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Justerandes sign 
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Plats och tid Sessionssalen, Västra Storgatan 16, Jönköping kl. 08:30 – 11:40 samt 12:30-19:20 
Förtroendevalda deltar under hala sammanträdet där inte annat anges. 

Beslutande Anders Samuelsson (C), ordförande  
Niklas Sigvardsson (S) 
Fatime Elezi (S) 
Leif Regnér (S) jäv §21 
Bayda Aldoori (S) is f Leif Regnér §21 
Marianne Johansson (S)  
Jan Sidenvall (L) 
Christopher Stock (MP) 

 

Gabriella Lönn (KD) 8:30-14:30 t o m §13 
Thomas Olofsson (KD) ist för Gabriella 
Lönn §§14- 41 
Kerstin Hurtig (KD) ist f Gabriella Lönn fr 
§42 
Ann-Marie Dahl (KD) 
Bengt Regné (M) 
Jonas Hallin (M) 
Eric Sjöberg (M) 
Johan Edvardsson (SD) jäv §41 
Per Allan Axén (M) ist f Johan Edvardsson 
§41 

Övriga närvarande Elin Bäckström (S) 
Åke Svensson (C) jäv §41 
Eric Hedlund (L) 

Thomas Arvidsson (M) 08:30-11.00 samt 
12:30-19:20 
Björn Andersson (SD) 8:30-17:10  

Utses att justera Eric Sjöberg  

Justeringens plats och tid stadsbyggnadskontoret 2022-01-26 Paragrafer  1-50 

Underskrifter Sekreterare   
  Pernilla Thor  

 Ordförande   
  Anders Samuelsson  

 Justerande   
 Eric Sjöberg   

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

Organ Stadsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-01-20 
 

Datum för anslags uppsättande 2022-01-27 Datum för anslags nedtagande 2022-02-17 

Förvaringsplats för protokollet Jönköpings kommun, stadsbyggnadskontoret 

Underskrift   
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Övriga deltagare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andreas Melin, chef övergripande ledning rtj 
Anna Klahr, bygglovchef 
Bengt Mattias Carlsson, stadsarkitekt 
Cecilia Idermark, planarkitekt 
Christina Stenberg, bitr. stadsbyggnadsdirektör 
Henrik Zetterholm, utvecklings- och trafikchef 
Ingrid Fjordhult, bygglovingenjör 
Jenny Larsson, bitr. planchef 
Joel Johansson, planarkitekt 
Joel Säll, projektledare utvecklings- och trafikavdelningen 
Linnéa Månberg, stf nämndsekreterare/bygglovhandläggare 
Lotta Olsson, trafikingenjör 
Martin Månsson, planarkitekt 
Mats Davidsson, planarkitekt 
Mattias Bustos, planarkitekt 
Pernilla Thor, förvaltningssekreterare/nämndsekreterare 
Samuel Nyström, räddningschef 
Stefan Lind, chef översiktlig planering 
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Innehåll  
 

§ 1 Protokollets justering 
 

 

§ 2 Information från Räddningstjänsten 
 

 

§ 3 Verksamhetsplan 2022, räddningstjänsten 
 

 

§ 4 Information från SBK stab 
 

 

§ 5 Verksamhetsplan 2022, stadsbyggnadskontoret 
 

 

§ 6 Information från Översiktlig planering 
 

 

§ 7 Motion om ändring av översiktsplanen gällande vindkraftsetablering 
 

 

§ 8 Information från Utvecklings- och trafikavdelningen 
 

 

§ 9 Medborgarförslag om åtgärder och förbättringar på Hagstensgärdet 1:6 
 

 

§ 10 Motion om debitering och parkering för elsparkcyklar 
 

 

§ 11 Yttrande över ansökan om tillstånd för anläggande av gång- och cykelbro 
över Tabergsån inom fastigheten Norrahammar 29:2 

 

 

§ 12 Kommundelsutveckling 2022, driftbudget 
 

 

§ 13 Kommundelsutveckling 2022, investeringsbudget 
 

 

§ 14 Utdelning av stadsbyggnadspriset 2021 
 

 

§ 15 Cykelprojekt 2022, investeringsbudget 
 

 

§ 16 Information från Planavdelningen 
 

 

§ 17 Motion om att låta fler få förmånen att bli Grännabo 
 

 

§ 18 Detaljplan för Öggestorp 3:1 och del av Öggestorp 1:1  
 

 

§ 19 Detaljplan för Södra Jorstorp 6:2  
 

 

§ 20 Detaljplan för Lappen 16  
 

 

§ 21 Ändring av detaljplan för Runstaven 1  
 

 

§ 22 Redovisning av inkomna meddelanden till stadsbyggnadsnämnden  
 

 

§ 23 Redovisning av stadsbyggnadsnämndens delegationsbeslut  
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§ 24 Information från Bygglovavdelningen 
 

 

§ 25 EBBARP 1:4 (EBBARP 1)  
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 st enbostadshus 

 

 

§ 26 FLÄTTINGE 6:1  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

 

 

§ 27 HEMMINGSTORP 2:13 (HEMMINGSTORP 13)  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

 

 

§ 28 HÄSSLARP 8:1  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

 

 

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

 

 

§ 30 SKÄRSTADS-ED 1:15 (BOTARP 5)  
Förhandsbesked för nybyggnad av 2 st enbostadshus 

 

 

§ 31 TENHULT 24:1  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

 

 

§ 32 ÄNGSBERG 1:2  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

 

 

§ 33 RÖKSBERG 1:16  
Strandskyddsdispens för nybyggnad av växthus 

 

 

§ 34 LILLA VÄSTANSJÖ 1:18 (LILLA VÄSTANSJÖ 7)  
Strandskyddsdispens för tillbyggnad av enbostadshus 

 

 

§ 35 SKIREBO 2:3  
Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus 

 

 

§ 36 BARNARP 1:248  
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och mur samt installation av eldstad 

 

 

§ 37 LILLA ÅSA 39:4 (ÅSAVALLGATAN 11)  
Bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av enbostadshus, uterum och 
balkong 

 

 

§ 38 LÄRKAN 1  
Marklov för ändring av marknivå 

 

 

§ 39 ORKESTERN 3 (SAGOGATAN 28)  
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad 
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§ 40 STENSHOLM 1:531 (BLÅKLINTSVÄGEN 26)  
Bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av rad/kedjehus (uterum, bal-
kong och balkongdörr) 

 

 

§ 41 STRÖMSBERG 3:5 (STRÖMSBERGS GÅRD 8)  
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, installation av eldstad samt rivning 
av den befintliga bostaden 

 

 

§ 42 VÅRDEN 1 (SJUKHUSGATAN 16)  
Rivningslov för rivning av studentboende 

 

 

§ 43 VÄLKOMMAN 2  
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus ( förråd med altan) samt rivning av 
befintligt garage 

 

 

§ 44 BARNARP 11:21  
Oanmäld installation eldstad/rökkanal 

 

 

§ 45 KALKONEN 8 (HERRGÅRDSVÄGEN 16)  
Bygglov för utvändig ändring av rad/kedjehus (inglasning av uteplats) 

 

 

§ 46 Planprogram Målö ängar och Målön  
 

 

§ 47 Detaljplan för Flahult 19:8   
 

 

§ 48 HOTELLET 8  
Bygglov för utvändig ändring av affärs- och kontorshus (ny entré) 

 

 

§ 49 Redovisning av ej tidigare anmälda förrättningar 
 

 

§ 50 Övriga ärenden 
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§ 1  
 
Protokollets justering 
 

Protokollet justeras onsdagen den 26 januari klockan 08:30 av Anders  
Samuelsson (C) och Eric Sjöberg (M) med ersättare Ann-Marie Dahl (KD) och 
Niklas Sigvardsson (S).
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§ 2  
 
Information från räddningstjänsten 
 

Räddningschef Samuel Nyström och Andreas Melin, chef Övergripande  
Ledning informerar om Räddningsregion Sydöstra Sverige-RSÖS, ny  
organisation för övergripande ledning.
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§ 3  
 
Verksamhetsplan 2022, räddningstjänsten 
Stbn/2021:490   012  

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

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

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

Brutto uppgår budgeten till drygt 111 mnkr och av dessa står personalkostna-
derna för ca 74 %, lokal- och kapitalkostnaderna för ca 11 % samt övriga kost-
nader 15 % 

 

Beslutsunderlag 
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2022-01-04 
Verksamhetsplan 2022 för räddningstjänsten 
 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
 Verksamhetsplan 2022 för räddningstjänsten godkänns 

 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-01-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till  
förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Verksamhetsplan 2022 för räddningstjänsten godkänns 

 
Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna deltar inte i  
beslutet.
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§ 4  
 
Information från stadsbyggnadskontorets stab 
 

Sammanträdespunkten utgår då ingen information från stadsbyggnads- 
kontorets stab föreligger.
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§ 5  
 
Verksamhetsplan 2022, stadsbyggnadskontoret 
Stbn/2021:489   012  

Sammanfattning 
Stadsbyggnadskontorets verksamhetsplan för 2022 bygger på kommunfullmäk-
tiges beslut om (VIP) Verksamhets- och Investeringsplan 2022-2024 samt 
kommunens mål och styrmodell. Förslaget till internbudget 2022 för stads-
byggnadskontoret är baserat på de ramar som fastlagts av kommunfullmäktige.  
Investeringsvolymen är fastställd i VIP:en men ändras sedan löpande under 
året exempelvis när medel för vissa projekt förs över från stadskontoret till 
stadsbyggnadskontoret. 
Kommunfullmäktiges beslut om VIP 2022-2024 innebär att förvaltningen har 
fått en utökad personalbudget inom utveckling- och trafikavdelningen med  
0,7 mnkr samt utökade utredningsmedel på samma avdelning med 1 mnkr.   
De tidigare effektiviseringskraven för stadsbyggnadskontoret del, motsvarande 
0,6 mnkr under 2022, ligger kvar. Detta hanteras genom att intäktskravet höjs 
med motsvarande belopp på plan- samt lantmäteriavdelningen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-10 
Verksamhetsplan 2022 för stadsbyggnadskontoret 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Verksamhetsplan 2022 för stadsbyggnadskontoret godkänns 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-01-20  
Yrkanden 
Eric Sjöberg yrkar för Moderaterna att ärendet återremitteras för komplettering, 
med nedanstående motivering. 
 
Verksamhetsplanen innehåller ett antal identifierade riskbedömningar av all-
varlig karaktär, men det saknas en plan för att hantera och motverka dessa ris-
ker. Vi anser att verksamhetsplanen skall kompletteras med beskrivning på för-
slag för hur dessa risker ska åtgärdas.  
Vidare beskrivs i verksamhetsplanen det uppfattade grunduppdragen för för-
valtningarnas avdelningar, bland annat Trafikutveckling. Vi anser att det sak-
nas en beskrivning av det ansvar som delegerats avdelningen gällande trafiksä-
kerhet och framkomlighet. Vi anser därför att beskrivningen av grunduppdraget 
för avdelningen Trafikutveckling skall kompletteras med; säkerställa god tra-
fiksäkerhet och framkomlighet för trafiktyperna motorfordon, cykel och gåen-
de med särskild hänsyn till utryckningsfordon och kollektivtrafik. Även  
kvalitetsfaktorer skall kompletteras med; uppföljning av trafiksäkerhet och 
framkomlighet. 
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Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att ärendet avgörs på 
dagens sammanträde. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar 
ärendet avgörs på dagens sammanträde. 

Ordförande yrkar därefter för koalitionen bifall till förvaltningens förslag. 

Protokollsanteckning 
Christopher Stock (MP) lämnar nedanstående protokollsanteckning. 

1.Miljöpartiet anser att det övergripande mål att alla delar av kommunen ska ha 
goda förutsättningar för tillväxt och utveckling är omöjligt i praktiken. Alla 
ambitioner i Vision 2030, från kvalité till trygga livsvillkor for alla barn samt 
bostäder för alla är beroende av framtida förutsättningar och därmed omöjligt 
för kommunens att styra över. 
Målet att samhället ska bygga på ett långsiktigt hållbart sätt socialt, ekonomiskt 
och miljömässigt kräver enligt MP dramatiska systemförändringar kring styr-
ning, vilja och attityder. Först måste prioritering ändras. Utan en ren miljö med 
stabila och livskraftiga ekosystem får vi ingen social harmoni, trygghet eller 
fungerande välfärd och ingen hållbar meningsfull ekonomisk tillväxt! 
2. Grunduppdrag: Naturskydd utgörs enligt verksamhetsplan av ”naturreservat, 
fridlysning samt andra ingrepp in landskapsbilden”. Allt detta är stick i stäv 
med hur Nämnden beter sig idag i praktiken från olika plandokument via de-
taljplanering till vår frikostiga lovgivning.  
Naturreservat enligt kommunens syn är mest för medborgares ’friluftsliv’ inte 
för naturen. Man har anlagt fotbollsplaner, kanotstadium, och eldningsplatser i 
många NR och man har tillåtit mountainbiketävlingar med hundratals vilda del-
tagare som bry sig inte om de markskador de orsaka. Så kallar dessa reservat 
för vad de är – ’Antropogen lekområden’. 
SBN fortsätter besluta om ambitiösa strategiska mål utan någon ingående de-
batt.  
Vi pratar t.ex. om ’hållbart trafiksystem’ utan att vet hur eller vad vi ska göra 
för att uppnå detta mål. Även förutsättningar för kollektivtrafiken är en utma-
ning med ändrade arbetsmönster i pandemins spår. 
Även krav på ökat intäkter är oförenliga med önskade kvalité i flera mål och 
uppdrag. 
Ännu en gång saknar jag ’trygghet och säkerhet’ och orden naturkrisen eller 
min käpphäst klimatkrisen i SBK:s verksamhetsplanen. Trygghet och säkerhet 
är INTE bara en fråga för Räddningstjänsten utan för både Stadsbyggnads-
nämnden och hela kommunens organisation. 

Kristdemokraterna lämnar följande protokollsanteckning.  
 
I verksamhetsplanen har förvaltningen identifierat flera allvarliga risker som 
förhindrar att vi klarar att fullgöra våra grunduppdrag. Kristdemokraterna ser 
allvarligt på att dessa risker återkommer årligen och att några nya lösningar in-
te presenteras trots att ingen förändring sker. 
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Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Verksamhetsplan 2022 för stadsbyggnadskontoret godkänns 

 
Kristdemokraterna avstår från att delta i beslutet med hänvisning till ovanståen-
de protokollsanteckning.  
 
Moderaterna och Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet. 

Beslutet expedieras till: 
stadskontoret



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden  2022-01-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 6  
 
Information från Översiktlig Planering 

 
Chef för avdelningen för översiktlig planering, Stefan Lind, presenterar Oscar 
Kanzler, ny översiktsplanerare.
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§ 7  
 
Motion om ändring av översiktsplanen gällande vindkrafts-            
etablering 
Stbn/2021:407   423  

Sammanfattning 
Johan Edvardsson (SD) och Marcus Aronsson (SD) föreslår med hänvisning 
till vad som anförs i motion 2021-10-04 att kommunfullmäktige beslutar föl-
jande:  

 Att kommunen gör en omarbetning av Översiktsplan 2016 genom 
ett tematiskt tillägg mot framtida vindkraftsetableringar där säker-
hetsavståndet är minst verkets höjd inklusive vingar gånger 7.  

 Att det i den nya översiktsplanen "Utbyggnadsstrategi 200 000 invå-
nare" som håller på att tas fram inarbetas en utökning av att säker-
hetsavståndet är minst verkets höjd inklusive vingar gånger 7. 

 
Motionen har skickats till miljö- och hälsoskyddskontoret samt stadsbyggnads-
kontoret för yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-15 
Bilaga, Kartbilaga, avstånd till bebyggelse 
Motion om ändring av översiktsplanen gällande vindkraftsetablering, daterad 
2021-10-04 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Förslag till kommunstyrelsen: 

 Motionen avslås och frågan om eventuellt skyddsavstånd utreds inom 
ramen för arbetet med ”utbyggnadsstrategi 200 000 invånare” del 2  

 Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse överlämnas som nämndens ytt-
rande till kommunstyrelsen 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-01-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Bengt Regné instämmer för Moderaterna, Jan Sidenvall instämmer för Libera-
lerna och Gabriella Lönn instämmer för Kristdemokraterna i Anders Samuels-
sons yrkande. 

Johan Edvardsson yrkar för Sverigedemokraterna att motionen bifalls. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar 
enligt hans eget förslag. 
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Sverigedemokraterna begär omröstning. 

Beslutsordning 
En ja-röst innebär en röst på Anders Samuelssons yrkande och en nej-röst inne-
bär en röst på Johan Edvardssons yrkande. 

Omröstning 
Ledamot Ja Nej Avstår 

Anders Samuelsson (C) ordförande x   

Niklas Sigvardsson (S)  x   

Fatime Elezi (S)  x   

Leif Regnér (S)  x   

Marianne Johansson (S)  x   

Jan Sidenvall (L)  x   

Christopher Stock (MP) x   

Gabriella Lönn (KD)  x   

Ann-Marie Dahl (KD)  x   

Bengt Regné (M) x   

Jonas Hallin (M) x   

Eric Sjöberg (M) x   

Johan Edvardsson (SD)   x  

Antal röster 12 1  

 

Stadsbyggnadsnämnden har alltså med 12 ja-röster mot 1 nej-röst beslutat 
enligt ordförandes yrkande. 

 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
Förslag till kommunstyrelsen 

 Motionen avslås och frågan om eventuellt skyddsavstånd utreds inom 
ramen för arbetet med ”utbyggnadsstrategi 200 000 invånare” del 2  

 Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse överlämnas som nämndens ytt-
rande till kommunstyrelsen 
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Reservationer 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen
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§ 8  
 
Information från utvecklings- och trafikavdelningen 
 

Sammanträdespunkten utgår då ingen information från utvecklings- och  
trafikavdelningen föreligger.
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§ 9  
 
Medborgarförslag om åtgärder och förbättringar på Hagstensgärdet 
1:6 
Stbn/2021:405   500  

Sammanfattning 
Pär Löfstedt har inkommit med ett medborgarförslag innehållande fem enskil-
da medborgarförslag som alla berör samma plats Hagstensgärdet 1:6, Huskvar-
na.  

Stadsbyggnadskontoret bedömer att medborgarförslagen förutsätter en aktör 
som är beredd att utveckla Hagstensgärdet och ta de kostnader som är kopplade 
till detaljplanändring eller exploatering av området. För att det ska vara möjligt 
med en sådan verksamhet måste det skapas en bullerfri miljö inne som ute för 
de som ska vistas på platsen, troligen genom bullerskärm. Om det är möjligt att 
få till en bra utemiljö är något som behöver studeras i samband med gestaltning 
och utformning av platsen. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om åtgärder och förbättringar på Hagstensgärdet 1:6 
Tjänsteskrivelse 2022-01-04 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Förslag till kommunstyrelsen 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Tjänsteskrivelsen antas som stadsbyggnadsnämndens yttrande på med-
borgförslag om åtgärder och förbättringar på Hagstensgärdet 

 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-01-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Bengt Regné instämmer för Moderaterna och Gabriella Lönn instämmer för 
Kristdemokraterna i Anders Samuelssons yrkande. 

Christopher Stock yrkar för Miljöpartiet att detaljplanen upphävs. 

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

 

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-01-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Tjänsteskrivelsen antas som stadsbyggnadsnämndens yttrande på  

medborgförslag om åtgärder och förbättringar på Hagstensgärdet 

Reservationer 
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet. 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen, Pär Löfstedt



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-01-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 10  
 
Motion om debitering och parkering för elsparkcyklar 
Stbn/2021:406   510  

Sammanfattning 
Johan Edvardsson (SD) och Kristian Aronsson (SD) har inkommit med en  
motion där de yrkar på att Jönköpings kommun ska utreda möjligheten att stäl-
la högre krav på uthyrningsföretagen och användarna samt att kommunen utre-
der möjligheten att anvisa och godkänna lämpliga parkeringsplatser för 
elsparkcyklar. Stadsbyggnadskontoret anser att det pågående utredningarbete 
tillsammans med tekniska kontoret och stadskontoret är tillräckligt och motio-
nens förslag till utredningsuppdrag redan hanteras inom det pågående arbetet.  

Beslutsunderlag 
Motion om debitering och parkering för elsparkcyklar 
Tjänsteskrivelse 2022-01-04 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Förslag till kommunstyrelsen: 

 Tjänsteskrivelsen antas som stadsbyggnadsnämndens yttrande om  
motion om debitering och parkering för elsparkcyklar 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-01-20  
Yrkanden 
Sverigedemokraterna anser att tjänsteskrivelsen inte svarar på motionens inten-
tioner och Johan Edvardsson yrkar att ärendet återremitteras för komplettering 
där man får ta del av diskussionerna som förs med aktörerna. Hade de kommit 
fram något relevant så hade tjänsteskrivelsen informerat om det.  
 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att ärendet ska avgö-
ras vid dagens sammanträde. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar 
ärendet ska avgöras på dagens sammanträde. 

Anders Samuelsson (C) yrkar därefter för koalitionen bifall till förvaltningens 
förslag. 

Bengt Regné instämmer för Moderaterna i ordförandens yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
Förslag till kommunstyrelsen: 

 Tjänsteskrivelsen antas som stadsbyggnadsnämndens yttrande om  
Motion om debitering och parkering för elsparkcyklar 

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-01-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Reservationer 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet med motivering enligt 
ovanstående yrkande. 

Beslutet expedieras till: 
kommunstyrelsen



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-01-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 11  
 
Yttrande över ansökan om tillstånd för anläggande av gång- och     
cykelbro över Tabergsån inom fastigheten Norrahammar 29:2 
Stbn/2022:21   510  

Sammanfattning 
Tekniska kontoret har ansökt om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken för anläg-
gande av gång- och cykelbro över Tabergsån inom fastigheten Norrahammar 
29:2. I Norrahammars centrum pågår bostadsbebyggelse där bra och nära 
koppling genom ny gång- och cykelbro med stationsområdet, aktivitets- och 
parkeringsytor på andra sidan Tabergsån är en viktig förutsättning.  Stadsbygg-
nadskontoret är positiva till denna åtgärd och har inget att erinra mot tekniska 
kontorets ansökan om vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken. 

Beslutsunderlag 
Yttrande över ansökan om tillstånd för anläggande av gång- och cykelbro över 
Tabergsån inom fastigheten Norrahammar 29:2. Kungörelse 
Yttrande över ansökan om tillstånd för anläggande av gång- och cykelbro över 
Tabergsån inom fastigheten Norrahammar 29:2. Missiv Växjö TR 
Yttrande över ansökan om tillstånd för anläggande av gång- och cykelbro över 
Tabergsån inom fastigheten Norrahammar 29:2. Ansökan utan bilagor 
Yttrande över ansökan om tillstånd för anläggande av gång- och cykelbro över 
Tabergsån inom fastigheten Norrahammar 29:2 . Ansökan med bilagor 
Tjänsteskrivelse 2022-01-11 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Stadsbyggnadsnämnden är positiva till tekniska kontorets ansökan om 
vattenverksamhet och har inga synpunkter 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-01-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Stadsbyggnadsnämnden är positiva till tekniska kontorets ansökan om 

vattenverksamhet och har inga synpunkter 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsens diarium



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-01-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 12  
 
Kommundelsutveckling 2022, driftbudget 
Stbn/2022:3   509  

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

Beslutsunderlag 
Bilaga drift kommundelutveckling 2022 
Tjänsteskrivelse 2022-01-12 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-01-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Förslaget till fördelningen av anslaget för driftsmedel godkänns och 

ställs till stadsbyggnadskontoret/Utvecklings- och trafikavdelningens 
förfogande



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-01-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 13  
 
Kommundelsutveckling 2022, investeringsbudget 
Stbn/2022:4   509  

Sammanfattning 
Framställan om att få använda avsatta investeringsmedel för kommundels- och 
stadsdelsutveckling inom Stadsbyggnadskontoret om 3 3000 tkr enligt VIP 
2022 

Beslutsunderlag 
Bilaga Investeringar Kommundelsutveckling 2022 
Tjänsteskrivelse 2022-01-12 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Anslaget om 3 300 tkr till investeringar ställs till Stadsbyggnadskonto-
rets/Utvecklings- och trafikavdelningens förfogande enligt VIP 2022 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-01-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Anslaget om 3 300 tkr till investeringar ställs till Stadsbyggnadskonto-

rets/Utvecklings- och trafikavdelningens förfogande enligt VIP 2022



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden  2022-01-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 14  
Stbn/2021:387  Stbn/2021:387 

 

Sammanfattning 
2021 års stadsbyggnadspris delas ut och webbsänds från Rådhuset. 

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

Ordförande Anders Samuelsson (C) presenterar vinnare i de tre kategorierna 
enligt nedan, tillsammans med juryns motiveringar. 

 God arkitektur – Hulukvarnsgatan Dunkehalla 

 

 God byggnadsvård – Kroatorpet  

 

 God livsmiljö – Munksjöpromenaden 

 

Stadsbyggnadsnämndens hedersomnämnande för god arkitektur går till det 

nominerade bidraget Jordbruksverket och Skogsstyrelsen. 

 

Vinnare av 2021 års stora stadsbyggnadspris är Munksjöpromenaden. 

 

 

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-01-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 15  
 
Cykelprojekt 2022, investeringsbudget 
Stbn/2022:5   509  

Sammanfattning 
Ramanslaget för gång- och cykelvägar på 24 mnkr är antagen i VIP 2022-2024.  
Stadsbyggnadskontoret förslag till prioritering av projekt är framtaget utifrån  
cykelprogrammets objektslista och är prioriterat utifrån antagna kriterier för  
poängsättning. Kriterierna är kopplade till insatsområdena trafiksäkerhet,  
framkomlighet, cykling för alla och samverkan. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 Objektslista förslag till cykelprioritering 2021 
Tjänsteskrivelse 2022-01-12 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Förslaget till fördelning av ramanslag för gång- och cykelvägsut- 
byggnad för 2022 godkänns 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-01-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Johan Edvardsson lämnar följande tilläggsyrkande från Sverigedemokraterna. 

- I samband med byggnation av cykelväg längs Ådalsvägen tar bort 
vägguppen på ådalsvägen och ser över möjligheten att i stället upprättar 
digitala hastighetsskyltar som hastighetssänkande åtgärd 

Moderaterna instämmer i Sverigedemokraternas yrkande. 

Ordförande yrkar avslag på tilläggsyrkandet. 

Ordförande ställer först proposition på förvaltningens förslag och finner att 
nämnden beslutar enligt hans eget yrkande 

Därefter ställer ordförande proposition på Sverigedemokraternas tilläggsyrkan-
de och finner att nämnden beslutar enligt hans eget avslagsyrkande. 

Johan Edvardsson (SD) begär omröstning. 

Beslutsordning 
En ja-röst innebär en röst på Anders Samuelssons yrkande om avslag för 
tilläggsyrkandet och en nej-röst innebär en röst på Johan Edvardssons tilläggs-
yrkande. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-01-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 
Omröstning 
Ledamot Ja Nej Avstår 

Anders Samuelsson (C) ordförande x   

Niklas Sigvardsson (S)  x   

Fatime Elezi (S)  x   

Leif Regnér (S)  x   

Marianne Johansson (S)  x   

Jan Sidenvall (L)  x   

Christopher Stock (MP) x   

Thomas Olofsson (KD)  x   

Ann-Marie Dahl (KD)  x   

Bengt Regné (M)  x  

Jonas Hallin (M) x   

Eric Sjöberg (M)  x  

Johan Edvardsson (SD)   x  

Antal röster 10 3  

Stadsbyggnadsnämnden har alltså med 10 ja-röster mot 3 nej-röster beslutat en-
ligt Anders Samuelssons yrkande om avslag för tilläggsyrkandet. 

Protokollsanteckningar 
Miljöpartiet lämnar nedanstående protokollsanteckning 

Miljöpartiet beklagar att åtgärder för att förbättra situationen på kanske det far-
ligaste avsnitt på någon av kommunens cykelstråk – nämligen Södra Strandga-
tan – saknas även i årets investeringsbudget. Idag är avsnittet mellan Hovrätten 
och Skolgatan förenad med stor risk för både cyklister och fotgängare. 

 

 

 

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-01-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Kristdemokraterna lämnar nedanstående protokollsanteckning. 

För att cykling ska bli ett attraktivt färdsätt ställs höga krav på kommunens ut-
byggnad och underhåll av cykelvägar. I takt med teknikens utveckling där vi 
ser allt fler eldrivna och snabbare cykelfordon behöver vi vara uppmärksamma 
på var behovet av cykelvägar är störst, både utifrån säkerhet och hur attraktiv 
sträckan är att nyttja. Kristdemokraterna återkommer med förslag kring hur vi 
anser att detta ska göras.  

Moderaterna instämmer i Kristdemokraternas protokollsanteckning. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Förslaget till fördelning av ramanslag för gång- och cykelvägsutbygg-

nad för 2022 godkänns 

Reservationer 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden  2022-01-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 16  
 
Information från planavdelningen 
 

Sammanträdespunkten utgår då ingen information från planavdelningen  
föreligger.



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-01-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 17  
 
Motion om att låta fler få förmånen att bli Grännabo 
Stbn/2021:408   210  

Sammanfattning 
Andreas Sturesson (KD) anför i motion 2021-10-01 att det i Jönköpings kom-
mun, trots flera år med stort bostadsbyggande, råder brist på bostäder. De se-
naste årens byggande har främst bestått av hyres- och bostadsrätter och andelen 
nya äganderätter, i form av småhus, har varit få. 

Motionären anför vidare att tillväxten, för att bostadsbristen och bostadskön 
ska minska, till stor del behöver ske utanför den centrala stadskärnan  
(Jönköping/Huskvarna) och vill att Tekniska nämnden ges i uppdrag att, i nära 
samverkan med Stadsbyggnadsnämnden och Miljönämnden, initiera en dialog 
med de fastighetsägare och företag som finns etablerade i den del av Gränna 
industriområde som ligger väster om Skiftesvägen. Dialogen ska syfta till att 
utreda förutsättningarna för att flytta verksamheterna till annan plats i Gränna 
och frigöra industrimarken för småhusbebyggelse i enlighet med motionens in-
tentioner. 
 

Beslutsunderlag 
Motion (daterad 2021-10-01)  
Tjänsteskrivelse (daterad 2022-01-12)  

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 
Förslag till kommunstyrelsen 

 Stadsbyggnadsnämnden ser positivt på en framtida omvandling av  
föreslaget område väster om Skiftesvägen men det övergripande arbetet 
med utbyggnadsstrategin (del 2) måste göras först för att försöka hitta 
annan kompensationsmark för verksamheter i Gränna 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-01-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Thomas Olofsson (KD) yrkar att motionen bifalls då man anser att bostads-
bristen är en akut fråga som kräver flera åtgärder på kort sikt.  

Bengt Regné instämmer för Moderaterna i Thomas Olofssons yrkande. 

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

Thomas Olofsson begär omröstning. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-01-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Beslutsordning 
En ja-röst innebär en röst på Anders Samuelssons yrkande och en nej-röst inne-
bär en röst på Thomas Olofssons yrkande. 

Omröstning 
Ledamot Ja Nej Avstår 

Anders Samuelsson (C) ordförande x   

Niklas Sigvardsson (S)  x   

Fatime Elezi (S)  x   

Leif Regnér (S)  x   

Marianne Johansson (S)  x   

Jan Sidenvall (L)  x   

Christopher Stock (MP) x   

Thomas Olofsson (KD)   x  

Ann-Marie Dahl (KD)   x  

Bengt Regné (M)  x  

Jonas Hallin (M)  x  

Eric Sjöberg (M)  x  

Johan Edvardsson (SD)   x  

Antal röster 7 6  

 

Stadsbyggnadsnämnden har alltså med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat  
enligt Anders Samuelssons yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
Förslag till kommunstyrelsen 

 Stadsbyggnadsnämnden ser positivt på en framtida omvandling av  
föreslaget område väster om Skiftesvägen men det övergripande arbetet 
med utbyggnadsstrategin (del 2) måste göras först för att försöka hitta 
annan kompensationsmark för verksamheter i Gränna 

 
 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-01-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Reservationer 
Kristdemokraterna och Moderaterna reserverar sig mot beslutet. 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsens diarium



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-01-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 18  
 
Detaljplan för Öggestorp 3:1 och del av Öggestorp 1:1  
Stbn/2017:180   214  

Sammanfattning 
Planförslaget prövar lämplighet av byggnation av nya bostäder i västra delen 
av samhället Öggestorp. Planförslaget innebär att cirka två hektar jordbruks-
mark tas i anspråk för bostadsbebyggelse. Planförslaget är förenligt med kom-
munens översiktsplan. 
Syftet är att skapa nya bostäder som knyter an till Öggestorps karaktär och ska-
la. Byggrätten i planförslaget är flexibel och möjliggör för en blandning av fri-
liggande enbostadshus, parhus, radhus och kedjehus. Därtill ett nytt flerbo-
stadshus i småskalig karaktär. Bebyggelsehöjden tillåts maximalt vara 1,5 till 
2,5 våningar. Den flexibla byggrätten innebär att det totala antalet nya bostäder 
kan uppgå till 30-50 stycken. 

Beslutsunderlag 
Planbeskrivning 2022-01-12 
Plankarta 2022-01-12 
Undersökning av miljöpåverkan 2022-01-12 
Tjänsteskrivelse 2022-01-12 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Detaljplan för bostäder på del av fastighet Öggestorp 3:1 och Öggestorp 
1:1 m.fl., daterad 2022-01-12, godkänns för samråd. 

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

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-01-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Detaljplan för bostäder på del av fastighet Öggestorp 3:1 och Öggestorp 

1:1 m.fl., daterad 2022-01-12, godkänns för samråd. 
 Stadsbyggnadsnämnden finner, utifrån dagens kännedom av projektets 

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

 
 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-01-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 19  
 
Detaljplan för Södra Jorstorp 6:2 Beslut om samråd 
Stbn/2017:95   214  

Sammanfattning 
Detaljplanen syftar till att rationalisera och utöka byggrätter för verksamheter i 
Gränna intill E4:an. Detaljplanen kommer att ersätta en tidigare fastställd de-
taljplan som redan idag anger markanvändning för verksamheter, men vars 
byggrätter inte är förenliga med moderna standarder för lager- och tillverk-
ningslokaler. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2022-01-12 
- Plankarta 2022-01-12 
- Planbeskrivning 2022-01-12 
- Undersökning av miljöpåverkan 2022-01-12 

 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
 Detaljplan för Södra Jorstorp 6:3 daterad 2022-01-12, godkänns för 

samråd 
 Stadsbyggnadsnämnden finner, utifrån dagens kännedom av projektets 

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

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-01-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Detaljplan för Södra Jorstorp 6:3 daterad 2022-01-12, godkänns för 

samråd 
 Stadsbyggnadsnämnden finner, utifrån dagens kännedom av projektets 

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-01-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 20  
 
Detaljplan för Lappen 16, Jönköpings kommun Beslut om samråd 
Stbn/2015:81   214  

Sammanfattning 
Planområdet är beläget i centrala Jönköping söder om Munksjögatan och öster 
om Barnarpsgatan. Högskolan behöver nya lokaler bl.a. för att kunna stärka sin 
ställning i konkurrens med andra högskolor såväl inom landet som internatio-
nellt. Som en del av detta vill Jönköpings högskola bygga ett nytt utbildnings-
centrum för tandvård och expandera sina utbildningslokaler.  

Detaljplanen är en del i Jönköpings kommuns planer för stadsutveckling av 
området kring södra Munksjön och är en mer detaljerad vidarebearbetning av 
vad som föreslås enligt den fördjupade översiktsplanen - Ramprogram för Söd-
ra Munksjön. 

Planområdet ligger i ett exponerat och attraktivt läge vid Munksjön med närhet 
till centrum. Delar av planområdet är placerat i en historisk miljö.  Exploate-
ringen för etapp 1 och 2 föreslås upprättas i huvudsak på nuvarande markpar-
kering öster om Campus arena samt på befintlig kulle och slänt norr om Marie-
dal. Etapp 3 föreslås uppföras på befintlig markparkering och förskoletomt sö-
der om Hälsohögskolan. 

Syftet med planförslaget är att möjliggöra en omvandling av industri och par-
keringsmark till en utbyggnad av Jönköpings innerstad med primärt högskola 
som användning samt räddningsväg för Räddningstjänsten. Räddningsvägen 
fungerar även som infartsväg till Högskolan, Jönköping Energi och Ahlström-
Munksjö AB. Ett nytt gång- och cykelstråk, Munksjöpromenaden skapas mel-
lan Ahlström-Munksjö AB:s och Jönköping Energis verksamhetsområde som 
knyter ihop stråket runt Munksjön. Vidare syftar detaljplanen till att säkerställa 
närliggande kulturvärden eftersom delar planområdet är placerat i en kulturhi-
storisk miljö, bevara parkmiljön, öka kontakterna mellan parkmiljön, högsko-
lan och Munksjöpromenaden. Under kapitlet Plankarta och planbestämmelser 
så förtydligas syftet med de olika planbestämmelserna. 

Beslutsunderlag 
Planbeskrivning 2022-01-12 
Plankarta 2022-01-12 
Tjänsteskrivelse 2022-01-12 

Undersökning av miljöpåverkan 2022-01-12 
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Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut:  

 Detaljplanen för Lappen 16 m.fl., daterad 2022-01-12, godkänns för 
samråd 

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

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-01-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Bengt Regné instämmer för Moderaterna i Anders Samuelssons yrkande. 

Protokollsanteckning 
Miljöpartiet lämnar nedanstående protokollsanteckning. 

Miljöpartiet anser att ännu en gång välja kommunen att lägga fram ett förslag 
till detaljplan för överexploatering av en tomt runt Munksjön som Miljöpartiet 
har länge betraktat som ett alvarligt förorenat vattenområde.  
Enligt Miljöpartiet är nuvarande förslag för Hälsohögskolan inklämd mellan 
två högtrafikerade vägar och flera större riskobjekt inklusive silo, sedimenta-
tionsbassäng och oljelager.  
Enligt handlingar är dagvattenhantering ännu oklart. Eftersom Nämnden har ti-
digare frångått kommunens policy för lägst höjd för inrett bebyggelse runt 
Munksjön i samband med nya Hovrätten, bör lägst höjd för bebyggelse inom 
planområde Lappen 16 anges även om rikt nivån 90,3 m ö h enligt RH2000 
(inte nollplan – s31 på Planbeskrivning – nivåer i Munksjön och Rocksjön är 
faktiskt olika) är utmärkt på strandpromenad. Miljöpartiet välkommen dock re-
kommendationen i Planbeskrivning om sprinklers i inomhus parkering. 
Miljöpartiet är tveksam bl a till om Räddningstjänsten kan prestera en framkör-
ningstid på 2 minuter (s41 på Planbeskrivning), samt om den lummiga karaktä-
ren längs Barnarpsgatan kan behållas med byggnader så nära etablerade träd. 
Miljöpartiet inte heller förstår syftning i bestämmelse för Vattenområde enligt 
texten på s44 av Panbeskrivning, nämligen att - ”bryggor kan anläggas inom 
det föreslagna området för upphävande av strandskydd.” 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Detaljplanen för Lappen 16 m.fl., daterad 2022-01-12, godkänns för 

samråd 
 Stadsbyggnadsnämnden finner, utifrån dagens kännedom av projektets 

omfattning, att genomförandet av detaljplanen inte kommer att medföra 
en betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap§11-18  
Miljöbalken (1998:808) 
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§ 21  
 
Ändring av detaljplan för Runstaven 1 Besut om antagande 
Stbn/2020:254   214  

Sammanfattning 
Syftet med ändringen är att möjliggöra återuppförandet av ett garage på fastig-
heten Runstaven 1. Garaget utgör komplementbyggnad till bostäder på Runsta-
ven 1 och 2. Syftet är även att bygga samman garaget med Runstaven 3, så att 
de genom servitut kan utnyttja det nya garagets entréer och ramper.  På platsen 
för ändringen har det tidigare stått ett garage som revs då det var i dåligt skick. 
Det gamla garaget fick bygglov i samband med bebyggelsen på Runstaven 1 
och 2, men var en avvikelse från gällande detaljplan. Varför man nu behöver 
ändra planen för att kunna uppföra ett nytt, liknande garage. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-12 
Planbeskrivning 2022-01-12 
Plankarta 2022-01-12 
Samrådsredogörelse 2021-10-27 
Granskningsutlåtande 2022-01-22 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Detaljplanen för Ändring av detaljplan för Runstaven 1, daterad  
2022-01-12, antas 

 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 2022-01-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Detaljplanen för Ändring av detaljplan för Runstaven 1, daterad  

2022-01-12, antas 
 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) 
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Jäv 
Leif Regnér (S) anmäler jäv 

 

Beslutet expedieras till: 
Sökande och länsstyrelsen
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§ 22  
 
Redovisning av inkomna meddelanden till stadsbyggnadsnämnden 
2022 
Stbn/2022:12   000  

Beslutsunderlag 
Redovisning av inkomna meddelanden till stadsbyggnadsnämnden daterad 
2022-01-20 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-01-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att redovisning av in-
komna meddelanden till stadsbyggnadsnämnden daterad 2022-01-20 godkänns. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Redovisning av inkomna meddelanden till stadsbyggnadsnämnden  

daterad 2022-01-20 godkänns 
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§ 23  
 
Redovisning av stadsbyggnadsnämndens delegationsbeslut 2022 
Stbn/2022:13   000  

Beslutsunderlag 
Förteckning över stadsbyggnadsnämndens delegationsbeslut 2022-01-20 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-01-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att redovisning enligt 
Förteckning över stadsbyggnadsnämndens delegationsbeslut 2022-01-20 
godkänns 
 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Redovisning enligt Förteckning över stadsbyggnadsnämndens  
delegationsbeslut 2022-01-20 godkänns 
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§ 24  
 
Information från bygglovavdelningen 
 

Ärendet utgår då ingen information från bygglovavdelningen föreligger.
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§ 25  
 
EBBARP 1:4 (EBBARP 1) Förhandsbesked för nybyggnad av 3 st 
enbostadshus 
BL 2020-002653     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av 3 stycken enbostadshus. Plat-
sen ligger cirka 400 meter öster om Uddebosjön och cirka 2,6 kilometer söder 
om Lekeryds kyrka. Marken består främst av kuperad naturmark med sly. Åt-
gärden utförs i enskilt läge. Stadsbyggnadsnämnden avslog ansökan i tidigare 
beslut. Sökande överklagade beslutet och Länsstyrelsen upphävde därefter 
stadsbyggnadsnämndens beslut och återförvisade ärendet för vidare handlägg-
ning. 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att positivt förhandsbesked kan beviljas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-12-28 
Ärendebeskrivning   2021-12-28 
Översiktskarta  2021-12-28 
Karta    2021-01-19 
Sammanställning e-tjänst  2021-02-08 
Sammanställning e-tjänst  2021-02-25 
Fotografi    2020-12-27 
Fotografi    2020-12-27 
Fotografi    2020-12-27 
Sammanställning e-tjänst   2020-12-27 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-
skrivning  

 Debitering 5 676 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-01-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Bengt Regné instämmer för Moderaterna och Johan Edvardsson instämmer för 
Sverigedemokraterna i Anders Samuelssons yrkande. 
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Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-

skrivning  
 Debitering 5 676 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

Reservationer 
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet med nedanstående motivering. 

Miljöpartiet noterar att Stadsbyggnadskontoret efter en föreläggande från Läns-
styrelsen nu välja föreslå att ärende beviljas. 
Miljöpartiet anser att detta är helt oacceptabelt myndighetsutövning. Nuvaran-
de förslag utgör en spekulativ satsning i enskilt läge, i kuperad naturmark, som 
ligger högt och dominerande i landskapet, där ny väg måste anläggas och som 
helt avviker från områdets övriga bebyggelsestruktur. 
I övrigt anser Miljöpartiet att det uppfattade krav från Länsstyrelsen att kom-
munen ge ett positivt förhandsbesked öppna upp för ännu mer bebyggelse i det-
ta olämpliga läge som kan mycket väl innebär att Länsstyrelsen slutligen åläg-
ga kommunen att lösa VA-frågan till stora och onödiga kostnader.  
Miljöpartiet motsätter sig därför att Länsstyrelsen ska ännu en gång så gott som 
tvinga kommunen att ändra sin planpolicy för tre enbostadshus och därför och 
reservera sig mot Stadsbyggnadsnämndens beslut att ge ett positivt förhandsbe-
sked för hela tre enbostadshus.  

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

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

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

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

Ett beviljat förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden 
förrän bygglov sökts och beviljats. I samband med ansökan om bygglov ska 
kontrollansvarig anges.  

När du fått ett positiv förhandsbesked måste du ha en dialog med 
bygglovavdelningen om byggnadens utformning, innan du söker bygglov. 
Byggnader utanför planlagt område ska till storlek och utformning anpassas till 
tomten, landskapsbilden  och den traditionella lantliga miljön. Innan du tar 
fram ritningar till din ansökan om bygglov, ta kontakt med oss på 
bygglovavdelningen för att diskutera utformningen. Du kontaktar oss via 
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www.jonkoping.se/bygglov, sökord: kontakta bygglovavdelningen. Skriv ditt 
diarienummer när du skriver din fråga. 

I samband med bygglovsansökan ska markplanering- och marksektionsritning 
redovisas. 

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

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

Om en ny fastighet ska bildas prövas läget för dess gränser av 
lantmäterimyndigheten i en lantmäteriförrättning. Ansökan om 
lantmäteriförrättning bör göras så snart som möjligt efter att förhandsbesked 
beviljats och beslutet har fått laga kraft, bifoga beslutshandlingarna inklusive 
karta till förrättningsansökan. 

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

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

Debitering 
5 676 kr. 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

Överklagandet ska ha kommit till Stadsbyggnadsnämnden inom tre vec-
kor från den dag då klaganden fick del av beslutet, annars kan ärendet 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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§ 26  
 
FLÄTTINGE 6:1 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
BL 2021-002547     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.  Fastigheten är 
belägen i Flättinge, cirka 1,6 kilometer sydöst om Ölmstads kyrka. Föreslagen 
placering utgörs av kultiverad betesmark samt avses placeras i ett enskilt läge, 
vilket strider mot riktlinjerna i gällande översiktsplan.  

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut är avslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-12-22 
Ärendebeskrivning   2021-12-22  
Översiktskarta  2021-12-22 
Sammanställning e-tjänst  2022-01-06 
Epostbilaga    2021-11-05 
Sammanställning e-tjänst   2021-10-22 
Översiktskarta   2021-10-18 
Sammanställning e-tjänst   2021-10-14 
Situationsplan/tomtkarta Med väg  2021-10-14 
Situationsplan/tomtkarta   2021-10-14 
Situationsplan/tomtkarta   2021-10-14 
Ansökan    2021-10-14 
Remissvar MHK  2021-11-01 
Remissvar    2021-11-10 
Epostbilaga   2021-11-26 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

 Debitering 8 568 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-01-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen positivt förhandsbe-
sked med nedanstående motivering. 

Stadsbyggnadsnämnden har tidigare återremitterat ärendet och dialog har förts 
med sökande om möjligheten att istället bygga närmare övrig samlad bebyggel-
se på fastigheten. Sökande har i ett kompletterande yttrande på ett trovärdigt 
sätt beskrivit att det då skulle påverka caféverksamheten negativt och att alter-
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nativa lägen innebär att ta i anspråk betesmark med relativt höga biologiska 
värden.  
Denna byggnation är ett led i ett generationsskifte där den äldsta dottern ska 
bygga och bosätta sig på fastigheten. Det sökta läget har en koppling till bruk-
ningsenhetens centrum genom en intern jordbruksväg. Det finns idag även en 
extern befintlig väg till den sökta platsen som kommer att förstärkas och an-
vändas.  
Den mark som tas i anspråk är betesmark av sämre kvalité alldeles i utkanten 
av brukningsenheten som sammantaget innebär en mycket liten påverkan på 
brukningsenheten.   
Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget att ett positivt förhandsbesked i 
detta fall innebär en lämplig användning av markresurser. 
 
Bengt Regné instämmer för Moderaterna och Johan Edvardsson instämmer för 
Sverigedemokraterna i Anders Samuelssons yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt  

ovanstående yrkande  
 Debitering 8 568 kr 

Reservationer 
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet med nedanstående motivering. 

Miljöpartiet var med när Stadsbyggnadsnämndens återremitterade ärenden vid 
sitt decembermöte för besiktning. 
Trots en genomförd besiktning noterar Miljöpartiet att Stadsbyggnadskontoret 
fortsätter föreslå ett negativt förhandsbesked eftersom förslaget bl a strider mot 
riktlinjer i gällande Översiktsplan. 
Miljöpartiet är fullt medveten om brist på villatomter för egen byggnation och 
kommunens oförmåga att tillhandahålla tillräckliga många sådana. Därför i 
vanliga fall har Miljöpartiet i princip inget emot begränsad kompletterande 
byggnation på landsbygden, särskild när den är direkt knuten till t ex ’genera-
tionsskifte’ inom redan livskraftigt jordbruk och/eller där den utgör en del av 
s.k. sammanhållen bebyggelse.  
Däremot är Miljöpartiet emot och/eller tveksam till etableringar av ny fritids- 
och permanentbebyggelse samt spekulativa satsningar på jordbruksmark 
och/eller i närhet av naturkänsliga områden och/eller där dessa utgör främman-
de inslag i viktiga landskapspartier som här vid Flättinge. 
Miljöpartiet är särskild emot för samhället omotiverade etableringar i enskilda 
isolerade lägen som denna ansökan, samt även emot oplanerad expansion av 
små grupper av bebyggelse när alternativa lägen i direkt anslutning till eller 
helst inom befintliga bebyggelsegrupper finns.  
I övrigt skall nya byggnader och anläggningar enligt ÖP förläggas intill befint-
lig bebyggelse, service och vägnät och så att de inte inverkar negativt på de 
areella näringarnas bedrivande. Medan den nu aktuella ansökan störa inte de 
areella näringarna, så uppfylla den definitivt inte de övriga villkoren. 
Bortsett från att betesmark kan tas i anspråk är Miljöpartiet tveksam till om sö-
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kandens Caféverksamhet är tillräcklig lönsam året runt och skäl nog att bevilja 
etablering av ett enbostadshus i detta enskilda läge, och långt ifrån allmän väg 
med allt detta innebär för kommunala och andra service. 
Miljöpartiet välja att stödja stadsbyggnadskontorets rekommendation och där-
för RESERVERA sig mot Stadsbyggnadsnämndens beslut att bevilja ett posi-
tivt förhandsbesked. 

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

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

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

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

Ett beviljat förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden 
förrän bygglov sökts och beviljats. I samband med ansökan om bygglov ska 
kontrollansvarig anges.  

När du fått ett positiv förhandsbesked måste du ha en dialog med 
bygglovavdelningen om byggnadens utformning, innan du söker bygglov. 
Byggnader utanför planlagt område ska till storlek och utformning anpassas till 
tomten, landskapsbilden  och den traditionella lantliga miljön. Innan du tar 
fram ritningar till din ansökan om bygglov, ta kontakt med oss på 
bygglovavdelningen för att diskutera utformningen. Du kontaktar oss via 
www.jonkoping.se/bygglov, sökord: kontakta bygglovavdelningen. Skriv ditt 
diarienummer när du skriver din fråga. 

I samband med bygglovsansökan ska markplanering- och marksektionsritning 
redovisas. 

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

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

Om en ny fastighet ska bildas prövas läget för dess gränser av 
lantmäterimyndigheten i en lantmäteriförrättning. Ansökan om 
lantmäteriförrättning bör göras så snart som möjligt efter att förhandsbesked 
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beviljats och beslutet har fått laga kraft, bifoga beslutshandlingarna inklusive 
karta till förrättningsansökan. 

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

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

Debitering 
8 568 kr. 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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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§ 27  
 
HEMMINGSTORP 2:13 (HEMMINGSTORP 13) Förhandsbesked 
för nybyggnad av enbostadshus 
BL 2021-002885     

Sammanfattning 
Ansökan avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. 
Fastigheten är belägen vid sjön Ylens östra sida, cirka 9 kilometer nordöst om 
Lekeryd. Marken består av betesmark. Tidigare förhandsbesked har beviljats 
för platsen och fastighet har avstyckats men ej bebyggts. 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att positivt förhandsbesked kan beviljas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-12-20 
Ärendebeskrivning   2021-12-20 
Översiktskarta  2021-12-20 
Sammanställning e-tjänst  2021-11-29 
Situationsplan/tomtkarta   2021-11-29 
Fotografi    2021-11-29 
Remissvar    2021-12-08 
Sammanställning e-tjänst   2021-12-08 

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 2022-01-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Bengt Regné instämmer för Moderaterna och Johan Edvardsson instämmer för 
Sverigedemokraterna i Anders Samuelssons yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-

skrivning. 
 Debitering 8 568 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige  
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Villkor 
Taket ska utformas i lantlig stil tex som sadeltak och förses med tegelröda 
takpannor, eller med annat som stadsbyggnadsnämnden prövar lämpligt. 

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

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

Övriga upplysningar 
Åtgärden får laga kraft tidigast fyra veckor efter att beslutet har annonserats i  

Post- och Inrikes Tidningar. 

Ett beviljat förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden 
förrän bygglov sökts och beviljats. I samband med ansökan om bygglov ska 
kontrollansvarig anges.  

När du fått ett positiv förhandsbesked måste du ha en dialog med 
bygglovavdelningen om byggnadens utformning, innan du söker bygglov. 
Byggnader utanför planlagt område ska till storlek och utformning anpassas till 
tomten, landskapsbilden  och den traditionella lantliga miljön. Innan du tar 
fram ritningar till din ansökan om bygglov, ta kontakt med oss på 
bygglovavdelningen för att diskutera utformningen. Du kontaktar oss via 
www.jonkoping.se/bygglov, sökord: kontakta bygglovavdelningen. Skriv ditt 
diarienummer när du skriver din fråga. 

I samband med bygglovsansökan ska markplanering- och marksektionsritning 
redovisas.  

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

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

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

Debitering 
8 568 kr. 

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

Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
Grannar med erinran, HEMMINGSTORP 1:5 
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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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§ 28  
 
HÄSSLARP 8:1 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
BL 2021-002440     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Fastigheten är 
belägen i Hässlarp, cirka 6,8 kilometer nordost om Lekeryds kyrka. Marken be-
står av produktiv jordbruksmark(åkermark) och åtgärden bedöms ha negativ in-
verkan på de areella näringarnas behov. Sökande har föreslagit kompensations-
åtgärder men det kan inte beaktas i bedömningen av den aktuella platsen då 
detta inte kan regleras inom gällande plan- och bygglag. 

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut är avslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2022-01-07 
Ärendebeskrivning   2022-01-07 
Översiktskarta  2021-11-08 
Situationsplan/tomtkarta  2022-01-09 
Sammanställning e-tjänst   2021-11-02 
Illustration    2021-11-02 
Ansökan    2021-09-29 
Översiktskarta   2021-09-29 
Planritning    2021-09-29 
Fasadritning    2021-09-29 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

 Debitering 8 568 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-01-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen positivt förhandsbe-
sked med nedanstående motivering. 

Stadsbyggnadsnämnden har tidigare återremitterat ärendet och besiktning har 
skett på plats av nämndens ordförande och 2:e vice ordförande 2022-01-04 då 
dialog fördes med sökande. Vid besiktningen framkom att alternativa platser 
nära den samlade bebyggelsen som i mindre utsträckning påverkar jordbruks-
marken inte fungerar för byggnation av olika skäl. 
Efter dialog har sökande åtagit sig ett genomföra kompensation av jordbruks-
mark genom framtagande av ny jordbruksmark motsvarande minst den som tas 
i anspråk i enlighet med insänd inlaga. 
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Denna byggnation är ett led i ett generationsskifte där den äldre generationen 
på detta sätt bygger ett undantag till sig själva när nästa generation tar över 
mangårdsbyggnaden. Det sökta läget ligger i direkt anslutning till befintlig 
byggnation på fastigheten och i direkt anslutning till befintlig väg. 
Genom utförd kompensation av jordbruksmarken i enlighet insänd inlaga så 
kommer det sammantaget inte innebära någon negativ påverkan på bruknings-
enheten.  
Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget att ett positivt förhandsbesked i 
detta fall innebär en lämplig användning av markresurser. 
 
Bengt Regné instämmer för Moderaterna och Johan Edvardsson instämmer för 
Sverigedemokraterna i Anders Samuelssons yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ovanståen-

de yrkande 
 Debitering 8 568 kr 

Reservationer 
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet med nedanstående motivering. 

Miljöpartiet var med när Stadsbyggnadsnämndens återremitterade ärenden vid 
sitt decembermöte för besiktning. 
Trots en genomförd besiktning noterar Miljöpartiet att Stadsbyggnadskontoret 
fortsätter föreslå ett negativt förhandsbesked eftersom förslaget berör jord-
bruksmark samt strider mot riktlinjer i gällande Översiktsplan. 
Miljöpartiet är även medveten att förslaget presenteras som generationsskifte 
samt att förhandling om läget har ägd rum med representanter från Stadsbygg-
nadsnämnden. 
Miljöpartiet är fullt medveten om brist på villatomter för egen byggnation i 
kommunen och kommunens oförmåga att tillhandahålla tillräckliga många så-
dana. Därför i vanliga fall har Miljöpartiet i princip inget emot begränsad kom-
pletterande byggnation på landsbygden, särskild när den är direkt knuten till t 
ex ’generationsskifte’ inom redan livskraftigt jordbruk och/eller där den utgör 
en del av s.k. sammanhållen bebyggelse. Däremot är Miljöpartiet emot och/el-
ler tveksam till etableringar av ny fritids- och permanentbebyggelse samt spe-
kulativa satsningar på jordbruksmark och/eller i närhet av naturkänsliga områ-
den och/eller där dessa utgör främmande inslag i viktiga landskapspartier som 
här vid Flättinge. 
Miljöpartiet är särskild emot för samhället omotiverade etableringar i enskilda 
isolerade lägen som denna ansökan, samt även emot oplanerad expansion av 
små grupper av bebyggelse när alternativa lägen i direkt anslutning till eller 
helst inom befintliga bebyggelsegrupper finns. Vad gäller detta aktuella ärende 
anser Miljöpartiet fortfarande att en bättre läge borde vara möjligt och som inte 
inkräktar på produktiv jordbruksmark. 
Medan Miljöpartiet inte kan av handlingar bedömer lämpligheten av den erbju-
den kompensationsåtgärd är Partiet generellt tveksam till kommunens vilja att 
acceptera icke bindande erbjudande om kompensationsåtgärder. Att återskapa 
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produktiv jordbruksmark i sig tar lång tid.Utifrån denna motivering välja Mil-
jöpartiet att stödja Stadsbyggnadskontorets rekommendation om negativt för-
handsbesked och därför RESERVERA sig mot Stadsbyggnadsnämndens beslut 
att bevilja ett positivt förhandsbesked. 

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

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

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

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

Ett beviljat förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden 
förrän bygglov sökts och beviljats. I samband med ansökan om bygglov ska 
kontrollansvarig anges.  

När du fått ett positiv förhandsbesked måste du ha en dialog med 
bygglovavdelningen om byggnadens utformning, innan du söker bygglov. 
Byggnader utanför planlagt område ska till storlek och utformning anpassas till 
tomten, landskapsbilden  och den traditionella lantliga miljön. Innan du tar 
fram ritningar till din ansökan om bygglov, ta kontakt med oss på 
bygglovavdelningen för att diskutera utformningen. Du kontaktar oss via 
www.jonkoping.se/bygglov, sökord: kontakta bygglovavdelningen. Skriv ditt 
diarienummer när du skriver din fråga. 

I samband med bygglovsansökan ska markplanering- och marksektionsritning 
redovisas. 

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

Om en ny fastighet ska bildas prövas läget för dess gränser av 
lantmäterimyndigheten i en lantmäteriförrättning. Ansökan om 
lantmäteriförrättning bör göras så snart som möjligt efter att förhandsbesked 
beviljats och beslutet har fått laga kraft, bifoga beslutshandlingarna inklusive 
karta till förrättningsansökan. 

För ny adress på landet tag kontakt med lantmäteriavdelningen, Helen Lerge 
036-10 52 94. 
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Som sökanden har du skyldighet att begära om eventuell arkeologisk utredning 
hos Länsstyrelsen. 

Debitering 
8 568 kr. 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

Överklagandet ska ha kommit till Stadsbyggnadsnämnden inom tre vec-
kor från den dag då klaganden fick del av beslutet, annars kan ärendet 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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§ 29  
 
NORRAHAMMARS-MÅNSTORP 2:6 Förhandsbesked för nybygg-
nad av tre enbostadshus 
BL 2021-002428     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus. Fastigheten 
ligger i Hovslätt, cirka 2,8 kilometer nordnordöst om Norrahammars kyrka. 
Området ligger inom utbyggnadsstrategin och ska endast exploateras genom 
planläggning. Marken som föreslås bebyggas består av betesmark. Planbesked 
för området har avslagits av stadsbyggnadsnämnden 2021-05-20. 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut är avslag.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2021-11-08 
Ärendebeskrivning   2021-11-08 
Översiktskarta   2021-09-29 
Yttrande   2022-01-07 
Yttrande    2021-10-25 
Sammanställning e-tjänst   2021-09-28 
Karta    2021-09-28 
Situationsplan/tomtkarta   2021-09-28 
Sektionsritning   2022-01-05 
Skrivelse    2022-01-05 
Remissvar    2021-11-25 
Remissvar    2021-11-24 
Brev    2021-11-24 
Remissvar    2021-11-21 
Remissvar    2021-11-20 
Remissvar    2021-11-20 
Remissvar    2021-11-20 
Remissvar    2021-11-10 
Remissvar    2021-11-06 
Remissvar    2021-11-04 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

- Förhandsbesked kan inte tillåtas med motivering enligt ärendebeskriv-
ning. Ansökan avslås. 

- Debitering 8 568 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 
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Stadsbyggnadsnämnden 2022-01-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-01-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Bengt Regné instämmer för Moderaterna i Anders Samuelssons yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
- Förhandsbesked kan inte tillåtas med motivering enligt ärendebeskriv-

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

 
Debitering 
8 568 kr 
 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Fastighetsägare 

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

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00
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§ 30  
 
SKÄRSTADS-ED 1:15 (BOTARP 5) Förhandsbesked för nybygg-
nad av 2 st enbostadshus 
BL 2020-002253     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad två enbostadshus på 2 tomter. 
Platsen är lokaliserad i Gisebo mellan Huskvarna och Kaxholmen, cirka 6,5 
kilometer sydväst om Skärstads kyrka. Marken avseende den nordvästra tom-
ten består av träd samt sly och den sydöstra tomten består av betesmark. Beslut 
att avslå ansökan avseende båda tomterna fattades 2021-03-18. Ärendet över-
klagades och Länsstyrelsen avslog överklagandet avseende den sydöstra tom-
ten samt upphävde och återförvisade ärendet avseende den nordvästra tomten. 
Stadsbyggnadskontoret bedömer att positivt förhandsbesked kan lämnas för 
den nordvästra tomten och att ansökan avseende den sydöstra tomten avslås. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2022-01-04 
Översiktskarta  2022-01-04 
Yttrande    2021-02-05 
Yttrande    2021-02-05 
Remissvar    2021-02-04 
Karta översikt  2020-10-29 
Ortofoto Fotografier,  2020-10-29 
Sammanställning e-tjänst   2020-10-29 
Ärendebeskrivning   2022-01-04 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om förhandsbesked avseende den nordvästra tomten beviljas 
med motivering enligt ärendebeskrivning. 

 Ansökan om förhandsbesked avseende den sydöstra tomten avslås med 
motivering enligt ärendebeskrivning.   

 Debitering 5 676 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-01-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 
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Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked avseende den nordvästra tomten beviljas 

med motivering enligt ärendebeskrivning. 
 Ansökan om förhandsbesked avseende den sydöstra tomten avslås med 

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

Reservationer 
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet med nedanstående motivering. 

Miljöpartiet noterar först att samma ärenden beslutades av Stadsbyggnads-
nämnden redan i mars 2021 då både tomter efter rekommendationer från Stads-
byggnadskontoret fick negativa förhandsbesked.  
Miljöpartiet noterar också att efter sökandens överklagande beslutade Länssty-
relsen att avslå överklagandet för den sydöstra tomten och samtidigt upphävde 
Nämndens negativa förhandsbesked för den nordvästra tomten. Länsstyrelsen 
gick ännu en gång så lång att själv bedömer att ett positivt förhandsbesked kun-
na beviljas för den nordvästra tomten och samtidigt återförvisades till stads-
byggnadsnämnden.  
Utifrån denna olustiga situation har Stadsbyggnadskontoret valt att föreslå att 
den nordvästra tomten i ansökan beviljas med ett positivt förhandsbesked me-
dan den sydöstra tomten får ett negativt förhandsbesked.  
Miljöpartiet fortsätter dock att anse att Länsstyrelsen ännu en gång dikterar 
kommunens planeringspolicy i detaljer varför Partiet välja att RESERVERA 
sig mot Stadsbyggnadsnämndens beslut att bevilja positivt förhandsbesked för 
den nordvästra tomten. 

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

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

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

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

Ett beviljat förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden 
förrän bygglov sökts och beviljats. I samband med ansökan om bygglov ska 
kontrollansvarig anges.  

När du fått ett positiv förhandsbesked måste du ha en dialog med 
bygglovavdelningen om byggnadens utformning, innan du söker bygglov. 
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Byggnader utanför planlagt område ska till storlek och utformning anpassas till 
tomten, landskapsbilden  och den traditionella lantliga miljön. Innan du tar 
fram ritningar till din ansökan om bygglov, ta kontakt med oss på 
bygglovavdelningen för att diskutera utformningen. Du kontaktar oss via 
www.jonkoping.se/bygglov, sökord: kontakta bygglovavdelningen. Skriv ditt 
diarienummer när du skriver din fråga. 

I samband med bygglovsansökan ska markplanering- och marksektionsritning 
redovisas. I de fall platsen är kuperad. 

Utstakning kommer att behöva göras i samband med byggnation för att 
säkerställa avstånd till strandskyddsområde. I de fall där byggnation sker i 
närheten av strandsskyddsområdet. 

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

Om en ny fastighet ska bildas prövas läget för dess gränser av 
lantmäterimyndigheten i en lantmäteriförrättning. Ansökan om 
lantmäteriförrättning bör göras så snart som möjligt efter att förhandsbesked 
beviljats och beslutet har fått laga kraft, bifoga beslutshandlingarna inklusive 
karta till förrättningsansökan. 

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

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

Debitering 
5 676 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: 
Skärstads-Ed 1:13 
Edet 2:2 
 
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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§ 31  
 
TENHULT 24:1 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
BL 2021-002692     

Sammanfattning 
Ansökan avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. 
Fastigheten är belägen i södra utkanten av Tenhult, väster om Tenhultasjön. 
Marken består av högt gräs, grus samt sly och är aningen kuperad. Den tänkta 
tomten bedöms komplettera bebyggelseområdet och är anpassad till dess struk-
tur. 
Stadsbyggnadskontoret bedömer att positivt förhandsbesked kan beviljas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse    2021-12-20 
Ärendebeskrivning     2021-12-20 
Översiktskarta    2021-12-20 
Remissvar     2021-12-20 
Remissvar      2021-12-19 
Situationsplan/tomtkarta     2021-11-26 
Fotografi      2021-11-18 
Fotografi Lätt kuperad jordbruksmark   2021-11-18 
Fotografi Grustäkt i närheten   2021-11-18 
Ansökan     2021-11-03 

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 2022-01-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Bengt Regné instämmer för Moderaterna i Anders Samuelssons yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-

skrivning.  
 Debitering 8 568 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
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Villkor 
Taket ska utformas i lantlig stil tex som sadeltak och förses med tegelröda 
takpannor, eller med annat som stadsbyggnadsnämnden prövar lämpligt. 

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

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

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

Ett beviljat förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden 
förrän bygglov sökts och beviljats. I samband med ansökan om bygglov ska 
kontrollansvarig anges.  

När du fått ett positiv förhandsbesked måste du ha en dialog med 
bygglovavdelningen om byggnadens utformning, innan du söker bygglov. 
Byggnader utanför planlagt område ska till storlek och utformning anpassas till 
tomten, landskapsbilden  och den traditionella lantliga miljön. Innan du tar 
fram ritningar till din ansökan om bygglov, ta kontakt med oss på 
bygglovavdelningen för att diskutera utformningen. Du kontaktar oss via 
www.jonkoping.se/bygglov, sökord: kontakta bygglovavdelningen. Skriv ditt 
diarienummer när du skriver din fråga. 

I samband med bygglovsansökan ska markplanering- och marksektionsritning 
redovisas. 

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

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

Om en ny fastighet ska bildas prövas läget för dess gränser av 
lantmäterimyndigheten i en lantmäteriförrättning. Ansökan om 
lantmäteriförrättning bör göras så snart som möjligt efter att förhandsbesked 
beviljats och beslutet har fått laga kraft, bifoga beslutshandlingarna inklusive 
karta till förrättningsansökan. 

För ny adress på landet tag kontakt med lantmäteriavdelningen, Helen Lerge 
036-10 52 94. 
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Som sökanden har du skyldighet att begära om eventuell arkeologisk utredning 
hos Länsstyrelsen. 

Debitering 
8 568 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, TENHULT 24:49 
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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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§ 32  
 
ÄNGSBERG 1:2 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
BL 2021-002234     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Fastigheten är 
belägen i Kaxholmen, i området Ängsberg cirka 5,7 kilometer syd-sydväst om 
Skärstads kyrka. Åtgärden utförs i enskilt läge och på en väldigt kuperad fas-
tighet inom tätortsnära friluftsområde. 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut är avslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2021-11-08 
Ärendebeskrivning    2021-11-08 
Översiktskarta   2021-09-22 
Yttrande    2021-12-05 
Fotografi Ingen väg. Stig norrifrån  2021-09-30 
Fotografi     2021-09-30 
Fotografi Kuperat   2021-09-30 
Fotografi     2021-09-30 
Fotografi Stig söderifrån   2021-09-30 
Situationsplan/tomtkarta väg  2021-08-30 
Situationsplan/tomtkarta    2021-08-30 
Ansökan     2021-08-30 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

 Debitering 8 568 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-01-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att ansökan om för-
handsbesked beviljas med nedanstående motivering 

Stadsbyggnadsnämnden har tidigare återremitterat ärendet. Det finns idag ett 
fritidshus på den befintliga platsen. Historiskt sett har den västra befintliga 
vägen använts för att ta sig till det befintliga fritidshuset. Denna väg bedöms 
som mest lämplig och en förstärkning av denna väg bedöms inte innebära nå-
gon negativ påverkan för omgivningen. Det är dock idag oklart om sökande får 
rådighet att kunna använda denna väg. 
Den östra vägen blir relativt brant men dock inte mer brant än dagens vägar är 
vid befintlig byggnation i utkanten av det närliggande detaljplanerade området. 
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Sökande har fått positivt besked från kommunen att ansluta till befintligt VA 
som ligger nära det sökta läget. 
Då frågan om angöring med väg sammantaget bedöms möjlig att lösa på något 
av de två föreslagna sätten så anser Stadsbyggnadsnämnden sammantaget att 
platsen kan anses lämplig för aktuell byggnation. 
Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget att ett positivt förhandsbesked i 
detta fall innebär en lämplig användning av markresurser. 
 
Bengt Regné instämmer för Moderaterna och Johan Edvardsson instämmer för 
Sverigedemokraterna i Anders Samuelssons yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt  

ovanstående yrkande 
 Debitering 8 568 kr 

Reservationer 
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet med nedanstående motivering. 

Miljöpartiet noterar att Stadsbyggnadskontoret föreslår att ansökan avslås uti-
från en besiktning den 30:e september 2021. Kontoret konstaterar att den före-
slagen placering för enbostadshus är belägen utanför detaljplanelagt område, är 
kuperad, och ligger högt upp på berget öster om Landsjön i huvudsakligen fri-
tidsområde Ängsberg. Ärenden återremitterade ärende vid sitt decembermöte 
för syn på plats.  
Miljöpartiet noterar vidare att både besök visar att det finns ett befintligt fritids-
hus på platsen som är i behov av renovering samt att huset nås idag av en väl-
digt smal väg som inte är lämplig för ny bebyggelse. En förbättring av vägen 
anses skulle innebära stor påverkan på områdets natur och friluftsliv. 
Miljöpartiet kan förvänta sig att en eventuell ny bebyggelse på platsen skulle 
lätt medföra både svårigheter för VA-försörjning samt risker för ras och skred. 
Som konsekvens välja Miljöpartiet att stödja stadsbyggnadskontoret bedöm-
ning och därför RESERVERA sig mot Stadsbyggnadsnämndens beslut att be-
vilja ett positivt förhandsbesked. 

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

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

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

Övriga upplysningar 
Åtgärden får laga kraft tidigast fyra veckor efter att beslutet har annonserats i  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-01-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Post- och Inrikes Tidningar.  
  
Ett beviljat förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän 
bygglov sökts och beviljats. I samband med ansökan om bygglov ska kontrollansvarig 
anges.  
  
När du fått ett positiv förhandsbesked måste du ha en dialog med bygglovavdelningen 
om byggnadens utformning, innan du söker bygglov. Byggnader utanför planlagt om-
råde ska till storlek och utformning anpassas till tomten, landskapsbilden  och den tra-
ditionella lantliga miljön. Innan du tar fram ritningar till din ansökan om bygglov, ta 
kontakt med oss på bygglovavdelningen för att diskutera utformningen. Du kontaktar 
oss via www.jonkoping.se/bygglov, sökord: kontakta bygglovavdelningen. Skriv ditt 
diarienummer när du skriver din fråga. 
  
I samband med bygglovsansökan ska markplanering- och marksektionsritning redovi-
sas. 
  
Tillstånd för enskild VA-anläggning ska sökas hos Miljö- och hälsoskyddskontoret.   
  
Om en ny fastighet ska bildas prövas läget för dess gränser av lantmäterimyndigheten 
i en lantmäteriförrättning. Ansökan om lantmäteriförrättning bör göras så snart som 
möjligt efter att förhandsbesked beviljats och beslutet har fått laga kraft, bifoga be-
slutshandlingarna inklusive karta till förrättningsansökan. 
  
För ny adress på landet tag kontakt med lantmäteriavdelningen, Helen Lerge 036-10 
52 94. 
  
Som sökanden har du skyldighet att begära om eventuell arkeologisk utredning hos 
Länsstyrelsen.  
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, ÄNGSBERG 1:29 
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Stadsbyggnadsnämnden 2022-01-20

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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§ 33  
 
RÖKSBERG 1:16 Strandskyddsdispens för nybyggnad av växthus 
BL 2021-002818     

Sammanfattning 
Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av växthus. Fastigheten är 
belägen i Röksberg, cirka 3,5 kilometer väst om Angerdshestra kyrka. På fas-
tigheten finns ett bostadshus samt två stycken mindre förrådsbyggnader och en 
uteplats med tak. Dessa byggnader bedöms ligga inom den hemfridszon och 
tomtplats som stadsbyggnadskontoret ser möjlig att bevilja. Den föreslagna åt-
gärden ligger utanför den föreslagna tomtplatsen och ansökan kan därmed ej 
beviljas. 

Stadsbyggnadskontoret avstyrker ansökan om strandskyddsdispens. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-12-07 
Ärendebeskrivning   2021-12-07 
Översiktskarta  2021-12-07 
Bilaga    2021-12-01 
Fotografi    2021-12-01 
Fotografi    2021-12-01 
Fotografi    2021-12-01 
Fotografi    2021-12-01 
Fotografi    2021-12-01 
Fotografi    2021-12-01 
Fotografi    2021-12-01 
Fotografi    2021-12-01 
Fotografi    2021-12-01 
Fotografi    2021-12-01 
Fotografi    2021-12-01 
Fotografi    2021-12-01 
Skrivelse    2021-11-17 
Anmälan    2020-11-05 
Fasadritning    2020-11-05 
Situationsplan/tomtkarta   2020-11-05 
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Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av växthus avslås med 
stöd av 7 kap. 18 § punkt 1 Miljöbalken (1998:808) med motivering en-
ligt ärendebeskrivning. Tomtplats fastställs enligt bilaga tomtplatsav-
gränsning 2021-12-01. 

 Debitering 5 712 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-01-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av växthus avslås med 

stöd av 7 kap. 18 § punkt 1 Miljöbalken (1998:808) med motivering en-
ligt ärendebeskrivning. Tomtplats fastställs enligt bilaga tomtplatsav-
gränsning 2021-12-01. 

 Debitering 5 712 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 
 
Giltighetstid 
Beviljat tillstånd enligt miljöbalken upphör att gälla om åtgärden inte har 
påbörjats 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 
dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen. 

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

Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad handläggs i ett separat ärende 
med diarienummer 2020-2299. 

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

Debitering 
5 712 kr. 

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

Utdragsbestyrkande 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
Sökanden 
Fastighetsägare 
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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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§ 34  
 
LILLA VÄSTANSJÖ 1:18 (LILLA VÄSTANSJÖ 7) Strandskydds-
dispens för tillbyggnad av enbostadshus 
BL 2021-002934     

Sammanfattning 
Ansökan avser strandskyddsdispens för tillbyggnad av enbostadshus. Fastighe-
ten är belägen i Lilla Västansjö, cirka 1,8 kilometer sydväst om Rogberga kyr-
ka. Åtgärden innebär att befintligt hus byggs till med cirka 108 m2 och till-
byggnaden ligger delvis inom strandskyddat område. Byggnadens totala bygg-
nadsarea kommer efter utförd åtgärd bli cirka 166 m2. Fastigheten ligger sist på 
den anslutningsväg som leder till området. Fri passage är möjlig då det är ett 
stort relativt slätt område som avskiljer fastigheten och vattenlinjen. Stads-
byggnadskontoret bedömer att åtgärden ej kommer påverka djur- och naturlivet 
på platsen samt att byggnaden ej kommer upplevas mer avhållande än befintlig 
byggnad. Området markerat med orange linje på bilaga tomtplatsavgränsning 
2021-12-07 får tas i anspråk som tomtplats. 

Stadsbyggnadskontoret bedömer därmed att det är möjligt att bevilja strand-
skyddsdispens för åtgärden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-12-15 
Ärendebeskrivning   2021-12-15 
Översiktskarta  2021-12-15 
Situationsplan/tomtkarta   2021-12-07 
Fasad- och sektionsritning   2021-12-07 
Karta    2021-12-07 
Planritning    2021-12-07 
Sammanställning e-tjänst  2021-12-07 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

 Endast det område som har markerats med orange linje på den bifogade 
kartan, bilaga tomtplatsavgränsning 2021-12-15, får tas i anspråk som 
tomtplats. 

 Debitering 5 712 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-01-20

Justerandes signatur 
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STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-01-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Bengt Regné instämmer för Moderaterna i Anders Samuelssons yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av enbostadshus be-

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

 Endast det område som har markerats med orange linje på den bifogade 
kartan, bilaga tomtplatsavgränsning 2021-12-15, får tas i anspråk som 
tomtplats. 

 Debitering 5 712 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
 
Giltighetstid 
Beviljat tillstånd enligt miljöbalken upphör att gälla om åtgärden inte har 
påbörjats 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 
dispensbeslut 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-
2854. 

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

Debitering 
5 712 kr. 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Sökande 
Fastighetsägare 
Länsstyrelsen 
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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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§ 35  
 
SKIREBO 2:3 Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus 
BL 2021-002894     

Sammanfattning 
Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus. Fastighe-
ten är belägen i Skirebo, cirka 5,8 kilometer sydväst om Bankeryds kyrka. 
Marken mellan fastigheten och vattenlinjen består främst av betesmark samt en 
mindre väg som även går till fastigheten. Fastigheten är skött och innehåller 
ingen större vegetation samt är aningen kuperad med en högsta punkt centralt, 
där den befintliga huvudbyggnaden är placerad. Området markerat med orange 
linje på bilaga tomtplatsavgränsning 2021-12-15 får tas i anspråk som tomt-
plats. 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att en positiv strandskyddsdispens kan bevil-
jas för den planerade åtgärden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-12-15 
Ärendebeskrivning   2021-12-15 
Översiktskarta  2021-12-15 
Situationsplan/tomtkarta 2st 2021-11-11 
Ansökan    2021-11-11 
Fasadritning    2021-11-11 
Plan- och fasadritningar   2021-11-11 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus be-

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

 Endast det område som har markerats med orange linje på den bifogade 
kartan, bilaga tomtplatsavgränsning 2021-12-15, får tas i anspråk som 
tomtplats. 

 Debitering 5 712 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-01-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Bengt Regné instämmer för Moderaterna i Anders Samuelssons yrkande. 
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Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus be-

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

 Endast det område som har markerats med orange linje på den bifogade 
kartan, bilaga tomtplatsavgränsning 2021-12-15, får tas i anspråk som 
tomtplats. 

 Debitering 5 712 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
 
Giltighetstid 
Beviljat tillstånd enligt miljöbalken upphör att gälla om åtgärden inte har 
påbörjats 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 
dispensbeslut 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-
2766. 

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

Debitering 
5 712 kr. 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00
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§ 36  
 
BARNARP 1:248 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och mur 
samt installation av eldstad 
BL 2021-002758     

Sammanfattning 
Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad samt 
mur. Åtgärden avviker från detaljplanen avseende placering på prickmark. 
Byggrätten överskrids inte och avstånd till samtliga tomtgränser är minst 4,5 
meter. Åtgärden bedöms anpassas till platsens förutsättningar och utformning-
en i en mer modern tappning bedöms komplettera området väl. Grannar har 
framfört erinringar mot åtgärden. 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att bygglov kan beviljas för åtgärden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2022-01-05 
Ärendebeskrivning   2022-01-05 
Översiktskarta  2022-01-05 
Remissvar    2021-12-26 
Remissvar    2021-12-22 
Remissvar    2021-12-19 
Remissvar    2021-12-18 
Remissvar    2021-12-18 
Nybyggnadskarta   2021-11-29 
Sektionsritning   2021-11-29 
Fasadritning Sydväst  2021-11-29 
Fasadritning Sydöst  2021-11-29 
Fasadritning Nordöst  2021-11-29 
Fasadritning Nordväst  2021-11-29 
Planritning    2021-11-29 
Situationsplan/tomtkarta   2021-11-29 
Fotografier   2021-11-22 
Sammanställning e-tjänst  2021-11-10 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärende- 
beskrivning.  

 Debitering 32 353 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-01-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-01-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Bengt Regné instämmer för Moderaterna och Johan Edvardsson instämmer för 
Sverigedemokraterna i Anders Samuelssons yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-

ning.  
 Debitering 32 353 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

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

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

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

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

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

Byggherren ansvarar för att kontrollera var ledningar och annan nedgrävd 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.   

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

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

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-01-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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. 

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2021-11-29 och beslut 
beräknas fattas 2022-01-20. Det innebär att handläggning sker inom lagstadgad 
period.  

Debitering 
32 353 kr  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

 

 

 

 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Fastighetsägare 
Sökande 
Kontrollansvarig 
  
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
Barnarp 1:110 
Barnarp 1:111 
Barnarp 1:92 
Barnarp 1:93 
  
Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
  
Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
 
  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-01-20

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 2022-01-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 37  
 
LILLA ÅSA 39:4 (ÅSAVALLGATAN 11) Bygglov för tillbyggnad 
och utvändig ändring av enbostadshus, uterum och balkong 
BL 2021-001583     

Sammanfattning 
Beslut gäller ansökan om bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av en-
bostadshus, uterum om ca 19 m² BTA (Bruttoarea) och balkong 19 m² OPA 
(Öppenarea). 

Det aktuella förslaget strider mot gällande detaljplan genom att fastigheten 
överstiger med ca 34 m² BYA (byggnadsarea). 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2021-12-08 
Ärendebeskrivning    2021-12-08 
Yttrande - Sökande   2022-01-04 
Yttrande - KA    2022-01-04 
Reviderad fasadritning    2021-12-07 
Reviderad planritning Plan 2  2021-12-07 
Reviderad planritning Suterräng plan  2021-12-07 
Reviderad situationsplan    2021-12-07 
Ansökan     2021-11-28 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 3 428 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-01-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Bengt Regné yrkar för Moderaterna att bygglov beviljas enligt ansökan. 

Sverigedemokraterna instämmer i Bengt Regnés yrkande. 

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

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-01-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 3 428 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

Reservationer 
Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Debitering 
3 428 kr  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-01-20

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 2022-01-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 38  
 
LÄRKAN 1 Marklov för ändring av marknivå 
BL 2020-000921     

Sammanfattning 
Ärendet avser marklov för ändrad marknivå. Ärendet beviljades men överkla-
gades och återförvisades av Länsstyrelsen för fortsatt handläggning. Nu har ny 
utredning gjorts och ritningar har uppdaterats. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2020-12-14 
Översiktskarta  2021-01-11 
Ärendebeskrivning   2021-12-14 
Markplaneringsritning   2021-11-22 
Markplaneringsritning   2021-11-22 
Sammanställning e-tjänst Ärendebilaga 2020-04-19 
Yttrande från Lärkan 2  2020-06-04 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om marklov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-
ning. 

 Debitering 900 kr 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-01-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om marklov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-

ning. 
– Debitering 900 kr 

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

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-01-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Byggherren ansvarar för att kontrollera var ledningar och annan nedgrävd in-
frastruktur finns innan markarbeten påbörjas.  

Tekniskt samråd krävs inte för denna åtgärd.  

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

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.  

Debitering 
900 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 LÄRKAN 2 
  
Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
  
Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar 
 

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-01-20

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 2022-01-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 39  
 
ORKESTERN 3 (SAGOGATAN 28) Bygglov för tillbyggnad av 
komplementbyggnad 
BL 2021-002797     

Sammanfattning 
Ärendet gäller ansökan om tillbyggnad av en komplementbyggnad om 16,2 m² 
BTA (bruttoarea). Tillbyggnaden är avsedd att vara ett ouppvärmt förråd. 
Byggnaden är till 89,6 % placerad på punktprickad mark, mark som inte får be-
byggas, samt gör att byggrätten på fastigheten överskrids med 0,8 %. 

Ärendet är återremitterat enligt beslut 2021-12-16 § 582, för besiktning på 
plats. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2022-01-10 
Ärendebeskrivning  2022-01-10 
Översiktskarta  2021-11-23 
Sammanställning e-tjänst   2021-11-16 
Situationsplan/tomtkarta   2022-01-05 
Fasad/plan/sektionsritning   2022-01-05 
 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning. 
 Debitering 2 056 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-01-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att bygglov beviljas 
enligt ansökan med nedanstående motivering. 

Ansökan avser nybyggnad av komplementbyggnad på 16,5 m2. Stadsbygg-
nadsnämnden har återremitterat ärendet. Efter dialog har sökande justerat sin 
ansökan.  
Den nu liggande ansökan håller sig 4,5 meter från naturmarken.  
Den sammantagna överskridna byggrätten är nu marginell (mindre än 1 %). 
Den sökande utfäster sig att riva en byggnad på 7,2 m2 som tidigare beviljats 
på prickmark vilket innebär att den sammanlagda ökningen av byggnation på 
prickmark blir relativt marginell. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-01-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Stadsbyggnadsnämnden bedömer att åtgärden kan anses ligga i linje med de-
taljplanens syfte och att avvikelsen sammantaget kan ses som en liten avvikel-
se. 
Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget att bygglov kan beviljas för den 
sökta åtgärden. 
 
Bengt Regné instämmer för Moderaterna och Johan Edvardsson instämmer för 
Sverigedemokraterna i Anders Samuelssons yrkande. 
 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ovanstående  
yrkande med nedanstående villkor.  

 Debitering 3 838 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 
Byggherren ansvarar för att åtgärden följer kraven i plan- och bygglagstiftning-
en. 

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

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

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

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

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

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

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-01-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Debitering 
3 838 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige.  
 
Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2022-01-05 och beslut 
fattades 2022-01-20. Det innebär att handläggning skett inom lagstadgad peri-
od.  
Du kommer att få en faktura i ett separat brev.  

 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
David Hoof, Sagogatan 28, 55449 Jönköping 
Emma Hoof, Sagogatan 28, 55449 Jönköping 

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-01-20

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 2022-01-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 40  
 
STENSHOLM 1:531 (BLÅKLINTSVÄGEN 26) Bygglov för till-
byggnad och utvändig ändring av rad/kedjehus (uterum, balkong 
och balkongdörr) 
BL 2021-001495     

Sammanfattning 
Ansökan avser tillbyggnad av rad/kedjehus med uterum om ca 21,5 m² BTA 
(bruttoarea) samt balkong om ca 21,5 m² OPA (öppenarea) samt utvändig änd-
ring med ny balkongdörr.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2022-01-03 
Ärendebeskrivning    2022-01-03 
Översiktskarta   2021-11-30 
Sektionsritning    2021-12-16 
Fasadritning     2021-12-16 
Fasadritning     2021-10-14 
Planritning     2021-12-16 
Situationsplan/tomtkarta    2021-12-28 
Sammanställning e-tjänst    2021-06-21 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 5 689 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-01-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Bengt Regné yrkar för Moderaterna att bygglov beviljas enligt ansökan. 

Johan Edvardsson instämmer för Sverigedemokraterna i Bengt Regnés  
yrkande. 

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

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning.  
 Debitering 5 689 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-01-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Reservationer 
Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Debitering 
5689 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
Fastighetsägare 
  
Beslutet annonseras inte i Post- och Inrikes Tidningar. 
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Stadsbyggnadsnämnden 2022-01-20

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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§ 41  
 
STRÖMSBERG 3:5 (STRÖMSBERGS GÅRD 8) Bygglov för ny-
byggnad av enbostadshus, installation av eldstad samt rivning av 
den befintliga bostaden 
BL 2021-000383     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om rivning av befintlig byggnad, nybyggnad av enbo-
stadshus ca 150 m² BTA (bruttoarea) samt installation av eldstad.  

Det aktuella området är utvärderat som kulturhistoriskt värdefullt och ingår i 
kommunens program för kulturminnesvård, antagen av kommunfullmäktige 
1989-09-28.  

I Jönköpings kommuns översiktsplan pekas området runt Strömsbergs gård ut 
som Särskilt värdefullt kulturmiljöområde. Som riktlinjer anges att nya bygg-
nader och anläggningar endast ska tillåtas om de kan komplettera befintlig be-
byggelse och kulturmiljö på ett välanpassat sätt.  

Förslag till utformning av nytt bostadshus bedöms inte utgöra ett välanpassat 
komplement enligt Stadsbyggnadskontorets bedömning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2022-01-10 
Ärendebeskrivning    2022-01-10 
Översiktskarta   2021-11-15 
Planritning, nedervåning   2021-12-13 
Beskrivning     2021-12-13 
Skrivelse från sökande gällande utformning 2021-10-28 
Antikvariskt utlåtande    2021-10-28 
Situationsplan/tomtkarta    2021-10-28 
Skrivelse från sökande gällande utformning 2021-09-01 
Fasadritning Väster   2021-09-01 
Fasadritning Söder   2021-09-01 
Fasadritning Norr   2021-09-01 
Fasadritning Öster   2021-09-01 
Fotografi     2021-09-01 
Fotografi     2021-09-01 
Fotografi     2021-09-01 
Fotografi     2021-09-01 
Antikvariskt utlåtande    2021-06-24 
Epostmeddelande med remissvar  2021-06-15 
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Stadsbyggnadsnämnden 2022-01-20

Justerandes signatur 
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Sammanställning e-tjänst   2021-02-24 
Skrivelse från sökande, bilaga till ansökan 2021-02-24 
Fotografi     2021-02-24 
Fotografi     2021-02-24 
Planritning, övervåning   2021-02-24 
Sektionsritning, söder-norr   2021-12-13 
Sektionsritning, väster-öster  2021-12-13 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning. 
 Debitering 11 424 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-01-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att bygglov beviljas enligt ansökan 
med nedanstående motivering. 

Ansökan avser bl a nybyggnad av enbostadshus. Stadsbyggnadsnämnden har 
återremitterat ärendet. Besiktning har genomförts på plats av ordförande och 
2:e vice ordförande tillsammans med förvaltningens antikvariska sakkunnige 
2022-01-10 varvid dialog har förts med sökande. 
Den byggnation som ansökan avser liknar utseendemässigt en befintlig bygg-
nad på gårdsområdet som byggdes år 2013.  
Stadsbyggnadsnämndens sammantagna bedömning är samma som Jönköpings 
Läns Museum nämligen att den sökta åtgärden är tillräckligt anpassad till sin 
omgivning.  
Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget att bygglov kan beviljas för den 
sökta åtgärden. 
 
Bengt Regné instämmer för Moderaterna i Anders Samuelssons yrkande. 
 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

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

 Debitering 24 219 kr 
 
Jäv 
Johan Edvardsson (SD) och Åke Svensson (C) anmäler jäv. 
 
Giltighetstid 
Bygglovet och rivningslovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats in-
om två år och avslutats inom fem år från den dagen då detta beslut fått laga 
kraft. 
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Övriga upplysningar 
Byggherren ansvarar för att åtgärden följer kraven i plan- och bygglagstiftning-
en. 
Åtgärden får inte påbörjas innan stadsbyggnadsnämnden har lämnat ett startbe-
sked. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Om du stöter på en fornlämning eller misstänkt fornlämning i samband med arbetet, 
kontakta alltid Länsstyrelsen i Jönköpings län på 010-223 60 00 eller via e-post jonko-
ping@lansstyrelsen.se.  
 
Debitering 
24 219 kr 
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Stadsbyggnadsnämnden 2022-01-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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 2022-01-20

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 2022-01-20
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§ 42  
 
VÅRDEN 1 (SJUKHUSGATAN 16) Rivningslov för rivning av    
studentboende 
BL 2021-000592     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om rivning av en byggnad som tidigare använts som 
boende för studenter. Byggnaden benämns internt inom Region Jönköpings län 
som M2. Stadsbyggnadskontoret bedömer att den aktuella byggnaden har ett 
sådant kulturhistoriskt och miljömässigt värde att den bör bevaras och att riv-
ningslov därför inte kan beviljas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-12-07 
Ärendebeskrivning   2021-10-26  
Översiktskarta   2021-10-22 
Sammanställning e-tjänst   2021-03-16 
Fasadritning    2021-04-23 
Fotografi    2021-04-23 
Antikvariskt utlåtande   2021-08-04 
Fotografi    2021-08-19 
Fotografi    2021-08-19 
Fotografi    2021-08-19 
Epostmeddelande   2021-09-20 
Epostmeddelande   2021-09-23 
Yttrande    2021-11-12 
Planritning    2022-01-13 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om rivningslov avslås med motivering enligt Ärendebeskriv-
ning 

 Debitering 1 800 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-01-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att ärendet återremit-
teras för ytterligare dialog med sökande. 

Bengt Regné instämmer för Moderaterna och Johan Edvardsson instämmer för 
Sverigedemokraterna i Anders Samuelssons yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ärendet återremitteras för ytterligare dialog med sökande 
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Stadsbyggnadsnämnden 2022-01-20
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Utdragsbestyrkande 

 
Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Sökande 
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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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§ 43  
 
VÄLKOMMAN 2 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus ( förråd 
med altan) samt rivning av befintligt garage 
BL 2021-001666     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, förråd om 
ca 39 kvm BTA (bruttoarea) med altan om ca 90 m² OPA (öppenarea) samt riv-
ning av befintligt garage.  

Stadsbyggnadskontoret föreslår att ansökan om bygglov för tillbyggnad av en-
bostadshus (förråd med altan) avslås eftersom den sammanlagda avvikelsen in-
te kan ses som en sådan liten avvikelse som avses i 9 kap. 31 b §.plan- och 
bygglagen (2019:900).  

Sammantaget bedömer stadsbyggnadskontoret att det endast finns skäl att be-
vilja rivning för garage.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2022-01-07 
Ärendebeskrivning    2022-01-07 
Yttrande    2022-01-06 
Situationsplan/tomtkarta (1:400)  2022-01-05 
Planritning Plan 2   2022-01-05 
Plan- och fasadritning   2022-01-05 
Illustration    2022-01-05 
Fasadritning     2022-01-05 
Fotografi     2021-12-03 
Yttrande    2021-12-03 
Yttrande     2021-10-14 
Planritning Plan 1   2021-07-06 
Sammanställning e-tjänst    2021-07-06 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (förråd med altan) avslås med 

motivering enligt ärendebeskrivning. 
 Rivning av befintligt garage beviljas med motivering enligt ärendebe-

skrivning. 
 Debitering 10 853 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 
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STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-01-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att ansökan om bygg-
lov beviljas enligt ansökan med nedanstående motivering. 

Ansökan avser bl.a. nybyggnad av enbostadshus. Stadsbyggnadsnämnden har 
återremitterat ärendet. Efter dialog har sökande justerat sin ansökan.  
Av handlingar i ärendet framgår att myndigheten år 1949 beviljade nybyggna-
tion av garage med altan ovanpå i tomtgräns. 
Det nu liggande förslaget innebär enligt Stadsbyggnadsnämnden en väl avvägd 
kompromiss mellan sökanden och grannens intressen.  
Den nya byggnation har ett avstånd till tomtgräns på 1,5 meter som möjliggör 
att kunna sköta sin anläggning på egen mark och också kontroll och visst re-
spektavstånd mot grannens mark. 
Framför husets liv hålls ett respektavstånd mot grannen med gängse 4,5 meter. 
Den sökande får en betydligt större yta än idag och även en altan som är ca 55 
cm högre än idag som är nödvändig för att altanen ska göras tillgänglig inifrån 
husets alla delar. 
Garagebyggnaden är tydligt indragen jämfört med husets liv och altanen anslu-
ter väl till detta och markerar gestaltningsmässigt skillnad mellan hus och ga-
rage. 
Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget att bygglov kan beviljas för den 
sökta åtgärden. 
 
Bengt Regné instämmer för Moderaterna och Johan Edvardsson instämmer för 
Sverigedemokraterna i Anders Samuelssons yrkande. 
 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (förråd med al-
tan) samt ansökan om rivning av befintligt garage beviljas med motive-
ring enligt ovanstående yrkande 

 Debitering 18 393 kr 
 
Giltighetstid 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och av-
slutats inom fem år från den dagen då detta beslut fått laga kraft. 
  
Övriga upplysningar 
Byggherren ansvarar för att åtgärden följer kraven i plan- och bygglagstiftning-
en. 

Åtgärden får inte påbörjas innan stadsbyggnadsnämnden har lämnat ett startbe-
sked. Innan du får startbesked och kan börja bygga krävs en teknisk handlägg-
ning. Kontakta byggnadsinspektör via e-tjänsten Meddelande till handläggare 
(https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-MEDD). 
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Om en åtgärd påbörjas utan startbesked eller byggnadsverket börjar användas 
utan slutbesked, tar Stadsbyggnadsnämnden ut en byggsanktionsavgift (en 
byggsanktionsavgift kan uppgå till betydande belopp).  

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

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

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

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

Om du stöter på en fornlämning eller misstänkt fornlämning i samband med ar-
betet, kontakta alltid Länsstyrelsen i Jönköpings län på 010-223 60 00 eller via 
e-post jonkoping@lansstyrelsen.se.  
 
Debitering 
18 393 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

 

 

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

Kontrollansvarig 

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

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00
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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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Giltighetstid 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och av-
slutats inom fem år från den dagen då detta beslut fått laga kraft. 

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

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

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2022-01-04 och beslut 
beräknas fattas 2022-01-20. Det innebär att handläggning sker inom lagstadgad 
period. 

Debitering 
2 513 kr 
 
SANKTIONSAVGIFT 
6 459 KR 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
Sökande 
Fastighetsägare 
    
Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
  
Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
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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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§ 46  
 
Planprogram Målö ängar och Målön Beslut om godkännande 
Stbn/2021:84   214  

Sammanfattning 
Bostadsområdet Målö ängar är en del av det politiska uppdraget som gavs i KF 
i samband med KBFP 2017 att hitta områden för villor på skogsmark. Det finns 
också ett behov att planera för en tre-parallellig F-6 skola som ska täcka upp 
för områdets framtida elever.  
Syftet med planprogrammet är att skapa en helhetsbild och översikt av lämplig 
byggnation av bostäder och verksamhetsområde genom en omvandling av om-
rådet som idag består främst av skog och mossodlingar. Planprogrammet består 
huvudsakligen av två delar, den västra sidan av Tahevägen (Målö ängar) ska 
bestå främst av skola och bostäder och den östra sidan (Målön) ska utredas för 
ett kommande verksamhets- och industriområde och en eventuell ny kombiter-
minal.  
Planprogrammet har varit föremål för programsamråd under 2021. Inkomna 
synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse och justeringar av pro-
gramkartan framgår av reviderad programkarta daterad 2022-12-01. 
Planprogrammet kommer att vara vägledande för framtida detaljplaner i områ-
det och utgör även planbesked för området. Planbesked för röd etapp 1 - Målö 
verksamhetsområde med kombiterminal gavs i samband med uppdraget att 
upprätta planprogrammet. Arbete med detaljplan för verksamhetsområdet med 
möjlighet att anlägga kombiterminal har pågått parallellt med programarbetet 
och beräknas gå på samråd när planprogrammet godkänns.  
Planbesked ges härmed för enligt planprogrammets etappindelning Målö ängar 
blå etapp 1 -bostäder, med planerad detaljplanestart kvartal 1 2022.  
Övriga etapper kommer att tidsättas senare vid ansökan om planbesked, och 
kommer besvaras genom en tjänsteskrivelse till stadsbyggnadsnämnden när det 
blir aktuellt att påbörja dessa etapper.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-12 
Samrådsredogörelse 1 (planprogram) 2022-01-12 
Planprogram för Målö ängar och Målön 2022-01-12 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Planprogram för Målö ängar och Målön, daterat 2022-01-12, godkänns 
 Positivt planbesked ges för Målö ängar blå etapp 1 - bostadsutbyggnad 

enligt planprogrammets etappindelning. Planavdelningen ges i uppdrag 
att planmässigt pröva ärendet genom detaljplaneläggning 

 Stadsbyggnadsnämnden finner, utifrån dagens kännedom av projektets 
omfattning, att genomförandet av planprogrammet inte kommer att 
medföra en betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 
kap§11-18 miljöbalken (1998:808) 
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STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-01-20  
Yrkanden 
Johan Edvardsson yrkar för Sverigedemokraterna att ärendet återremitteras 
med nedanstående motivering. 

2020-09 klubbades i kommunfullmäktige beslutet att vi inte skall bygga på 
jordbruksmark för att vi behöver den för att kunna producera mat åt våra invå-
nare genom att uppnå högre självförsörjningsgrad.  

Områdena 9, 17A, 17B, 18 består mestadels av jordbruksmark som odlas och 
används idag. Sverigedemokraterna vill i första hand att dessa områden helt un-
dantas från planen då det inte helt bevisats att det finns andra alternativa områ-
den att bygga på och som inte är jordbruksmark.  

Men om stadsbyggnadskontoret kommer fram till att det verkligen inte finns 
alternativa områden att bygga på så vill vi att kommunen åläggs att skapa mot-
svarande ny jordbruksmark som de nyttjar i planen så att vi följer det demokra-
tiska beslutet som togs i kommunfullmäktige.   

Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att ärendet ska avgö-
ras på dagens sammanträde. 

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar 
enligt hans eget yrkande om att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde. 

Johan Edvardsson (SD) begär omröstning. 
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Beslutsordning 
En ja-röst innebär en röst på Anders Samuelssons yrkande och en nej-röst inne-
bär en röst på Johan Edvardssons yrkande. 

Omröstning 
Ledamot Ja Nej Avstår 

Anders Samuelsson (C) ordförande x   

Niklas Sigvardsson (S)  x   

Fatime Elezi (S)  x   

Leif Regnér (S)  x   

Marianne Johansson (S)  x   

Jan Sidenvall (L)  x   

Christopher Stock (MP) x   

Kerstin Hurtig (KD)  x   

Ann-Marie Dahl (KD)  x   

Bengt Regné (M) x   

Jonas Hallin (M) x   

Eric Sjöberg (M) x   

Johan Edvardsson (SD)   x  

Antal röster 12 1  

 

Stadsbyggnadsnämnden har alltså med 12 ja-röster mot 1 nej-röst beslutat en-
ligt Anders Samuelssons yrkande att ärendet ska avgöras på dagens samman-
träde. 

Ordförande yrkar därefter för koalitionen bifall till förvaltningens förslag med 
följande tilläggsyrkande. 

 Jämfört med samrådsversionen så innebär detta beslut att den kulturhi-
storiskt viktiga Flahults försöksgård värnas i sin helhet samt ett stort 
buffertområde runt försöksgården undantas från exploatering. Därmed 
värnas också huvuddelen av den bästa brukningsvärda jordbruksmarken 
inom planprogramområdet. Den jordbruksmark som ianspråktas möjlig-
gör den samhällsviktiga kombiterminalen samt består till övrig del i hu-
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vudsak av sämre mossmark eller insprängda mindre sammanhängande 
arealer. Stadsbyggnadsnämndens ambition är att den brukningsvärda 
jordbruksmark som tas i anspråk inom planprogramområdet ska kom-
penseras i sin helhet genom det system för kompensationsåtgärder för 
brukningsvärd jordbruksmark som håller på att tas fram inom  
kommunen.     

 
Bengt Regné instämmer för Moderaterna i Anders Samuelssons yrkande. 
 

Protokollsanteckningar 
Miljöpartiet lämnar nedanstående protokollsanteckning. 

Miljöpartiet har redan tidigare motsatt sig en utökning av Område 15 i Planpro-
grammet på naturmark av högt värde för att tillgodose en speciell industri ge-
nom en tidigare Protokollsanteckning i april 2021. 
Utifrån tidigare planeringserfarenheter från området är Miljöpartiet tveksam till 
om de geologiska förutsättningarna verkligen möjliggöra industrier och andra 
tunga belastningar utan stora och kostsamma åtgärder. 
Nu när Nämnden ska ta ställning till en reviderad Planprogram där jordbruks-
mark på den anrike Flahults försöksgård bevaras befinner Miljöpartiet i ett spe-
ciellt dilemma. I normalt fall skulle Miljöpartiet välkomna att jordbruksmark 
bevaras men i detta fall anser Miljöpartiet att detta jordbruksområde kommer 
att utgöra en isolerad brukningsenhet omgärdat av vägar och industrier som gö-
ra området ointressant. 
Eftersom Miljöpartiet motsätter sig att industri ska prioriteras över naturen 
(omr. 15) samt att Partiet är tveksam till att Nämndens godkännande av Plan-
programmet innebär att det automatisk förs upp till Kommunfullmäktige för 
beslut trotts de många inkomna skrivelser under samrådstiden välja Miljöparti-
et att lämna in denna PROTOLLSANTECKNING. 

Tomas Arvidsson (M) lämnar nedanstående protokollsanteckning. 

Föreslaget planprogram samt detaljplan för samråd innebär att 51 hektar jord-
bruksmark och ett okänt antal hektar mossmark tas i anspråk. Ett anspråksta-
gande av så mycket nära samlad jordbruksmark torde kräva i vart fall särskilda 
skäl. För anspråkstagandet av områdets östra del har endast angivits verksam-
hetsområde för industri och en eventuell kombiterminal. Några särskilda skäl 
eller varför sådana ändamål inte kan mer gagneligt beredas på annan plats i 
kommunen har inte redovisats. Vidare har påverkan vid belastning av moss-
mark endast översiktligt belysts. För en eventuell kommande kombiterminal, 
liksom nya etableringsytor, i kommunen synes finnas bättre framtida lokalise-
ringar som bättre lever upp mot de transportpolitiska målen inklusive har bättre 
förutsättningar att flytta transporter från väg till järnväg än vad som nu föreslås 
i planprogrammet samt detaljplanen för samråd. Rimligen borde därför omtag 
gjorts i dessa delar. 
Slutligen citeras miljöbalken 3 kap 4 §: ”Jord- och skogsbruk är av nationell 
betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller 
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintres-
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sen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfreds-
ställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.” 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Planprogram för Målö ängar och Målön, daterat 2022-01-12, godkänns. 
 Positivt planbesked ges för Målö ängar blå etapp 1 - bostadsutbyggnad 

enligt planprogrammets etappindelning. Planavdelningen ges i uppdrag 
att planmässigt pröva ärendet genom detaljplaneläggning 

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

 Jämfört med samrådsversionen så innebär detta beslut att den kulturhi-
storiskt viktiga Flahults försöksgård värnas i sin helhet samt ett stort 
buffertområde runt försöksgården undantas från exploatering. Därmed 
värnas också huvuddelen av den bästa brukningsvärda jordbruksmarken 
inom planprogramområdet. Den jordbruksmark som ianspråktas möjlig-
gör den samhällsviktiga kombiterminalen samt består till övrig del i hu-
vudsak av sämre mossmark eller insprängda mindre sammanhängande 
arealer. Stadsbyggnadsnämndens ambition är att den brukningsvärda 
jordbruksmark som tas i anspråk inom planprogramområdet ska kom-
penseras i sin helhet genom det system för kompensationsåtgärder för 
brukningsvärd jordbruksmark som håller på att tas fram inom  
kommunen.     

Reservationer 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.
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§ 47  
 
Detaljplan för Flahult 19:8  Beslut om samråd 
Stbn/2021:411   214  

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är dels att planlägga mark i huvudsak för industriända-
mål med yta för nya industrietableringar samt pröva möjligheten att anlägga en 
större kombiterminal. Planen syftar även till att planlägga mark för en matarga-
ta igenom planområdet tänkt att avlasta övriga huvudleder på Torsvik, bevaran-
de av skyddsvärd naturmark samt tillskapande av nya natur- och dagvattenom-
råden. 
 
Beslutsunderlag 
Planbeskrivning 
Plankarta 
Undersökning av miljöpåverkan 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Detaljplan för industri på del av Flahult 19:8 m.fl. daterad 2022-01-12 
godkänns för samråd 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-01-20  
Yrkanden 
Johan Edvardsson yrkar för Sverigedemokraterna att ärendet återremitteras 
med nedanstående motivering. 

2020-09 klubbades i kommunfullmäktige beslutet att vi inte skall bygga på 
jordbruksmark för att vi behöver den för att kunna producera mat åt våra invå-
nare genom att uppnå högre självförsörjningsgrad.  
Området består mestadels av jordbruksmark som odlas och används idag. Sve-
rigedemokraterna vill i första hand att dessa områden helt undantas från planen 
då det inte helt bevisats att det finns andra alternativa områden att bygga på och 
som inte är jordbruksmark.  
Men om stadsbyggnadskontoret kommer fram till att det verkligen inte finns 
alternativa områden att bygga på så vill vi att kommunen åläggs att skapa mot-
svarande ny jordbruksmark som de nyttjar i planen så att vi följer det demokra-
tiska beslutet som togs i kommunfullmäktige.   

Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att ärendet ska avgö-
ras på dagens sammanträde 

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar 
enligt hans eget yrkande om att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde. 

Ordföranden yrkar därefter för koalitionen bifall till förvaltningens förslag. 
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Protokollsanteckning 
Tomas Arvidsson (M) lämnar nedanstående protokollsanteckning. 

Föreslaget planprogram samt detaljplan för samråd innebär att 51 hektar jord-
bruksmark och ett okänt antal hektar mossmark tas i anspråk. Ett anspråksta-
gande av så mycket nära samlad jordbruksmark torde kräva i vart fall särskilda 
skäl. För anspråkstagandet av områdets östra del har endast angivits verksam-
hetsområde för industri och en eventuell kombiterminal. Några särskilda skäl 
eller varför sådana ändamål inte kan mer gagneligt beredas på annan plats i 
kommunen har inte redovisats. Vidare har påverkan vid belastning av moss-
mark endast översiktligt belysts. För en eventuell kommande kombiterminal, 
liksom nya etableringsytor, i kommunen synes finnas bättre framtida lokalise-
ringar som bättre lever upp mot de transportpolitiska målen inklusive har bättre 
förutsättningar att flytta transporter från väg till järnväg än vad som nu föreslås 
i planprogrammet samt detaljplanen för samråd. Rimligen borde därför omtag 
gjorts i dessa delar. 
Slutligen citeras miljöbalken 3 kap 4 §: ”Jord- och skogsbruk är av nationell 
betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller 
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintres-
sen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfreds-
ställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.” 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Detaljplan för industri på del av Flahult 19:8 m.fl. daterad 2022-01-12 

godkänns för samråd 

Reservationer 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.
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§ 48  
 
HOTELLET 8 Bygglov för utvändig ändring av affärs- och          
kontorshus (ny entré) 
BL 2021-003060     

Sammanfattning 
Den aktuella byggnaden är utvärderad som kulturhistoriskt värdefull byggnad 
och ingår i kommunens program för kulturminnesvård, antagen av kommun-
fullmäktige 1989-09-28.  
Byggnaden har klassats som särskilt värdefull byggnad och får inte förvanskas, 
enligt 8 kap 13 § plan- och bygglagen (2010:900).  
Åtgärden gäller ansökan om bygglov för utvändig ändring av affärs- och kon-
torshus (ny entré). Åtgärden innebär att man flyttar ut entrépartiet i fasadliv och 
därmed förvanskar ursprunglig arkitektur, gestaltning och utformning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-12-22 
Ärendebeskrivning   2021-12-22 
Översiktskarta  2021-12-22 
Planritning ny  2021-12-22 
Situationsplan/tomtkarta   2021-12-22 
Sammanställning e-tjänst   2021-12-22 
Översiktskarta   2021-12-22 
Fasadritning    2021-12-22 
Fasadritning    2021-12-22 
Situationsplan/tomtkarta   2021-12-22 
Yttrande   2022-01-12 

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 2022-01-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Bengt Regné yrkar för Moderaterna att bygglov beviljas enligt ansökan. 

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-01-20

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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

Reservationer 
Moderaterna reserverar sig mot beslutet. 

 
 

Debitering 
1 371 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00
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§ 49  
 
Redovisning av ej tidigare anmälda förrättningar 
 
Redovisning av ej tidigare anmälda förrättningar inkommer från Anders  
Samuelsson (C), Jan Sidenvall (L), Bengt Regné (M), Eric Hedlund (L) och 
Niklas Sigvardsson (S). 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-01-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att redovisningen 
godkänns. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Redovisning av ej tidigare anmälda förrättningar godkänns. 
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§ 50  
 
Övriga ärenden 
 

Sammanträdespunkten utgår då inga övriga ärenden anmälts till sammanträdet.




