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Justerandes sign 
   

Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Sessionssalen, Västra Storgatan 16, Jönköping kl. 08:30-11:30. samt 12:30-17:10 
Förtroendevalda deltar under hela sammanträdet § 463-503 där inte annat anges. 

Beslutande Anders Samuelsson (C), ordförande  
Niklas Sigvardsson (S) 
Fatime Elezi (S) jäv §496 
Elin Bäckström (S) ist för Fatime Elezi 
§ 496 
Bayda Aldoori (S) ist för Leif Regnér 
(S) 
Marianne Johansson (S)  
Jan Sidenvall (L) 
Christopher Stock (MP) 

 

Thomas Olofsson (KD) ist för Gabriella 
Lönn (KD) 
Ann-Marie Dahl (KD) 
Eric Sjöberg (M) ist f Bengt Regné (M) 
Jonas Hallin (M) 
Per Allan Axén (M) ist f Johnny Lilja (M) 
jäv § 499 
Kerstin Hurtig (KD) ist för Per Allan Axén 
§ 499 
Johan Edvardsson (SD) jäv § 484 
Björn Andersson (SD) ist för Johan  
Edvardsson § 484 

Övriga närvarande Nils Helmersson (S) deltar digitalt         

Utses att justera Johan Edvardsson (SD) Eric Sjöberg (M) 

Justeringens plats och tid Stadsbyggnadskontoret Jönköpings 
kommun 2021-10-27 Paragrafer  463-503 

Underskrifter Sekreterare   
  Linnéa Månberg  

 Ordförande   
  Anders Samuelsson  

 Justerande   
 Johan Edvardsson (SD)  Eric Sjöberg (M)  

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

Organ Stadsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-10-21 
 

Datum för anslags uppsättande 2021-10-28 Datum för anslags nedtagande 2021-11-18 

Förvaringsplats för protokollet Stadsbyggnadskontoret Jönköpings kommun 
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Underskrift   
 
 
 

 
Övriga deltagare 
 
Anna Klahr, bygglovchef 
Bengt Mattias Carlsson, stadsarkitekt 
Cecilia Idermark, planarkitekt 
Christina Stenberg, bitr. stadsbyggnadsdirektör 
Elin Hallström, planarkitekt 
Emma Svärd, verksamheschef utvecklings- och trafikavdelningen 
Göran Melin, bitr. räddningschef 
Hanna Holmlund, projektledare utvecklings- och trafikavdelningen 
Henrik Zetterholm, utvecklings- och trafikchef 
Jenny Larsson, bitr. planchef 
Joakim Kjell, planarkitekt 
Julia Cederbrandt, trafikplanerare 
Kajsa Starck, verksamhetschef 
Linnéa Månberg, stf nämndsekreterare/bygglovhandläggare 
Liselott Johansson, planchef 
Matilda Åberg, bygglovingenjör 
Mikael Enarsson, verksamhetschef utvecklings- och trafikavdelningen 
Pernilla Thor, förvaltningssekreterare/nämndsekreterare 
Samuel Nyström, räddningschef 
Stefan Lind, chef översiktlig planering 
Tor Olsson, belysningsplanerare 
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§ 470 Medborgarförslag om trafiksäkerhetåtgärder på Grännaberget 
samt framkomlighet för räddningsfordon, remiss 
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17 
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Stbn/2018:158 

24 
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Stbn/2020:13 

26 
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§ 481 ROMMELSJÖ 1:16 (ROMMELSJÖ VÄSTERGÅRD 2)  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

STBN/2021:11632 

29 
- 
31 

§ 482 ÖLMSTADS-ÅNARYD 8:8 (ÅNARYD 24)  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

 

STBN/2021:12277 

32 
- 
33 

§ 483 ALBOGA 1:5 (ALBOGA 5)  
Förhandsbesked för nybyggnad av två st enbostadshus 

STBN/2021:12170 

34 
- 
36 

§ 484 BERGHEM 1:12 (BERGHEM 40)  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

STBN/2021:11969 

37 
- 
39 

§ 485 BANKERYD 1:1 (STOMMEN 1) 
Förhandsbesked för nybyggnad av 2 st enbostadshus 

STBN/2020:12054 

40 
- 
43 

§ 486 VRETAHOLM 6:2 (VRETAHOLMS SÄTERI 6)  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

STBN/2021:12015 

44 
- 
48 

§ 487 BOSGÅRD 1:19  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

STBN/2021:12088 

49 
- 
51 

§ 488 NORRAHAMMARS-BÅRARP 2:20 (BÅRARP ÄNGEN 28)  
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus 

STBN/2021:10296 

52 
- 
55 

§ 489 STRÖMSBERG 3:12 (STRÖMSBERGS GÅRD 10)  
Strandskyddsdispens för ändrad användning av ekonomibyggnad   
till kontor m.m. 

STBN/2021:12484 

56 
- 
59 

§ 490 FINNARP 1:20  
Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus 

STBN/2021:10019 

60 
- 
62 

§ 491 BOHULT 2:13 (BOHULT ÄNGSUDDEN 14)  
Strandskyddsdispens för nybyggnad av garage 

STBN/2021:12357 

63 
- 
65 

§ 492 BARNARP 3:13 (LOVSJÖVÄGEN 15)  
Strandskyddsdispens för nybyggnad av garage 

STBN/2021:12347 

66 
- 
68 
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§ 493 ARANÄS 1:4 (BJÄLLEBÄCKSVIKEN 4)  
Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus 

STBN/2021:12415 

69 
- 
71 

§ 494 STIGAMO 1:25 (KOLBÄCKSVÄGEN 3A)  
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus 

STBN/2021:11455 

72 
- 
74 

§ 495 ANKARCRONA 16 (TORMENÅSGATAN 11A)  
Bygglov för inredande av ytterligare bostäder i tvåfamiljshus,  
tillbyggnad och rivning av garage 

STBN/2021:10695 

75 
- 
77 

§ 496 FOLKETS PARK 1 (STATIONSGATAN 24)  
Bygglov för nybyggnad av utomhusscen, rivning av byggnad  
samt uppsättning av skylt 

 

 

STBN/2021:12136 

78 
- 
81 

§ 497 VAKTEN 4 (PJÄSGATAN 1)  
Bygglov för uppställning/uppsättning av skyltar (4 st.) 

STBN/2021:11139 

82 
- 
85 

§ 498 HUSKVARNA 4:1 (GRÄNNAVÄGEN 35)  
Bygglov för uppställning/uppsättning av komplementbyggnad 

STBN/2021:11118 

86 
- 
88 

§ 499 ÄLGHUNDEN 4 (INDUSTRIGATAN 16)  
Bygglov för nybyggnad av nätstation 

STBN/2020:11444 

89 
- 
92 

§ 500 OASEN 7 (SPETTGATAN 9)  
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, uterum 

STBN/2021:11445 

93 
- 
95 

§ 501 STORA ÅSA 14:1 (STORA ÅSA SJÖVIK 16)  
Bygglov för tillbyggnad av garage 

STBN/2021:12230 

96 
- 
98 

§ 502 Redovisning av ej tidigare anmälda förrättningar 
 

99 

§ 503 Övriga ärenden 
 

100 
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Ordförande Anders Samuelsson inledde nämndens sammanträde med att påkalla en tyst minut för att 
hedra ledamoten Johnny Lilja (M) som hastigt avlidit efter en kortare tids sjukdom 
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§ 463  
 

Protokollets justering 
Stadsbyggnadsnämndens protokoll justeras onsdag den 27 oktober klockan 
08:30 av ordförande Anders Samuelsson (C) och Johan Edvardsson (SD) med  
Eric Sjöberg (M) som ersättare. 
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§ 464  
 
Information från räddningstjänsten 
Sami Belge, brandman, informerar om räddningstjänstens jämställhetsarbete. 

 
Samuel Nyström, räddningschef, informerar om handlingsprogram för trygghet 
och säkerhet. 

 

Räddningstjänstens julfester 
Beslutsunderlag 

Station Datum och tid 
Stadsbyggnadsnämndens  
representant 

Huskvarna 9 december kl. 17.00 Eric Sjöberg (M) 

Gränna 20 december kl. 17:30 Anders Samuelsson (C) 

Norrahammar 26 november kl. 18:00 Leif Regnér (S) 

Bankeryd 13 december kl. 18.00 Niklas Sigvardsson (S) 

Visingsö 3 december kl. 18.00 Jan Sidenvall (L) 

Unnefors  6 december kl. 18:00 Jonas Hallin (M) 

Ryd/Bottnaryd 25 november kl. 18:00 Johan Edvardsson (SD) 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-10-21  
 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Uppdrar åt ledamöter att enligt ovan att delta vid räddningstjänstens  
julfester. 

 

100 000 konferens för politiker 
 
Beslutsunderlag 
Inbjudan till Räddningstjänstens 100 000 konferens för politiker den 30  
november – 1 december. 
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STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-10-21  
 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

- Stadsbyggnadsnämnden uppdrar åt Anders Samuelsson (C), Leif  
Regnér (S), Bengt Regné (M) och Johan Edvardsson (SD) att delta som 
representanter för stadsbyggnadsnämnden i konferensen 
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§ 465  
 
Kvalitetsrapport 2021 för räddningstjänsten 
Stbn/2021:373   000  

Sammanfattning 
Kvalitetsrapporten ska upprättas på nämndnivå varje höst. Syftet med rappor-
ten är att lyfta fram de slutsatser som nämndens verksamheter dragit om nämn-
dens kvalitet och ge förslag på möjliga åtgärder som kan vidtas för att utveckla 
och förbättra kvalitén i grunduppdraget.  
Kvalitetsrapporten kommer ligga till grund i arbetet med att ta fram Verksam-
hetsplanen för 2022. 
 

Beslutsunderlag 
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2021-10-11 
Räddningstjänstens kvalitetsrapport 2021 
 

Stadsbyggnadskontoret 
Räddningstjänsten förslag till beslut: 

 Kvalitetsrapport 2021 godkänns 
 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-10-21  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 
Protokollsanteckning 

- Christopher Stock (MP) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
Miljöpartiet naturligtvis välkomna och stödja denna kvalitetsrapport 
och utan att vara kritisk skulle gärna se en ännu högre ambition i två 
områden. 
 
1. Miljöpartiet FÖRESLÅR därför att under Tillse en snabb och effek-

tiv hjälp vid akuta händelser - Riskfaktorer (s15): I fet text byt ut 
’inte har hög kvalitet och är ändamålsenliga’ till ’inte har hög kvali-
tet eller är ändamålsenliga’ samt byt ut underliggande text ”beroen-
de av välfungerande fordon och räddningsmaterial till beroende av 
både moderna välfungerande fordon samt ändamålsenliga (’state-of-
the-art’) system och räddningsmaterial”. 

 
2. Miljöpartiet FÖRESLÅR därför att under Olycksförebyggande åt-

gärder och brand tilltillsyn - Riskfaktorer – Akuta händelse i sam-
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hället (s 17): Lägg till i underliggande text ”översvämningar och 
andra klimatrelaterade händelser”. Samt i Kommentar kolumn bör: 
Möjligt att förbättra ändras till ”Måste snarast förbättras” 

 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Kvalitetsrapport 2021 godkänns 
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§ 466  
 
Information från planavdelningen 
Planarkitekt Joakim Kjell och stadsarkitekt Bengt Karlsson informerar om 
Kvarteret Preussen..
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§ 467  
 
Kvalitetsrapport 2021 för stadsbyggnadskontoret 
Stbn/2021:372   000  

Sammanfattning 
I kvalitetsrapporten beskrivs nämndens grunduppdrag övergripande och här 
sammanställs de kvalitetsfaktorer som bedöms vara kritiska. Syftet med rap-
porten, som upprättas varje höst, är att redovisa analysen av kvaliteten i 
grunduppdragen samt föreslå förbättringsåtgärder. Rapporten innehåller förslag 
till förbättringar för bygglovavdelningen samt för utvecklings- och trafikavdel-
ningen. Kvalitetsrapporten kommer att ligga till grund för arbetet med att ta 
fram Verksamhetsplan 2022. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse dat 2021-10-12 
Stadsbyggnadskontorets Kvalitetsrapport 2021 
 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Kvalitetsrapport 2021 godkänns 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-10-21  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 
 
Protokollsanteckning 
Eric Sjöberg (M) lämnar följande protokollsanteckning: 
SD instämmer i protokollsanteckning från Eric Sjöberg (M). 

I kvalitetsrapporten framgår förslag på åtgärder för indikatorer finns ett avsnitt 
under Trafikavdelningen för ”Enkelt att förflytta sig i staden”. Moderaterna 
önskar att åtgärder läggs till för att hantera den påtagliga köbildning som finns 
i stadens motortrafik: 

• Mätning av stadens köbildningar i motortrafiken, och förslag på trafikföränd-
ringar för att minska köbildning presenteras löpande till nämnden. 

• Uppföljning av antal fordon enligt ambitionen att antalet inte ska öka. 

Christopher Stock (MP) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
Miljöpartiet naturligtvis välkomna och stödja denna kvalitetsrapport men skulle 
gärna se en ännu högre ambition inom fem specifika områden. 
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1. Grunduppdrag - Beskrivning av grunduppdrag (s3) – Miljöpartiet anser att 
Kontorets ansvar inom grunduppdrag för ”övrigt naturskydd såsom naturreser-
vat” måste förbättras eftersom kommunen verkar prioritera oftast människans 
friluftsliv som resultera i störande inslag över naturens behov av ostördhet. 

2. Beskrivning av grunduppdrag (s3) – Miljöpartiet anser att Kontorets ansvar 
inom grunduppdrag för ’andra ingrepp i landskapsbilden’ måste förbättras ef-
tersom främmande inslag i landskapsbilden har ökad på sistone i samband med 
alla positiva Förhandsbesked. Många av Miljöpartiets reservationer i dessa 
ärenden utgår ifrån störningar i landskapsbilden. 

3. Detaljplanering – Beskrivning av grunduppdrag (s4): Miljöpartiet anser att 
Kontorets ansvar inom grunduppdrag för att främja en god och långsiktig håll-
bar livsmiljö måste både definieras betydlig bättre och faktiskt tagits på allvar i 
alla plander och beslut. 

Idag är mycket av det vi gör som Greta kalla för ”blah, blah, blah!” 

4. Bygglovsverksamhet – Beskrivning av grunduppdrag (s4): Både medborga-
res och även politikers tillgång till bygglovshandläggare måste förbättras om vi 
ska behålla en hög trovärdighet. 

5. Miljöpartiet saknar ordet och ämnet ’klimatförändring’ i kvalitetsrapporten. 
Miljöpartiet skulle vilja snarast se mer samarbete mellan politiska partier och 
’krigsliknande’ fokus på åtgärder mot klimatkrisen genom mer långtgående 
hänsyn i detaljplaner, bygglovgivning och effektivera stadsplanering över lag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Kvalitetsrapport 2021 godkänns
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§ 468  
 

Information från avdelningen för översiktlig planering 
Sammanträdespunkten utgår då ingen information från avdelningen för över-
siktlig planering föreligger.
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§ 469  
 
Medborgarförslag om att regnbågsfärga kommunen, remiss 
Stbn/2021:293   510  

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har kommit in från Ewelina Axell där hon föreslår att 
kommunen ska regnbågsfärga övergångställen, bänkar, trappor och gångtunn-
lar m.m. i de olika kommundelarna. Stadsbyggnadskontoret föreslår att eventu-
ell kommande möblering i regnbågens färger hanteras inom förvaltningen olika 
projekt, där lämplighet avgörs tillsammans med alla andra hänsynstagande. 

Beslutsunderlag 
Denna tjänsteskrivelse 2021-10-07 
Medborgarförslag om att regnbågsfärga kommunen 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Förslag till kommunstyrelsen: 

 Stadsbyggnadsnämnden är positiv till att där det bedöms lämpligt uti-
från platsens förutsättningar måla bänkar eller andra möbler i regnbå-
gens färger i samband tillfälliga omvandlingar.  

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-10-21  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 
 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 
Förslag till kommunstyrelsen: 

 Stadsbyggnadsnämnden är positiv till att där det bedöms lämpligt uti-
från platsens förutsättningar måla bänkar eller andra möbler i regnbå-
gens färger i samband tillfälliga omvandlingar.  

 Beslutet expedieras till: 
kommunstyrelsen
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§ 470  
 
Medborgarförslag om trafiksäkerhetsåtgärder på Grännaberget 
samt framkomlighet för räddningsfordon, remiss 
Stbn/2021:292   512  

Sammanfattning 
Jenny Karlsson Fransson har förslag på att öka säkerheten och framkomlighe-
ten på vägnätet på Grännaberget. Här blandas motionärer, ryttare och cyklister 
med bilar och husbilstrafik. Parkeringen till kaffestugan är ofta full och vid 
dessa tillfällen  parkeras fordon på båda sidor av vägen vilket blir en säkerhets-
risk vid möte med cyklister och ryttare. Jenny har följande förslag: parkerings-
förbud på ena sidan vägen från parkeringsplats vid kaffestugan till vändplats i 
norr samt att öppna upp Åsavallen för parkering, stänga skogsväg vid MTB-ba-
na för biltrafik och att förbättra väg till GBOK-stugan som är smal med dålig 
sikt.   

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag  2021:292 
Tjänsteskrivelse 2021-10-13 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Förslag till kommunstyrelsen 

 Införa parkeringsförbud på båda sidor av föreslagna vägsträcka. 
Övriga frågor överlämnas till Tekniska kontoret, Kultur- och Fritidsför-
valtningen och utvecklingsgruppen i Gränna att komma överens om.  

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-10-21  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 
 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 
Förslag till kommunstyrelsen 

 Införa parkeringsförbud på båda sidor av föreslagna vägsträcka. 
Övriga frågor överlämnas till Tekniska kontoret, Kultur- och Fritidsför-
valtningen och utvecklingsgruppen i Gränna att komma överens om.  

Beslutet expedieras till: 
kommunstyrelsen
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§ 471  
 
Medborgarförslag om att göra en muralmålning på fastighet vid 
Odengatan - Fortunagatan 
Stbn/2021:296   500  

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag daterat 2021-05-31 har inkommit med ett förslag att med 
en ”Muralmålning ge liv åt den kala vitmålade brandväggen till fastigheten, 
Odengatan-Fortunagatan” samt att hedra Lennart Enanders minne. Fastigheten 
i fråga ägs och förvaltas ej av Jönköpings kommun och är därför inte aktuell 
för en konstnärlig gestaltning i kommunens regi.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2021-05-31 
Denna tjänsteskrivelse 2021-10-07 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Förslag till kommunstyrelsen: 

 Stadsbyggnadsnämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelse daterad 
2021-10-07 som svar på medborgarförslaget. Då kommunen ej äger el-
ler förvaltar fastigheten i fråga är den ej aktuell för en konstnärlig ge-
staltning i kommunens regi. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-10-21  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 
 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 
Förslag till kommunstyrelsen: 

 Stadsbyggnadsnämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelse daterad 
2021-10-07 som svar på medborgarförslaget. Då kommunen ej äger el-
ler förvaltar fastigheten i fråga är den ej aktuell för en konstnärlig ge-
staltning i kommunens regi. 
 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-10-21

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 472  
 
Medborgarförslag om ökad trafiksäkerhet vid Eriksbergs förskola 
Stbn/2021:255   512  

Sammanfattning 
Henric Wahlgren beskriver att bostadsområdet runt Drivhusvägen inte kan nås 
trafiksäkert för gångare. Framförallt för barn som rör sig själva i trafiken. 

För att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och tillgängligheten  
mellan bostadsområdet runt Drivhusvägen och målpunkter (återvinningsstation 
och Vipegränds lekplats), föreslås att ett nytt övergångsställe byggs över Stens-
holmsvägen söder om den södra infarten till Drivhusvägen. Befintlig gångpas-
sage vid Eriksbergs förskola vill man också ska göras om till ett  
upphöjt övergångsställe. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag  2021:255 
Tjänsteskrivelse 2021-10-13 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
 Stadsbyggnadskontoret ska se över möjligheten att komplettera med  

ytterligare en passage över Stensholmsvägen i anslutning till Drivhus-
vägen. Befintlig passage vid Eriksbergs förskola byggs inte om. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-10-21  
 
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till  
förvaltningens förslag. 
 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Stadsbyggnadskontoret ska se över möjligheten att komplettera med  
ytterligare en passage över Stensholmsvägen i anslutning till Drivhus-
vägen. Befintlig passage vid Eriksbergs förskola byggs inte om. 

 

Beslutet expedieras till: 
Henric Wahlgren
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden  2021-10-21

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 473  
 
Information från stadsbyggnadskontorets stab 
Hanna Holmlund,projektledare, informerar om stadsbyggnadskontorets  
jämställdhetsrapport. 

Bengt Karlsson, stadsarkitekt, information om arkitekturstrategin utgår.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden  2021-10-21

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 474  
 
Information från utvecklings- och trafikavdelningen 
Tor Olsson, belysningsplanerare, och Hanna Holmlund, projektledare,  
informerar om utvärderingen av medborgardialog Vätterstrandsprojektet. 

Julia Cederbrant, trafikplanerare, och Emma Svärd, verksamhetschef,  
informerar om låne/hyrcykelsystem. 
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-10-21

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 475  
 
Ansökan om planbesked för Kortebo 2:106 Beslut om planbesked 
Stbn/2021:209   214  

Sammanfattning 
Ansökan om planbesked har inkommit till Stadsbyggnadskontoret 2021-05-17 
där exploatören önskar uppföra nybyggnation av bostäder i flerbostadshus på 
fastigheten Kortebo 2:106.  

Stadsbyggnadskontoret anser att det kan vara lämpligt med någon ytterligare 
byggnad på fastigheten, dock bedöms inte exploatörens önskade byggnad vara 
lämplig på platsen utan ny utformning måste studeras i kommande planarbete. 
Bland annat är det viktigt att den underordnar sig huvudbyggnaden och andra 
anpassningar görs mot omgivningen samt att hänsyn tas till riskfrågor.  
Stadsbyggnadskontoret föreslår ett positivt planbesked för att pröva en ny 
byggnad på tomten genom en detaljplaneläggning.  

Detaljplanen bedöms få laga kraft 1,5 – 2 år efter det att ett detaljplanearbete 
startats, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplanen för ärendet 
kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen.  
 
Detaljplanen bedöms tidigast kunna påbörjas 2024.  
 
Avtal skall skrivas som reglerar kommande plankostnader, vilka exploatören 
skall bekosta.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-12 
Underlag inför planbesked 2021-10-12 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Positivt planbesked lämnas för fastigheten Kortebo 2:106. 
 Planavdelningen ges i uppdrag att planmässigt pröva ärendet genom  

detaljplaneläggning. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-10-21  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till  
förvaltningens förslag. 
 
Protokollsanteckning 
Christopher Stock (MP) lämnar följande protokollsanteckning: 
Miljöpartiet anser att medan placering av det föreslagen exploatering är både 
olämplig och en överetablering är även exploatörens önskemål enligt planen 
orealistisk. En telemast har nyligen byggts i anslutning till tomten. 
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-10-21

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 
Miljöpartiet vill ännu en gång ta höjd i vår stadsplanering för framtida  
klimatförändringar med bl a mer intensiva nederbörd.  
 
Miljöpartiet är tveksam till de långsiktiga konsekvenserna av bebyggelse 
vid kanten till s.k. ’Djupadal’ som verkar vara resultatet av tidigare mycket 
kraftiga vattenströmmar. Idag är dalen uppdämd av jordbankar både vid 
Kortebovägen och järnvägen som skulle kunna förorsaka oväntade  
erosionsmönster den dagen det regnar över denna del av stad som över A6 
sluttningen juli 2013 och centrala Jönköping i juli 1831. 

 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Positivt planbesked lämnas för fastigheten Kortebo 2:106. 
 Planavdelningen ges i uppdrag att planmässigt pröva ärendet genom  

detaljplaneläggning. 

  

Beslutet expedieras till: 
sökande

23



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-10-21

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 476  
 
Detaljplan för Barnarp 3:1 Beslut om samråd 
Stbn/2018:158   214  

Sammanfattning 
Detaljplanen möjliggör att området bebyggs med bostäder och centrumverk-
samhet med tillhörande gator och gång- och cykelvägar. Planförslaget  
möjliggör för flerbostadshus, radhus, kedjehus och parhus i maximalt fyra  
våningar. Närmst befintlig bebyggelse i väster tillåts maximalt två våningar.  
I planförslaget ingår även park- och naturområden. 

Beslutsunderlag 
Planbeskrivning 2021-10-13 
Plankarta 2021-10-13 
Undersökning av miljöpåverkan 2021-10-13 
Tjänsteskrivelse 2021-10-13 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Detaljplanen för del av Barnarp 3:1, daterad 2021-10-13, godkänns för 
samråd 

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

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-10-21  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till  
förvaltningens förslag. 
Protokollsanteckning 
Johan Edvardsson (SD) lämnar följande protokollsanteckning: 
Än mer viktigt att kommunen nu verkligen levererar cykelväg mellan Barnarp 
och Råslätt då det efterfrågats länge nu då det är osäkert att cykla där. När det 
händer olyckor på E4:an så händer det att trafiken leds om via Barnarp och då 
är det omöjligt att cykla. 

 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Detaljplanen för del av Barnarp 3:1, daterad 2021-10-13, godkänns för 
samråd 

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

Beslutet expedieras till: Akten
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-10-21

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 477  
 
Detaljplan för Hedenstorp 1:4 (Skogslund) Beslut om samråd 
Stbn/2020:348   214  

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

Beslutsunderlag 
Planbeskrivning 2021-10-13 
Plankarta 2021-10-13 
Tjänsteskrivelse 2021-10-13 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Detaljplan för verksamheter på Hedenstorp 1:4 m.fl., daterad 2021-10-
13, godkänns för samråd 

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

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-10-21  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till  
förvaltningens förslag. 
 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Detaljplan för verksamheter på Hedenstorp 1:4 m.fl., daterad 2021-10-
13, godkänns för samråd 

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

Beslutet expedieras till: 
akten
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-10-21

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 478  
 
Redovisning av inkomna meddelanden till stadsbyggnadsnämnden 
Stbn/2020:13   000  

Beslutsunderlag 
Förteckning över inkomna meddelanden till stadsbyggnadsnämnden daterad 
2021-10-21 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
 Förteckning över inkomna meddelanden till stadsbyggnadsnämnden  

daterad 2021-10-21 godkänns 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-10-21  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 
 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Förteckning över inkomna meddelanden till stadsbyggnadsnämnden 
daterad 2021-10-21 godkänns 
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-10-21

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 479  
 
Redovisning av stadsbyggnadsnämndens delegationsbeslut 
Stbn/2020:12   000  

Beslutsunderlag 
Förteckning över stadsbyggnadsnämndens delegationsbeslut daterad            
2021-10-21 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
 Redovisning av stadsbyggnadsnämndens delegationsbeslut godkänns 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-10-21  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 
 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Redovisning av stadsbyggnadsnämndens delegationsbeslut godkänns 
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden  2021-10-21

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 480  
 
Information från bygglovavdelningen 
Sammanträdespunkten utgår då ingen information från bygglovavdelningen  
föreligger. 

Beslutet expedieras till: 
Mottagarens/mottagarnas namn 
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-10-21

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 481  
 
ROMMELSJÖ 1:16 (ROMMELSJÖ VÄSTERGÅRD 2) Förhands-
besked för nybyggnad av enbostadshus 
BL 2021-001632     

Sammanfattning 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastighet Rommelsjö 1:16 . 
Den aktuella platsen ligger ca 2,4 km sydväst från Öggestorps kyrka. Förutsätt-
ningarna på marken bedöms vara produktiv jordbruksmark. Stadsbyggnadskon-
toret avstyrker ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2021-09-17 
Ärendebeskrivning    2021-09-17 
Yttrande    2021-09-13 
Fotografi     2021-09-07 
Situationsplan/tomtkarta flygfoto  2021-07-02 
Karta adresskarta   2021-07-02 
Översiktskarta    2021-07-02 
Situationsplan/tomtkarta    2021-07-02 
Sammanställning e-tjänst    2021-07-02 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

 Debitering 8568 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-10-21  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till  
förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked kan inte tillåtas med motivering enligt 

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

 
Debitering 
8 568 kr  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-10-21

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
Sökanden 
  
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Fastighetsägare 
  
Beslutet annonseras inte i Post- och Inrikes Tidningar. 
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-10-21

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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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-10-21

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 482  
 
ÖLMSTADS-ÅNARYD 8:8 (ÅNARYD 24) Förhandsbesked för ny-
byggnad av enbostadshus 
BL 2021-002277     

Sammanfattning 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastighet Ölmstads-Ånaryd 
8:8. Den aktuella platsen ligger ca 2,2 km nordöst från Ölmstadskyrka. Förut-
sättningarna på marken bedöms vara jordbruk- och betesmark. Stadsbyggnads-
kontoret avstyrker ansökan.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2021-09-21 
Ärendebeskrivning    2021-09-21 
Översiktskarta    2021-09-21 
Fotografi     2021-09-08 
Fotografi     2021-09-08 
Situationsplan/tomtkarta    2021-09-06 
Sammanställning e-tjänst    2021-09-03 
Yttrade    2021-09-26 

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 2021-10-21  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att ärendet återremit-
teras för besiktning på plats. 

Johan Edvardsson instämmer för Sverigedemokraterna. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ärendet återremitteras för besiktning på plats 

 
Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Sökande (fastighetsägare) 
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-10-21

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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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-10-21

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 483  
 
ALBOGA 1:5 (ALBOGA 5) Förhandsbesked för nybyggnad av två 
st enbostadshus 
BL 2021-002170     

Sammanfattning 
Förhandsbesked för nybyggnad av två st enbostadshus på fastighet Alboga 1:5. 
Den aktuella platsen ligger ca 4,3 km nordöst från Ölmstad kyrka. Förutsätt-
ningarna på marken bedöms vara betesmark. Stadsbyggnadskontoret avstyrker 
ansökan.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse    2021-10-06 
Ärendebeskrivning    2021-10-06 
Översiktskarta    2021-10-06 
Översiktskarta med strandskydd  2021-10-06 
Fotografi     2021-09-08 
Fotomontage    2021-08-19 
Situationsplan/tomtkarta    2021-08-17 
Sammanställning e-tjänst    2021-08-17 
Skrivelse     2021-09-28 
Remissvar Miljö- och hälsoskyddskontoret 2021-09-28 
Karta     2021-08-17 
Fotomontage    2021-08-19 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

 Debitering 8 568 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-10-21  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att ärendet återremit-
teras för besiktning på plats. 

Johan Edvardsson instämmer för Sverigedemokraterna. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ärendet återremitteras för besiktning på plats 

 

34



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-10-21

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Beslutet expedieras till: 
Sökande  
Fastighetsägaren 
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Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00
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§ 484  
 
BERGHEM 1:12 (BERGHEM 40) Förhandsbesked för nybyggnad 
av enbostadshus 
BL 2021-001969     

Sammanfattning 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastighet Berghem 1:12. 
Den aktuella platsen ligger ca 1,3 km sydväst från Skärstad kyrka. Förutsätt-
ningarna på marken bedöms vara skogsmark, men sökande vill bygga för nära 
kuperad del som kommer påverka landskapsbilden negativt från Skärstads da-
len. Stadsbyggnadskontoret avstyrker ansökan 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2021-09-17 
Ärendebeskrivning    2021-09-17 
Yttrande     2021-10-10 
Översiktskarta    2021-08-25 
Remissvar     2021-09-10 
Fotografi     2021-09-08 
Situationsplan/tomtkarta    2021-08-17 
Sammanställning e-tjänst    2021-07-28 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

 Debitering 8 568 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-10-21  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till  
förvaltningens förslag. 

Jonas Hallin yrkar för Moderaterna på ett positivt förhandsbesked. 

Björn Andersson instämmer för Sverigedemokraterna i Jonas Hallins yrkande. 

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

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked kan inte tillåtas med motivering enligt 

ärendebeskrivning. Ansökan avslås 
 Debitering 8 568 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 
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Jäv 
Johan Edvardsson anmäler jäv. 

Reservationer 
Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Debitering 
8 568 kr  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
Sökanden (Fastighetsägare) 
  
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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§ 485  
 
BANKERYD 1:1 (STOMMEN 1) Förhandsbesked för nybyggnad av 
2 st enbostadshus 
BL 2020-002054     

Sammanfattning 
Ansökan avser nybyggnation av två enbostadshus på fastigheten Bankeryd 1:1, 
del av. Den aktuella platsen ligger ca 250 m väster om Bankeryds kyrka. Plat-
sen är enligt översiktsplanen utpekad som om ett nytt exploateringsområde som 
där exploatering ska föregås av detaljplaneläggning, sammanhållen bebyggel-
se, område med höga kulturhistoriska värden samt en av tomterna är delvis pla-
cerad på jordbruksmark. Området gränsar till vattenskyddsområde för Vättern. 
Stadsbyggnadskontoret avstyrker ansökan.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-10-11 
Ärendebeskrivning   2021-10-11 
Översiktskarta  2021-03-19 
Yttrande    2021-10-11 
Yttrande    2021-05-31 
Remissvar, MHK    2021-03-30  
Remissvar, TK max   2021-03-24  
Karta Översiktskarta  2021-03-19 
Karta    2021-03-01 
Karta    2021-03-01 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

 Debitering 5 676 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-10-21  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen ett positivt förhands-
besked med nedanstående motivering. 

Nämndens presidium har varit på besiktning på plats 2021-09-09 och då kom-
municerat med sökande. Det sökta läget ligger i direkt anslutning till väg och 
annan samlad bebyggelse.  
Stadsbyggnadsnämnden anser inte att det är aktuellt med någon detaljplanlägg-
ning i detta område då någon större exploatering inte är aktuell här med hänsyn 
till de stora öppna jordbruksarealerna. Endast mindre kompletterande byggna-
tion är aktuell. Efter dialog med sökande så har ansökan justerats och omfattar 
nu endast nybyggnad av 2 enbostadshus mot tidigare 3.  
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Efter denna justering bedömer Stadsbyggnadsnämnden att det nu finns förut-
sättningar för en bra vägangöring och god disponering av området. Den mindre 
del jordbruksmark som tas i anspråk i ena kanten kompenseras fullt ut i andra 
ändan av området. Det uppstår därför ingen negativ påverkan på brukningsen-
heten avseende jordbruksmarken.  
Stadsbyggnadsnämnden anser det är viktigt att i bygglovsskedet ta stor hänsyn 
till den värdefulla kulturmiljön i omedelbar anslutning till området när man ut-
formar den tillkommande bebyggelsen. Stadsbyggnadsnämnden anser sam-
mantaget att ett positivt förhandsbesked i detta fall innebär en lämplig använd-
ning av markresurser. 
 
Johan Edvardsson instämmer för Sverigedemokraterna i Anders Samuelssons 
yrkande. 
 
Jonas Hallin instämmer för Moderaternas i Anders Samuelssons yrkande. 
 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt  

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

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

Övriga upplysningar 
Åtgärden får laga kraft tidigast fyra veckor efter att beslutet har annonserats i  
Post- och Inrikes Tidningar.  
  
Ett beviljat förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän 
bygglov sökts och beviljats. I samband med ansökan om bygglov ska kontrollansvarig 
anges.  
  
När du fått ett positiv förhandsbesked måste du ha en dialog med bygglovavdelningen 
om byggnadens utformning, innan du söker bygglov. Byggnader utanför planlagt om-
råde ska till storlek och utformning anpassas till tomten, landskapsbilden  och den tra-
ditionella lantliga miljön. Innan du tar fram ritningar till din ansökan om bygglov, ta 
kontakt med oss på bygglovavdelningen för att diskutera utformningen. Du kontaktar 
oss via www.jonkoping.se/bygglov, sökord: kontakta bygglovavdelningen. Skriv ditt 
diarienummer när du skriver din fråga. 
  
Utstakning kommer att behöva göras i samband med byggnation för att säkerställa av-
stånd till strandskyddsområde.  
  
Tillstånd för enskild VA-anläggning ska sökas hos Miljö- och hälsoskyddskontoret.   
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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 
5 676 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00
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§ 486  
 
VRETAHOLM 6:2 (VRETAHOLMS SÄTERI 6) Förhandsbesked 
för nybyggnad av enbostadshus 
BL 2021-002015     

Sammanfattning 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastighet Vretaholm 6:2. 
Den aktuella platsen ligger ca 7 km nordöst från Gränna kyrka. Förutsättning-
arna på marken bedöms vara fullvuxen blandskog med lätt kuperad terräng där 
sökande vill placera huset. Ingen jordbruksmark tas i anspråk. Stadsbyggnads-
kontoret tillstyrker ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-09-27 
Ärendebeskrivning   2021-09-27 
Översiktskarta   2021-08-25 
Situationsplan/tomtkarta   2021-09-24 
Sammanställning e-tjänst   2021-08-03 
Remissvar    2021-09-06 
Remissvar    2021-09-06 
Remissvar    2021-09-12 
Fotografi    2021-09-07 
Fotografi    2021-09-07 
Fotografi    2021-09-07 
Fotografi    2021-09-07 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-
skrivning. 

 Debitering 8 568 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-10-21  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till  
förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-

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

Reservationer 
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet med nedanstående motivering. 
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Miljöpartiet noterar att Stadsbyggnadskontoret föreslog ett positivt förhandsbe-
sked efter en besiktning på plats i början på september. Förvaltningens positiv 
rekommendationen lämnas trots att byggnation sker i enskilt läge och att tillfar-
ten till bostadshus måste sker från en ’befintlig grusväg’ och genom ’uppvuxen 
blandskog’.  
Miljöpartiet noterar också att Stadsbyggnadskontoret bedöma att det valde läge 
utgörs av ’lätt kuperad terräng’. Det utmarkerat läge på kartan i de till ledamö-
ter utskickade handlingar där sökande slutligen önskade placera huset var dock 
felplacerad längre väster ut. 
Miljöpartiet kan däremot inte hålla med Stadsbyggnadskontorets bedömning 
att den nya bebyggelsen inte kommer att påverka landskapsbilden negativ eller 
verkar negativt för omgivningen. Tvärt om. Den nya ansökt bostad, med ett lä-
ge på hyllan ovanför den delen av Östra Vätterbrantens förkastning vid Gira-
bäcken, kommer onekligen att ha både en vidunderlig utsikt över innehavet 
Vättern och själv synas därefter när befintliga träd har avverkats. Den enda 
andra byggnad norr om Gränna som avnjuta en högre läge på förkastningsbran-
ten är ruinen Brahehus som byggdes av Greven Per Brahe d.y. kring 1650-talet 
och förstördes av brand 1708.  
Varken ett hus på 250 m2 byggnadsareal eller ett garage på 100 m2 hör till det 
vanliga. Hur den på den sökandens karta föreslagit infiltration av avlopp ska 
sker till en högre nivå är också ovanligt. Även om frågan avgörs inte i detta 
skedde kan en sådan placering lätt ha konsekvenser för både den ansökte bo-
stad och andra bebyggelse längre ner på sluttningen som bör uppmärksammas. 
Miljöpartiet är fullt medveten om brist på villatomter i kommunen och kommu-
nens oförmåga att tillhandahålla tillräckliga många sådana. Mot denna bak-
grund har Miljöpartiet därför i princip inget emot begränsad kompletterande 
byggnation på landsbygden, särskild när den är direkt knuten till t ex ’genera-
tionsskifte’ inom 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 norr om Uppgränna.   
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.  
Enligt gällande översiktsplan (ÖP) antagen 2016-06-22 och som fick laga kraft 
2017-07-17 omfattas den nu aktuell fastighet av såväl kulturmiljövård, natur-
vård, Vättern med öar och strandområden, samt vindbruk.  
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. 
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Villkor 
Taket ska utformas enligt 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 bygglovsprövning-
en, om ansökan görs inom denna tid. 

Övriga upplysningar 
Åtgärden får laga kraft tidigast fyra veckor efter att beslutet har annonserats i  
Post- och Inrikes Tidningar.  
  
Ett beviljat förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän 
bygglov sökts och beviljats. I samband med ansökan om bygglov ska kontrollansvarig 
anges.  
  
När du fått ett positiv förhandsbesked måste du ha en dialog med bygglovavdelningen 
om byggnadens utformning, innan du söker bygglov. Byggnader utanför planlagt om-
råde ska till storlek och utformning anpassas till tomten, landskapsbilden  och den tra-
ditionella lantliga miljön. Innan du tar fram ritningar till din ansökan om bygglov, ta 
kontakt med oss på bygglovavdelningen för att diskutera utformningen. Du kontaktar 
oss via www.jonkoping.se/bygglov, sökord: kontakta bygglovavdelningen. Skriv ditt 
diarienummer när du skriver din fråga. 
  
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. 
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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, fastighet Uppgränna 13:3 & Uppgränna 13:5 
  
Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
  
Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
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Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 
 

Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00
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Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 487  
 
BOSGÅRD 1:19 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
BL 2021-002088     

Sammanfattning 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastighet Bosgård 1:19. 
Den aktuella platsen ligger ca 1,2 nordöst om Vista kulle. Förutsättningarna på 
marken bedöms vara kraftigt kuperad, berg i dagen som har glest bevuxna träd. 
Stadsbyggnadskontoret avstyrker ansökan.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-09-23 
Ärendebeskrivning   2021-09-23 
Översiktskarta   2021-08-25 
Fotografi    2021-09-08 
Ortofoto    2021-08-05 
Fotografi    2021-08-05 
Sammanställning e-tjänst   2021-08-05 
Yttrande    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 2021-10-21  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till  
förvaltningens förslag. 

Johan Edvardsson yrkar för Sverigedemokraterna på ett positivt  
förhandsbesked. 

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

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
Här redovisas nämndens beslut (i form av huvudsatser). 

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

 Debitering 8 568 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

Reservationer 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 
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Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Debitering 
8 568 kr  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
Sökanden (Fastighetsägare) 
   
Beslutet annonseras inte i Post- och Inrikes Tidningar. 
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Stadsbyggnadsnämnden 2021-10-21

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 
 

Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00
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Stadsbyggnadsnämnden 2021-10-21

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 488  
 
NORRAHAMMARS-BÅRARP 2:20 (BÅRARP ÄNGEN 28) För-
handsbesked för nybyggnad av två enbostadshus 
BL 2021-000296     

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-10-11 
Ärendebeskrivning   2021-10-11 
Översiktskarta  2021-08-25 
Yttrande    2021-08-01 
Karta    2021-08-01 
Remissvar    2021-03-14 
Kartutdrag    2021-02-15 
Kartutdrag    2021-02-15 
Ortofoto    2021-02-15 
Fotografi    2021-02-15 
Fotografi    2021-02-15 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

 Debitering 5712 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-10-21  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar på ett positivt förhandsbesked med 
nedanstående motivering. 

Ansökan är ett led i ett pågående generationsskifte där två söner söker för-
handsbesked för var sin byggnation. Det sökta läget ansluter direkt till befintlig 
samlad bebyggelse och i nära anslutning till befintlig väg. En mindre del betes-
mark tas i anspråk. Det sökta läget ligger i fastighetsgräns och innebär ingen 
avskärmning av annan jordbruksmark.  
Sökande har utfäst sig att kompensera motsvarande yta i anslutning till åker-
mark på annan plats inom fastigheten enligt bifogad karta. Den aktuella kom-
pensationen uppväger den bebyggda arealen så att det netto blir en ökning av 
brukningsvärd jordbruksmark på fastigheten. 
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Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget att ett positivt förhandsbesked i 
detta fall innebär en lämplig användning av markresurser. 
 
Jonas Hallin instämmer för Moderaterna i Anders Samuelssons yrkande. 
 
Johan Edvardsson instämmer för Sverigedemokraterna i Anders Samuelssons 
yrkande. 
 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ovanståen-
de yrkande. 

 Debitering 5712 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 
 
Villkor 
Taket ska utformas i lantlig stil, som tex med sadeltak och förses med tegelröda 
takpannor, eller med annat som stadsbyggnadsnämnden prövar lämpligt. 
Bebyggelsen ska utformas enligt traditionell lantlig stil som i volym och färg är 
väl anpassad till tomtplatsen och landskapsbilden. 
 
Giltighetstid 
Beslutet gäller i två år från den dag då förhandsbeskedet vunnit laga kraft och 
är bindande för stadsbyggnadsnämnden vid den kommande bygglovsprövning-
en, om ansökan görs inom denna tid. 

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

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

Debitering 
5 712 kr  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Sökande 
Fastighetsägare 
  
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
Grannar med erinran, fastighet Norrahammars-Bårarp 2:2  
  
Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
  
Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
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Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 
 

Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00
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Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 489  
 
STRÖMSBERG 3:12 (STRÖMSBERGS GÅRD 10) Strandskydds-
dispens för ändrad användning av ekonomibyggnad till kontor m.m. 
BL 2021-002484     

Sammanfattning 
Beslutet gäller din ansökan om strandskyddsdispens för ändrad användning av 
ekonomibyggnad till kontor, lager, magasin, festlokal och lokal för handel, 
hantverk och marknad. Byggnaden är en äldre byggnad som tidigare har funge-
rat som magasin.   

Stadsbyggnadsnämnden lämnade 2018-09-20 dispens från strandskyddet för att 
ändra byggnadens användning till kontor. Strandskyddsdispensen har löpt ut 
eftersom åtgärden inte påbörjats inom två år från den dag beslutet vann laga 
kraft. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2021-10-11 
Ärendebeskrivning    2021-10-11 
Översiktskarta   2021-10-08 
Fotografi    2021-10-08 
Fotografi    2021-10-08 
Karta, tomtplatsavgränsning  2021-10-08 
Ansökan     2021-10-05 
Fasadritning     2021-10-05 
Fasadritning     2021-10-05 
Fasadritning     2021-10-05 
Fasadritning     2021-10-05 
Fasadritning     2021-10-05 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om strandskyddsdispens för ändrad användning av ekonomi-
byggnad beviljas.  
Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 1 Miljöbalken (1998:808), 
då den plats ekonomibyggnaden upptar redan har tagits i anspråk på ett 
sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte.  
För område utmed byggnadens västra fasad anges som särskilt skäl 7 
kap. 18 c § punkt 2 Miljöbalken (1998:808) då denna del av fastigheten 
genom bebyggelse är väl avskild från området närmast strandlinjen. 
Den yta som får tas i anspråk som tomt är markerad på situations-
plan/karta daterad 2021-10-08. 

 Debitering 2 856 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 
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Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-10-21  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om strandskyddsdispens för ändrad användning av ekonomi-

byggnad beviljas.  
Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 1 Miljöbalken (1998:808), 
då den plats ekonomibyggnaden upptar redan har tagits i anspråk på ett 
sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte.  
För område utmed byggnadens västra fasad anges som särskilt skäl 7 
kap. 18 c § punkt 2 Miljöbalken (1998:808) då denna del av fastigheten 
genom bebyggelse är väl avskild från området närmast strandlinjen. 
Den yta som får tas i anspråk som tomt är markerad på situations-
plan/karta daterad 2021-10-08. 

 Debitering 2 856 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

Reservationer 
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet med nedanstående motivering. 

Denna ansökan om strandskyddsdispens liknar den för ändrad användning av 
samma ekonomibyggnad till bostäder som beviljades av Stadsbyggnadsnämn-
den redan i september 2018 men som har förverkats. Redan då talade Miljöpar-
tiet emot dispensen p g a risken för översvämning efter de påtagliga konse-
kvenserna från regnovädret i området i juli 2013. Däremot lämnades inte in nå-
gon formell reservationstext. 

Nu när frågan kommer upp på nytt men i ny tappning är Miljöpartiet ännu en 
gång fundersam om översvämningsrisker och tveksam till Stadsbyggnads-
nämndens beslut att bevilja en ny strandskyddsdispens. Enligt Miljöpartiets 
tolkning av expertråd lär hotet om nya framtida översvämningar från den acce-
lererande klimatförändring knappast har minskat. Miljöpartiet fortsätta oförtru-
ten att argumentera inför Stadsbyggnadsnämnden att kommunen alla nämnde 
och bolag måste omgående ta klimathotet på alvar och därmed anpassar all 
stadsplanering, byggnation och tillhörande beslut därefter. 

Miljöpartiet reservera sig därför mot Stadsbyggnadsnämndens beslut att bevilja 
en ny strandskyddsdispens 

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

Ansökan om bygglov handläggs i ett separat ärende med diarienummer BL 
2021-001200. 

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

Debitering 
2 856 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Sökande 
Fastighetsägare 
Länsstyrelsen 
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Justerandes signatur 
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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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§ 490  
 
FINNARP 1:20 Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus 
BL 2021-000019     

Sammanfattning 
Ansökan avser nybyggnad av fritidshus på fastigheten Finnarp 1:20. Fastighe-
ten är bebyggd sedan tidigare. Stadsbyggnadsnämndens tidigare beviljade dis-
pens upphävdes av länsstyrelsen och därefter återförvisade mark- och miljö-
domstolen ärendet för vidare handläggning. Hela fastigheten är bedömt som i 
ianspråktagen, enligt tidigare beslut från länsstyrelsen. Stadsbyggnadsbygg-
nadskontoret avser att strandskyddsdispens kan beviljas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-09-08 
Ärendebeskrivning   2021-09-08 
Situationsplan/tomtplatskarta  2021-01-04 
Karta    2021-01-04 
Ansökan    2021-01-04 
Fasad- och sektionsritning   2021-01-04 
Planritning    2021-01-04 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus beviljas. 
Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 1 Miljöbalken (1998:808), 
hela fastigheten bedöms som ianspråktagen, se situationsplan/tomt-
platskarta 2021-01-04.  

 Debitering 2 856 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-10-21  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus beviljas. 

Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 1 Miljöbalken (1998:808), 
hela fastigheten bedöms som ianspråktagen, se situationsplan/tomt-
platskarta 2021-01-04.  

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

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

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

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

Debitering 
2 856 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Sökande 
Fastighetsägare 
Länsstyrelsen 
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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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§ 491  
 
BOHULT 2:13 (BOHULT ÄNGSUDDEN 14) Strandskyddsdispens 
för nybyggnad av garage 
BL 2021-002357     

Sammanfattning 
Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av garage. Fastigheten är 
belägen i Bohult, cirka 3 kilometer sydöst om Gränna kyrka. Ingen tomtplats-
avgränsning finns i dagsläget då huvudbyggnaden är uppförd 1934, innan be-
stämmelser om strandskydd kom. Åtgärden bedöms inte ha en negativ inverkan 
på djur- och naturlivet och ingen ytterligare tomtplats tas i anspråk. Stadsbygg-
nadskontoret bedömer att strandskyddsdispens kan beviljas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-06 
Ärendebeskrivning  2021-10-06 
Översiktskarta  2021-10-06 
Situationsplan/tomtkarta  2021-09-17 
Sammanställning e-tjänst  2021-09-17 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om strandskyddsdispens för garage beviljas. Som särskilt skäl 
anges 7 kap. 18c § punkt 1, området har redan tagits i anspråk på ett sätt 
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 

 Debitering 5 712 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-10-21  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om strandskyddsdispens för garage beviljas. Som särskilt skäl 

anges 7 kap. 18c § punkt 1, området har redan tagits i anspråk på ett sätt 
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 
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. 
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Övriga upplysningar 
Åtgärden är bygglovpliktig och startbesked krävs innan åtgärden får påbörjas.  

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

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

Debitering 
5 712 kr.  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Sökande 
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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§ 492  
 
BARNARP 3:13 (LOVSJÖVÄGEN 15) Strandskyddsdispens för ny-
byggnad av garage 
BL 2021-002347     

Sammanfattning 
Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av garage. Fastigheten är 
belägen cirka 120 meter norr om Barnarps kyrka. Tomtplatsen är redan ian-
språktagen. Stadsbyggnadskontoret bedömer att en positiv strandskyddsdispens 
kan beviljas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2021-10-06 
Ärendebeskrivning   2021-10-06 
Översiktskarta   2021-10-06 
Situationsplan/tomtkarta   2021-09-16 
Planritning    2021-09-16 
Fasadritning    2021-09-16 
Fasadritning    2021-09-16 
Fasadritning    2021-09-16 
Fasadritning    2021-09-16 
Kombinerad fasad/sektion   2021-09-16 
Karta    2021-09-16 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om strandskyddsdispens för garage beviljas. Som särskilt skäl 
anges 7 kap. 18c § punkt 1, området har redan tagits i anspråk på ett sätt 
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 

 Debitering 5 712 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-10-21  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om strandskyddsdispens för garage beviljas. Som särskilt skäl 

anges 7 kap. 18c § punkt 1, området har redan tagits i anspråk på ett sätt 
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 

 Debitering 5 712 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 
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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.  

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

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

Debitering 
5 712 kr. 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Sökande 
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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§ 493  
 
ARANÄS 1:4 (BJÄLLEBÄCKSVIKEN 4) Strandskyddsdispens för 
nybyggnad av fritidshus 
BL 2021-002415     

Sammanfattning 
Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus. Fastigheten är 
belägen i Aranäs, cirka 3 kilometer sydöst om Gränna kyrka. Tidigare tomt-
platsavgränsning finns ej då huvudbyggnaden är uppförd 1962, innan bestäm-
melser om strandskydd kom. Tomtplatsen är redan ianspråktagen. Åtgärden be-
döms inte ta någon ytterligare tomtplats i anspråk. Stadsbyggnadskontoret be-
dömer att strandskyddsdispens för åtgärden kan beviljs. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-10-06 
Ärendebeskrivning   2021-10-06 
Översiktskarta   2021-10-06 
Situationsplan/tomtkarta   2021-09-26 
Planritning    2021-09-26 
Fasadritning    2021-09-26 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om strandskyddsdispens för fritidshus beviljas. Som särskilt 
skäl anges 7 kap. 18c § punkt 1, området har redan tagits i anspråk på 
ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 

 Debitering 5 712 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-10-21  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om strandskyddsdispens för fritidshus beviljas. Som särskilt 

skäl anges 7 kap. 18c § punkt 1, området har redan tagits i anspråk på 
ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 

 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 
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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 BL-
2021-2416. 

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: 
Sökande 
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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§ 494  
 
STIGAMO 1:25 (KOLBÄCKSVÄGEN 3A) Bygglov för tillbyggnad 
av fritidshus 
BL 2021-001455     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om bygglov för uterum om 22 m2 BTA (bruttoarea) 
och sovrum om ca 26 kvm BTA (bruttoarea).  

Fastigheten ligger inom bebyggelsezon, småskalig bebyggelse. Stadsbyggnads-
kontoret föreslår att ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus avslås.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-10-05 
Ärendebeskrivning   2021-10-05 
Översiktskarta  2021-10-06 
Plan- och fasadritningar   2021-09-01 
Sammanställning e-tjänst   2021-06-17 
Situationsplan/tomtkarta   2021-06-17 
Yttrande   2021-10-08 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning. 
 Debitering 4 113 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-10-21  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att ärendet bordläggs 
enligt 9 kap 28§ plan- och bygglagen (2010:900) med hänsyn till krav på änd-
ring av detaljplan. 

Jan Sidenvall (L) lämnar tilläggsyrkande att hänsyn ska tas till Länsstyrelsens 
krav på kommunalt VA för området. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
- Ärendet bordläggs enligt 9 kap 28§ plan- och bygglagen (2010:900) 

med hänsyn till krav på ändring av detaljplan 
- Hänsyn ska också tas till Länsstyrelsens krav på kommunalt VA för 

området. 

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 
 

  

73



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-10-21

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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§ 495  
 
ANKARCRONA 16 (TORMENÅSGATAN 11A) Bygglov för inre-
dande av ytterligare bostäder i tvåfamiljshus, tillbyggnad och riv-
ning av garage 
BL 2021-000695     

Sammanfattning 
Ansökan avser inredande av ytterligare bostäder i tvåfamiljshus (10 st lägenheter), på-
byggnad av ett våningsplan, tillbyggnad med balkonger och hiss, rivning av del av ga-
rage och ombyggnad till förråd, utvändig ändring med nya fönster och dörrar samt nya 
parkeringsplatser. Stadsbyggnadskontoret föreslår att ansökan om bygglov avslås då 
åtgärderna ej uppfyller kraven på tillgänglighet, åtgärden utgör en olägenhet och frå-
gan om utrymning, buller och avfallshantering ej är utredd. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2021-10-12 
Ärendebeskrivning   2021-10-11 
Översiktskarta   2021-09-13 
Remissvar Räddningstjänsten   2021-10-08 
Remissvar Miljö- och hälsoskyddskontoret 2021-10-08 
Remissvar Räddningstjänsten  2021-10-07 
Epostbilaga Inkommande e-post meddelande 2021-10-07 
Yttrande     2021-09-22 
Parkeringsredovisning    2021-09-22 
Utlåtande kontrollansvarig   2021-09-22 
Parkeringsredovisning    2021-09-22 
Nybyggnadskarta    2021-09-22 
Fasadritning     2021-09-22 
Fasad/plan/sektionsritning    2021-09-22 
Planritning     2021-09-22 
Remissvar Juneavfall   2021-09-22 
Översiktskarta    2021-09-13 
Kungörelse JP    2021-09-29 
Fasad/plan/sektionsritning    2021-09-12 
Planritning     2021-09-12 
Planritning     2021-09-12 
Planritning     2021-09-22 
Fasad/plan/sektionsritning    2021-09-12 
Fasadritning     2021-09-12 
Fasadritning Väster   2021-07-23 
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Sektionsritning    2021-07-23 
Sammanställning e-tjänst    2021-03-26 
Fasadritning     2021-07-23 
Övrigt     2021-07-23 
Remissvar June Avfall och Miljö AB  2021-10-13 
Remissvar Räddningstjänsten  2021-10-13 
Remissvar Miljö- och hälsoskyddskontoret 2021-10-14 
Förenklad Nybyggnadskarta  2021-10-14 
Grön Resplan Ansökan   2021-10-14 
Parkeringsredovisning Hyresavtal  2021-10-14 
Planritning Källarplan   2021-10-14 
Planritning Plan 1   2021-10-14 
Ansökan upphävning av servitut  2021-10-14 
Yttrande från sökande   2021-10-14 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning. 
 Debitering 2 700 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-10-21  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning. 
 Debitering 2 700 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

 
Debitering 
2 700 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. 
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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

77

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se


JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-10-21

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 496  
 
FOLKETS PARK 1 (STATIONSGATAN 24) Bygglov för nybygg-
nad av utomhusscen, rivning av byggnad samt uppsättning av skylt 
BL 2021-002136     

Sammanfattning 
Ansökan gäller rivning av befintlig utomhusscen och uppförandet av en ny  
utomhusscen 297 m2 BTA samt uppsättning av skylt.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-10-11 
Ärendebeskrivning  2021-10-11 
Översiktskarta  2021-10-11 
Illustration    2021-10-08 
Planritning    2021-10-08 
Fasadritning    2021-10-08 
Fasadritning    2021-10-08 
Sektionsritning   2021-10-08 
Yttrande från sökande   2021-09-16 
Fotografi   2021-09-01 
Fotografi   2021-09-01 
Fotografi   2021-09-01 
Sammanställning e-tjänst   2021-08-10 
Nybyggnadskarta   2021-08-23 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-
ning.  

 Debitering 34 843 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-10-21  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-

ning.  
 Debitering 34 843 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

Jäv 
Fatime Elezi anmäler jäv. 
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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 

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

Åtgärden får inte påbörjas innan stadsbyggnadsnämnden har lämnat ett 
startbesked.   

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

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

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

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

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

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

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2021-10-08 och beslut 
fattades 2021-10-21. Det innebär att handläggning sker inom lagstadgad 
period.   

Debitering 
34 843 kr  

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

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00
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§ 497  
 
VAKTEN 4 (PJÄSGATAN 1) Bygglov för uppställning/uppsättning 
av skyltar (4 st.) 
BL 2021-001139     

Sammanfattning 
Ansökan gäller uppsättning av 4 skyltar, placerade på fasader på affärslokal. 
Åtgärden har utförts och bygglovsansökan hanteras retroaktivt. På norra fasa-
den har två skyltar placerats. Skyltarna bestående av fristående bokstäver på 
ram, 13,5 m2 respektive 3,75 m2 stora. På västra och södra fasaderna har låd-
skyltar med belysning placerats, 16 m2 respektive 9 m2 stora 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse    2021-10-11 
Ärendebeskrivning     2021-10-11 
Översiktskarta    2021-10-11 
Yttrande      2021-09-16 
Bilaga, fotografier    2021-07-09 
Översiktskarta     2021-07-06 
Bilaga, beräkning av sanktionsavgift   2021-07-06 
Skyltritning      2021-05-14 
Fasadritning      2021-05-14 
Kontrollplan      2021-05-14 
Ansökan      2021-05-14 
Situationsplan/tomtkarta     2021-05-14 
Situationsplan/tomtkarta     2021-05-14 
Skyltritning      2021-05-14 
Fasadritning      2021-05-14 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

 Start- och slutbesked lämnas i samband med bygglovsbeslutet. 
 Med stöd av PBL 11 kap. 51-57 §§ samt PBF 9 kap. påföres hyresgäst 

Carlssons Järn & Hushållsmaskiner AB, org. nr. 556172-5754 en 
byggsanktionsavgift på 54 740 kr  

 Debitering 1 800 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
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STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-10-21  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

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

beskrivning.  
 Start- och slutbesked lämnas i samband med bygglovsbeslutet. 
 Med stöd av PBL 11 kap. 51-57 §§ samt PBF 9 kap. påföres hyresgäst 

Carlssons Järn & Hushållsmaskiner AB, org. nr. 556172-5754 en 
byggsanktionsavgift på 54 740 kr  

 Debitering 1 800 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 
Start- och slutbesked ges i samband med bygglovsbeslutet.  

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

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2021-05-14 och beslut 
fattades 2021-09-23. Det innebär att handläggningen överskrider lagstadgad 
period med mer än 5 veckor.  
Avgiften reduceras med 1 627 kr - med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och 
bygglagen (2010:900).   

Debitering 
1 800 kr  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
Hyresgäst 
 
Beslutet (med anvisning om överklagande): 
Sökande 
Fastighetsägare 
 
Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
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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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§ 498  
 
HUSKVARNA 4:1 (GRÄNNAVÄGEN 35) Bygglov för uppställ-
ning/uppsättning av komplementbyggnad 
BL 2021-001118     

Sammanfattning 
Ansökan om tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2022-03-31 för uppställande av kom-
plementbyggnad om ca 24 m² BTA (bruttoarea) som ska användas som tillfäl-
lig försäljningsdel under till- och ombyggnationen av Kroatorpet. 
Åtgärden är redan utförd och ansökan görs retroaktivt. 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-10-12 
Ärendebeskrivning   2021-10-12 
Översiktskarta  2021-10-12 
Epostbilaga   2021-10-06 
Övrigt Sanktionsberäkning  2021-09-30 
Tjänsteskrivelse   2021-09-30 
Fasad/plan/sektionsritning   2021-08-31 
Sammanställning e-tjänst   2021-08-31 
Fotografi    2021-05-11 
Situationsplan/tomtkarta   2021-05-11 
Sammanställning e-tjänst   2021-05-11 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om tidsbegränsat bygglov till och med 2022-03-31 beviljas 
med motivering enligt ärendebeskrivning.  

 Med stöd av PBL 11 kap. 51-57 §§ samt PBF 9 kap. påföres sökanden 
Huskvarna Hembygdsförening med organisationsnummer 16826000-
1469 en byggsanktionsavgift med totalt 14 042 kr  

 Debitering 2 285 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-10-21  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om tidsbegränsat bygglov till och med 2022-03-31 beviljas 

med motivering enligt ärendebeskrivning.  
 Med stöd av PBL 11 kap. 51-57 §§ samt PBF 9 kap. påföres sökanden 

Huskvarna Hembygdsförening med organisationsnummer 16826000-
1469 en byggsanktionsavgift med totalt 14 042 kr  

 Debitering 2 285 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 
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Giltighetstid 
Bygglovet upphör att gälla 2022-03-31. 

Övriga upplysningar 
Åtgärden som bygglovsansökan avser får påbörjas tidigast fyra veckor efter att 
beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Om åtgärden påbörjas efter 
dessa fyra veckor har gått men innan lovbeslutet har fått laga kraft sker det på 
egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det överklagas.  
  
Åtgärden får inte påbörjas innan stadsbyggnadsnämnden har lämnat ett 
startbesked.   
  
Innan du får startbesked och kan börja bygga krävs en teknisk handläggning.   
Kontakta byggnadsinspektör via e-tjänsten Meddelande till handläggare  
(https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-MEDD). 
 
Om en åtgärd påbörjas utan startbesked eller byggnadsverket börjar nyttjas 
utan slutbesked, tar Stadsbyggnadsnämnden ut en byggsanktionsavgift (en  
byggsanktionsavgift kan uppgå till betydande belopp).   
  
Byggherren ansvarar för att åtgärden följer kraven i plan- och 
bygglagstiftningen.  
  
Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2021-05-11 och beslut 
fattades 2021-10-21. Det innebär att handläggningen överskrider  
lagstadgad period.  
Avgiften reduceras med 2 285 kr - med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och 
bygglagen (2010:900).   
 
Debitering 
2 285 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

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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§ 499  
 
ÄLGHUNDEN 4 (INDUSTRIGATAN 16) Bygglov för nybyggnad av 
nätstation 
BL 2020-001444     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation ca 54m² BTA 
(bruttoarea) på fastigheten Älghunden 4. Då åtgärden redan är utförd kommer 
en sanktionsavgift att tas ut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-04-06 
Ärendebeskrivning   2021-04-06 
Översikt skala 1:5000  2021-10-11 
Sanktionsavgift  2021-09-10 
Fotografi   2020-08-18 
Fotografi   2020-08-18 
Fotografi   2020-08-18 
Markplaneringsritning  2020-08-18 
Markplaneringsritning  2020-08-18 
Situationsplan  2020-08-18 
Material/kulör  2020-06-17 
Plan- och fasad  2020-06-17 
Situationsplan  2020-06-17 
Situationsplan  2020-06-17 
Sammanställning E-tjänst  2020-06-17   

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas retroaktivt med motivering enligt ärende-
beskrivning 

 Debitering 6 811 kr  
 Med stöd av PBL 11 kap. 51-57 §§ samt PBF 9 kap. påföres fastighets-

ägare RJL Älghunden 4 AB med organisationsnummer (556621-6242) 
en byggsanktionsavgift med totalt 160 347 kr – taxan är beslutad av 
kommunfullmäktige  

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-10-21  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag samt att byggsanktionsavgiften i detta fall sätts ner till 50% då  
bedömning görs att avgiften i detta fall inte står i rimlig proportion till den 
överträdelse som har begåtts. 
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Johan Edvardsson instämmer för Sverigedemokraterna i Anders Samuelssons 
yrkande. 

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

beskrivning 
 Debitering 6 811 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige  
 Med stöd av PBL 11 kap. 51-57 §§ samt PBF 9 kap. påföres fastighets-

ägare RJL Älghunden 4 AB med organisationsnummer (556621-6242) 
en byggsanktionsavgift med totalt 80 173 kr   

Jäv 
Per Allan Axén anmäler jäv. 

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 vec-
kor har gått men innan lovbeslutet har fått laga kraft sker det på egen risk eftersom be-
slutet kan komma att upphävas om det överklagas.  
 
När du är färdig med åtgärden begär du om att få ett slutbesked via e-tjänsten Begäran 
om slutbesked (https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-SLUT).  
 
Byggherren ansvarar för att åtgärden följer kraven i plan- och bygglagstiftningen.  
Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2020-06-17 och beslut fattades 
2021-10-21. Det innebär att handläggningen överskrider lagstadgad period. Avgiften 
reduceras med 7 152 kr - med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900).  

Debitering 
6 811 kr  

SANKTION 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 
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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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§ 500  
 
OASEN 7 (SPETTGATAN 9) Bygglov för tillbyggnad av enbostads-
hus, uterum 
BL 2021-001445     

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

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

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse    2021-10-12 
Ärendebeskrivning     2021-10-12 
Reviderad planritning med ny måttstock   2021-10-12 
Planritning, Bostadsplan efter ändring.alt.2.pdf  2021-10-12 
Fasadritning, Fasad efter ändring.sidor 2.pdf  2021-10-12 
Fasadritning, Fasad efter ändring.sidor 1.pdf  2021-10-12 
Reviderad fasadritning, före ändring.pdf   2021-10-12 
Reviderad Planer & sektion, före ändring  2021-10-12 
Yttrande      2021-07-14 
Fasadritning före    2021-06-17 
Fasadritning efter    2021-06-17 
Fasadritning efter    2021-06-17 
Plan- och sektionsritning     2021-06-17 
Planritning      2021-06-17 
Situationsplan/tomtkarta     2021-06-17 
Ansökan      2021-06-17 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning. 
 Debitering 1 800 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-10-21  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till  
förvaltningens förslag. 
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Jonas Hallin yrkar för Moderaterna att bygglov beviljas enligt ansökan. 

Johan Edvardsson instämmer för Sverigedemokraterna i Jonas Hallins yrkande. 

Ordförande Anders Samuelsson (C) ställer proposition på yrkandena och finner 
att nämnden har beslutat enligt hans eget yrkande 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning. 
 Debitering 1 800 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

Reservationer 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Debitering 
1 800 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. 
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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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§ 501  
 
STORA ÅSA 14:1 (STORA ÅSA SJÖVIK 16) Bygglov för tillbygg-
nad av garage 
BL 2021-002230     

Sammanfattning 
Ansökan avser tillbyggnad av komplementbyggnad om ca 7 m2 BTA (bruttoa-
rea). Fastigheten ligger inom bebyggelsezoner, småskalig bebyggelse-bevara, 
friluftsområde tätortsnära, särskilt värdefulla kulturmiljöområden, kulturmiljö-
vård, järnväg och totalförsvaret. Åtgärden är redan utförd. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2021-09-28 
Ärendebeskrivning    2021-09-28 
Översiktskarta   2021-10-11 
Sammanställning e-tjänst    2021-08-27 
Situationsplan/tomtkarta    2021-08-27 
Fasad/plan/sektionsritning    2021-08-27 
Epostbilaga Inkommande e-post meddelande 2021-09-28 
Epostbilaga Inkommande e-post meddelande 2021-09-28 
Remissvar Lars & Birigtta Ek, erinran  2021-09-14 
Skrivelse fr sökande   2021-10-04 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-10-21  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag med nedanstående motivering. 

Stadsbyggnadsnämnden har genomfört besiktning på plats 2021-10-18 och då 
kommunicerat med sökande. Detta är ett ärende som har hanterats i nämnden 
sedan år 2018. Det uppstod som ett tillsynsärende och resulterade i en bygglov-
sansökan för nybyggnad av garage där åtgärden redan var utförd (Dnr 2018-
436).  
En helt enig Stadsbyggnadsnämnd beslutade 2018-10-18 att avslå ansökan.  
Nämndens uppfattning var att den sökta garagebyggnaden var alltför omfattan-
de i volym med hänsyn taget till Översiktsplanens rekommendationer där ar-
rendetomtens redan befintliga byggnader vida överstiger rekommendationen 
både vad gäller antal byggnader och storlek på byggnaderna. Nämndens beslut 
överklagades till Länsstyrelsen som av formaliaskäl återförvisade ärendet för 
förnyad handläggning. Vid den förnyade handläggningen var nämndens upp-
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fattning att det var rimligt att bevilja ett bygglov för ett garage på den aktuella 
platsen men då maximalt upp till den volym som det tidigare garaget haft som 
funnits på platsen.  
En omfattande utredning utfördes med hjälp av flygfoton för att försöka fast-
ställa omfattningen på det tidigare garaget. Enligt uppgift från sökande uppgick 
det tidigare garaget till 66 m2. Efter dialog inkom sökande med en justerad an-
sökan där garaget nu uppgick till 66 m2 som sökande ansåg motsvara storleken 
på det tidigare garaget.  
En majoritet i Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2019-02-21 att bevilja bygg-
lov enligt ansökan och samtidigt bevilja rivningslov för den överskjutande de-
len som redan är utförd. Detta beslut har vunnit gehör i samtliga instanser ända 
upp till Mark-och miljööverdomstolen. 
Sökande har nu inkommit med en ny bygglovsansökan där man söker bygglov 
för den överskjutande delen som redan är utförd.  
Stadsbyggnadsnämnden ser inget skäl att ändra tidigare ståndpunkt som vunnit 
gehör i högre instanser då inget nytt i sak framkommit och följer därmed för-
valtningens förslag att avslå ansökan. 
 
Jonas Hallin instämmer i Anders Samuelssons yrkande för Moderaterna. 
 
Johan Edvardsson instämmer i Anders Samuelssons yrkande för Sverigedemo-
kraterna. 
 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning 
och Anders Samuelssons yrkande. 

 Debitering 2 056 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 
 
Debitering 
2 056 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. 
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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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§ 502  
 
Redovisning av ej tidigare anmälda förrättningar 
Anmälan om ej tidigare beslutade förrättningar inkommer från Anders  
Samuelsson (C). 

På nämndens besiktning måndagen den 18 oktober deltog Leif Regnér (S), Jan 
Sidenvall (L), Ann-Marie Dahl (KD), Jonas Hallin (M), Marianne Johansson 
(S), Johan  
Edvardsson (SD) och Anders Samuelsson (C).
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§ 503  
 
Övriga ärenden 
 

Sammanträdespunkten utgår då inga övriga ärenden anmälts.
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STRÖMSBERG 3:12 (STRÖMSBERGS GÅRD 10) Strandskyddsdispens för ändrad användning av ekonomibyggnad  till kontor m.m.
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4


	FINNARP 1:20 Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus 
	Beslut Stbn 2021-10-21
FINNARP 1:20 Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	BOHULT 2:13 (BOHULT ÄNGSUDDEN 14) Strandskyddsdispens för nybyggnad av garage
	Beslut Stbn 2021-10-21
BOHULT 2:13 (BOHULT ÄNGSUDDEN 14) Strandskyddsdispens för nybyggnad av garage
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	BARNARP 3:13 (LOVSJÖVÄGEN 15) Strandskyddsdispens för nybyggnad av garage
	Beslut Stbn 2021-10-21
BARNARP 3:13 (LOVSJÖVÄGEN 15) Strandskyddsdispens för nybyggnad av garage
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	ARANÄS 1:4 (BJÄLLEBÄCKSVIKEN 4) Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus
	Beslut Stbn 2021-10-21
ARANÄS 1:4 (BJÄLLEBÄCKSVIKEN 4) Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	STIGAMO 1:25 (KOLBÄCKSVÄGEN 3A) Bygglov för tillbyggnad av fritidshus
	Beslut Stbn 2021-10-21
STIGAMO 1:25 (KOLBÄCKSVÄGEN 3A) Bygglov för tillbyggnad av fritidshus
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	ANKARCRONA 16 (TORMENÅSGATAN 11A) Bygglov för inredande av ytterligare bostäder i tvåfamiljshus, tillbyggnad och rivning av garage
	Beslut Stbn 2021-10-21
ANKARCRONA 16 (TORMENÅSGATAN 11A) Bygglov för inredande av ytterligare bostäder i tvåfamiljshus, tillbyggnad och rivning av garage
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	FOLKETS PARK 1 (STATIONSGATAN 24) Bygglov för nybyggnad av utomhusscen, rivning av byggnad samt uppsättning av skylt
	Beslut Stbn 2021-10-21
FOLKETS PARK 1 (STATIONSGATAN 24) Bygglov för nybyggnad av utomhusscen, rivning av byggnad samt uppsättning av skylt
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4


	VAKTEN 4 (PJÄSGATAN 1) Bygglov för uppställning/uppsättning av skyltar (4 st.)
	Beslut Stbn 2021-10-21
VAKTEN 4 (PJÄSGATAN 1) Bygglov för uppställning/uppsättning av skyltar (4 st.)
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4


	HUSKVARNA 4:1 (GRÄNNAVÄGEN 35) Bygglov för uppställning/uppsättning av komplementbyggnad 
	Beslut Stbn 2021-10-21
HUSKVARNA 4:1 (GRÄNNAVÄGEN 35) Bygglov för uppställning/uppsättning av komplementbyggnad 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	ÄLGHUNDEN 4 (INDUSTRIGATAN 16) Bygglov för nybyggnad av nätstation 
	Beslut Stbn 2021-10-21
ÄLGHUNDEN 4 (INDUSTRIGATAN 16) Bygglov för nybyggnad av nätstation 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4


	OASEN 7 (SPETTGATAN 9) Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, uterum
	Beslut Stbn 2021-10-21
OASEN 7 (SPETTGATAN 9) Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, uterum
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	STORA ÅSA 14:1 (STORA ÅSA SJÖVIK 16) Bygglov för tillbyggnad av garage
	Beslut Stbn 2021-10-21
STORA ÅSA 14:1 (STORA ÅSA SJÖVIK 16) Bygglov för tillbyggnad av garage
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
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