06-08  

godkänns.
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§ 282  
 
Verksamhets- och investeringsplan 2022-2024, räddningstjänsten 
Stbn/2021:163   041  

Sammanfattning 
Räddningstjänsten lämnar här ett förslag inom ram till Verksamhets- och investe-
ringsplan (VIP) för 2022–2024, vilket är enligt givna anvisningar. Förslaget inne-
håller några verksamhetsförändringar som i sin helhet möts med ökade intäkter. 
VIP-förslaget innehåller höjda taxor avseende tillsyner och automatiska brandlarm. 
För att möta de effektiviseringar som finns med i ramen för 2023 och 2024 föreslås 
färre operativ personal, vilket kommer påverka den operativa förmågan negativt. 
Kapitalkostnaderna är beräknade och hanterade för 2022, nya beräkningar måste 
göras inför nästa VIP-period.  
Förändrade lagar och nya föreskrifter samt en förändrad omvärld medför verksam-
hetsförändringar och utmaningar både på kort och lång sikt. 

Beslutsunderlag 
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2021-06-07 
Bilaga, Räddningstjänstens förslag till Verksamhets- och Investeringsplan 2022-
2024 

Räddningstjänstens förslag 
Räddningstjänstens förslag till beslut: 

 Förslag till Verksamhets- och investeringsplan 2022-2024 godkänns. 
 Förslag till förändrad taxa för tillsyner och tillstånd enligt LSO och LBE 

godkänns 
 Förslag till höjd återställningsavgift för automatiska brandlarm godkänns 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-06-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Förslag till Verksamhets- och investeringsplan 2022-2024 godkänns. 
 Förslag till förändrad taxa för tillsyner och tillstånd enligt LSO och LBE 

godkänns 
 Förslag till höjd återställningsavgift för automatiska brandlarm godkänns 

 
Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna deltar inte i  
beslutet. 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen  
Stadskontorets ekonomiavdelning
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§ 283  
 
Information från staben  
 
Informationspunkten utgår då ingen information från staben föreligger.
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§ 284  
 
Verksamhets- och investeringsplan 2022-2024, stadsbyggnads-     
kontoret 
Stbn/2021:222   041  

Sammanfattning 
Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till Verksamhets- och investe-
ringsplan (VIP) 2022-2024 som avviker ifrån den angivna ramen som förvalt-
ningen tilldelats.  
Den tidigare lagda budgetramen, med ett effektiviseringskrav på ytterligare 1,9 
mnkr för 2022, jämfört med 2020 års budget, ligger kvar. Eftersom vi har så 
hög efterfrågan inom alla grunduppdrag är det inte möjligt att minska personal-
budgeten. Istället fördelas den kvarvarande effektiviseringen, för 2022 på -0,6 
mnkr, ut som ett ökat intäktskrav på plan- och lantmäteriavdelningarna. 
 
Förvaltningen föreslår att taxan uppdateras på några paragrafer för att stämma 
överens med aktuell lagstiftning, förvaltningens arbetssätt och efterfrågan på 
produkter och tjänster. Ändringarna beräknas inte påverka de ekonomiska för-
utsättningarna. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2021-06-07 
Bilaga, förslag till Verksamhets- och investeringsplan 2022-2024 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Förslag till Verksamhets- och investeringsplan 2022-2024 godkänns 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-06-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Förslag till Verksamhets- och investeringsplan 2022-2024 godkänns 

 
Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna deltar inte i  
beslutet. 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Stadskontorets ekonomiavdelning
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§ 285  
 
Delegationsordning för stadsbyggnadskontoret 
Stbn/2018:435   002  

Sammanfattning 
Stadsbyggnadskontoret har gjort förslag till några förändringar och uppdate-
ringar i delegationsordningen för att ärenden av mindre strategisk betydelse ska 
kunna tas på delegation. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-08 
Stadsbyggnadsnämndens delegationsordning för stadsbyggnadskontoret  
daterad 2021-06-17 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut: 

 Stadsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna delegationsordning  
daterad 2021-06-17 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-06-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Bengt Regné yrkar enligt nedan för Moderaterna. 
 
Stadsbyggnadskontoret har gjort förslag till några förändringar och uppdate-
ringar i delegationsordningen för att ärenden av mindre strategisk betydelse ska 
kunna tas på delegation. Vi anser dessa ändringar som rimliga.  
Därutöver har åtta ändringar lagts till/ändrats inom områden personal samt eko-
nomi- och upphandlingsärenden, enligt tjänsteskrivelsen för att få en enhetlig-
het med övriga förvaltningar. Sakskälet till att nämnderna ska delegera ut fler 
ärenden i dessa kategorier framgår dock inte. Vi kan inte se att det ligger i väl-
jarnas intresse att deras valda representanter, nämnden, avsäger sig beslutande-
rätten i dessa ärenden.  
De förtydliganden till delegationsordning avseende trafikrelaterade frågor som 
beslutades av nämnden i oktober 2020 är inte inarbetade i förslaget till ny dele-
gationsordning.  
Följande nya /ändrade punkter stryks /kvarstår i sin tidigare lydelse:  
B. Personalärenden;  B1  
C. Ekonomi- och upphandlingsärenden;  C3 
D. Plan- och bygglagen;  D14 
 
Följande punkter stryks: 
J. Trafikförordningen m fl;  J7 
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Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna instämmer i Moderaternas  
yrkande. 

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

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Stadsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna delegationsordning  

daterad 2021-06-17 

Reservationer 
Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot 
beslutet.
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§ 286  
 
Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare för Jönköpings kommun 
Stbn/2019:113   210  

Sammanfattning 
Den första etappen av Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare är ute på brett 
samråd hos alla nämnder, partier och samtliga som är intresserade av Jönkö-
pings kommuns strategiska utveckling på lång sikt. Den följer Boverkets nya 
riktlinjer för hur den digitala plankartan ska se ut.  

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadskontorets och räddningstjänstens gemnsamma tjänsteskrivelse 
2021-06-09 
Digitalt kartunderlag: Plankarta Utbyggnadsstrategi 200 000 (jonkoping.se) 
Planbeskrivning, del 1 och 2, se kommunens hemsida 
Hållbarhetsbedömning, se kommunens hemsida 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets och räddningstjänstens förslag till beslut: 

 Stadsbyggnadsnämnden ställer sig bakom synpunkterna i tjänsteskrivel-
se 2021-06-09 avseende Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-06-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  
Ordförande lämnar nedanstående tilläggsyrkande. 
Att stadsbyggnadsnämnden i övrigt hänvisar till respektive partis remissyttran-
de. 

Sverigedemokraterna yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
Sverigedemokraterna lämnar nedanstående tilläggsyrkande. 
Alla områden som idag är jordbruksmark skall fortsatt vara jordbruksmark, de 
planer som innebär byggnation eller omvandling av jordbruksmark tas bort ur 
utbyggnadsstrategi 200 000 invånare. 

Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar avslag på Sverigedemokraternas 
tilläggsyrkande. 

Stadsbyggnadsnämnden ställer sig bakom ordförandens yrkande. 

Därefter ställer ordförande proposition på Sverigedemokraternas tilläggsyrkan-
de och finner att det avslås. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Stadsbyggnadsnämnden ställer sig bakom synpunkterna i tjänsteskrivel-

se 2021-06-09 avseende Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare 
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 Stadsbyggnadsnämnden hänvisar i övrigt till respektive partis  
remissyttranden 

 
Moderaterna deltar inte i beslutet. 
 
Reservation 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet att avslå det egna tilläggsyr-
kandet 

 

Beslutet expedieras till: 
stadskontoret
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§ 287  
 
Namnärende, två nya gator i Hovslätt 
Stbn/2021:231   200  

Sammanfattning 
Namn behövs på två nya gator som kommer att byggas inom ett område som 
omfattas av en detaljplan som fått laga kraft 2021-05-06. Området är beläget 
norr om förlängningen av Hörnedalsvägen. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med kartbilaga till stadsbyggnadsnämnden 2021-06-17 
 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
 Benämna gatorna Grållekullevägen och Brömsabovägen. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-06-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Benämna gatorna Grållekullevägen och Brömsabovägen. 
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§ 288  
 
Information från avdelningen för översiktlig planering 
 

Sammanträdespunkten utgår då ingen information från översiktlig planering  
föreligger.
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§ 289  
 
Begäran om yttrande över förslag till beslut om utökning ar naturre-
servatet Komosse i Jönköpings kommun, remiss 
Stbn/2021:228   433  

Sammanfattning 
Länsstyrelsen föreslår en geografisk utökning av naturreservatet Komosse med 
stöd av 7 kap. 4§ miljöbalken. Aktuell för utvidgning är 5,6 ha äldre barrbland-
skog. I början av år 2020 fick Länsstyrelsen en förfrågan från Skogsstyrelsen 
om att utöka naturreservatet Komosse med en nyckelbiotop vid reservatsgrän-
sen. Länsstyrelsen bedömer att naturvärdena motiverar ett skydd. Samma syfte, 
skäl och föreskrifter i naturreservatet Komosse ska också gälla i den utökade 
delen som kan utvecklas till en barrnaturskog. 

Stadsbyggnadskontoret ser att en utökning med barrnaturskog också bidrar till 
friluftslivets värden i Komosse som besöksmål och riksintresse för friluftslivet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-07 
Begäran om yttrande över förslag till beslut om utökning av naturreservatet 
Komosse i Jönköpings kommun, 2021-05-20. 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Förslag till kommunstyrelsen: 

 Stadsbyggnadsnämnden ser positivt på förslaget att utöka naturreserva-
tet Komosse 

 Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse överlämnas som nämndens  
yttrande till kommunstyrelsen 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-06-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Moderaterna instämmer i ordförandens yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
Förslag till kommunstyrelsen: 

 Stadsbyggnadsnämnden ser positivt på förslaget att utöka naturreserva-
tet Komosse 

 Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse överlämnas som nämndens  
yttrande till kommunstyrelsen 

Beslutet expedieras till: 
kommunstyrelsen
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§ 290  
 
Grönytefaktor, uppdrag via PHU 
Stbn/2021:246   430  

Sammanfattning 
I program för hållbar utveckling anges att ”Senast 2021 ska kommunen utreda 
införandet av grönytefaktor. ” Samma målsättning finns med i kommunens 
grönstrukturplan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-04 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Inte införa grönytefaktor i Jönköpings kommun i dagsläget. 
 Kommunen ska istället arbeta för ett verka för mer grön kvartersmark 

genom utökad information och samverkan med byggaktörer samt att ut-
veckla befintliga rutiner och arbetssätt vid markanvisning och i detalj-
planeringsskedet   

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-06-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Inte införa grönytefaktor i Jönköpings kommun i dagsläget. 
 Kommunen ska istället arbeta för ett verka för mer grön kvartersmark 

genom utökad information och samverkan med byggaktörer samt att ut-
veckla befintliga rutiner och arbetssätt vid markanvisning och i detalj-
planeringsskedet   

 

Beslutet expedieras till: 
kommunstyrelsen
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§ 291  
 
Ansökan om dispens eller tillstånd från föreskrifter Häggeberg 
Stbn/2021:234   400  

Sammanfattning 
Tekniska kontoret har sökt dispens att sätta ut en grillplats vid utsiktsplatsen då 
det finns behov av en tillgänglighetsanpassad grillplats i naturreservatet. Åtgär-
den är i linje med friluftslivets del i syftet och lämplig att utföra för att främja 
allmänhetens möjlighet till friluftsliv i naturreservatet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-07 
Ansökan om dispens eller tillstånd från föreskrifter i skyddade områden 2021-
06-01 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Dispens ges från föreskrifterna för naturreservatet Häggeberg och Gran-
bäcks lövskogar för åtgärden att sätta ut en grillplats.  

 Åtgärden utförs enligt dispensansökan och dess bifogade dokument. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-06-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Dispens ges från föreskrifterna för naturreservatet Häggeberg och Gran-

bäcks lövskogar för åtgärden att sätta ut en grillplats.  
 Åtgärden utförs enligt dispensansökan och dess bifogade dokument. 

 

Beslutet expedieras till: 
Tekniska kontoret
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§ 292  
 
Information från utvecklings- och trafikavdelningen 
 

Utvecklings- och trafikchef Henrik Zetterholm informerar om hållplats  
Solåsrondellen, Bangårdsgatan. 

Protokollsanteckning 
Moderaterna lämnar nedanstående protokollsanteckning. 

Trafikavdelningens information om den nya busshållplatsen visar att den av 
nämnden i oktober 2020 beslutade “Förtydligande av delegationsordning för 
Stadsbyggnadskontoret avseende trafikrelaterade frågor” inte används som 
tänkt. Ärendet om busshållplatserna borde enligt detta förtydligande behandlats 
på nämnden som ett beslutsärende, inte som ett informationsärende efter att åt-
gärden slutförts. Moderaterna riktar en skarp uppmaning till Stadsbyggnads-
nämndens ordförande att fortsättningsvis tillse att förtydligandet av delega-
tionsordning följs.  

Sverigedemokraterna instämmer i Moderaternas protokollsanteckning.
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§ 293  
 
Delar av betänkandet Stärkt planering för en hållbar utveckling 
(SOU 2021:23), remiss 
Stbn/2021:219   59  

Sammanfattning 
Regeringen beslutade den 13 december 2017 att tillsätta en utredning med upp-
drag att underlätta samordningen mellan berörda parter i samhällsbyggnadspro-
cessen i kommuner med särskilt komplexa planeringsförutsättningar. Syftet 
med uppdraget är att underlätta planeringsprocesser för att få till stånd ett ökat 
och hållbart bostadsbyggande. Utredningen har antagit namnet Samordning för 
bostadsbyggande, detta yttrande behandlar den del av uppdraget som avser 
tilläggsdirektiv (dir. 2020:15) beslutade den 13 februari 2020.  

I utredningens direktiv framgår att kommuner och regioner spelar en viktig roll 
för att nå de klimatpolitiska målen inom samhällsbyggnadssektorn. Regeringen 
betonar att det finns ett behov av att beakta transportfrågorna i större utsträck-
ning än vad som görs idag. Anledningen är att det kommer bli svårt att nå kli-
matmålen för inrikes transporter med nuvarande utvecklingstakt. Samhällspla-
neringen behöver i ökad utsträckning bidra till hållbara livsmiljöer med mins-
kad miljö- och klimatpåverkan. Förändringarna i PBL föreslås träda i kraft 1 
juli 2022. 

I betänkandet föreslås ett antal förändringar av bestämmelser i plan- och bygg-
lagen (2010:900) i syfte att ge förutsättningar för stärkt planering för hållbar ut-
veckling. Utredningens förslag syftar till att underlätta en omställning genom 
krav på såväl bebyggelse lokalisering och utformning som på hur mark och an-
läggningar används. Ändringarna ska bidra till ökad transporteffektivitet, ska 
leda till minskad miljö- och klimatpåverkan och ge bättre förutsättningar för 
mobilitet. Detta genom att bebyggelse ska vara samlad så att behovet av per-
son- och varutransporter hålls på en så låg nivå som möjligt och att befintlig in-
frastruktur utnyttjas. Kommunen ska ta hänsyn till transporteffektivitet vid be-
dömning av om det krävs detaljplan för sammanhållen bebyggelse och att plan-
beskrivningen ska innehålla en redogörelse för man uppnår transport effektivi-
tet. Ändringarna i PBL innebär även att det ställs krav på mobilitetsåtgärder på 
tomter och att kommunen får ställa krav på mobilitetsåtgärder i detaljplan och i 
exploateringsavtal. Kommunen ges ökade möjligheter att säkerställa att plane-
rade och överenskomna mobilitetsåtgärder genomförs.  

Stadsbyggnadskontoret är positiv till de förändringar som föreslås i betänkan-
det. Kommunen får bättre redskap för att främja en dialog och öppnar för sam-
verka och skriva frivilliga överenskommelser med byggaktörerna kring olika 
lösningar för mobilitet, mobilitetstjänster och mobilitetsåtgärder. Det ges också 
bättre möjlighet att följa upp de olika åtgärder som beslutats. Som exempel  är 
vi positiva till föreslagna förändringar i 6 kap §40 avseende mobilitetsåtgärder 
och mobilitetstjänster i ett exploateringsavtal, förändringen gör att vi genom 
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exploateringsavtal kan styra och säkerställa att mobilitetsåtgärder genomförs 
vid byggnation. Kommunen ges också ökade möjligheter att säkerställa mobili-
tetsåtgärder genom att det enligt PBL 4§14 ska bli möjligt att i planbestämmel-
ser ange att mobilitetsåtgärder kan villkoras till bygglov eller startbesked. Den-
na paragraf är dock ofta omöjlig att använda i praktiken i detaljplaner, eftersom 
bygglov eller startbesked är oftast inte lämplig tidpunkt  och en regleringsmöj-
lighet saknas i ett senare skede tex slutbesked. Mobilitetsåtgärderna och övriga 
punkter i denna paragraf är nästan alltid åtgärder som inte behöver finnas på 
plats under byggtiden, utan först när den nya byggnationen/användningen är på 
plats. Stadsbyggnadsnämnden föreslår att möjligheterna att villkora enligt 
PBL 4§14 utökas med slutbesked också. 

De föreslagna förändringarna i betänkande ligger väl i linje med det arbete som 
kommunen redan har påbörjat. I nuvarande investeringsplan för stadsbygg-
nadsnämnden finns medel avsatta för en ny tjänst som Mobilitetslots från halv-
årsskiftet 2022. För att vara förberedda på de förändringar som kommer bör 
denna tjänst tillsättas redan i början av 2022. Mobility management arbetet som 
idag sker på Utvecklings- och trafikavdelningen måste vidgas och bedrivas in-
om de avdelningar och förvaltningar som är med i PLEX-processen. Mobilitet 
och mobilitetsåtgärder kommer att bli något som genomsyrar fler delar av det 
strategiska arbetet. Här blir Mobilitetlotsen en viktig sammanhållande nyckel-
person som arbetar förvaltningsövergripande och tillsammans med våra olika 
byggaktörer. Förslagsvis läggs ansvaret för uppföljning av mobilitetsåtgärder 
och mobilitetstjänster på denna tjänst. Våra styrande och strategiska dokumen-
ten som till exempel parkeringsnorm, Gröna resplaner och vår Kommunika-
tionsstrategi (trafikstrategi) blir viktiga styrmedel och riktmärken i detta arbete, 
dokument som kommer behöva revideras.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse yttrande avseende delar av betänkande Stärkt planering för en 
hållbar utveckling (SOU 2021:23), remiss 
Delar av betänkande Stärkt planering för en hållbar utveckling (SOU 2021:23), 
remiss  
Remissmissiv avseende delar av betänkande Stärkt planering för en hållbar ut-
veckling 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Förslag till stadsbyggnadsnämnden 

 Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse yttrande avseende delar av  
betänkande Stärkt planering för en hållbar utveckling (SOU 2021:23), 
remiss överlämnas som svar till kommunstyrelsen.  

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-06-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
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Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse yttrande avseende delar av  

betänkande Stärkt planering för en hållbar utveckling (SOU 2021:23), 
remiss överlämnas som svar till kommunstyrelsen.  

 
Moderaterna deltar inte i beslutet och hänvisar istället till kommande kommu-
nalrådsyttrande. 
Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet. 

Beslutet expedieras till: 
kommunstyrelsen
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§ 294  
 
Medborgarförslag om trafiksäkerheten på Södra Apollovägen i Jön-
köping 
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 önskemål 
om övergångställe och fartdämpning mellan Birger Jarlsgatan och Birkagatan. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag  2020:359 
Tjänsteskrivelse 2021-06-08 
 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut:  

 Medborgarförslaget avslås. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-06-17  
Yrkanden 
Bengt Regné (M) yrkar att ärendet återremitteras för att utveckla motiveringen 
till beslutet. 
Ordföranden instämmer i Bengt Regnés yrkande. 
 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Ärendet återremitteras till förvaltningen för att utveckla motiveringen 
till beslutet



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-06-17

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 295  
 
Medborgarförslag om säkra skolvägar i Norrahammar 
Stbn/2020:396   512  

Sammanfattning 
Medborgarna anser att skolvägarna till Slättenskolan är väldigt branta och kur-
viga, det saknas passager över Barnarpsvägen, hastighetsbegränsningen är 30 
km/h vid skolan övriga sträckan 40 km/h och föräldrar rapporterar att lastbilar 
kör mer än i dubbla hastigheten. Kyrkogårdsvägen vid Flahultsskolan är rak 
hastighetsbegränsning 40 km/ men de flesta fordon kör fortare. Föräldrar och 
boende kräver åtgärder som fartkameror, vägbulor eller andra åtgärder som 
sänker hastigheten men samtidigt så anser man att avsmalningar som finns i 
Norrahammar bidrar till en sämre passage över gatan för skolbarnen eftersom 
bilister fokuserar på varandra och missar gående. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag  2020:396 
Tjänsteskrivelse 2021-06-08 
 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Bygga passager på Barnarpsvägen i samband med asfaltering 2022 
 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-06-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att stadsbyggnadsnämnden ska 

 Ge förvaltningen i uppdrag att genomföra åtgärder i form av passager 
och andra hastighetsdämpande åtgärder på Barnarpsvägen i samband 
med asfaltering 2022 

 Som ett led i arbetet med Trafiksäkerhetsprogrammets insatsområde 4 
”Säkra skol- och fritidsvägar” ges förvaltningen i uppdrag att inventera 
skolvägarna till Slättenskolan, Flahultsskolan samt Brodalsskolan och 
som ett resultat av denna inventering föreslå lämpliga åtgärder 

 
Moderaterna och Liberalerna instämmer i ordförandens yrkande. 
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Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ge förvaltningen i uppdrag att genomföra åtgärder i form av passager 

och andra hastighetsdämpande åtgärder på Barnarpsvägen i samband 
med asfaltering 2022 

 Som ett led i arbetet med Trafiksäkerhetsprogrammets insatsområde 4 
”Säkra skol- och fritidsvägar” ges förvaltningen i uppdrag att inventera 
skolvägarna till Slättenskolan, Flahultsskolan samt Brodalsskolan och 
som ett resultat av denna inventering föreslå lämpliga åtgärder 

Beslutet expedieras till: 
Angelica Lundberg
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§ 296  
 
Ansökan om planbesked Norrahammar 31:1, Norrahammars Bruk 
Stbn/2021:136   214  

Sammanfattning 
Ansökan om planbesked har inkommit till Stadsbyggnadskontoret 2021-03-23 
gällande omvandling av området Norrahammars bruk på fastigheten Norra-
hammar 31:1. Stadsbyggnadskontoret anser att det kan vara lämpligt och före-
slår att ge positivt planbesked för att pröva detta i en detaljplaneläggning.. De-
taljplanen bedöms få laga kraft 1.5 - 2 år efter det att ett detaljplanearbete star-
tats, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplanen för ärendet kommer 
att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen. Detaljplanen bedöms 
tidigast kunna påbörjas 2024.  

Beslutsunderlag 
Underlag för planbesked 2021-06-09 
Tjänsteskrivelse 2021-06-09 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Planavdelningen ges i uppdrag att planmässigt pröva ärendet genom  
detaljplaneläggning 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-06-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Planavdelningen ges i uppdrag att planmässigt pröva ärendet genom  

detaljplaneläggning 
 
Reservationer 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 
 

Beslutet expedieras till: 
sökande
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§ 297  
 
Detaljplan för Barnarp 1:100 Beslut om samråd 
Stbn/2015:172   214  

Sammanfattning 
Planområdet är beläget i södra delen av Barnarp, ca 8 km söder om Jönköping. 
Barnarp har ca 3700 invånare, varav majoriteten är bosatta inom Barnarp – 
Odensjö. Planförslaget möjliggör ca 82 bostäder fördelat på 2 två stycken fler-
bostadshus på 4 våningar med 24 lägenheter, 16 stycken kedjehus och åtta 
stycken radhus i två våningar och 14 stycken friliggande villor i en till två vå-
ningar. Planförslaget möjliggör även naturmark, parkmark, gatumark, idrotts-
plats och transformatorstation. Syftet med planen är att genom planläggning 
möjliggöra för bostadsbebyggelse och säkerställa fotbollsplanens funktion som 
friyta. 

Beslutsunderlag 
Planbeskrivning 2021-06-09 
Plankarta 2021-06-09 
Tjänsteskrivelse 2021-06-09 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Detaljplanen för Barnarp 1:100 m.fl., daterad 2021-06-07, godkänns för 
samråd 

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

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-06-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Moderaterna instämmer i ordförandens yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Detaljplanen för Barnarp 1:100 m.fl., daterad 2021-06-07, godkänns för 

samråd 
 Stadsbyggnadsnämnden finner, utifrån dagens kännedom av projektets 

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-06-17

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 298  
 
Detaljplan för centrumverksamhet och gymnasieskola på Vakten 7 
m.fl. Beslut om granskning 
Stbn/2015:269   214  

Sammanfattning 
Från att ha varit ett externt kontor- och verksamhetsområde har Batterigatan i 
södra A6 påbörjat en omvandling där mer publika funktioner som gymnasie-
skola och öppenvård i form av gynmottagning har etablerats med tillfälligt 
bygglov. Huvudsyftet med denna detaljplan är att pröva möjligheten för tillfäl-
liga verksamheter längs Batterigatan att kunna vara kvar på platsen, men också 
pröva lämpligheten för ny byggnation. 

Detaljplanen prövar en kombinerad användning av centrumverksamhet och 
skola/ utbildning i form av gymnasium, högskoleverksamhet eller forskning. 
Inom centrum ingår många olika användningar till exempel butiker, restaurang-
er, kontor, gym, bank, apotek, hantverk och annan service. Även lättare former 
av vård ingår såsom vårdcentral, ungdomsmottagning, sjukgymnastik, vaccina-
tionsklinik eller personalhälsovård. Det kan även vara lokaler för fotvård, hud-
vård, massage eller tandvård.  
Planförslaget ger Batterigatan en ny karaktär med tätare och högre bebyg-
gelse och förbättrade gångförbindelser med syfte att göra det trivsammare 
och lättare att röra sig i området utan bil. 

Beslutsunderlag 
Planbeskrivning 2021-06-07  
Plankarta 2021-06-07  
Samrådsredogörelse 2021-06-07 
Tjänsteskrivelse 2021-06-07 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Detaljplanen för Vakten 7 m.fl., daterad 2021-06-07, godkänns för  
granskning 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-06-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Detaljplanen för Vakten 7 m.fl., daterad 2021-06-07, godkänns för  

granskning



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-06-17

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 299  
 
Detaljplan för bostäder på del av Slåttertiden 1 m fl 
Stbn/2016:25   214  

Sammanfattning 
Detaljplanen syftar till att planlägga markanvändningen bostad inom ett i över-
siktsplanen utpekat förtätningsområde i Öxnehaga. Byggrätten möjliggör fyra 
lamellhus i fyra våningar utöver suterrängvåning vilket inrymmer ca 110 lägen-
heter.  

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

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

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Detaljplanen för bostäder på del av Slåttertiden 1 med flera, daterad 
2021-06-09, antas 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-06-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Detaljplanen för bostäder på del av Slåttertiden 1 med flera, daterad 

2021-06-09, antas 

 

Beslutet expedieras till: 
sökande



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-06-17

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 300  
 
Redovisning av inkomna meddelanden till stadsbyggnadsnämnden 
Stbn/2020:13   000  

Beslutsunderlag 
Förteckning över inkomna meddelande att redovisa 2021-06-17 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-06-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att Förteckning över inkomna  
meddelande att redovisa 2021-06-17 godkänns.   
  

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Förteckning över inkomna meddelande att redovisa 2021-06-17 

godkänns 
 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-06-17

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 301  
 
Redovisning av stadsbyggnadsnämndens delegationsbeslut 
Stbn/2020:12   000  

Beslutsunderlag 
Förteckning över anmälda delegationsbeslut 2021-06-17 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-06-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att Förteckning över anmälda  
delegationsbeslut 2021-06-17 godkänns. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut  
 Förteckning över anmälda delegationsbeslut 2021-06-17 godkänns 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden  2021-06-17

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 302  
 
Information från bygglovavdelningen 
 
Matilda Åberg, bygglovhandläggare, informerar om Överrocken, kvarter 6 på 
Skeppsbron.



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-06-17

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 303  
 
KORTEBO 4:7 (KORTEBO EKELUNDSHOV 10) Förhandsbesked 
för nybyggnad av enbostadshus 
BL 2020-002529     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av ett nytt enbostadshus på 
fastigheten Kortebo 4:7. Fastigheten ligger norr om Strandängen. Stadsbygg-
nadskontoret bedömer att ansökan kan beviljas. Strandsskyddsdispens har be-
viljats av stadsbyggnadsnämnden den 2021-01-21 och länsstyrelsen har fast-
ställt den. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2021-06-02 
Ärendebeskrivning   2021-06-02 
Karta    2020-12-07 
Fotografier    2021-01-07 
Ansökan    2020-12-07 
 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus beviljas 
med motivering enligt ärendebeskrivning.  

 Debitering 5 676 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-06-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Moderaterna instämmer i ordförandens yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus beviljas 

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

 
Villkor 
I samråd med bygglovavdelningen skall bebyggelsen ges en utformning enligt 
traditionell lantlig stil som i volym och färg är väl anpassad till tomtplatsen och 
landskapsbilden (2kap. 6§ plan- och bygglagen (2010:900)).  
 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-06-17

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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

Övriga upplysningar 
Åtgärden får laga kraft tidigast fyra veckor efter att beslutet har annonserats i 
Post- och Inrikes Tidningar.  
 
Ett beviljat förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden för-
rän bygglov sökts och beviljats. I samband med ansökan om bygglov ska kon-
trollansvarig anges.  
 
Samråd med bygglovavdelningen bör ske innan bygglov söks för anpassning 
enligt villkor avseende utformning och gestaltning av bebyggelsen för att väl 
passa in i landskapsbilden.  
 
Ansökan om lantmäteriförrättning bör ske snarast efter att förhandsbesked be-
viljats och fått laga kraft.  
 
För ny adress på landet tag kontakt med lantmäteriavdelningen, Helen Lerge 
036-10 52 94.  

Debitering 
5 676 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-06-17

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 2021-06-17

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 304  
 
INGERYD 8:4 (INGERYD FRÄLSEGÅRD 1) Förhandsbesked för 
nybyggnad av tre enbostadshus 
BL 2021-000694     

Sammanfattning 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Platsen ligger ca 5 km nord-
öst om Ölmstad, man åker Bunnvägen och svänger mot Ingeryd där platsen är 
belägen ca 2,1 km på vänster sida om landsvägen. Stadsbyggnadskontorets till-
styrker ansökan 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-24 
Ärendebeskrivning  2021-05-24 
Översiktskarta 2021-05-24 
Sammanställning e-tjänst  2021-03-26 
Situationsplan/tomtkarta  2021-03-26 
Fotografi   2021-05-07 
Fotografi   2021-05-07 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-
skrivning 

 Debitering 7 426 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-06-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Moderaterna instämmer i ordförandens yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-

skrivning 
 Debitering 7 426 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 2021-06-17

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 2021-03-26 och beslut 
fattades 2021-06-17. 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 2021-06-17

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 2021-06-17

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 305  
 
HEMMINGSTORP 2:3 (HEMMINGSTORP NORRGÅRD 1) För-
handsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
BL 2021-000806     

Sammanfattning 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastighet Hemmingstorp 
2:3, del av. Den aktuella platsen ligger ca 4,5 km nordöst om Svarttorps kyrka 
och ca 6 km nordväst om Järsnäs kyrka och består av lätt kuperas mark och 
gles blandskog. 
Stadsbyggnadskontorets tillstyrker ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-28 
Ärendebeskrivning  2021-05-28 
Översiktskarta 2021-05-28 
Ansökan   2021-04-09 
Karta   2021-04-09 
Fotografi   2021-05-07 
Fotografi   2021-05-07 
Beskrivning   2021-04-09 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-
skrivning. 

 Debitering 7 997 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-06-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Moderaterna instämmer i ordförandens yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-

skrivning. 
 Debitering 7 997 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 2021-06-17

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 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 2021-04-09 och beslut 
fattades 2021-06-17. Det innebär att handläggningen överskrider lagstadgad 
period med 1 vecka. Avgiften reduceras med 571 kr - med stöd av 12 kap. 8 a § 
plan- och bygglagen (2010:900).  

Debitering 
7 997 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 2021-06-17

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 2021-06-17

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 306  
 
JÄRA 1:4 (VÄSTRA JÄRA 15) Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus 
BL 2021-000937     

Sammanfattning 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastighet Jära 1:4, del av. 
Den aktuella platsen ligger ca 8 km väster om Jönköpings flygplats. 
Stadsbyggnadskontorets tillstyrker ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-28 
Ärendebeskrivning  2021-05-28 
Karta översiktskarta 2021-04-27 
Situationsplan/tomtkarta  2021-04-21 
Ansökan   2021-04-21 
Fotografi   2021-05-07 
Fotografi   2021-05-07 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-
skrivning. 

 Debitering 8 568 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-06-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Moderaterna instämmer i ordförandens yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-

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

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-06-17

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. Samråd med bygglovavdelningen bör ske in-
nan bygglov söks för anpassning enligt villkor avseende utformning och ge-
staltning av bebyggelsen för att väl passa in i landskapsbilden. I samband med 
ansökan om bygglov ska kontrollansvarig anges.  
 
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 2021-04-21 och beslut 
fattades 2021-06-17. Det innebär att handläggning sker inom lagstadgad peri-
od.  

Debitering 
8 568 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-06-17

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 2021-06-17

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 307  
 
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 2021-05-17 
Ärendebeskrivning  2021-05-17 
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 

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 2021-06-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att ärendet återremitteras för  
besiktning på plats. 

Moderaterna och Sverigedemokraterna instämmer i ordförandens yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ärendet återremitteras för besiktning på plats 

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-06-17

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-06-17

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 2021-06-17

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 308  
 
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 miljö-hanterings-
punkt utanför Tenhult och ca 11 km väster om Torsvik. 
Förutsättningarna på marken bedöms vara betesmark med odlingsrösen. Stads-
byggnadskontoret avstyrker ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-19 
Ärendebeskrivning  2021-05-19 
Översiktskarta 2021-05-04 
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 
Markplaneringsritning  2021-05-30 
Sammanställning e-tjänst  2021-05-30 

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 2021-06-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att ärendet återremitteras för  
besiktning på plats. 

Moderaterna och Sverigedemokraterna instämmer i ordförandens yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ärendet återremitteras för besiktning på plats 

 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-06-17

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-06-17

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 2021-06-17

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 309  
 
FÄGRIDA 1:14 (FÄGRIDA 1) Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus 
BL 2021-000663     

Sammanfattning 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastighet Fägrida 1:14, del 
av. Den aktuella platsen ligger ca 3,5 km sydväst om Ödustugu Kyrka. 
Stadsbyggnadskontorets tillstyrker ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-27 
Ärendebeskrivning  2021-05-27 
Sammanställning e-tjänst  2021-03-23 
Situationsplan/tomtkarta  2021-03-23 
Fotografi   2021-03-23 
Karta Översiktskarta 2021-03-26 
Fotografi   2021-05-07 
Fotografi   2021-05-07 
Fotografi   2021-05-07 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-
skrivning. 

 Debitering 7 426 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-06-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Moderaterna instämmer i ordförandens yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-

skrivning. 
 Debitering 7 426 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 2021-06-17

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 2021-03-23 och beslut 
fattades 2021-06-17. 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 2021-06-17

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 2021-06-17

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 310  
 
ROGBERGA-HULT 5:7 (HULT 7) Förhandsbesked för nybyggnad 
av två enbostadshus 
BL 2021-000895     

Sammanfattning 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastighet Rogberga-Hult 
5:7, del av. Den aktuella platsen ligger ca 4 km sydväst om Tenhults centralsta-
tion. 
Stadsbyggnadskontorets tillstyrker ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-28 
Ärendebeskrivning  2021-05-28 
Översiktskarta 2021-05-28 
Sammanställning e-tjänst  2021-04-16 
Karta   2021-04-16 
Fotografi   2021-05-07 
Fotografi   2021-05-07 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Stadsbyggnadskontoret föreslår att ansökan om förhandsbesked för ny-
byggnad av enbostadshus för tomt 1 väster om landsvägen beviljas samt 
att tomt 2 avslås. 

 Debitering 8 568 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-06-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Stadsbyggnadskontoret föreslår att ansökan om förhandsbesked för ny-

byggnad av enbostadshus för tomt 1 väster om landsvägen beviljas samt 
att tomt 2 avslås. 

 Debitering 8 568 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-06-17

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 be-
byggelsen för att väl passa in i landskapsbilden.  

Tillstånd för enskild VA-anläggning ska sökas hos Miljö- och hälsoskyddskon-
toret.  
Ansökan om lantmäteriförrättning bör ske snarast efter att förhandsbesked be-
viljats och fått laga kraft.  

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

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

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2021-04-16 och beslut 
fattades 2021-06-17. Det innebär att handläggning sker inom lagstadgad peri-
od. Beslutet som beviljades gäller Tomt 1 väster om landsvägen.  

Debitering 
8 568 kr  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Sökande 
Fastighetsägare 
  
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
Grannar med erinran, fastighet Roberga-fagerslätt 1:3 
  
Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
  
Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-06-17

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 2021-06-17

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 311  
 
BANKERYD 1:1 (STOMMEN 1) Förhandsbesked för nybyggnad av 
3 st enbostadshus 
BL 2020-002054     

Sammanfattning 
Ansökan avser nybyggnation av tre enbostadshus på fastigheten Bankeryd 1:1, 
del av. Den aktuella platsen ligger ca 250 m väster om Bankeryds kyrka.  

Platsen är enligt översiktsplanen utpekad som om ett ny exploateringsområde 
som där exploatering ska föregås av detaljplaneläggning, sammanhållen bebyg-
gelse , område med höga kulturhistoriska värden samt en av tomterna är delvis 
placerad på jordbruksmark. Området gränsar till vattenskyddsområde för Vät-
tern. 

Stadsbyggnadskontoret avstyrker ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-17 
Ärendebeskrivning  2021-05-17 
Yttrande, sökande 2021-05-31 
Remissvar, MHK 2021-03-30 
Remissvar, TK max 2021-03-24 
Karta, översikt 2021-03-19 
Karta, situationsplan 2021-03-01 
Karta, ortofoto 2021-03-01  

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

 Debitering 5676kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-06-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att ärendet återremitteras för dialog 
med sökande. 

Moderaterna och Sverigedemokraterna instämmer i ordförandens yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ärendet återremitteras för dialog med sökande 

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-06-17

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-06-17

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 2021-06-17

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 312  
 
SANDSERYD 6:1  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
BL 2021-000106     

Sammanfattning 
Ärendet gäller ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. 

Fastigheten är belägen ca 500 m nordöst om Sandseryds kyrka och ca 1500 m 
öster om Jönköpings flygplats. 

Den aktuella platsen består främst av jordbruksmark samt ligger inom område, 
tätortsnära zonen, där ytterligare exploatering ska ske genom detaljplanelägg-
ning. 

Stadsbyggnadskontoret avstyrker ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-26 
Ärendebeskrivning  2021-05-26 
Översiktskarta 2021-05-26  
Fotografier   2021-02-28 
Fotografier   2021-01-19 
Situationsplan/tomtkarta  2021-01-29 
Övrigt   2021-01-29 
Situationsplan/tomtkarta  2021-01-29 
Sammanställning e-tjänst  2021-01-19 
Fotografier   2021-06-08 
Fotografier   2021-06-08 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 
 Ansökan om förhandsbesked kan inte tillåtas med motivering enligt ärende-

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

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-06-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Moderaterna instämmer i ordförandens yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked kan inte tillåtas med motivering enligt ärende-

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-06-17

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 
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. 
 

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-06-17

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 2021-06-17

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 313  
 
LILLA VÄSTANSJÖ 1:4 (LILLA VÄSTANSJÖ 2) Förhandsbesked 
för nybyggnad av enbostadshus 
BL 2021-000194     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på 
fastigheten Lilla Västansjö 1:4, del av.   

Den aktuella platsen är belägen ca 1,8 km väster om Rogberga byrka och ca 
150 m från strandlinjen till Rogberga sjön.  

I området kring Rogberga sjön har under senare år skett flera byggnationer av 
enbostadshus och ytterligare exploatering ställer krav på detaljplaneläggning. 
Marken består främst av kuperad och stenig betesmark och blir en ny exploate-
ring i området.  

Stadsbyggnadskontoret avstyrker ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-05-25  
Ärendebeskrivning  2021-05-25 
Översiktskarta 2021-05-25 
Yttrande från sökande 2021-05-26 
Skrivelse sammanställning 2021-05-03 
Karta  2021-05-03 
Fotografier  2021-04-23 
Yttrande granne 2021-03-14 
Yttrande granne  2021-03-04 
Yttrande granne  2021-03-01 
Yttrande granne  2021-03-01 
Yttrande granne 2021-02-22 
Remissvar MHK         2021-02-10  
Karta            2021-02-25 
Karta            2021-02-01 
Ansökan           2021-02-01 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

 Debitering 5 712kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-06-17

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-06-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att ansökan om förhandsbesked be-
viljas med nedanstående motivering. 

Den sökta byggnationen är ett led i generationsskifte på fastigheten där en av 
döttrarna till markägarna planerar boende på den sökta platsen. 
Den sökta platsen ligger nära övrig befintlig bebyggelse och i direkt anslutning 
till den befintliga vägen. 
Det sökta läget är på stenig kuperad betesmark av låg kvalité. Byggnation på 
sökta platsen innebär heller ingen avskärning av betet för brukningsenheten. 
Påverkan på brukningsenheten blir därför försumbar. 
Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget att ett positivt förhandsbesked i 
detta fall innebär en lämplig användning av markresurser. 
 
Moderaterna och Sverigedemokraterna instämmer i ordförandens yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ovanståen-

de yrkande 
 Debitering 5 712kr – 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. 

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.   



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-06-17

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

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

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

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

Debitering 
5 712kr  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Sökande 
Fastighetsägare 
  
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
Grannar med erinran, fastighet Lilla Västansjö 1:5, Stora Västansjö 1:6, Lilla 
Västansjö 1:13 samt Lilla Västansjö 1:17. 
  
Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
  
Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
 

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-06-17

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 2021-06-17

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 314  
 
BOGLA 2:1 (BOGLA 10)  Förhandsbesked för nybyggnad av             
enbostadshus 
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 öppet jord-
brukslandskap. Platsen ligger ca 270 m väster om järnvägsspår mellan Hus-
kvarna-Nässjö. Stadsbyggnadskontoret avstyrker förslaget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-05-05 
Ärendebeskrivning  2021-05-05 
Yttrande, sökande  2021-05-24 
Översiktskarta  2021-05-05 
Översiktskarta skala 1:5000 2021-04-05 
Brev    2021-04-22 
Ortofoto    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 
Sammanställning e-tjänst   2021-04-05 

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 2021-06-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att ärendet återremitteras för besikt-
ning på plats. 

Moderaterna instämmer i ordförandens yrkande. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-06-17

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ärendet återremitteras för besiktning på plats 

 
Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-06-17

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 2021-06-17

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 315  
 
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 syd-
väst om riksväg 26/47. Marken består främst av öppet produktiv jordbruks-
mark. Avsedd placering ligger intill befintlig bebyggelse i direkt anslutning be-
byggelse men på jordbruksmark. Sökande har i sin ansökan meddelat att man 
har för avsikt att göra kompensationsåtgärder för att kunna bygga på den aktu-
ella platsen. 

Stadsbyggnadskontoret avstyrker ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-05-31 
Ärendebeskrivning   2021-05-31 
Situationsplan/tomtkarta (översikt) 2021-04-23 
Situationsplan/tomtkarta   2021-04-14 
Ortofoto    2021-04-23 
Skrivelse    2021-04-14 
Karta    2021-04-16 
Kartutdrag    2021-04-14 
Ortofoto    2021-04-14 
Ansökan    2021-04-23 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

 Debitering 8568kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-06-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att ansökan om förhandsbesked be-
viljas 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.  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-06-17

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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. 
 
Moderaterna och Sverigedemokraterna instämmer i ordförandens yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
Det noteras vid protokollets justering att handläggningen inte har fullföljts var-
för ärendet återremitteras till förvaltningen i sin helhet för fortsatt  
handläggning. 

 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-06-17

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  2021-06-17

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 316  
 
Information från planavdelningen 
 

Puck Larsson, planarkitekt, informerar om markanvisning Åsen. 

Moderaterna och Kristdemokraterna anser att det inte går att göra en kvalitativ 
bedömning av de olika alternativen på de underlag som finns till förfogande. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-06-17

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 317  
 
GRÄNNA 5:1 (AMIRALSVÄGEN 73) Strandskyddsdispens för till-
byggnad av brygga 
BL 2021-001057     

Sammanfattning 
Stadsbyggnadskontoret föreslår att ansökan om strandskyddsdispens för till-
byggnad av brygga beviljas. Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 3 Mil-
jöbalken (1998:808), området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett ange-
läget allmänt intresse som med sin funktion måste ligga vid vattnet och inte 
kan tillgodoses utanför området. Området som tas i anspråk är begränsad till 
den yta bryggorna upptar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-05-25 
Ärendebeskrivning   2021-05-25 
Översiktskarta  2021-05-12 
Fotografi från fältbesök, 2021-03-30 2021-05-12 
Situationsplan/tomtkarta med red. 2021-05-25 
Illustration    2021-03-15 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av brygga beviljas. 
Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 3 Miljöbalken (1998:808), 
området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt in-
tresse som med sin funktion måste ligga vid vattnet och inte kan tillgo-
doses utanför området. Området som tas i anspråk är begränsad till den 
yta bryggorna upptar, situationsplan/tomtkarta daterad 2021-05-25 . 

 Debitering 2 856 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-06-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av brygga beviljas. 

Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 3 Miljöbalken (1998:808), 
området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt in-
tresse som med sin funktion måste ligga vid vattnet och inte kan tillgo-
doses utanför området. Området som tas i anspråk är begränsad till den 
yta bryggorna upptar, situationsplan/tomtkarta daterad 2021-05-25 . 

 Debitering 2 856 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige.  
 
 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-06-17

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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

Ansökan om bygglov handläggs i ett separat ärende med diarienummer BL 
2021-000473 

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 2021-06-17

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 2021-06-17

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 318  
 
HYLTENA 1:97 (HYLTENA NÄSET 10) Strandskyddsdispens för 
nybyggnad av fritidshus, samt komplementbyggnad 
BL 2021-001144     

Sammanfattning 
Strandsskyddsdispens för nybyggnation av fritidshus och komplementbyggnad.  
Fastigheten är bebyggd sedan tidigare och anses därmed vara i ianspråktaget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse     2021-06-07 
Ärendebeskrivning      2021-06-07 
Översiktskarta     2021-06-07  
Ansökan       2021-05-15 
Situationsplan/tomtkarta      2021-05-15 
Fasadritning       2021-06-07 
Fotografi       2021-06-08 
Karta, tomplatsavgränsning   2021-06-08 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om strandskyddsdispens för Hyltena 1:97 beviljas. Som särskilt 
skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 1 Miljöbalken (1998:808), området är re-
dan i ianspråktaget. Den yta som får tas i anspråk som tomt är markerad 
på karta 2021-06-08. 

 Debitering 2 856 kr taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-06-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om strandskyddsdispens för Hyltena 1:97 beviljas. Som särskilt 

skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 1 Miljöbalken (1998:808), området är re-
dan i ianspråktaget Den yta som får tas i anspråk som tomt är markerad 
på karta 2021-06-08. 

 Debitering 2 856 kr taxan är beslutad av kommunfullmäktige 
 

 

 

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-06-17

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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

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

Ansökan om bygglov handläggs i ett separat ärende med diarienummer      
2021-764. 

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 2021-06-17

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 2021-06-17

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 319  
 
RIDDERSBERG 1:18 (RIDDERSBERGS SÄTERI 4) Strandskydds-
dispens för ändrad användning av restaurang till bostad 
BL 2021-001199     

Sammanfattning 
Ansökas avser ändrad användning av restaurang till bostad. I byggnaden kom-
mer det att finnas flera lägenheter. Området är redan idag anspråkstaget.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-07 
Ärendebeskrivning  2021-06-07 
Översiktskarta 2021-06-07 
Ansökan   2021-05-21 
Situationsplan/tomtkarta  2021-05-21 
Planritningar  2021-05-21 
Fasadritning   2021-05-21 
Karta   2021-06-07 
Karta, tomtplatsavgränsning  2021-06-09 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om strandskyddsdispens för Riddesberg 1:18 beviljas. Som 
särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 1 Miljöbalken (1998:808), områ-
det är redan i ianspråktaget. Den yta som får tas i anspråk som tomt är 
markerad på karta 2021-06-09.  

 Debitering 2 856 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-06-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om strandskyddsdispens för Riddesberg 1:18 beviljas. Som 

särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 1 Miljöbalken (1998:808), områ-
det är redan i ianspråktaget. Den yta som får tas i anspråk som tomt är 
markerad på karta 2021-06-09.  

 Debitering 2 856 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
 
 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-06-17

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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

Ansökan om bygglov handläggs i ett separat ärende med diarienummer      
2021-833.  

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 2021-06-17

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 2021-06-17

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 320  
 
LÅNGSBO 1:1 Strandskyddsdispens för nybyggnad av garage 
BL 2021-001214     

Sammanfattning 
Strandsskyddsdispens för nybyggnation av garage.  
Fastigheten är bebyggd sedan tidigare och anses därmed vara i ianspråktaget. 
Stadsbyggnadskontoret har besiktat platsen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-05-26 
Ärendebeskrivning  2021-05-26 
Översiktskarta  2021-06-08 
Karta, tomtplatsavgränsning  2021-06-09  
Fasad- och planritning  2021-06-08  
Ansökan      2021-04-28 
Fotografi    2021-05-26 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av garage beviljas. 
Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 1 Miljöbalken (1998:808), 
hela fastigheten bedöms vara ianspråktaget och som tomt är markerad 
på karta 2021-06-09.  

 Debitering 2 856 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-06-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Moderaterna instämmer i ordförandens yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av garage beviljas. 

Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 1 Miljöbalken (1998:808), 
hela fastigheten bedöms vara ianspråktaget och som tomt är markerad 
på karta 2021-06-09.  

 Debitering 2 856 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
 
 

 

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-06-17

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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

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

Ansökan om bygglov handläggs i ett separat ärende med diarienummer       
2021-671. 

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 2021-06-17

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 2021-06-17

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 321  
 
GUDMUNDERYD 4:11 (GUNNERYDS RAST 5) Strandskyddsdis-
pens för nybyggnad av carport 
BL 2021-001160     

Sammanfattning 
Strandsskyddsdispens för nybyggnation av garage.  
Fastigheten är bebyggd sedan tidigare och anses därmed vara i ianspråktaget.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-06-01 
Ärendebeskrivning  2021-06-01 
Översiktskarta  2021-06-08  
Karta, tomtplatsavgränsning 2021-06-08 
Fasad- och planritningar   2021-06-08 
Ansökan     2021-05-17 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggd 
beviljas. Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 1 Miljöbalken 
(1998:808), hela fastigheten bedöms vara ianspråktaget och som tomt är 
markerad på karta 2021-06-08.  

 Debitering 2 856 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-06-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Moderaterna instämmer i ordförandens yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggd 

beviljas. Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 1 Miljöbalken 
(1998:808), hela fastigheten bedöms vara ianspråktaget och som tomt är 
markerad på karta 2021-06-08.  

 Debitering 2 856 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
 
 

 

 

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-06-17

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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

Ansökan om bygglov handläggs i ett separat ärende med diarienummer     
2021- 761. 

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 2021-06-17

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 2021-06-17

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 322  
 
TRÅNGHALLA 3:6 (ULFSBOSTIGEN 18) Bygglov för fasadänd-
ring av enbostadshus 
BL 2021-001101     

Sammanfattning 
Ansökan avser utvändig ändring av enbostadshus (byte av takkulör till svart). 
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område inom sammanhållen bebyggel-
se. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-06-07 
Ärendebeskrivning   2021-06-07 
Översiktskarta  2021-06-07 
Sammanställning e-tjänst   2021-05-09 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning. 
 Debitering 1371 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-06-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att ansökan ombygglov beviljas med 
nedanstående motivering. 

Ärendet avser fasadändring i form av byte av takbeläggning från röda tegelpan-
nor till svarta betongpannor.  
Då det finns svart takkulör på byggnader i relativ närhet till den aktuella bygg-
naden anser Stadsbyggnadsnämnden att den sökta åtgärden inte strider mot in-
tresset av en god helhetsverkan på platsen.    
Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget att bygglov kan medges i detta fall. 
 
Moderaterna och Sverigedemokraterna instämmer i ordförandens yrkande. 
 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ovanstående yr-
kande. 

 Debitering 2513 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. 
 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-06-17

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. 

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

Använd e-tjänsten Begäran om slutbesked (https://bygg.jonkoping.se/JON-
BYGG-SLUT). 

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

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). 

Debitering 
2513 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 2021-06-17

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 2021-06-17

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 323  
 
ÖVERTIDEN 1 (KÄMPEVÄGEN 23) Bygglov för uppställning/upp-
sättning av LED-skylt (tidsbegränsat t.o.m. 2026-06-17) 
BL 2021-000612     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppsättning av led-skylt, 
till och med 2026-06-17. LED-skylten ska vara dubbelsidig, ha en area på ca 
15 m2 och placeras på 2 m höga stöd. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2021-05-27  
Ärendebeskrivning    2021-05-27  
Översiktskarta    2021-05-10 
Ansökan      2021-03-17  
Fotografi     2021-03-17  
Ortofoto      2021-03-17  
Skyltritning    2021-03-24  
Skyltritning     2021-03-24  
Fotografi      2021-03-24  
Situationsplan/tomtkarta   2021-03-30 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärende- 
beskrivning.   

 Debitering 3 427 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-06-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärende- 

beskrivning.   
 Debitering 3 427 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

Villkor 
Stadsbyggnadsnämndens Riktlinjer för elektroniska skyltar i Jönköpings 
kommun ska följas (antagen av stadsbyggnadsnämnden 2017-09-27).  

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 2021-06-17

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 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).  

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 användas 
utan slutbesked, tar Stadsbyggnadsnämnden ut en byggsanktionsavgift (en 
byggsanktionsavgift kan uppgå till betydande belopp).  

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

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2021-03-30 och beslut 
fattades 2021-06-17. Det innebär att handläggningen överskrider lagstadgad 
period med 2 veckor. Avgiften reduceras med 1 371 kr - med stöd av 12 kap. 8 
a § plan- och bygglagen (2010:900). 

Debitering 
3 427 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-06-17

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 2021-06-17

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 324  
 
LOKE 17 (ODENGATAN 26A) Bygglov för fasadändring av          
enbostadshus (takbyte) 
BL 2021-000538     

Sammanfattning 
Ansökan gäller byte av taktäckningsmaterial på enbostadshus, från bruna be-
tongpannor till svart bandfalsad plåt.  

Byggnaden är belägen utmed Odengatan i Huskvarna. Bebyggelsen utmed ga-
tan karaktäriseras av villor i ljusa färger med tak belagda med takpannor, hu-
vudsakligen röda tegelpannor eller bruna betongpannor. 

Stadsbyggnadskontoret avstyrker ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-05-27 
Ärendebeskrivning   2021-05-27 
Översiktskarta  2021-05-12 
Brev, förtydligande  2021-06-03 
E-postmeddelande från sökande 2021-05-27 
Bilaga, skrivelse från sökande  2021-05-04 
Sammanställning e-tjänst   2021-04-26 
Fotografi    2021-03-10 
Sammanställning e-tjänst   2021-03-10 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-06-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att ansökan om bygglov beviljas med 
nedanstående motivering. 

Ärendet avser fasadändring i form av byte av takbeläggning från bruna betong-
pannor till svart bandfalsad plåt.  
Då det finns svart takkulör på byggnader i relativ närhet till den aktuella bygg-
naden anser Stadsbyggnadsnämnden att den sökta åtgärden inte strider mot en 
god helhetsverkan i området.   
Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget att bygglov kan medges i detta fall. 
 
Bengt Regné (M) instämmer i ordförandens yrkande. 
 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-06-17

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Johnny Lilja (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar 
enligt hans eget yrkande. 
 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ovanstående yr-
kande 

 Debitering 1 371 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 
detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Om åtgärden påbörjas 
efter dessa fyra veckor har gått men innan lovbeslutet har fått laga kraft sker 
det på egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det överklagas. 

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

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

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

Taksäkerheten ska beaktats och uppfylla gällande krav enligt BBR.  

Debitering 
1 371 kr. 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-06-17

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 2021-06-17

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 325  
 
MÄLLBY 13:34 (MELLBYGATAN 4A) Bygglov för utvändig änd-
ring av flerfamiljshus (installation av solceller på tak) 
BL 2021-000458     

Sammanfattning 
Ansökan gäller installations av solcellspaneler på flerfamiljshus i Gränna. 
Svarta solcellspaneler föreslås placeras på båda takfallen. Gränna utgör riksin-
tresse för kulturmiljövården. Åtgärden är olämplig med hänsyn till åtgärdens 
omfattning och fastighetens läge. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-06-07 
Ärendebeskrivning     2021-06-07 
Översiktskarta  2021-04-26 
Sammanställning e-tjänst   2021-03-02 
Situationsplan/tomtkarta   2021-03-02 
Fasadritning    2021-03-02 
Produktinformation   2021-03-02 
Fasadritning    2021-03-02 
Sammanställning e-tjänst   2021-04-02 
Brev, Grannsignatur  2021-04-02 
Yttrande    2021-05-14 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning. 
 Debitering 2 239 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-06-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Moderaterna yrkar att bygglov beviljas. 

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

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning. 
 Debitering 2 239 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 



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

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

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

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

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 
2 239 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 
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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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§ 326  
 
ALBOGA 1:23 (ALBOGA 16) Bygglov för nybyggnad av enbostads-
hus samt installation av eldstad 
BL 2021-000422     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus. Stads-
byggnadsnämnden har beviljat förhandsbesked 2017-12-13. Stadsbyggnads-
kontoret föreslår att ansökan om nybyggnad av enbostadshus samt installation 
av eldstad beviljas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-05-26 
Ärendebeskrivning   2021-05-26 
Översiktskarta  2021-05-26 
Sammanställning e-tjänst   2021-02-27 
Plan- och sektionsritning   2021-02-27 
Planritning    2021-02-27 
Fasadritning    2021-02-27 
Situationsplan/tomtkarta   2021-03-16 
Karta    2021-05-26 
Remissvar    2021-03-29 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-
ning. 

 Debitering 21 706 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-06-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Moderaterna instämmer i ordförandens yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-

ning. 
 Debitering 21 706 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

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

Åtgärden får inte påbörjas innan stadsbyggnadsnämnden har lämnat ett 
startbesked.    

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

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

Utstakning bör utföras av stadsbyggnadskontorets kartavdelning eller av annan 
sakkunnig med erforderlig mätningstekniks kompetens. Det är byggherrens 
ansvar att säkerställa placering överensstämmer med givet bygglov  

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

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

Miljö- och hälsoskyddskontorets tillstånd till enskild VA-anläggning skall 
finnas innan startbesked kan lämnas.   

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2021-03-16 och beslut 
beräknas att fattas 2021-06-17. Det innebär att handläggningen överskrider 
lagstadgad period med 3 veckor.   

Avgiften reduceras med 8 568 kr - med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och 
bygglagen (2010:900).   

Debitering 
21 706 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 
Kontrollansvarig 
  
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
Grannar med erinran, fastighet BRÖTTJEMARK 3:5 
  
Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
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Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00
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§ 327  
 
KORTEBO 4:9 (EBBA RAMSAYS VÄG 108) Bygglov för nybygg-
nad av flerfamiljshus samt installation av eldstad, mur, plank och 
komplementbyggnad 
BL 2021-000552     

Sammanfattning 
Ansökan avser nybyggnad av flerbostadshus samt installation av eldstad, mur, 
plank och komplementbyggnad inom detaljplanerat område. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-06-07 
Ärendebeskrivning   2021-06-07 
Översiktskarta  2021-05-11 
Nybyggnadskarta  2021-05-21 
Situationsplan/tomtkarta   2021-03-11 
Perspektivsritning   2021-04-19 
Perspektivsritning Illustrationer 2021-03-11 
Fasadritning Norr, Öster, Söder, Väster 2021-03-11 
Fasadritning Söder, Väster, Norr 2021-03-11 
Sektionsritning Höjder  2021-04-19 
Sektionsritning   2021-03-11 
Sektionsritning Garage  2021-03-11 
Planritning Helplan, Plan 1, Källarplan 2021-03-11 
Planritning Helplan Plan 2  2021-05-17 
Planritning Helplan, Plan 3 2021-03-11 
Planritning Helplan, Plan 4 2021-03-11 
Planritning Helplan, Plan 5 2021-03-11 
Planritning Helplan, Plan 6 2021-03-11 
Planritning Helplan, Plan 7, Terrass 2021-03-11 
Planritning Helplan, Takplan 2021-03-11 
Planritning Del 1, Plan 1, Källarplan 2021-03-11 
Planritning Del 1, Plan 2, Entréplan 2021-03-11 
Planritning Del 1, Plan 3  2021-03-11 
Planritning Del 1, Plan 4  2021-03-11 
Planritning Del 1, Plan 5  2021-03-11 
Planritning Del 1, Plan 6  2021-03-11 
Planritning Del 1, Plan 7, Terrass 2021-03-11 
Planritning Del 1, Takplan  2021-03-11 
Planritning Del 2, Plan 1, Källarplan 2021-03-11 
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Planritning Del 2, Plan 2, Entréplan 2021-03-11 
Planritning Del 2, Plan 3  2021-03-11 
Planritning Del 2, Plan 4  2021-03-11 
Planritning Del 2, Plan 5  2021-03-11 
Planritning Del 2, Plan 6  2021-03-11 
Planritning Del 2, Plan 7, Terrass 2021-03-11 
Planritning Del 2, Takplan  2021-03-11 
Material/Kulörbeskrivning  2021-03-11 
Sammanställning e-tjänst   2021-03-11 
Remissvar    2021-03-31 
Remissvar    2021-03-31 
Remissvar Rtj  2021-03-24 
Remissvar    2021-03-22 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-
ning. 

 Debitering 264 866 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-06-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Moderaterna instämmer i ordförandens yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-

ning. 
 Debitering 264 866 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

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

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

Om en åtgärd påbörjas utan startbesked eller byggnadsverket börjar användas 
utan slutbesked, tar Stadsbyggnadsnämnden ut en byggsanktionsavgift (en 
byggsanktionsavgift kan uppgå till betydande belopp).  
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Byggherren ansvarar för att åtgärden följer kraven i plan- och bygglagstiftning-
en. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Debitering 
264 866 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 
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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§ 328  
 
EKEBERG 4:16 (EKEBERG 9) Bygglov för nybyggnad av enbo-
stadshus samt installation av eldstad samt komplementbyggnad 
BL 2021-000467     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus 235 kvm 
BTA (bruttoarea) samt nybyggnad av garage 50 kvm BTA (bruttoarea).  

Stadsbyggnadsnämnden har beviljat förhandsbeskedet 2018-11-15. Stadsbygg-
nadskontoret föreslår att ansökan om nybyggnad av enbostadshus samt installa-
tion av eldstad beviljas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-06-07 
Ärendebeskrivning  2021-06-07 
Karta    2021-06-07 
Översiktskarta  2021-03-03 
Karta    2021-03-25 
Fasadritning Norr  2021-03-03 
Fasadritning Väster, Norr  2021-03-03 
Fasadritning Öster, Söder  2021-03-03 
Planritning Plan 2  2021-03-03 
Planritning Entréplan  2021-03-03 
Situationsplan/tomtkarta   2021-03-03 
Sammanställning e-tjänst   2021-03-03 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-
ning.  

 Debitering 24 562 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-06-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Moderaterna instämmer i ordförandens yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-

ning.  
 Debitering 24 562 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
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Giltighetstid 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och av-
slutats inom fem år från den dagen då detta beslut fått laga kraft. 

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

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

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

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

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

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

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

Miljö- och hälsoskyddskontorets tillstånd till enskild VA-anläggning skall 
finnas innan startbesked kan lämnas.   

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2021-03-25 och beslut 
beräknas att fattas 2021-06-17. Det innebär att handläggningen överskrider 
lagstadgad period med 2 veckor.   

Avgiften reduceras med 5 712 kr - med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och 
bygglagen (2010:900).   

Debitering 
24 562 kr  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-06-17

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-06-17

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 2021-06-17

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 329  
 
NORRAHAMMAR 50:5 (MOLLBERGSVÄGEN 6A) Bygglov för 
fasadändring av flerfamiljshus 
BL 2021-000692     

Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för utvändig ändring (tillbyggnad och inglasning av 
balkonger) av flerfamiljshus. Fastigheten ligger inom detaljplanerat område. 
Balkongtillbyggnaderna placeras helt på mark som inte får bebyggas.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-06-04 
Ärendebeskrivning   2021-06-04 
Översiktskarta  2021-06-07 
Sammanställning e-tjänst   2021-03-26 
Sektionsritning   2021-03-26 
Sektion    2021-03-26 
Planritning    2021-03-26 
Planritning    2021-03-26 
Fasadritning    2021-03-26 
Fasadritning    2021-03-26 
Situationsplan/tomtkarta   2021-03-26 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning. 
 Debitering 2 948 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-06-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att bygglov beviljas med nedanståen-
de motivering. 

Ansökan avser tillbyggnad och inglasning av balkonger. 
Stadsbyggnadsnämnden anser att utformningen av de nya balkongerna väl pas-
sar till den befintliga byggnaden och den omgivande bebyggelsen samt att änd-
ringen ökar tillgängligheten till balkongerna. 
Stadsbyggnadsnämnden bedömer att balkongerna stämmer väl överens med de-
taljplanens syfte och att avvikelsen för balkongerna på nedre planen sammanta-
get kan ses som en liten avvikelse. 
Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget att bygglov kan beviljas för den 
sökta åtgärden. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-06-17

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Moderaterna instämmer i ordförandens yrkande. 
 
Protokollsanteckning 
Sverigedemokraterna lämnar följande protokollsanteckning. 

Sverigedemokraterna beviljar bygglov i följsamhet med delegationsbygglov 
2016-10-14 Db1032 Mollbergsvägen 8. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Bygglov beviljas med motivering enligt ovanstående yrkande 
 Debitering 15 514 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 
detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Om åtgärden påbörjas 
efter dessa fyra veckor har gått men innan lovbeslutet har fått laga kraft sker 
det på egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det överklagas. 

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

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

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 
15 514 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

 

 

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-06-17

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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 2021-06-17

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 2021-06-17
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§ 330  
 
NORRAHAMMAR 54:1 (MOLLBERGSVÄGEN 10A) Bygglov för 
utvändig ändring av flerfamiljshus 
BL 2021-000691     

Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för utvändig ändring (tillbyggnad och inglasning av 
balkonger) av flerfamiljshus. Fastigheten ligger inom detaljplanerat område. 
Balkongtillbyggnaderna placeras helt på mark som inte får bebyggas.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-06-04 
Ärendebeskrivning   2021-06-04 
Översiktskarta  2021-06-07 
Sammanställning e-tjänst   2021-03-26 
Planritning    2021-03-26 
Planritning    2021-03-26 
Fasadritning    2021-03-26 
Sektionsritning   2021-03-26 
Sektion    2021-03-26 
Situationsplan/tomtkarta   2021-03-26 
Fasadritning    2021-03-26 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning. 
 Debitering 2 948 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-06-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att bygglov beviljas med nedanståen-
de motivering. 

Ansökan avser tillbyggnad och inglasning av balkonger. 
Stadsbyggnadsnämnden anser att utformningen av de nya balkongerna väl pas-
sar till den befintliga byggnaden och den omgivande bebyggelsen samt att änd-
ringen ökar tillgängligheten till balkongerna. 
Stadsbyggnadsnämnden bedömer att balkongerna stämmer väl överens med de-
taljplanens syfte och att avvikelsen för balkongerna på nedre planen sammanta-
get kan ses som en liten avvikelse. 
Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget att bygglov kan beviljas för den 
sökta åtgärden. 
 
Moderaterna ställer sig bakom ordförandens yrkande. 
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Stadsbyggnadsnämnden 2021-06-17

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Protokollsanteckning 
Sverigedemokraterna lämnar följande protokollsanteckning. 

Sverigedemokraterna beviljar bygglov i följsamhet med delegationsbygglov 
2016-10-14 Bd1032 Mollbergsvägen 8. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Bygglov beviljas med motivering enligt ovanstående yrkande 
 Debitering 15 514 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 
detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Om åtgärden påbörjas 
efter dessa fyra veckor har gått men innan lovbeslutet har fått laga kraft sker 
det på egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det överklagas. 

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

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

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 
15 514 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 
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Stadsbyggnadsnämnden 2021-06-17

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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 2021-06-17

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 
 

Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00
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Stadsbyggnadsnämnden 2021-06-17

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 331  
 
ÅSELE 9 (EKSJÖGATAN 7) Bygglov för uppförande av plank 
BL 2021-000823     

Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för uppförande av bullerplank vid enbostadshus med 
höjden 2,1m inom detaljplanerat område. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-06-07 
Ärendebeskrivning   2021-06-07 
Översiktskarta  2021-06-07 
Sammanställning e-tjänst   2021-04-11 
Fasad- och sektionsritning   2021-04-11 
Situationsplan/tomtkarta   2021-04-11 
Bullerutredning   2021-05-05 
Remissvar Epost-meddelande 2021-05-05 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärende- 
beskrivning. 

 Debitering 5 484 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-06-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att ärendet återemitteras för  
ytterligare utredning ur trafiksäkerhetssynpunkt.  

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ärendet återemitteras för ytterligare utredning ur trafiksäkerhetssyn-

punkt.  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 
 

Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00
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Justerandes signatur 
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§ 332  
 
KORTEBO 2:4 Bygglov för utvändig ändring av komplement-     
byggnad (skärmtak på kolonistuga) 
BL 2021-000885     

Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för utvändig ändring av kolonistuga, tillägg av skärm-
tak. Kolonistugan är placerad på Ekelundshovs koloniträdgårdområde. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-04 
Ärendebeskrivning  2021-06-01 
Översiktskarta 2021-06-04 
Fotomontage  2021-04-16 
Fasadritning   2021-04-16 
Remissvar TK/MAX 2021-06-01 
Ansökan   2021-04-16 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning. 
 Debitering 1 428 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-06-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Moderaterna yrkar att bygglov beviljas. 

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

Bengt Regné (M) begär omröstning. 

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

Utdragsbestyrkande 

Omröstning 
 

Ledamot Ja Nej 

Anders Samuelsson (C) ordförande x  

Niklas Sigvardsson (S)  x  

Fatime Elezi (S)  x  

Bayda Aldoori (S)  x  

Marianne Johansson (S)  x  

Jan Sidenvall (L)  x  

Alissar Rajha (MP) x  

Thomas Olofsson (KD)   x 

Ann-Marie Dahl (KD)   x 

Bengt Regné (M)  x 

Jonas Hallin (M)  x 

Johnny Lilja  (M)  x 

Roland Hagström (SD)  x  

Antal röster 8 5 

 
Stadsbyggnadsnämnden har alltså med 8 ja-röster mot 5 nej-röster beslutat  
enligt Anders Samuelssons yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning. 
 Debitering 1 428 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

Reservationer 
Moderaterna och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Debitering 
1 428 kr 

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-06-17

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 333  
 
STORA ÅSA 14:1 (STORA ÅSA SJÖVIK 17) Bygglov för nybygg-
nad av komplementbyggnad och rivning samt installation av eldstad 
BL 2020-002598     

Sammanfattning 
Ansökan avser nybyggnad av komplementbyggnad och rivning samt installa-
tion av eldstad. Fastigheten ligger inom bebyggelsezon, småskalig bebyggelse. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-06-07 
Ärendebeskrivning   2021-06-07 
Översiktskarta  2021-04-29 
Bilaga Länsstyrelsen beslut 2011-12-19 2021-04-28 
Epostmeddelande   2021-04-15 
Situationsplan/tomtkarta   2021-06-04 
Fotografi    2021-03-22 
Fotografi    2021-03-22 
Fotografi    2021-03-22 
Fotografi   2021-06-04 
Fotografi   2021-06-04 
Fotografi   2021-06-04 
Fotografi   2021-06-04 
Fasadritning    2021-06-04 
Plan- och sektionsritning   2021-06-04 
Perspektivsritning   2021-06-04 
Yttrande   2021-06-03 
Sammanställning e-tjänst   2020-12-15 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning. 
 Debitering 8 514 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-06-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att ärendet återremitteras för besikt-
ning på plats. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 ärendet återremitteras för besiktning på plats. 

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-06-17

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 2021-06-17

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 2021-06-17

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 334  
 
DRÖSPHULT 1:4 (DRÖSPHULT 4) Bygglov för nybyggnad av    
enbostadshus samt installation av eldstad samt komplementbyggnad 
BL 2021-000696     

Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av 
eldstad samt komplementbyggnad. Fastigheten ligger utanför detaljplanerat 
område.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-06-03 
Ärendebeskrivning   2021-06-03 
Översiktskarta  2021-06-04 
Förrättningskarta   2021-03-27 
Fasadritning    2021-03-27 
Fasadritning    2021-03-27 
Planritning    2021-03-27 
Fasad/plan/sektionsritning   2021-03-27 
Sammanställning e-tjänst   2021-03-27 
Fotografi    2021-05-26 
Fotografi    2021-05-26 
Sektionsritning   2021-03-27 
Yttrande   2021-06-07 
Yttrande   2021-06-07 
Föreskrifter   2021-06-07 
Förbesiktningsblankett  2021-06-07 
Beslut fr Trafikverket  2021-06-07 
Avsyningsblankett  2021-06-07 
Karta   2021-06-07 

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 2021-06-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att bygglov beviljas med nedanståen-
de motivering. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-06-17

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Ärendet avser bygglov för nybyggnation av enbostadshus. Ansökan avser 
byggnad med träfasad behandlad med järnvitriol samt tak med svarta betong-
pannor.  
Sammantaget anser Stadsbyggnadsnämnden att den sökta åtgärden inte strider 
mot intresset av en god helhetsverkan på platsen.   
Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget att bygglov kan medges i detta fall. 
 
Moderaterna instämmer i ordförandens yrkande. 
 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Bygglov beviljas med motivering enligt ovanstående yrkande 
 Debitering 30 091 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 
detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Om åtgärden påbörjas 
efter dessa fyra veckor har gått men innan lovbeslutet har fått laga kraft sker 
det på egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det överklagas. 

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

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

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

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

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

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

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-06-17

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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

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

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

Miljö- och hälsoskyddskontorets tillstånd till enskild VA-anläggning skall fin-
nas innan startbesked kan lämnas. 

Debitering 
30 091 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 2021-06-17

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 2021-06-17

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 335  
 
EDESKVARNA 1:6 (SANDVIK SJÖBERG 1) Bygglov för utvändig 
ändring samt tillbyggnad av enbostadshus 
BL 2020-002245     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om bygglov för utvändig ändring (byte av rött tegeltak 
till svart tegeltak) samt tillbyggnad av enbostadshus ca 191 kvm BTA (bruttoa-
rea). 

Stadsbyggnadskontoret föreslår att ansökan om bygglov för utvändig ändring 
samt tillbyggnad av enbostadshus avslås. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-07 
Ärendebeskrivning 2021-06-07 
Översiktskarta 2021-06-07 
Sammanställning e-tjänst  2020-10-28 
Situationsplan/tomtkarta  2020-10-28 
Fasadritning   2020-10-28 
Fasad- och sektionsritning  2020-10-28 
Planritning   2021-02-17 
Karta   2021-06-07 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning. 
 Debitering 900 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-06-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att bygglov beviljas med nedanståen-
de motivering. 

Ärendet avser fasadändring i form av byte av takbeläggning från tegelröda be-
tongpannor till svarta betongpannor. 
Då det finns svart takkulör på byggnader i relativ närhet till den aktuella bygg-
naden anser Stadsbyggnadsnämnden att den sökta åtgärden inte påverkar bygg-
nadens karaktär och landskapsbild negativt. 
Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget att bygglov kan medges i detta fall. 
 
Moderaterna instämmer i ordförandens yrkande. 
 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-06-17

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Bygglov beviljas med motivering enligt ovanstående yrkande 
 Debitering 13 614kr 

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

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

Åtgärden 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. 

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

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

Om du stöter på en fornlämning eller misstänkt fornlämning i samband med arbetet, 
kontakta alltid Länsstyrelsen i Jönköpings län på 010-223 60 00 eller via e-post jonko-
ping@lansstyrelsen.se.  
 
Innan du får startbesked och kan börja bygga krävs en teknisk handläggning.  

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

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

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2021-02-17 och beslut  

beräknas att fattas 2021-06-17. Det innebär att handläggningen överskrider 
lagstadgad period. Avgiften reduceras med 7 273kr - med stöd av 12 kap. 8 a § 
plan- och bygglagen (2010:900).   



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-06-17

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

Debitering 
13 614 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 2021-06-17

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 2021-06-17

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 336  
 
VÅRDKASEN 6 (VIKTORIAVÄGEN 17B) Bygglov för tillbyggnad 
av flerbostadshus (utökning av balkonger) 
BL 2020-001931     

Sammanfattning 
Ansökan avser demontering av 4 st befintliga balkonger och tillbyggnad av 4 st  
nya större balkonger. Balkongerna avses placeras på prickmark, mark som ej 
får bebyggas. Stadsbyggnadskontoret bedömer att balkongerna på plan 2 ej 
strider mot gällande detaljplan då de ej är beräkningsbara. Stadsbyggnads-
nämnden beslutade 2021-05-20 att återremittera ärendet för vidare handlägg-
ning och grannhörande. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-06-07 
Ärendebeskrivning   2021-06-07 
Översiktskarta   2021-05-11 
Ansökan    2020-09-14 
Följebrev    2021-03-19 
Fasadritning    2021-04-30 
Planritning    2021-04-30 
Yttrande från sökanden  2021-05-18 
Beslut    2021-05-20 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Bygglov för balkonger på plan 2 beviljas samt bygglov för balkonger  
på plan 1 avslås med motivering enligt ärendebeskrivning. 

 Debitering 2 838 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-06-17  
 

Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att bygglov beviljas med nedanståen-
de motivering. 

Ansökan avser demontering av 4 st balkonger och tillbyggnad av 4 st nya stör-
re balkonger.  
Stadsbyggnadsnämnden anser att utformningen av de nya balkongerna väl pas-
sar till den befintliga byggnaden och den omgivande bebyggelsen samt att änd-
ringen ökar tillgängligheten till balkongerna. 
Stadsbyggnadsnämnden bedömer att balkongerna stämmer väl överens med de-
taljplanens syfte och att avvikelsen för balkongerna på plan 1 sammantaget kan 
ses som en liten avvikelse. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-06-17

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget att bygglov kan beviljas för den 
sökta åtgärden. 
 
Moderaterna instämmer i ordförandens yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Bygglov beviljas med motivering enligt ovanstående yrkande 
 Debitering 2 838 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.  
  
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 2020-09-14 och beslut 
fattades 2021-06-17. Det innebär att handläggningen överskrider lagstadgad 
period.  
Avgiften reduceras med 1 022 kr - med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och 
bygglagen (2010:900).   
 
Debitering 
2 838 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-06-17

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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 2021-06-17

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 2021-06-17

Justerandes signatur 
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§ 337  
 
TENHULT 24:1 (TENHULTS HERRGÅRD 1) Bygglov för nybygg-
nad av enbostadshus 
BL 2020-002552     

Sammanfattning 
Ansökan avser nybyggnation av enbostadshus om ca 250m² BTA (bruttoarea).  
Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2021-05-20 att återremittera ärendet för  
vidare handläggning.   
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse             2021-06-07  
Ärendebeskrivning             2021-06-07  
Översiktskarta             2021-05-11  
Sammanställning e-tjänst         2020-12-08  
Bilaga Byggnadshistoria          2020-12-08  
Utlåtande kommunens kulturmiljöprogram      2021-01-27  
Epostmeddelande             2021-03-09  
Utlåtande kontrollansvarig Kulturmiljö            2021-03-09  
Epostmeddelande              2021-03-09  
Fasadritning               2021-04-23  
Plan- och sektionsritning         2021-04-23  
Fasadritning               2021-04-23  
Situationsplan/tomtkarta          2021-04-23  
Remissvar              2021-05-19  
Beslut                2021-05-20  
Remissvar Från trafikverket region syd            2021-05-31  
Yttrande gällande buller till Trafikverket från sökande    2021-05-28  
 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-

ning. 
 Debitering 15 893 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-06-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-

ning. 
 Debitering 15 893 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
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Villkor 
Utvändiga val av material och kulörer ska ske i samråd med 
bygglovavdelningen.   

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

Övriga upplysningar 
Åtgärden som bygglovsansökan avser får påbörjas tidigast fyra veckor efter att  
beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Om åtgärden påbörjas efter 
dessa fyra veckor har gått men innan lovbeslutet har fått laga kraft sker det på 
egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det överklagas.  
  
Åtgärden får inte påbörjas innan stadsbyggnadsnämnden har lämnat ett 
startbesked.   
  
Innan du får startbesked och kan börja bygga krävs en teknisk handläggning.   
Kontakta byggnadsinspektör via e-tjänsten Meddelande till handläggare  
(https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-MEDD). 
  
Om en åtgärd påbörjas utan startbesked eller byggnadsverket börjar nyttjas 
utan slutbesked, tar Stadsbyggnadsnämnden ut en byggsanktionsavgift (en  
byggsanktionsavgift kan uppgå till betydande belopp).   
  
Byggherren ansvarar för att åtgärden följer kraven i plan- och 
bygglagstiftningen.  
  
Utstakning ska utföras av stadsbyggnadskontorets kartavdelning eller av annan  
sakkunnig med erforderlig mätningsteknisk kompetens. Anmälan om vem som 
ska utföra utstakningen görs senast vid det tekniska samrådet.   
  
Sockelhöjds- och lägeskontroll skall konsulteras i samförstånd med  
byggnadsinspektör och kan komma att ändras vid det tekniska samrådet, samt 
ska verifieras och tillstyrkas av kontrollansvarig vid upprättande av 
kontrollplan.   
  
Slänt mot angränsande tomt förläggs så långt in på den egna tomten (ca 1,5 
meter) så att t ex ytvattenavrinning inte orsakar olägenhet för grannfastigheten, 
om inte annan överenskommelse träffas med berörd granne.  
  
Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2020-12-08 och beslut 
fattades 2021-06-17. Det innebär att handläggningen överskrider lagstadgad 
period.  
Avgiften reduceras med 14 190 kr - med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och 
bygglagen (2010:900).   
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Debitering 
15 893 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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Stadsbyggnadsnämnden 2021-06-17

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 2021-06-17
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§ 338  
 
ELEVEN 4 (ÖSTRA HOLMGATAN 32) Bygglov för nybyggnad av 
skola, väderskydd, djupbehållare och murar samt rivning av befint-
liga byggnader 
BL 2021-000420     

Sammanfattning 
Ansökan avser nybyggnad av skola ca 6 690 m² BTA (bruttoarea),  
uteklassrum, väderskydd, djupbehållare, förråd, parkeringar och murar samt  
rivning av befintliga byggnader. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2021-06-08 
Ärendebeskrivning    2021-06-08 
Översiktskarta    2021-06-09 
Nybyggnadskarta    2021-06-15 
Fasadritning     2021-06-08 
Parkeringsredovisning    2021-06-08 
Fasadritning     2021-06-01 
Fasadritning     2021-06-01 
Fasad/plan/sektionsritning    2021-06-01 
Situationsplan/tomtkarta    2021-06-01 
Fasadritning och situationsplan   2021-06-01 
Remissvar     2021-05-18 
Remissvar     2021-05-17 
Remissvar     2021-05-17 
Epostmeddelande   2021-05-07 
Remissvar     2021-05-05 
Remissvar     2021-04-30 
Remissvar     2021-04-28 
Perspektivsritning framsida  2021-04-09 
Perspektivsritning baksida   2021-04-09 
Detaljritning     2021-03-11 
Planritning     2021-03-08 
Planritning     2021-03-08 
Planritning     2021-03-08 
Planritning     2021-03-08 
Tillgänglighetsbeskrivning   2021-03-03 
Sektionsritning    2021-02-26 
Produktinformation    2021-02-26 
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Projektbeskrivning    2021-02-26 
Sektionsritning    2021-02-26 
Sektionsritning    2021-02-26 
Material/Kulörbeskrivning   2021-02-26 
Situationsplan/tomtkarta    2021-02-26 
Sammanställning e-tjänst    2021-02-26 
Planritning Hus 01, Plan 01, Översikt  2021-02-26 
Planritning Hus 01, Plan 01, Del 01  2021-02-26 
Planritning Hus 01, Plan 01, Del 02  2021-02-26 
Planritning Hus 01, Plan 02, Översikt  2021-02-26 
Planritning Hus 01, Plan 02, Del 01  2021-02-26 
Planritning Hus 01, Plan 02, Del 02  2021-02-26 
Planritning Hus 01, Plan 03, Översikt  2021-02-26 
Planritning Hus 01, Plan 03, Del 01  2021-02-26 
Planritning Hus 01, Plan 03, Del 02  2021-02-26 
Planritning Hus 01, Plan 04, Översikt  2021-02-26 
Planritning Hus 01, Plan 04, Del 01  2021-02-26 
Planritning Hus 01, Plan 04, Del 02  2021-02-26 
Planritning Hus 01, Plan 05, Översikt  2021-02-26 
Planritning Hus 01, Plan 05, Del 01  2021-02-26 
Planritning Hus 01, Plan 05, Del 02  2021-02-26 
Planritning Hus 01, Takplan  2021-02-26 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt  
ärendebeskrivning. 

 Debitering 257 326 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-06-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt  

ärendebeskrivning. 
 Debitering 257 326 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

 
Giltighetstid 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och av-
slutats inom fem år från den dagen då detta beslut fått laga kraft. 
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Övriga upplysningar 
Åtgärden som bygglovsansökan avser får påbörjas tidigast fyra veckor efter att  
beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Om åtgärden påbörjas efter 
dessa fyra veckor har gått men innan lovbeslutet har fått laga kraft sker det på 
egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det överklagas.  
  
Åtgärden får inte påbörjas innan stadsbyggnadsnämnden har lämnat ett 
startbesked.   
  
Innan du får startbesked och kan börja bygga krävs en teknisk handläggning.   
Kontakta byggnadsinspektör via e-tjänsten Meddelande till handläggare 
(https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-MEDD). 
 
Om en åtgärd påbörjas utan startbesked eller byggnadsverket börjar nyttjas 
utan slutbesked, tar Stadsbyggnadsnämnden ut en byggsanktionsavgift (en  
byggsanktionsavgift kan uppgå till betydande belopp).   
  
Byggherren ansvarar för att åtgärden följer kraven i plan- och 
bygglagstiftningen.  
  
Utstakning ska utföras av stadsbyggnadskontorets kartavdelning eller av annan  
sakkunnig med erforderlig mätningsteknisk kompetens. Anmälan om vem som 
ska utföra utstakningen görs senast vid det tekniska samrådet.   
  
I byggnaden finns befintliga skyddsrum med beteckning SKR 165804-7 och  
165803-1.  
Yttrande från Certifierad Skyddsrumssakkunnig krävs för startbesked (se  
certifierade på www.msb.se).   
 
Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2021-06-08 och beslut 
fattades 2021-06-17. Det innebär att handläggning sker inom lagstadgad  
period.   
 
Debitering 
257 326 kr  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Sökande 
Fastighetsägare 
Kontrollansvarig 
   
Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar och Jönköpings Posten. 
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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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§ 339  
 
BJÄLLEBÄCK 4:5 (Bjällebäcksviken 6) Bygglov för nybyggnad av 
gäststuga 
STBN 2019-001251     

Sammanfattning 
Fastighetsägaren har inkommit med ansökan om bygglov i efterhand för gäst-
stuga i nära anslutning till fastighetsgräns. Det har för samma byggnad sedan 
tidigare ansökts bygglov för tillbyggnad av där befintlig komplementbyggnad. 
MÖD har fastställt STBN:s beslut att avslå den ansökan. Gäststugan ligger be-
tydligt närmare än de 4,5 meter vilket medför att den inte skulle kunna vara 
bygglovsbefriad. Den närmast berörda grannen, Ingvar Karlsson, har hörts och 
han ger inte medgivande till en sådan byggnation. Bygglov för den ursprungli-
ga komplementbyggnaden, uppförd för över 10 år sedan, finns inte och kan inte 
ges i efter hand. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-04-16 
Ärendebeskrivning   2021-04-16 
Ansökan    2019-06-01 
Situationsplan/tomtkarta   2019-06-01 
Fasadritning    2019-06-01 
Planritning    2019-06-01 
Beskrivning    2019-06-01 
Fotografi    2019-06-01 
Fotografi    2019-10-28 
Yttrande från fastighetsägare 2021-06-08 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-06-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att ärendet återremitteras för  
ytterligare utredning. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ärendet återremitteras för ytterligare utredning. 
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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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§ 340  
 
BANKERYDS-TORP 1:245 (Slåtterängsvägen 1 ) Oanmäld installa-
tion eldstad/rökkanal 
STBN 2019-002510     

Sammanfattning 
Besiktningsprotokoll avseende installation av eldstad (braskamin) inkom till  
Stadsbyggnadskontoret 2019-09-23.   
Bygglovavdelningen skickade 2021-04-22 en skrivelse till fastighetsägaren för  
att ge möjlighet om att inkomma med förklaring. Efter kommunicering med  
Joakim Pilfalk 2021-04-22 framkom att installationen är utförd utan  
startbesked. Anmälan om installation av eldstad inkom till bygglovavdelningen  
2019-12-02. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-05-17 
Ärendebeskrivning  2021-05-17 
Översiktskarta  2021-05-17 
Sotarintyg    2019-09-23 
Anmälan    2019-12-02 
Sammanställning e-tjänst   2020-11-09 
Epost-meddelande  2020-11-09 
Övrigt Uträkn av sanktion  2021-04-22 
Yttrande    2021-05-10 
 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-06-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

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

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

 
Debitering 
SANKTIONSAVGIFT 4 730 KR 
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Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00
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§ 341  
 
Redovisning av ej tidigare anmälda förrättningar 
 

Redovisning av ej tidigare anmälda förrättningar inkommer från Anders 
Samuelsson (C), Jan Sidenvall (L), Ann-Marie Dahl (KD), Bengt Regné (M) 
och Marianne Johansson (S). 

Vid nämndens besiktning den 14 juni deltog Anders Samuelsson (C), Jan Si-
denvall (L), Ann-Marie Dahl (KD) Roland Hagström (SD) och Niklas Sig-
vardsson (S). 

 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Redovisning av ej tidigare anmälda förrättningar godkänns. 
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Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 342  
 
Övriga ärenden 
 

Sammanträdespunkten utgår då inga övriga ärenden anmälts. 




