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Plats och tid Sessionssalen, Västra Storgatan 16, Jönköping kl. 08:30 – 11:30 samt 12:30-17:00 
samtliga ledamöter deltog hela sammanträdet §225-294 där inte annat anges. 

Beslutande Anders Samuelsson (C), ordförande  
Niklas Sigvardsson (S) kl 8:30-11:30 
§225-240 
Bayda Aldoori (S) ist f Niklas  
Sigvardsson §241-291 
Fatime Elezi (S) 
Leif Regnér (S) 
Marianne Johansson (S)  
Jan Sidenvall (L) 
Robin Hansson (MP) ist f Christopher 
Stock (MP) 
 

 

 Thomas Olofsson (KD) ist f Gabriella 
Lönn (KD) 
Ann-Marie Dahl (KD) 
Bengt Regné (M) 
Per Allan Axén (M) ist f Jonas Hallin (M) 
Eric Sjöberg (M) 
Johan Edvardsson (SD) jäv §245 
Björn Andersson (SD) §245 

Övriga närvarande Elin Bäckström (S) 
Christopher Rydell (S) 
Åke Svensson (C) jäv §237 och §260 
Eric Hedlund (L) 

 

 

Kerstin Hurtig (KD) 
Zaklina Zethson (KD) 08:30-16:30 
Thomas Arvidsson (M)   

Utses att justera Bengt Regné  

Justeringens plats och tid stadsbyggnadskontoret 2022-06-21 Paragrafer  225-294 

Underskrifter Sekreterare   
  Pernilla Thor  

 Ordförande   
  Anders Samuelsson  

 Justerande   
 Bengt Regné   

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

Organ Stadsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-06-16 
 

Datum för anslags uppsättande 2022-06-22 Datum för anslags nedtagande 2022-07-13 

Förvaringsplats för protokollet Stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun 

Underskrift   
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Övriga närvarande 
 
Anna Klahr, bygglovchef 
Carin Berglund, ekonom stadsbyggnadskontoret 
Christina Stenberg, stadsbyggnadsdirektör 
Elin Johansson, administrativ chef räddningstjänsten 
Henrik Zetterholm, utvecklings- och trafikchef 
Joakim Kjell, planarkitekt 
Joel Johansson, planarkitekt 
Liselott Johansson, planchef 
Malin Andersson, planarkitekt 
Mattias Bustos, planarkitekt 
Pernilla Thor, förvaltningssekreterare/nämndsekreterare 
Samuel Oscarsson, planarkitekt 
Samuel Nyström, räddningschef 
Stefan Lind, chef översiktlig planering 
Bengt-Åke Berg, (V) insynsplats 
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Innehåll  
  

§ 225 Protokollets justering 
 

 

§ 226 Information från Räddningstjänsten 
 

 

§ 227 Verksamhets- och investeringsplan 2023-2025, räddningstjänsten 
Stbn/2022:34 

 

§ 228 Ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad miljöfarlig verksamhet 
enligt 9 kap  miljöbalken vid Simsholmens avloppsreningsverk 

Stbn/2022:158 

 

§ 229 Information från SBK stab 
 

 

§ 230 Verksamhets- och investeringsplan 2023-2025, stadsbyggnads-
kontoret 

Stbn/2022:33 

 

§ 231 Översiktsplan för Centrala tätorten, Utbyggnadsstrategi 200 000  
invånare 

Stbn/2022:127 

 

§ 232 Namnärende, Offerkällan i Tahe byter namn till Önskestigen 
Stbn/2022:194 

 

§ 233 Information från Översiktlig planering 
 

 

§ 234 Program för hållbarhet i Jönköpings kommun, remiss 
Stbn/2022:151 

 

§ 235 Information från Utvecklings- och trafikavdelningen 
 

 

§ 236 Motion om utökning av antalet parkeringsplatser vid Folketspark i 
Huskvarna 

Stbn/2022:134 

 

§ 237 Jönköpingsförslag om att göra om Östra torget till en grön oas 
Stbn/2022:148 

 

§ 238 Medborgarförslag om belysning utmed gångvägen på bron i Ryd 
Stbn/2021:450 

 

§ 239 Medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan Ryd och Bottnaryd 
Stbn/2021:449 

 

§ 240 Jönköpingsförslag om att anlägga cykelväg mellan Tenhult och Hus-
kvarna 

Stbn/2022:190 

 

§ 241 Trafikstrategi för Jönköpings kommun 
Stbn/2022:191 

 

§ 242 Redovisning av inkomna meddelanden till stadsbyggnadsnämnden  
Stbn/2022:12 

 

§ 243 Redovisning av stadsbyggnadsnämndens delegationsbeslut  
Stbn/2022:13 

 

§ 244 Information från Bygglovavdelningen 

 

 

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN 
Stadsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-06-16 

4   
 

 

Justerandes sign 
   

Utdragsbestyrkande 

 

§ 245 BERGHEM 1:12  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

STBN/2021:11969 

 

§ 246 BOCKAMÅLEN 1:3  
Förhandsbesked för nybyggnad av 2 enbostadshus 

STBN/2022:10919 

 

§ 247 DALA 1:7  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

STBN/2022:10963 

 

§ 248 EKEBERG 6:15  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

STBN/2022:10840 

 

§ 249 STORA VÄSTANSJÖ 1:1  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

STBN/2022:10946 

 

§ 250 VRIXLÖSA 4:32  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus /fritidshus 3 st  
tomter 

STBN/2022:11084 

 

§ 251 ÖSTANVINDEN 15  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

STBN/2022:11213 

 

§ 252 BOSGÅRD 2:2  
Strandskyddsdispens för nybyggnad av toalettbyggnad 

STBN/2022:11128 

 

§ 253 FINNARP 1:7  
Strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad 

STBN/2022:10720 

 

§ 254 GRANMARK 4:4  
Strandskyddsdispens för ändrad användning av komplementbyggnad 

STBN/2022:11227 

 

§ 255 GRÄNNA-BJÖRSTORP  
Strandskyddsdispens för nybyggnad av förråd 

STBN/2022:10489 

 

§ 256 KAXHOLMEN 6:140  
Strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga 

STBN/2022:10588 

 

§ 257 RIDDERSBERG 1:18  
Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus 

STBN/2022:10579 

 

§ 258 RÖTTLE 1:4  
Strandskyddsdispens för nybyggnad av garage 

STBN/2022:11185 

 

§ 259 UNNARYD 1:26  
Strandskyddsdispens för tillbyggnad av förskola 

 

 

STBN/2022:11144 
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§ 260 ANGERDSHESTRA 1:11  
Rivningslov samt nybyggnad av tvåfamiljshus samt komplement-
byggnad 

STBN/2022:10134 

 

§ 261 BJÄLLEBÄCK 4:5  
Bygglov för nybyggnad av gäststuga 

STBN/2019:11251 

 

§ 262 HAKARPS-FAGERSLÄTT 1:187  
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 

STBN/2022:10414 

 

§ 263 HYMNEN 2  
Bygglov för fasadändring av flerfamiljshus (nya takfönster) 

STBN/2022:10914 

 

§ 264 KRONAN 11  
Bygglov för tillbyggnad av samt inglasning av balkonger flerfamiljs-
hus 

STBN/2022:10896 

 

§ 265 HÄLSAN 5  
Bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus (55 lägenheter) 

STBN/2021:13061 

 

§ 266 KÅPERYD 1:49  
Bygglov för nybyggnad av parhus samt nybyggnad och rivning av 
komplementbyggnad 

STBN/2021:12148 

 

§ 267 LILLA ÅSA 37:1  
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 

STBN/2022:10764 

 

§ 268 LJUNGARUM 1:1  
Bygglov för nybyggnad av mast 

STBN/2022:10642 

 

§ 269 MULSERYDS-RYD 2:46  
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 

STBN/2019:12170 

 

§ 270 NORRAHAMMARS-MÅNSTORP 2:2  
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad 

STBN/2022:10375 

 

§ 271 ODALMANNEN 1  
Bygglov för anordnande av parkeringsplats 

STBN/2022:10918 

 

§ 272 ODENSJÖ 12:1  
Bygglov för tillbyggnad av förråd 

STBN/2022:10727 

 

§ 273 ROSENLUND 2:1  
Bygglov för nybyggnad av läktare på idrottsplats samt mur och plank 

STBN/2022:11001 

 

§ 274 SANDAGYMNASIET 1  
STBN/2022:11136 
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Bygglov för nybyggnad av skola samt uppförande av mur och plank 

§ 275 TRAKTORN 16  
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 

STBN/2021:11181 

 

§ 276 VIK 1:17  
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage 

STBN/2021:12195 

 

§ 277 2022:908 ÖRSERUM 2:44  
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (veranda) samt uppförande 
av mur på fastigheten 

 

 

§ 278 SÖDRA JORSTORP 6:11  
Olovlig åtgärd byggnad industribyggnad 

STBN/2021:10781 

 

§ 279 ÄLGSKYTTEN 13  
Olovlig åtgärd startat utan startbesked (nytt entresolplan) 

STBN/2019:11430 

 

§ 280 ÖLMSTAD 5:34   
Olovlig åtgärd startat utan startbesked 

STBN/2022:11143 

 

§ 281 STENSHOLM 1:228  
Bygglov för fasadändring av tvåfamiljshus (solcellspaneler) 

STBN/2022:10571 

 

§ 282 Information från Planavdelningen 
 

 

§ 283 Betänkandet Sänk tröskeln till en god bostad (SOU 2022:14) 
Stbn/2022:152 

 

§ 284 Detaljplan för del av Kortebo 4:9 och 3:1 
Stbn/2020:177 

 

§ 285 Detaljplan för Mjälaryd 3:87 
Stbn/2017:45 

 

§ 286 Detaljplan för del av Åsen 1:2 m.fl. etapp 2 
Stbn/2020:476 

 

§ 287 Detaljplan för Väster 1:1, kv. Grävlingen 
Stbn/2017:199 

 

§ 288 Detaljplan för Lappen 19 (etapp 3) 
Stbn/2019:335 

 

§ 289 Ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad miljöfarlig verksamhet 
enligt 9 kap. miljöbalken vid Simsholmens avloppsreningsverk 

Stbn/2022:157 

 

§ 290 Redovisning av ej tidigare anmälda förrättningar 
 

 

§ 291 Beslut om ny ledamot i namnberedningen 
 

 

§ 292 GESTRA 3:5  
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus 
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§ 293 RIDDERSBERG 1:18  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

§ 294 STAMSERYD 5:1  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
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§ 225  
 
Protokollets justering 
 

Stadsbyggnadsnämndens protokoll justeras tisdagen den 21 juni kl 13:30 av 
Anders Samuelsson (C) och Bengt Regné (M). 
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§ 226  
 
Information från räddningstjänsten 
 

Sammanträdespunkten utgår då ingen information från räddningstjänsten  
föreligger. 
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§ 227  
 
Verksamhets- och investeringsplan 2023-2025, räddningstjänsten 
Stbn/2022:34   041  

Sammanfattning 
Räddningstjänsten lämnar här ett förslag inom ram till Verksamhets- och inve-
steringsplan (VIP) för 2023–2025, vilket är enligt givna anvisningar. För att 
möta de effektiviseringar som finns med i ramen för 2023 och 2024 föreslås 
färre operativ personal, vilket kommer påverka den operativa förmågan nega-
tivt. Kapitalkostnaderna är beräknade och förväntas att öka både 2023 och 
2024 på grund av ökade fordonskostnader bland annat.  

 

Beslutsunderlag 
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2022-06-07 
Bilaga, Räddningstjänstens förslag till Verksamhets- och Investeringsplan 
2023-2025 
 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Räddningstjänstens förslag till beslut: 

 Förslag till Verksamhets- och investeringsplan 2023-2025 godkänns 
 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-06-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag med nedanstående tillägg. 

 Inlämnat förslag till VIP 2023-2025 för Räddningstjänsten följer beslu-
tad budgetram enligt anvisningarna och innehåller också konsekvensbe-
skrivning av vad anpassning till budgetramen får för effekt på verksam-
heten.  

 Stadsbyggnadsnämnden gör bedömningen att ökade kapitaltjänstkost-
nader för Räddningstjänsten till följd av reinvesteringar av fordon och 
material borde rimligen kompenseras för i VIP-beslutet på samma sätt 
som gjordes fram till budget 2016. Ett nödvändigt utbyte av gamla for-
don och material som inte innebär någon verksamhetsutökning bör inte 
ställas mot andra prioriteringar i den operativa verksamheten.  

 Stadsbyggnadsnämnden anser att en minskning av operativ personal 
och därmed operativ förmåga (som konsekvensanalysen visar blir följ-
den) inte är acceptabel för kommunen och dess medborgare. Då särskilt 
mot bakgrund av att kommunen växer och att det krävs en successivt 
ökad operativ närvaro i centralortens västra/södra delar i avvaktan på 
byggande av en andra brandstation.      
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Protokollsanteckning 
Bengt Regné (M) lämnar nedanstående protokollsanteckning. 

Moderaterna och Kristdemokraterna deltar ej i beslutet men önskar tydligt på-
tala att en minskning av personal och därmed operativ förmåga för Räddnings-
tjänsten är helt oacceptabelt för kommunens invånare.  

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Förslag till Verksamhets- och investeringsplan 2023-2025 godkänns 
 Inlämnat förslag till VIP 2023-2025 för Räddningstjänsten följer beslu-

tad budgetram enligt anvisningarna och innehåller också konsekvensbe-
skrivning av vad anpassning till budgetramen får för effekt på verksam-
heten.  

 Stadsbyggnadsnämnden gör bedömningen att ökade kapitaltjänstkost-
nader för Räddningstjänsten till följd av reinvesteringar av fordon och 
material borde rimligen kompenseras för i VIP-beslutet på samma sätt 
som gjordes fram till budget 2016. Ett nödvändigt utbyte av gamla for-
don och material som inte innebär någon verksamhetsutökning bör inte 
ställas mot andra prioriteringar i den operativa verksamheten.  

 Stadsbyggnadsnämnden anser att en minskning av operativ personal 
och därmed operativ förmåga (som konsekvensanalysen visar blir följ-
den) inte är acceptabel för kommunen och dess medborgare. Då särskilt 
mot bakgrund av att kommunen växer och att det krävs en successivt 
ökad operativ närvaro i centralortens västra/södra delar i avvaktan på 
byggande av en andra brandstation.      

 
Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna deltar inte i  
beslutet. 

Beslutet expedieras till: 
kommunstyrelsen 
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§ 228  
 
Ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad miljöfarlig verksamhet 
enligt 9 kap  miljöbalken vid Simsholmens avloppsreningsverk 
Stbn/2022:158   422  

Sammanfattning 
Räddningstjänsten på Jönköpings kommun har mottagit remiss om ” Ansökan 
om tillstånd till fortsatt och utökad miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap  miljö-
balken vid Simsholmens avloppsreningsverk”. Syftet med ansökan för Sims-
holmens avloppsreningsverk är att utöka kapaciteten för verket med bland an-
nat ökad biologisk rening och övertagande av rötkammare från annan verksam-
het på fastigheten. 

Räddningstjänsten Jönköpings kommun ställer sig positiv till de remitterade 
handlingarna med de synpunkter som framförs i ärendebeskrivningen. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse, räddningstjänstens yttrande, 2022-05-03 
2. Remissmissiv Ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad miljöfarlig 

verksamhet enligt 9 kap miljöbalken vid Simsholmen 
3. Remissblankett Ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad miljöfarlig 

verksamhet enligt 9 kap miljöbalken vid Simsholmen 
4. Ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad miljöfarlig verksamhet en-

ligt 9 kap miljöbalken vid Simsholmens avloppsreningsverk… 
5. Föreläggande om komplettering med tillhörande bilagor  Ansökan om 

tillstånd till fortsatt och utökad miljöfarlig verksamhet… 
6. Bilaga 1Dj - Solo rökdetektortestare Ansökan om tillstånd till fortsatt 

och utökad miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken… 
7. Bilaga 2 - Gällande miljötillstånd och beslut Ansökan om tillstånd till 

fortsatt och utökad miljöfarlig verksamhet enligt… 
8. Bilagor del 1 till föreläggande om komplettering  förutom solo rökde-

tektortestare Ansökan om tillstånd till fortsatt och u… 
9. Bilagor del 3 Ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad miljöfarlig 

verksamhet enligt 9 kap  miljöbalken vid Simsholmen 
10. Bilagor del 4 - 9 Ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad miljöfar-

lig verksamhet enligt 9 kap  miljöbalken vid Simsholmen 
 

Räddningstjänstens förslag 
Räddningstjänstens förslag till beslut  

 Tjänsteskrivelse 2022-05-04 utgör underlag för Kommunstyrelsens ytt-
rande 
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STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-06-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Bengt Regné (M) instämmer i Anders Samuelssons yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Tjänsteskrivelse 2022-05-04 utgör underlag för Kommunstyrelsens ytt-

rande 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

Beslutet expedieras till: 
kommunstyrelsen 
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§ 229  
 
Information från SBK stab 
 

Sammanträdespunkten utgår då ingen information från stadsbyggnadskontorets 
stab föreligger. 
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§ 230  
 
Verksamhets- och investeringsplan 2023-2025, stadsbyggnads-     
kontoret 
Stbn/2022:33   041  

Sammanfattning 
Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till Verksamhets- och investe-
ringsplan (VIP) 2023-2025.  
Om man jämför samhällsplanerings-/stadsbyggnadsresurser i andra kommuner 
av jämförbar storlek så har stadsbyggnadskontoret en slimmad organisation. In-
strömningen av ärenden och uppdrag är fortsatt hög samtidigt som det finns 
förväntningar på en allt snabbare service/myndighetsutövning. I takt med att 
kommunen växer behöver förvaltningen ett ökat antal medarbetare. För närva-
rande finns det mest akuta behovet inom utvecklings- och trafikavdelningen. 
Föreslagen VIP har anpassats efter ram. Konsekvensen av brist på resurser 
inom utvecklings- och trafikområdet blir att vissa investeringar inte kan ge-
nomföras och att en prioritering mellan att arbeta med befintliga planer eller 
andra uppdrag måste göras. Licenskostnaden för kommunens GIS plattform 
fördelas ut på alla kommunens förvaltningar.  

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-03 
Bilaga, förslag till Verksamhets- och investeringsplan 2023-2025 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Förslag till Verksamhets- och investeringsplan 2023-2025 godkänns 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-06-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Förslag till Verksamhets- och investeringsplan 2023-2025 godkänns 

 
Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna deltar inte i  
beslutet. 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Stadskontorets ekonomiavdelning 
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§ 231  
 
Översiktsplan för Centrala tätorten, Utbyggnadsstrategi 200 000    
invånare 
Stbn/2022:127   212  

Sammanfattning 
Den första etappen av översiktsplan för centrala tätorten, Utbyggnadsstrategi 
200 000 invånare har varit ute för granskning hos samtliga nämnder, partier, 
föreningar och andra intressenter. Granskningsversionen följer Boverkets rikt-
linjer för hur en översiktsplan kan utformas.  

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2022-04-29 
Digitalt kartunderlag  
Planbeskrivning, del 1 och 2, se kommunens hemsida 
Hållbarhetsbedömning, se kommunens hemsida 
Samrådsredogörelse, se kommunens hemsida 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 
Förslag till kommunstyrelsen  

 Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse utgör underlag för stads-
byggnadsnämndens yttrande i remitterat ärende  

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-06-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag med nedanstående tillägg. 

 I övrigt vill stadsbyggnadsnämnden hänvisa till de synpunkter som re-
spektive partigrupp lämnar i remissomgången 

 
Johan Edvardsson yrkar för Sverigedemokraterna avslag på föreslagna ytt-
rande. 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar 
enligt hans eget yrkande. 
 
Protokollsanteckning 
Miljöpartiet lämnar nedanstående protokollsanteckning. 
 
Trots att kommunen har tagit beslut om att inte bygga på jordbruksmark så är 
den visade expansionen av Jönköping bara en utvidgning av befintliga områ-
den. Det kommer skapa problem. Det potentiella område mellan Banarp och 
Tenhult som kan vara en lösning på detta är inte med i planen ens som en lång-
siktig utvidgning. Miljöpartiet beklagar detta ställningstagande. 

https://jonkoping.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=324ee0086c9847e588412301f419b82e&showLayers=Mark_och_vattenanv%C3%A4ndning_granskning_15
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Efter att i många år hävdat att en station för snabbtåg ska finnas i södra Munk-
sjön är det också förvånande att den grova planen för järnvägsinfrastrukturen 
inte är sammankopplad så att man kan åka tåg till den nya stationen. Även om 
trafikverket inte har tagit beslut i frågan måste kommunen ha en idé om hur vi 
vill lösa ett enkelt oh effektivt resande.   
 
Sverigedemokraterna lämnar nedanstående protokollsanteckning. 
 
Det ska tas fram en ny översiktsplan för Jönköping vid namn Utbyggnadsstra-
tegi 200 000 invånare. 232 hektar jordbruksmark (cirka 430 fotbollsplaner i 
storlek) berörs av strategin, varav 52 hektar är jordbruksmark som inte finns i 
några tidigare planprogram. Trots beslutet i fullmäktige 2020 att stoppa exploa-
tering på jordbruksmark, så fortsätter alltså planeringen för fullt att minska lan-
dets och vår kommuns självförsörjning.  
Sverigedemokraterna säger NEJ till det.  

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse utgör underlag för stads-

byggnadsnämndens yttrande i remitterat ärende  
 I övrigt vill stadsbyggnadsnämnden hänvisa till de synpunkter som 

respektive partigrupp lämnar i remissomgången 
 
Reservationer 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

 

Beslutet expedieras till: 
kommunstyrelsen 
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§ 232  
 
Namnärende, Offerkällan i Tahe byter namn till Önskestigen 
Stbn/2022:194   290  

Sammanfattning 
Från fastighetsägare har önskemål inkommit om att byta namnet Offerkällan i 
Tahe. Vägen är belägen söder om Pengabergsvägen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med kartbilaga till stadsbyggnadsnämnden 2022-06-16. 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
- Byta ut namnet till Önskestigen  

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-06-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
- Byta ut namnet till Önskestigen  
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§ 233  
 
Information från översiktlig planering 
 

Sammanträdespunkten utgår då ingen information från översiktlig planering  
föreligger. 
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§ 234  
 
Program för hållbarhet i Jönköpings kommun 
Stbn/2022:151   400  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ledningsutskott gav 2022-02-21 stadskontoret uppdraget att 
ta fram ett samlat hållbarhetsprogram. Syftet med programmet är att skapa en 
gemensam färdväg för kommunens gemensamma hållbarhetsarbete. Genom 
program för hållbarhet i Jönköpings kommun kopplas Agenda 2030, de sty-
rande principerna för mänskliga rättigheter, kommunens Vision 2030 samt na-
tionella och internationella mål för miljö och klimat samman. Programmet har 
även sin utgångspunkt i tidigare fastställda styrdokument. 

Stadsbyggnadsnämnden ser positivt på ett samlat program för hållbarhet i Jön-
köpings kommun. Programmet bör dock förtydligas i hur det ska implemente-
ras i olika förvaltningar. Enligt programmet ska respektive nämnd sätta egna 
mål, aktiviteter och åtgärder utifrån agendamålen. Hur detta arbete ska utföras 
bör förtydligas i programmet, exempelvis genom workshops som leds av håll-
barhetstrategerna. Mål och delmål beskrivs med väldigt varierad detaljerings-
grad, vilket bör ses över.  

Stadsbyggnadskontoret arbetar idag med flera av dessa mål i det löpande arbe-
tet på olika avdelningar/enheter. Om detta arbete ska formaliseras och kun-
skapsnivån samt ambitionsnivån höjas och alla målområden följas upp kontinu-
erligt måste kontoret anställa en processledare som samordnar arbetet mellan 
avdelningar/enheter och kontakter med övriga förvaltningar som berörs av 
samma mål. 

Beslutsunderlag 
Remissversion av Program för hållbarhet i Jönköpings kommun  
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2022-04-28 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Förslag till kommunstyrelsen: 

 Stadsbyggnadskontorets yttrande enligt tjänsteskrivelse 2022-04-28 
godkänns och lämnas till kommunstyrelsen 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-06-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag med nedanstående tilläggsyrkande. 

 I övrigt vill stadsbyggnadsnämnden hänvisa till de synpunkter som re-
spektive partigrupp lämnar i remissomgången 

 
Ann-Marie Dahl yrkar för Kristdemokraterna bifall till förvaltningens förslag 
med nedanstående tilläggsyrkande. 
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- Kristdemokraterna vill poängtera att målet för hållbarhetsarbetet är den 

sociala hållbarheten.  
Medan ekologisk hållbarhet utgör ramarna för jordens resurser, och 
ekonomisk hållbarhet är de medel vi avsätter, måste den sociala hållbar-
heten, i betydelsen goda livsbetingelser och ett väl fungerande vardags-
liv för alla människor vara målet för hållbarhetsarbetet. 

Bengt Regné (M) instämmer Ann-Marie Dahls tilläggsyrkande. 
 
Ordföranden yrkar avslag på Ann-Marie Dahls tilläggsyrkande och finner att 
nämnden avslår detta. 
 
Bengt Regné (M) begär omröstning. 
 
Beslutsordning 
En ja-röst innebär avslag på Ann-Marie Dahls tilläggsyrkande och en nej-röst 
innebär en röst på Ann-Marie Dahls tilläggsyrkande. 
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Omröstning 
OMRÖSTNINGSRESULTAT 

Ledamot Ja Nej 

Anders Samuelsson (C) ordförande x  

Niklas Sigvardsson (S)  x  

Fatime Elezi (S)  x  

Leif Regnér (S)  x  

Marianne Johansson (S)  x  

Jan Sidenvall (L)  x  

Robin Hansson (MP) x  

Thomas Olofsson (KD)   x 

Ann-Marie Dahl (KD)   x 

Bengt Regné (M)  x 

Per Allan Axén (M)  x 

Eric Sjöberg (M)  x 

Johan Edvardsson (SD)   x 

Antal röster 7 6 

 

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

Protokollsanteckning 
Miljöpartiet lämnar nedanstående protokollsanteckning 
 
Miljöpartiet är positiva till att olika dokument om hållbarhet nu har samlats i 
ett. Det blir ett tydligare verktyg på det viset.  
Programmet är ett över övergripande dokument där mål sätts av de olika för-
valtningarna. Miljöpartiet vill uppmana Stadsbyggnadskontoret och Stadsbygg-
nadsnämnden att nu vara modiga och sätta de kraftfulla och tydliga mål som 
behövs för att göra praktisk verklighet av programmet.   
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Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Stadsbyggnadskontorets yttrande enligt tjänsteskrivelse 2022-04-28 

godkänns och lämnas till kommunstyrelsen 
 I övrigt vill stadsbyggnadsnämnden hänvisa till de synpunkter som re-

spektive partigrupp lämnar i remissomgången 
 

Reservationer 
Kristdemokraterna och Moderaterna reserverar till förmån för Ann-Marie 
Dahls tilläggsyrkande. 

 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 235  
 
Information från utvecklings- och trafikavdelningen 
 

Sammanträdespunkten utgår då ingen information från utvecklings- och  
trafikavdelningen föreligger. 
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§ 236  
 
Motion om utökning av antalet parkeringsplatser vid Folketspark i 
Huskvarna, remiss från ks 
Stbn/2022:134   514  

Sammanfattning 
Jan-Ove Lipponen (SD) och Johan Edvardsson (SD) har inkommit med en mo-
tion där de beskriver ett ökat behov av parkeringsplatser vid Folketspark i Hus-
kvarna. 
Stadsbyggnadskontoret föreslår ett mer långsiktigt arbete genom ett förvalt-
ningsövergripande arbete med olika mobilitetsåtgärder, i enlighet med de glo-
bala målen i Agenda 2030. 

Beslutsunderlag 
Motion om utökning av antalet parkeringsplatser vid Folketspark i Huskvarna 
Tjänsteskrivelse 2022-06-08 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Förslag till kommunstyrelsen 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att förvaltningsövergripande ar-
beta med mobilitetsåtgärder för att långsiktigt minska behovet av fler 
parkeringsplatser 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-06-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Johan Edvardsson yrkar för Sverigedemokraterna att motionen ska besvaras till 
kommunstyrelsen enligt följande. 

Attsats 1 Bifall 
Attsats 2 förklaras besvarad med följande motivering: 
Vid beredandet av motionen framkom uppgifter som gör att attsats 2 bör anses 
besvarat. GP betecknat område på detaljplanen visar att ytan får användas en-
dast för parkeringsändamål, vilket det också görs i dagsläget. Detaljplan som är 
upprättad 1963 och antagen 1964 visar inga hinder för att anlägga fler parke-
ringsplatser på angivet område i anslutning till redan befintliga parkeringsplat-
ser. Det ligger helt i linje med nuvarande detaljplans ändamål. Flertalet parke-
ringsplatser tas bort när Sanda gymnasiet bygger ut, vilket skapar en ännu 
större brist. I dagsläget råder stor trafikfara i området då närliggande gator an-
vänds som parkeringsplatser. Till dess att stadsbyggnadskontoret stärkt upp sin 
organisation och får resurser att modifiera äldre detaljplaner finner det sig mer 
lämpligt att stadsbyggnadskontoret delegeras att utreda förutsättningarna till att 
inom en överskådlig tid kunna bevilja ett tillfälligt bygglov, då det enligt stads-
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byggnadskontorets tjänsteskrivelse behöver tas resurser från andra detaljplaner 
om äldre detaljplaner ska ändras och modifieras.  
Med hänvisning till ovan angiven information anses attsats 2 vara besvarad. 

Bengt Regné (M) Thomas Olofsson (KD) instämmer i Johan Edvardssons  
yrkande. 

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

Johan Edvardsson (SD) begär omröstning. 

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

Ledamot Ja Nej 

Anders Samuelsson (C) ordförande x  

Niklas Sigvardsson (S)  x  

Fatime Elezi (S)  x  

Leif Regnér (S)  x  

Marianne Johansson (S)  x  

Jan Sidenvall (L)  x  

Robin Hansson (MP) x  

Thomas Olofsson (KD)   x 

Ann-Marie Dahl (KD)   x 

Bengt Regné (M)  x 

Per Allan Axén (M)  x 

Eric Sjöberg (M)  x 

Johan Edvardsson (SD)   x 

Antal röster 7 6 

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

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att förvaltningsövergripande ar-

beta med mobilitetsåtgärder för att långsiktigt minska behovet av fler 
parkeringsplatser 

Reservationer 
Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna reserverar sig mot 
beslutet. 

Beslutet expedieras till: 
kommunstyrelsen 
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§ 237  
 
Jönköpingsförslag om att göra om Östra torget till en grön oas 
Stbn/2022:148   500  

Sammanfattning 
I ett inkommet Jönköpingsförslag föreslår Camilla Edberg att Östra Torget ska 
göras om från parkeringsplats till en grön oas mitt i stan. Förslaget innefattar 
plantering av stora träd och andra planteringar, sittplatser, lekplats, en skrid-
skobana samt uteserveringsytor för etablerade verksamheter runt torget. 

Beslutsunderlag 
Jönköpingsförslag 2022-04-07 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-03 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Förslag till kommunstyrelsen: 

 Stadsbyggnadskontoret ges i uppdrag att utreda Jönköpings större torg 
och deras olika roller i staden 

 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-06-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Johan Edvardsson yrkar för Sverigedemokraterna avslag på Jönköpings- 
förslaget. 

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

Protokollsanteckning 
Moderaterna lämnar nedanstående protokollsanteckning. 

Förslaget belyser vikten av att fortsatt utveckla stadens miljöer och kvalitéer 
vilket är bra. Vi vill dock vid fortsatt arbete och överväganden påpeka följande. 
Vid nyttjande av tillgängliga resurser såsom parkeringshus samt yt- och gatu-
parkering i kombination med moderna mobilitetslösningar samt flexibel taxe-
sättning möjliggörs också tillgänglighet till stadskärnan för bilburna medbor-
gare liksom de boende i staden som behöver bilen. Det är bilismens miljöpå-
verkan som skall förbättras och inte medborgarnas rörlighet som skall minskas. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Stadsbyggnadskontoret ges i uppdrag att utreda Jönköpings större torg 

och deras olika roller i staden 
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Reservationer 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet med nedanstående motivering. 

Då nuvarande styre är ute efter att försämra/hindra bilismens möjligheter i 
centrum så yrkar Sverigedemokraterna nej till detta. 

Jäv 
Åke Svensson anmäler jäv. 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 238  
 
Medborgarförslag om belysning utmed gångvägen på bron i Ryd 
Stbn/2021:450   512  

Sammanfattning 
Margréth Jansson har 2021-10-12 inkommit med ett medborgarförslag om att 
den ena bron i Ryd ska få gatubelysning på trottoaren. 
Stadsbyggnadskontoret föreslår att förslaget avslås. 

Beslutsunderlag 
- Medborgarförslag, daterat 2021-10-12 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-07 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut:  

- Medborgarförslaget avslås med motivering enligt ärendebeskrivning 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-06-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att ärendet återremit-
teras till förvaltningen för ytterligare handläggning. 

Bengt Regné (M), Thomas Olofsson (KD)och Johan Edvardsson (SD) instäm-
mer i Anders Samuelssons yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
- Ärendet återremitteras till förvaltningen för ytterligare handläggning 

Beslutet expedieras till: 
Margréth Jansson 
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§ 239  
 
Medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan Ryd och Bottnaryd 
Stbn/2021:449   512  

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit om önskemål om att bygga en gång- och 
cykelbana Ryd och Bottnaryd.  
 
Kommunen har möjlighet att lämna förslag till Trafikverket och Regionen om 
vilka cykelvägar vi anser ska prioriteras i den regionala planen. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om att anlägga en gång- och cykelbana mellan Ryd och 
Bottnaryd 
Tjänsteskrivelse 2022-05-18 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
 Stadsbyggnadskontoret föreslår att dialog fortsatt förs med Trafikverket 

och regionen om vilka cykelvägar vi anser ska prioriteras i den regio-
nala planen 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-06-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Protokollsanteckning 
Moderaterna lämnar nedanstående protokollsanteckning 

Vi påpekar vikten för framgång är att kommunen har en tydlig strategi och pri-
oritering inte bara av gång- och cykelvägar som anordnas i helt egen regi utan 
även att ha behovsunderlag klara med en tydlig politisk prioritering inför dia-
log med region och Trafikverket. I utkast till ny regional plan för den statliga 
infrastrukturen 2022-2033 har avsevärda medel avsatts för just cykelvägar i 
stråk längs med statliga läns- och riksvägar och Regeringen har i den nu timade 
beslutade nationella planen för den statliga infrastrukturen avsatt samfinansie-
ringsmedel till betydande belopp. Det är viktigt att därmed kommunen har 
framgång med angelägna objekt i sammanhanget som till exempel Ryd-Bottna-
ryd, Tenhult-Huskvarna och Skärstad-Ölmstad. I sammanhanget bör påpekas 
att kommunen bör påverka att befintligt regelverk bör förändras för att möjlig-
göra anläggandet mer behagfullt än mest närmast vägstråket. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Fortsatt dialog förs med Trafikverket och regionen om vilka cykelvägar vi 

anser ska prioriteras i den regionala planen 
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Beslutet expedieras till: 
Margréth Jansson 
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§ 240  
 
Jönköpingsförslag om att anlägga cykelväg mellan Tenhult och     
Huskvarna 
Stbn/2022:190   512  

Sammanfattning 
Ett Jönköpingsförslag har inkommit om önskemål om att bygga en gång- och 
cykelbana utefter vägen mellan Tenhult och Huskvarna.  
Den aktuella sträckan är statlig väg där kommunen har möjlighet att lämna för-
slag till Trafikverket och Regionen om vilka cykelvägar vi anser ska prioriteras 
i den regionala planen. 
 
Beslutsunderlag 
Jönköpingsförslag om att anlägga en gång- och cykelbana mellan Tenhult och 
Huskvarna 
Tjänsteskrivelse 2022-05-17 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
 Stadsbyggnadskontoret föreslår att dialog fortsatt förs med Trafikverket 

och regionen om vilka cykelvägar vi anser ska prioriteras i den regio-
nala planen 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-06-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Protokollsanteckning 
Moderaterna lämnar nedanstående protokollsanteckning 

Vi påpekar vikten för framgång är att kommunen har en tydlig strategi och pri-
oritering inte bara av gång- och cykelvägar som anordnas i helt egen regi utan 
även att ha behovsunderlag klara med en tydlig politisk prioritering inför dia-
log med region och Trafikverket. I utkast till ny regional plan för den statliga 
infrastrukturen 2022-2033 har avsevärda medel avsatts för just cykelvägar i 
stråk längs med statliga läns- och riksvägar och Regeringen har i den nu timade 
beslutade nationella planen för den statliga infrastrukturen avsatt samfinansie-
ringsmedel till betydande belopp. Det är viktigt att därmed kommunen har 
framgång med angelägna objekt i sammanhanget som till exempel Ryd-Bottna-
ryd, Tenhult-Huskvarna och Skärstad-Ölmstad. I sammanhanget bör påpekas 
att kommunen bör påverka att befintligt regelverk bör förändras för att möjlig-
göra anläggandet mer behagfullt än mest närmast vägstråket. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Fortsatt dialog förs med Trafikverket och regionen om vilka cykelvägar vi 

anser ska prioriteras i den regionala planen 
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Beslutet expedieras till: 
Therese Jerkinger 
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§ 241  
 
Trafikstrategi för Jönköpings kommun 
Stbn/2022:191   510  

Sammanfattning 
Stadsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram 
en ny trafikstrategi för Jönköpings kommun, som kommer ersätta tidigare kom-
munikationsstrategi 2012-02-23 

Beslutsunderlag 
PM Process för framtagande av Trafikstrategi för Jönköpings kommun 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-06-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att förslag på process 
för framtagande av Trafikstrategi för Jönköpings kommun godkänns.   

Bengt Regné (M) instämmer i Anders Samuelssons yrkande. 

Johan Edvardsson yrkar för Sverigedemokraterna enligt nedan. 

2+2 från stadsbyggnadsnämnden. Det är det organ som har fått uppdraget och 
på detta sätt kan flera partier bli representerade. 
Ovan angivna text ändras till: 
En representant från varje parti som finns representerat i Stadsbyggnadsnämn-
den. Det är det organ som har fått uppdraget och på detta sätt kan alla partier 
bli representerade. 
 
Den totala politiska styrgruppen består då av 8 personer (4+4) där  
stadsbyggnadsnämndens ordförande blir sammankallande då den nämnden har 
fått uppdraget. 
Ovan angivna text ändras till: 
Den totala politiska styrgruppen består då av 11 personer (7+4) där  
stadsbyggnadsnämndens ordförande blir sammankallande då den nämnden har 
fått uppdraget. 
 
Motivering: 
Flertalet partier har varit kritiska till tidigare strategier som tagit fram där de 
inte känt sig delaktiga. I ett viktigt dokument som en trafikstrategi som berör 
hela kommunen på många sätt behövs bred förankring. Antalet personer i styr-
gruppen kan behöva ändras utifrån valresultatet i september 2022.  
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar en-
ligt hans eget yrkande. 
 
Johan Edvardsson begär omröstning. 
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Beslutsordning 
En ja-röst innebär en röst på Anders Samuelssons yrkande och en nej-röst inne-
bär en röst på Johan Edvardssons yrkande. 

Omröstning 
OMRÖSTNINGSRESULTAT 

Ledamot Ja Nej 

Anders Samuelsson (C) ordförande x  

Bayda Aldoori (S)  x  

Fatime Elezi (S)  x  

Leif Regnér (S)  x  

Marianne Johansson (S)  x  

Jan Sidenvall (L)  x  

Robin Hansson (MP) x  

Thomas Olofsson (KD)  x  

Ann-Marie Dahl (KD)  x  

Bengt Regné (M) x  

Per Allan Axén (M) x  

Eric Sjöberg (M) x  

Johan Edvardsson (SD)   x 

Antal röster 12 1 

 

Stadsbyggnadsnämnden har alltså med 12 ja-röster mot 1 nej-röst beslutat en-
ligt Anders Samuelssons yrkande. 
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Protokollsanteckning 
Moderaterna lämnar nedanstående protokollsanteckning. 

Vi förbehåller oss möjligheten att vid förändrade politiska majoritetsförhål-
lande i kommunen efter höstens allmänna val att föreslå en annan processord-
ning. Vikten av en transparent, öppen och tydlig process är viktig för alla poli-
tiska partier i kommunfullmäktige men självfallet inte minst för medborgarna. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Förslag på process för framtagande av Trafikstrategi för Jönköpings 

kommun godkänns 

Reservationer 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 
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§ 242  
 
Redovisning av inkomna meddelanden till stadsbyggnadsnämnden  
Stbn/2022:12   000  

Beslutsunderlag 
Redovisning av inkomna meddelanden 2022-06-16 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-06-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att redovisning av inkomna medde-
landen 2022-06-16 godkänns 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Redovisning av inkomna meddelanden 2022-06-16 godkänns 
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§ 243  
 
Redovisning av stadsbyggnadsnämndens delegationsbeslut  
Stbn/2022:13   000  

Beslutsunderlag 
Redovisning av stadsbyggnadsnämndens delegationsbeslut 2022-06-16 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-06-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att redovisning av 
stadsbyggnadsnämndens delegationsbeslut godkänns. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Redovisning av stadsbyggnadsnämndens delegationsbeslut godkänns. 
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§ 244  
 
Information från bygglovavdelningen 
 

Bygglovchef Anna Klahr informerar om nuläget på bygglovavdelningen och 
redovisar förbättringar som skett i och med omorganisation och ökad beman-
ning på avdelningen. 
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§ 245  
 
BERGHEM 1:12 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
BL 2021-001969     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage. 
Fastigheten är belägen cirka 1,3 kilometer sydväst om Skärstads kyrka. Marken 
består främst av skogsmark och platsen är kuperad. Stadsbyggnadsnämnden 
beslutade 2021-10-21 att avslå ansökan om förhandsbesked. Sökande överkla-
gade till Länsstyrelsen som 2022-05-02 beslutade att upphäva beslutet och åter-
förvisa ärendet till stadsbyggnadskontoret för ny handläggning.  

Stadsbyggnadskontoret avstyrker ej ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse    2022-05-30 
Ärendebeskrivning     2022-05-30 
Översiktskarta     2021-08-25 
Fotografi      2021-12-01 
Yttrande      2021-10-10 
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 beviljas med motivering enligt ärendebe-
skrivning  

 Debitering 8 568 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-06-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-

skrivning  
 Debitering 8 568 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

Jäv 
Johan Edvardsson (SD) anmäler jäv. 
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Villkor 
Taket ska utformas i lantlig stil tex som sadeltak och förses med tegelröda 
takpannor, eller med annat som stadsbyggnadsnämnden prövar lämpligt. 

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

Giltighetstid 
Beslutet gäller i två år från den dag då förhandsbeskedet vunnit laga kraft och 
är bindande för stadsbyggnadsnämnden vid den kommande bygglovspröv-
ningen, 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. 
  
Åtgärden kräver tillstånd från markägaren avseende anläggande av ny väg. Du 
som sökande har ansvar för att tillståndet finns innan åtgärden påbörjas. 
  
Tillstånd för enskild VA-anläggning ska sökas hos Miljö- och hälsoskyddskontoret.   
  
Om en ny fastighet ska bildas prövas läget för dess gränser av lantmäterimyndigheten 
i en lantmäteriförrättning. Ansökan om lantmäteriförrättning bör göras så snart som 
möjligt efter att förhandsbesked beviljats och beslutet har fått laga kraft, bifoga 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. 

http://www.jonkoping.se/bygglov
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Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
Grannar med erinran, BERGHEM 1:18 
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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 
inte prövas. 

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

Överklagandet ska innehålla: 

- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange                      
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 

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 246  
 
BOCKAMÅLEN 1:3 Förhandsbesked för nybyggnad av 2 enbo-
stadshus 
BL 2022-000919     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus. Fastighe-
ten är belägen i Bockamålen, cirka 3,5 kilometer nordost om Hakarps kyrka. 
Marken för de två tomterna består främst av kuperad skogsmark samt att det 
mitt på tomt D är en liten dunge. Området har exploaterats kraftigt senaste åren 
och stadsbyggnadskontoret bedömer att det krävs en detaljplan för området för 
framtida exploateringar. 

Stadsbyggnadskontoret avstyrker ej ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse    2022-05-18 
Ärendebeskrivning     2022-05-18 
Översiktskarta     2022-04-19 
Situationsplan/tomtkarta     2022-05-17 
Fotografi Tomt D    2022-04-28 
Fotografi Tomt D    2022-04-28 
Fotografi Tomt D    2022-04-28 
Fotografi Tomt C    2022-04-28 
Fotografi Tomt C. Kuperad    2022-04-28 
Fotografi Tomt C    2022-04-28 
Sammanställning e-tjänst     2022-04-19 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-
skrivning 

 Debitering 8 694 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-06-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-

skrivning 
 Debitering 8 694 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 
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Villkor 
Taket ska utformas i lantlig stil tex som sadeltak och förses med tegelröda 
takpannor, eller med annat som stadsbyggnadsnämnden prövar lämpligt. 

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

Giltighetstid 
Beslutet gäller i två år från den dag då förhandsbeskedet vunnit laga kraft och 
är bindande för stadsbyggnadsnämnden vid den kommande bygglovspröv-
ningen, 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 
8 694 kr. 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

http://www.jonkoping.se/bygglov
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Beslutet expedieras till: 
Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
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Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange                      
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 

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 247  
 
DALA 1:7 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
BL 2022-000963     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Fastigheten är 
belägen i Dala, cirka 3,4 kilometer nordväst om Järsnäs kyrka. Marken som av-
ses bebyggas består av betesmark. Avsedd bebyggelse följer inte bebyggelse-
mönstret i området och placeras avskilt. 

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut är att avslå ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse    2022-05-23 
Ärendebeskrivning     2022-05-23  
Översiktskarta    2022-05-23 
Sammanställning e-tjänst     2022-05-20 
Förenklad nybyggnadskarta    2022-05-05 
Fotografi Betesmark    2022-04-28 
Fotografi      2022-04-28 
Fotografi      2022-04-28 
Sammanställning e-tjänst     2022-04-24 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

 Debitering 8 694 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-06-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att ärendet återremit-
teras för besiktning på plats. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ärendet återremitteras för besiktning på plats. 

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

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange                      
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 

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 248  
 
EKEBERG 6:15 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
BL 2022-000840     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Fastigheten är 
belägen i Ekeberg, utmed riksväg 31/40 och cirka 4,6 kilometer nordväst om 
Rogberga kyrka. Den aktuella platsen är utpekad i översiktsplanen som förtät-
ning/omvandling, utvecklingsområde A6. Sökande har presenterat en bullerut-
redning. 

Sammantaget det bullerutsatta läget samt placeringen inom utvecklingsområdet 
finner stadsbyggnadskontoret att aktuell placering ej är att se som lämplig för 
ytterligare bebyggelse. Förslag till beslut är att avslå ansökan. 

Beslutsunderlag   
Tjänsteskrivelse    2022-05-09 
Ärendebeskrivning     2022-05-09 
Översiktskarta     2022-05-09 
Sammanställning e-tjänst    2022-06-02 
Sammanställning e-tjänst     2022-04-06 
Situationsplan/tomtkarta     2022-04-06 
Planritning      2022-04-06 
Bullerutredning     2022-04-06 
Bullerutredning     2022-04-06 
Bullerutredning     2022-04-06 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

 Debitering 8 694 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-06-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen på ett positivt för-
handsbesked med nedanstående motivering. 

Ansökan avser nybyggnation av enbostadshus. Den sökta platsen ansluter di-
rekt till annan bebyggelse och blir då en del av befintlig samlad bebyggelse.  
Stadsbyggnadsnämnden bedömer därmed inte att denna tillkommande byggna-
tion skulle påverka eventuell framtida detaljplanläggning i närområdet.  
Även om området är bullerstört har sökande genom en bullerutredning visat att 
det är möjligt att uppfylla bullerkraven på den aktuella platsen.  
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Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget att ett positivt förhandsbesked i 
detta fall innebär en lämplig användning av markresurser. 
 
Bengt Regné (M), Thomas Olofsson (KD) och Johan Edvardsson (SD) instäm-
mer Anders Samuelssons yrkande. 
 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ovanstå-
ende yrkande 

 Debitering 8 694 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 
 
Villkor 
Taket ska utformas i lantlig stil tex som sadeltak och förses med tegelröda 
takpannor, eller med annat som stadsbyggnadsnämnden prövar lämpligt. 

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

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

Övriga upplysningar 
Åtgärden får laga kraft tidigast fyra veckor efter att beslutet har annonserats i  
Post- och Inrikes Tidningar.  
  
Ett beviljat förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän 
bygglov sökts och beviljats. I samband med ansökan om bygglov ska kontrollansvarig 
anges.  
  
När du fått ett positiv förhandsbesked måste du ha en dialog med bygglovavdelningen 
om byggnadens utformning, innan du söker bygglov. Byggnader utanför planlagt 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. 

http://www.jonkoping.se/bygglov
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Som sökanden har du skyldighet att begära om eventuell arkeologisk utredning hos 
Länsstyrelsen.  
 

Debitering 
8 694 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 
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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 
inte prövas. 

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

Överklagandet ska innehålla: 

- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange                      
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 

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 249  
 
STORA VÄSTANSJÖ 1:1 Förhandsbesked för nybyggnad av enbo-
stadshus 
BL 2022-000946     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Fastigheten är 
belägen i Stora Västansjö, ca 2,5 km väster om Rogberga kyrka och strax nord-
väst om Rogbergasjön. Marken består av sumpmark samt mindre träd och 
buskage. Den aktuella platsen har prövats i tidigare ansökan om förhandsbe-
sked. Sökande har inkommit med en geoteknisk undersökning. Granne har 
framfört erinran mot åtgärden. 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att ansökan kan beviljas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse    2022-05-10 
Ärendebeskrivning     2022-05-10 
Översiktskarta 1:5000    2022-04-20 
Översiktskarta     2022-04-20 
Geoteknisk undersökning PM 1   2022-04-20 
Geoteknisk undersökning M U R   2022-04-20 
Ansökan      2022-04-20 
Fotografi      2022-04-20 
Produktinformation     2022-04-20 
Situationsplan/tomtkarta     2022-04-20 
Situationsplan/tomtkarta     2022-04-20 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-
skrivning 

 Debitering 8 694 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 
 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-06-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-

skrivning 
 Debitering 8 694 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 
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Villkor 
Taket ska utformas i lantlig stil tex som sadeltak och förses med tegelröda 
takpannor, eller med annat som stadsbyggnadsnämnden prövar lämpligt. 

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

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

Övriga upplysningar 
Åtgärden får laga kraft tidigast fyra veckor efter att beslutet har annonserats i  
Post- och Inrikes Tidningar.  
  
Ett beviljat förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän 
bygglov sökts och beviljats. I samband med ansökan om bygglov ska kontrollansvarig 
anges.  
  
När du fått ett positiv förhandsbesked måste du ha en dialog med bygglovavdelningen 
om byggnadens utformning, innan du söker bygglov. Byggnader utanför planlagt 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 
8 694 kr. 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

http://www.jonkoping.se/bygglov
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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, STORA VÄSTANSJÖ 1:5 
  
Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
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Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange                      
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 

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 250  
 
VRIXLÖSA 4:32 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
/fritidshus 3 st tomter 
BL 2022-001084     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus/fritidshus. 
Fastigheten är belägen i Vrixlösa, cirka 550 meter söder om Kumlaby kyrka på 
Visingsö. Marken består av jordbruksmark(åkermark) och är relativt plan. Plat-
sen har prövats i tidigare ärende om förhandsbesked och beslut om positivt för-
handsbesked fattades av stadsbyggnadsnämnden 2017-03-23. Ärendet överkla-
gades av grannar. Länsstyrelsen beslutade att avvisa överklagandena. Grannar 
har framfört erinran mot den föreslagna åtgärden. 

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut är avslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse    2022-05-12 
Ärendebeskrivning     2022-05-12  
Översiktskarta     2022-05-12 
Yttrande     2022-05-31 
Yttrande     2022-05-31 
Remissvar     2022-05-31 
Remissvar     2022-05-29 
Yttrande inför nämnd     2022-05-19 
Remissvar     2022-05-15 
Brev      2022-05-06 
Ansökan      2022-05-06 
Brev      2022-05-06 
Situationsplan/tomtkarta     2022-05-06 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

 Debitering 8 694 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-06-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen yrkar på ett positivt 
förhandsbesked med nedanstående motivering. 
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Ansökan avser nybyggnation av tre enbostadshus. 
Samma ansökan som nu behandlades av Stadsbyggnadsnämnden 2017-03-23 
där beslut togs om positivt förhandsbesked. Det beslutet överklagades till Läns-
styrelsen som 2017-06-22 beslutade att avslå överklagandet. I domen står föl-
jande att läsa. ”Länsstyrelsen, som har besökt platsen, bedömer att det inte är 
fråga om sådan brukningsvärd jordbruksmark som gör att marken inte är lämp-
lig för att bebyggas. Den tänkta åtgärden kan således inte anses påverka jord- 
och skogsbrukets bedrivande på ön.” 
Länsstyrelsens dom vann laga kraft och en avstyckning av de tre fastigheterna 
gjordes också av Lantmäterimyndigheten i Jönköpings kommun 2018-02-21. 
Dock har ansökan om bygglov inte inkommit inom den tid då förhandsbeske-
det varit giltigt. Därav kommer nu en förnyad ansökan om förhandsbesked. 
Stadsbyggnadsnämnden gör bedömningen att det inte finns skäl för nämnden 
att överväga någon annan syn på jordbruksmarken i ärendet när en högre in-
stans i form av Länsstyrelsen så tydligt tagit ställning i frågan. Något annan re-
levant skäl för att avslå ansökan om förhandsbesked bedöms heller inte finnas. 
Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget att ett positivt förhandsbesked i 
detta fall innebär en lämplig användning av markresurser. 
 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ovanstå-
ende yrkande 

 Debitering 8 694 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 
 
Villkor 
Taket ska utformas i lantlig stil tex som sadeltak och förses med tegelröda 
takpannor, eller med annat som stadsbyggnadsnämnden prövar lämpligt. 

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

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

Övriga upplysningar 
Åtgärden får laga kraft tidigast fyra veckor efter att beslutet har annonserats i  
Post- och Inrikes Tidningar.  
  
Ett beviljat förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän 
bygglov sökts och beviljats. I samband med ansökan om bygglov ska kontrollansvarig 
anges.  
  
När du fått ett positiv förhandsbesked måste du ha en dialog med bygglovavdelningen 
om byggnadens utformning, innan du söker bygglov. Byggnader utanför planlagt 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 
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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 
8 694 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, 
VRIXLÖSA 4:16, 
VRIXLÖSA 4:19, 
VRIXLÖSA 1:11. 
  
Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
 

  

http://www.jonkoping.se/bygglov
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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 
inte prövas. 

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

Överklagandet ska innehålla: 

- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange                      
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 

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se


JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-06-16 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

§ 251  
 
ÖSTANVINDEN 15 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostads-
hus 
BL 2022-001213     

Ärendet utgår från dagens sammanträde på sökandes begäran. 

  

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-06-16 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

§ 252  
 
BOSGÅRD 2:2 Strandskyddsdispens för nybyggnad av toalett-  
byggnad 
BL 2022-001128     

Sammanfattning 
Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av toalettbyggnad om 22,4 
m2. Fastigheten är belägen vid rastplats Vistakulle, utmed södergående riktning 
av E4, cirka 7,1 kilometer sydväst om Skärstads kyrka. Marken mellan fastig-
heten och vattenlinjen består främst av en rastplats med sittbänkar, en häck 
samt en skarp sluttning ner mot vattenlinjen. 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att strandskyddsdispens kan beviljas för åtgär-
den. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse    2022-05-12 
Ärendebeskrivning     2022-05-12 
Översiktskarta     2022-05-12 
Sammanställning e-tjänst     2022-05-11 
Situationsplan/tomtkarta     2022-05-11 
Situationsplan/tomtkarta     2022-05-11 
Fasad/plan/sektionsritning     2022-05-11 
Karta      2022-05-11 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av toalettbyggnad be-
viljas. Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 1 miljöbalken 
(1998:808), området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det 
saknar betydelse för strandskyddets syften, samt 7 kap. 18 c § punkt 5, 
området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt in-
tresse som inte kan tillgodoses utanför området. 

 Den yta som får tas i anspråk är begränsad till toalettbyggnadens yta på 
mark. 

 Debitering 5 796 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-06-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-06-16 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av toalettbyggnad be-
viljas. Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 1 miljöbalken 
(1998:808), området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det 
saknar betydelse för strandskyddets syften, samt 7 kap. 18 c § punkt 5, 
området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt in-
tresse som inte kan tillgodoses utanför området. 

 Den yta som får tas i anspråk är begränsad till toalettbyggnadens yta på 
mark. 

 Debitering 5 796 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
 
Giltighetstid 
Beviljat tillstånd enligt miljöbalken upphör att gälla om åtgärden inte har på-
börjats inom två år eller avslutats inom fem år från dagen då beslutet fått laga 
kraft.  
Länsstyrelsen kan överpröva beslutet. Sökanden bör därför avvakta utgången 
av tiden för överprövning - tre veckor - räknas från dagen då kommunens dis-
pensbeslut inkommer till länsstyrelsen. 
 
Övriga upplysningar 
Åtgärden är bygglovspliktig och startbesked krävs innan åtgärden får påbörjas.  

Ansökan om bygglov handläggs i ett separat ärende med diarienummer BL 
2022-1130. 

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

Debitering 
5 796 kr. 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-06-16 

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 
inte prövas. 

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

Överklagandet ska innehålla: 

- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange                      
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 

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se


JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-06-16 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

§ 253  
 
FINNARP 1:7 Strandskyddsdispens för nybyggnad av komplement-
byggnad 
BL 2022-000720     

Sammanfattning 
Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad 
om ca 11 m2. Fastigheten är belägen i området Finnarp, cirka 7 kilometer öst 
om Ölmstads kyrka. På fastigheten finns det en huvudbyggnad samt två kom-
plementbyggnader. Mellan den föreslagna placeringen och vattenlinjen finns 
det en passage. 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att strandskyddsdispens kan lämnas för åtgär-
den. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse    2022-05-25 
Ärendebeskrivning     2022-05-25 
Översiktskarta     2022-05-25 
Situationsplan/tomtkarta     2022-05-24 
Fotografi      2022-03-31 
Fotografi      2022-03-31 
Fotografi      2022-03-31 
Fotografi      2022-03-31 
Fotografi      2022-03-31 
Sammanställning e-tjänst     2022-03-28 
Fotografi      2022-03-28 
Situationsplan/tomtkarta     2022-05-25 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

 Den yta som får tas i anspråk som tomt är fastighetens landareal, se si-
tuationsplan 2022-05-25. 

 Debitering 5 796 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-06-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 
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Utdragsbestyrkande 

 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbygg-

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

 Den yta som får tas i anspråk som tomt är fastighetens landareal, se si-
tuationsplan 2022-05-25. 

 Debitering 5 796 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
 
Giltighetstid 
Beviljat tillstånd enligt miljöbalken upphör att gälla om åtgärden inte har på-
börjats inom två år eller avslutats inom fem år från dagen då beslutet fått laga 
kraft.  
Länsstyrelsen kan överpröva beslutet. Sökanden bör därför avvakta utgången 
av tiden för överprövning - tre veckor - räknas från dagen då kommunens dis-
pensbeslut inkommer till länsstyrelsen. 
 
Övriga upplysningar 
Åtgärden är anmälningspliktig och startbesked krävs innan åtgärden får påbör-
jas.  

Du som sökande har ansvar för att ansökan om anmälan 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 
5 796 kr. 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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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 
inte prövas. 

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

Överklagandet ska innehålla: 

- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange                      
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 

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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Utdragsbestyrkande 

 

§ 254  
 
GRANMARK 4:4 Strandskyddsdispens för ändrad användning av 
komplementbyggnad 
BL 2022-001227     

Sammanfattning 
Ansökan gäller strandskyddsdispens för ändrad användning av komplement-
byggnad till gäststuga. Befintlig byggnad ligger öster om huvudbyggnaden och 
längre från strandlinjen än huvudbyggnaden. Största delen av fastigheten om-
fattas av strandskyddsområdet för Röttle ån och fastigheten upplevs som privat 
tomt och redan har tagits i anspråk.  

Stadsbyggnadskontoret bedömer att det finns skäl särskilda att bevilja en 
strandskyddsdispens. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2022-05-24 
Ärendebeskrivning   2022-05-24 
Tomtkarta    2022-06-08 
Översiktskarta  2022-05-24 
Fasadritning    2022-05-23 
Marksektionsritning   2022-05-23 
Fotografi    2022-05-23 
Situationsplan/tomtkarta   2022-04-04 
Sammanställning e-tjänst   2022-05-23 
Planritning    2022-05-23 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om strandskyddsdispens för ändrad användning av komple-
mentbyggnad beviljas, med stöd av 7 kap. 18 c § punkt 1 Miljöbalken 
då området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften.  

 Området som markerats på den till nämndens beslut bifogade tomt-
platskarta daterad 2022-06-08 får anses vara ianspråktaget som tomt-
plats. 

 Debitering 2898 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-06-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 
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Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om strandskyddsdispens för ändrad användning av komple-

mentbyggnad beviljas, med stöd av 7 kap. 18 c § punkt 1 Miljöbalken 
då området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften.  

 Området som markerats på den till nämndens beslut bifogade tomt-
platskarta daterad 2022-06-08 får anses vara ianspråktaget som tomt-
plats. 

 Debitering 2898 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige  
 
Giltighetstid 
Beviljat tillstånd enligt miljöbalken upphör att gälla om åtgärden inte har på-
börjats inom två år eller avslutats inom fem år från dagen då beslutet fått laga 
kraft.  
Länsstyrelsen kan överpröva beslutet. Sökanden bör därför avvakta utgången 
av tiden för överprövning - tre veckor - räknas från dagen då kommunens dis-
pensbeslut inkommer till länsstyrelsen. 

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

Ansökan om bygglov handläggs i ett separat ärende med diarienummer 2022-
811. 

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

Debitering 
2 898 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 
inte prövas. 

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

Överklagandet ska innehålla: 

- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange                      
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 

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 255  
 
GRÄNNA-BJÖRSTORP Strandskyddsdispens för nybyggnad av 
förråd 
BL 2022-000489     

Sammanfattning 
Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av förråd om 6,5 m2. Fas-
tigheten är belägen i Björstorp/Reaby, cirka 6 kilometer nordost om Ölmstads 
kyrka. Marken mellan fastigheten och strandlinjen består främst av vildvuxen 
skogsmark som är kuperad samt en slät yta närmast vattenlinjen där det finns 
möjlighet att lägga i båtar i sjön.  

Stadsbyggnadskontoret bedömer att strandskyddsdispens kan beviljas för åtgär-
den. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2022-05-09 
Ärendebeskrivning    2022-05-09 
Översiktskarta    2022-05-09 
Fotografi     2022-03-17 
Fotografi     2022-03-17 
Sammanställning e-tjänst    2022-03-12 
Fasadritning     2022-03-12 
Sammanställning e-tjänst    2022-02-26 
Karta     2022-02-26 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av förråd beviljas. 
Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 3 Miljöbalken (1998:808), 
området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid 
vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området. 

 Den yta som får tas i anspråk är begränsad till förrådets yta på mark. 
 Debitering 5 796 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-06-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 
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Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av förråd beviljas. 

Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 3 Miljöbalken (1998:808), 
området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid 
vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området. 

 Den yta som får tas i anspråk är begränsad till förrådets yta på mark. 
 Debitering 5 796 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige.  

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

Du som sökande har ansvar för att ansökan om anmälan 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 
5 796 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 
inte prövas. 

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

Överklagandet ska innehålla: 

- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange                      
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 

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 256  
 
KAXHOLMEN 6:140 Strandskyddsdispens för nybyggnad av 
brygga 
BL 2022-000588     

Sammanfattning 
Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga. Fastigheten är 
belägen i Kaxholmen, vid Hunnerydsbadet cirka 4,6 kilometer sydväst om 
Skärstads kyrka. Platsen är en offentlig badplats och ingen brygga finns i dags-
läget på platsen. Stadsbyggnadskontoret bedömer att en brygga på platsen 
skulle leda till en ökad tillgänglighet till vattnet utan att begränsa möjligheten 
att färdas fritt utmed vattenlinjen. 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att dispens kan beviljas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse    2022-05-09 
Ärendebeskrivning     2022-05-09 
Översiktskarta     2022-05-09 
Reviderad situationsplan     2022-04-25 
Situationsplan/tomtkarta     2022-03-23 
Fasadritning      2022-03-23 
Sammanställning e-tjänst     2022-03-11 
Situationsplan/tomtkarta     2022-03-11 
Situationsplan/tomtkarta brygga   2022-04-25 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga beviljas. 
Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 3 Miljöbalken (1998:808), 
behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet 
och behovet inte kan tillgodoses utanför området. 

 Den yta som får tas i anspråk är begränsad till bryggans yta på mark. 
 Debitering 5 796 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-06-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 
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Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga beviljas. 

Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 3 Miljöbalken (1998:808), 
behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet 
och behovet inte kan tillgodoses utanför området. 

 Den yta som får tas i anspråk är begränsad till bryggans yta på mark. 
 Debitering 5 796 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

 
Giltighetstid 
Beviljat tillstånd enligt miljöbalken upphör att gälla om åtgärden inte har på-
börjats inom två år eller avslutats inom fem år från dagen då beslutet fått laga 
kraft.  
Länsstyrelsen kan överpröva beslutet. Sökanden bör därför avvakta utgången 
av tiden för överprövning - tre veckor - räknas från dagen då kommunens dis-
pensbeslut inkommer till länsstyrelsen. 
 
Övriga upplysningar 
Åtgärden är bygglovspliktig 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 
5 796 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 
inte prövas. 

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

Överklagandet ska innehålla: 

- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange                      
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 

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 257  
 
RIDDERSBERG 1:18 Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbo-
stadshus 
BL 2022-000579     

Sammanfattning 
Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus. Fastighe-
ten är belägen i västra delen av Rogberga intill Rogbergasjön, cirka 500 meter 
väster om Rogberga kyrka. På platsen i dag finns en komplementbyggnad med 
en tomtplats på den ytan som byggnaden upptar. Stadsbyggnadskontorets ut-
omplansgrupp har besiktat platsen och bedömer att dispens ej kan medges och 
ansökan därför ska avslås. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse    2022-05-16 
Ärendebeskrivning     2022-05-16 
Översiktskarta     2022-05-16 
Sammanställning e-tjänst    2022-05-31 
Övrigt     2022-05-31 
Situationsplan/tomtkarta    2022-05-31 
Situationsplan/tomtkarta    2022-05-31 
Utlåtande kontrollansvarig    2022-05-31 
Utlåtande kontrollansvarig    2022-05-31 
Fasad/plan/sektionsritning     2022-04-21 
Fotografi      2022-04-21 
Fotografi      2022-04-21 
Fotografi      2022-04-21 
Situationsplan/tomtkarta     2022-04-21 
Övrigt      2022-04-21 
Övrigt      2022-04-21 
Sammanställning e-tjänst     2022-03-10 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus av-
slås med stöd av 7 kap. 18 c § Miljöbalken (1998:808) med motivering 
enligt ärendebeskrivning. 

 Debitering 5 796 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-06-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 
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Bengt Regné yrkar för Moderaterna att strandskyddsdispens medges med 
nedanstående motivering. 

I handlingarna medföljande kartmaterial framgår att område för nu sökt strand-
skyddsdispens ingår i av länsstyrelsen tidigare angiven tomtplatsavgränsning. 
Därmed anser stadsbyggnadsnämnden att strandskyddsdispens ska beviljas då 
området för närvarande inte är tillgänglig för allmänheten utan ingår i tomtplat-
sen. Vid besiktning på plats av stadsbyggnadsnämnden framgår tydligt att sökt 
område ingår i nuvarande hemfridszon.  

Johan Edvardsson SD) och Thomas Olofsson (KD) instämmer i Bengt Regnés 
yrkande. 

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

Bengt Regné (M) begär omröstning. 

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

Ledamot Ja Nej 

Anders Samuelsson (C) ordförande x  

Bayda Aldoori (S)  x  

Fatime Elezi (S)  x  

Leif Regnér (S)  x  

Marianne Johansson (S)  x  

Jan Sidenvall (L)  x  

Robin Hansson (MP) x  

Thomas Olofsson (KD)   x 

Ann-Marie Dahl (KD)   x 

Bengt Regné (M)  x 

Per Allan Axén (M)  x 

Eric Sjöberg (M)  x 

Johan Edvardsson (SD)   x 

Antal röster 7 6 

 

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

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus av-

slås med stöd av 7 kap. 18 c § Miljöbalken (1998:808) med motivering 
enligt ärendebeskrivning. 

 Debitering 5 796 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

Reservationer 
Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot 
beslutet. 
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Debitering 
5 796 kr. 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange                      
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 

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 258  
 
RÖTTLE 1:4 Strandskyddsdispens för nybyggnad av garage 
BL 2022-001185     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av garage om 
ca 30 m2 BTA (bruttoarea).  

Fastigheten är belägen i södra delen av Röttle, ca 60-90 m från Röttleån. Fas-
tigheten är belägen i utkanten av strandskyddsområdet, och endast den västra 
delen av fastigheten omfattas av strandskyddet. Tomten är delvis sluttande och 
omges i väster av ett staket, och i övriga väderstreck av gårdsbyggnaderna och 
till viss del även av vegetation.   

Stadsbyggnadskontoret bedömer att strandskyddsdispens kan beviljas för åtgär-
den.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2022-05-24 
Ärendebeskrivning    2022-05-24 
Översiktskarta   2022-05-23 
Situationsplan/tomtkarta    2022-05-13 
Fasadritning     2022-05-13 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

 Den yta som får tas i anspråk är begränsad till garagets yta på mark. 
 Debitering 2 898 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-06-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av  

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

 Den yta som får tas i anspråk är begränsad till garagets yta på mark. 
 Debitering 2 898 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
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Giltighetstid 
Beviljat tillstånd enligt miljöbalken upphör att gälla om åtgärden inte har på-
börjats inom två år eller avslutats inom fem år från dagen då beslutet fått laga 
kraft.  
Länsstyrelsen kan överpröva beslutet. Sökanden bör därför avvakta utgången 
av tiden för överprövning - tre veckor - räknas från dagen då kommunens dis-
pensbeslut inkommer till länsstyrelsen. 
 
Övriga upplysningar 
Åtgärden är bygglovpliktig och startbesked krävs innan åtgärden får påbörjas.  
 
Ansökan om bygglov handläggs i ett separat ärende med diarienummer 2021-
2287. 

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

Debitering 
2 898 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 
inte prövas. 

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

Överklagandet ska innehålla: 

- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange                      
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 

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 259  
 
UNNARYD 1:26 Strandskyddsdispens för tillbyggnad av förskola 
BL 2022-001144     

Sammanfattning 
Ansökan avser strandskyddsdispens för tillbyggnad av förskola om cirka 325 
m2. Fastigheten är belägen i Unnaryd, cirka 1,8 kilometer ost sydost om Norra 
Unnaryds kyrka. Marken mellan fastigheten och vattenlinjen består främst av 
en väg, tomtmark samt ett mindre skogsparti. Fastighetens landareal inom 
strandskyddat område bedöms vara ianspråktaget. 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att strandskyddsdispens kan beviljas för åtgär-
den. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse    2022-05-16 
Ärendebeskrivning     2022-05-16 
Översiktskarta     2022-05-16 
Sammanställning e-tjänst     2022-05-13 
Situationsplan/tomtkarta     2022-05-13 
Planritning      2022-05-13 
Fasadritning Nordost Sydost Sydväst   2022-05-13 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

 Den yta som får tas i anspråk som tomt är markerad på bilaga Tomt-
platsavgränsning 2022-06-01. 

 Debitering 5 796 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-06-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 
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Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av förskola beviljas. 

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

 Den yta som får tas i anspråk som tomt är markerad på bilaga Tomt-
platsavgränsning 2022-06-01. 

 Debitering 5 796 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 
 
Giltighetstid 
Beviljat tillstånd enligt miljöbalken upphör att gälla om åtgärden inte har på-
börjats inom två år eller avslutats inom fem år från dagen då beslutet fått laga 
kraft.  
Länsstyrelsen kan överpröva beslutet. Sökanden bör därför avvakta utgången 
av tiden för överprövning - tre veckor - räknas från dagen då kommunens dis-
pensbeslut inkommer till länsstyrelsen. 
 
Övriga upplysningar 
Åtgärden är bygglovspliktig och startbesked krävs innan åtgärden får påbörjas.  

Ansökan om bygglov handläggs i ett separat ärende med diarienummer BL 
2022-1098. 

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

Debitering 
5 796 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 
inte prövas. 

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

Överklagandet ska innehålla: 

- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange                      
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 

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se


JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-06-16 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

§ 260  
 
ANGERDSHESTRA 1:11 Rivningslov samt nybyggnad av               
tvåfamiljshus samt komplementbyggnad 
BL 2022-000134     

Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för rivning samt nybyggnad av tvåfamiljshus samt 
komplementbyggnad. Fastigheten är belägen i Angerdshestra, cirka 50 meter 
väster om Angerdshestra kyrka. Fastigheten ligger inom strandskyddat område. 
Stadsbyggnadsnämnden har beviljat strandskyddsdispens 2022-03-10. Fastig-
heten ingår i Angerdshestra kyrkby som är utpekad som ett särskilt värdefullt 
kulturmiljöområde i gällande översiktsplan för Jönköpings kommun. Den aktu-
ella huvudbyggnaden(f.d. lärarbostaden) är även utpekad i kommunens pro-
gram för kulturminnesvård, antagen av kommunfullmäktige 1989-09-28. 

Förslaget innebär att ett nytt tvåfamiljshus i ett plan uppförs på samma plats 
som tidigare huvudbyggnad. Den nya byggnadens utformning avviker från om-
rådets övriga byggnader och bedöms inte ha en lämplig utformning sett till de 
höga kulturmiljövärdena på platsen. Byggnaden bedöms ha avvikande volym, 
proportioner samt detaljrikedom som tidigare byggnad (f.d. lärarbostaden) och 
bedöms inte anpassats tillräckligt till områdets höga kulturmiljövärden. 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att bygglov ej kan beviljas för nybyggnad av 
enbostadshus. Förslag till beslut är att avslå bygglovsansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse    2022-05-09 
Ärendebeskrivning     2022-05-09 
Översiktskarta     2022-05-09 
Planritning      2022-04-29 
Övrigt      2022-03-17 
Fasadritning      2022-03-17 
Situationsplan/tomtkarta     2022-01-20 
Ansökan      2022-01-20 
Sammanställning e-tjänst     2022-01-19 
Skrivelse      2022-04-21 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning. 
 Ansökan om rivningsanmälan avvisas med motivering enligt ärendebe-

skrivning. 
 Debitering 14 490 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
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STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-06-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att ärendet återremit-
teras till förvaltningen för ytterligare dialog med sökanden och att beslutet där-
efter får tas av förvaltningen på delegation 
 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ärendet återremitteras för ytterligare dialog med sökanden 
 Beslut om bygglov får därefter tas av förvaltningen på delegation 

 
Jäv 
Åke Svensson anmäler jäv. 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Sökande 
Fastighetsägare 
Kontrollansvarig 
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§ 261  
 
BJÄLLEBÄCK 4:5 Bygglov för nybyggnad av gäststuga 
STBN 2019-001251     

Sammanfattning 
Fastighetsägaren har inkommit med ansökan om bygglov i efterhand för gäst-
stuga i nära anslutning till fastighetsgräns. Det har för samma byggnad sedan 
tidigare ansökts bygglov för tillbyggnad av befintlig komplementbyggnad. 
MÖD (P 3634-18) har fastställt nämndens beslut att avslå den ansökan. 
 
Denna ansökan avser hela byggnaden och inte tillbyggnaden som avgjorts i 
ovan nämnda dom. 
 
Gäststugan ligger betydligt närmare än de 4,5 meter vilket medför att den inte 
skulle kunna vara bygglovsbefriad. Den närmast berörda grannen, Ingvar 
Karlsson, har hörts och han ger inte medgivande till en sådan byggnation.  
 
Beslutsunderlag 
Bilaga Översikt 1000    2022-04-01 
Bilaga Översikt 30000    2022-04-01 
Bilaga Definition småskalig bebyggelse   2022-04-01 
Protokoll Tjänsteanteckningar tillsynsbesök 2019-12-05 2020-03-04 
Fotografi Fotografier från 2002   2019-06-01 
Mark- Miljööverdomstolen MÖD Dom P 3634-18  2019-02-18 
Planritning 3 st från sökande   2018-05-24 
Fotografi Foton uppbyggnad   2018-05-14 
Grannyttrande Aranäs 1:4 Doverby E o M  2017-05-12 
Grannyttrande Aranäs 3:1 Karlsson A o I  2017-05-09 
Grannyttrande Aranäs 4:1, Ewa o Folke Dahlqvist  2017-05-08 
Tjänstebrev Till Grannar    2017-05-03 
Ansökan      2019-06-01 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning 
– Debitering 2 900kr 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-06-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 
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Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning 
– Debitering 2 900kr 

 
Debitering 
2 900 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange                      
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 

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 262  
 
HAKARPS-FAGERSLÄTT 1:187 Bygglov för tillbyggnad av         
enbostadshus 
BL 2022-000414     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om  bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, förläng-
ning av befintlig balkong om 17,6 m² OPA (öppenarea).  

Förslaget strider mot detaljplanen då balkongen placeras på punktprickad mark, 
dvs mark som inte får bebyggas, överstiger byggrätten med 40 m² samt place-
ras närmare än 4,5 m (3,7 m). Därför föreslår Stadsbyggnadskontoret att ansö-
kan avslås. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2022-05-23 
Ärendebeskrivning  2022-05-23 
Sammanställning e-tjänst   2022-02-20 
Yttrande   2022-04-03 
Situationsplan/tomtkarta   2022-02-20 
Planritning Övre plan  2022-02-20 
Planritning Bottenplan  2022-02-20 
Fasadritning Söder  2022-02-20 
Fasadritning Väster  2022-02-20 
Fasadritning Norr  2022-02-20 
Yttrande   2022-06-05 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning. 
 Debitering 1 252 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-06-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Bengt Regné yrkar för Moderaterna att bygglov beviljas enligt ansökan. 

Johan Edvardsson (SD) och Thomas Olofsson (KD) instämmer i Bengt Regnés  
yrkande. 

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar 
enligt hans eget yrkande. 
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Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning. 
 Debitering 1 252 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige  

Reservationer 
Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot 
beslutet. 

Debitering 
1 252 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 
inte prövas. 

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

Överklagandet ska innehålla: 

- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange                      
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 

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 263  
 
HYMNEN 2 Bygglov för fasadändring av flerfamiljshus (nya         
takfönster) 
BL 2022-000914     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om fasadändring av flerbostadshus. Fasadändringen i 
sig innebär att 9 st takfönster installeras i takfallet vänt mot gatan. 

Byggnaden har klassats som särskilt värdefull byggnad och får inte förvanskas, 
enligt 8 kap 13 § plan- och bygglagen (2010:900). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2022-05-24 
Ärendebeskrivning   2022-05-24 
Översiktskarta  2022-05-24 
Sammanställning e-tjänst   2022-04-14 
Situationsplan/tomtkarta   2022-04-14 
Planritning Plan 2  2022-04-14 
Fasadritning Nordost + Sydost 2022-04-14 
Plan- och sektionsritning Vindsplan 2022-04-14 
Perspektivritning   2022-04-14 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning. 
 Debitering 1 391 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-06-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att bygglov beviljas 
med nedanstående motivering. 

Ansökan avser fasadändring av flerfamiljshus genom nya takfönster. 
Då den ansökta åtgärden inte avser takkupor utan takfönster gör Stadsbygg-
nadsnämnden bedömningen att åtgärden kan utföras med försiktighet utan att 
förvanska den ursprungliga byggnaden och kvarteret som helhet. 
Stadsbyggnadsnämnden bedömer att befintlig åtgärd i detta fall kan tillåtas. 
Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget att bygglov kan beviljas för den 
sökta åtgärden. 
 
Bengt Regné (M) och Thomas Olofsson (KD) instämmer i Anders Samuels-
sons yrkande. 
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Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Bygglov beviljas enligt ansökan med motivering enligt ovanstående    

yrkande. 
 Debitering 2550 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

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

Övriga upplysningar 
Byggherren ansvarar för att åtgärden följer kraven i plan- och bygglagstift-
ningen. 

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

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

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

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

Debitering 
2 550 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

  
Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
  
Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
 

  

https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-MEDD
https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-MEDD
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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 
inte prövas. 

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

Överklagandet ska innehålla: 

- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange                      
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 

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 264  
 
KRONAN 11 Bygglov för tillbyggnad av samt inglasning av           
balkonger flerfamiljshus 
BL 2022-000896     

Sammanfattning 
Bygglov för tillbyggnad samt inglasning av balkonger till flerbostadshus 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse    2022-05-11 
Ärendebeskrivning     2022-05-11 
Översiktskarta    2022-05-11 
Lägenhetsförteckning    2022-05-11  
Sammanställning e-tjänst     2022-04-12 
Situationsplan/tomtkarta     2022-04-12 
Plan-, fasadritning, sit.plan Hus D, sydost  2022-04-12 
Plan-, fasadritning, sit.plan Hus D, nordväst   2022-04-12 
Planritning sitplan, Hus E    2022-04-12 
Planritning sitplan, Hus F    2022-04-12 
Fasadritning och situationsplan Hus E   2022-04-12 
Fasadritning Hus E    2022-04-12 
Fasadritning och situationsplan Hus F   2022-04-12 
Fasadritning och situationsplan Hus F   2022-04-12 
Beskrivning      2022-04-12 
Fotomontage     2022-04-12 
Yttrande     2022-05-31 

Stadsbyggandskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning. 
 Debitering 3 339 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-06-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att ärendet återremit-
teras till förvaltningen för ytterligare dialog med sökande gällande utform-
ningen. 

Bengt Regné (M) instämmer i Anders Samuelssons yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ärendet återremitteras till förvaltningen för ytterligare dialog med  

sökanden gällande utformning. 
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Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange                      
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 

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 265  
 
HÄLSAN 5 Bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus (55 lägenheter) 
STBN/2021:13061     

Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av flerbostadshus innehållande 55 styc-
ken lägenheter. Fastigheten är centralt placerad i Jönköping stad, intill Lasa-
rettsparken och cirka 280 meter söder om Sofiakyrkan. Totalt uppförs 55 styc-
ken lägenheter i storlekar mellan 28 m2 och 153 m2. Byggnadens utformning 
blir smalare vid två tillfällen för att knyta an till övriga byggnadshöjder i områ-
det. 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att bygglov kan beviljas för åtgärden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse    2022-05-25 
Ärendebeskrivning     2022-05-25 
Översiktskarta     2022-05-25 
Utlåtande kontrollansvarig Sakkunnig tillgänglighet  2022-05-23 
Fasadritning      2022-05-23 
Fasadritning      2022-05-23 
Fasadritning      2022-05-23 
Sektionsritning     2022-05-23 
Sektionsritning     2022-05-23 
Planritning      2022-05-23 
Planritning      2022-05-23 
Planritning      2022-05-23 
Planritning      2022-05-23 
Planritning      2022-05-23 
Planritning      2022-05-23 
Planritning      2022-05-23 
Planritning      2022-05-23 
Planritning      2022-05-23 
Planritning      2022-05-23 
Planritning      2022-05-23 
Planritning      2022-05-23 
Planritning      2022-05-23 
Planritning      2022-05-23 
Planritning      2022-05-23 
Planritning      2022-05-23 
Planritning      2022-05-23 
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Planritning      2022-05-23 
Planritning      2022-05-23 
Planritning      2022-05-23 
Planritning      2022-05-23 
Planritning      2022-05-23 
Epostbilaga Remissvar UoT   2022-05-19 
Nybyggnadskarta     2022-05-03 
Brandskyddsbeskrivning     2022-05-03 
Brandskyddsbeskrivning Planer   2022-05-03 
Markplaneringsritning     2022-04-26 
Material/Kulörbeskrivning    2022-04-26 
Lägenhetsförteckning     2022-04-26 
Parkeringsredovisning Grön resplan   2022-04-11 
Remissvar Juneavfall    2022-05-05 
Remissvar RTJ, synpunkter   2022-03-25 
Remissvar Miljö- och hälsoskyddskontoret  2022-03-21 
Utlåtande kontrollansvarig     2022-02-14 
Intyg      2022-02-14 
Utlåtande kontrollansvarig    2022-02-14 
Parkeringsredovisning     2022-02-14 
Sammanställning e-tjänst     2021-12-22 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning  
 Debitering 257 326 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-06-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning  
 Debitering 257 326 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

 
Villkor 
Utvändig färgsättning, materialval och utformningsdetaljer ska ske i samråd 
med stadsbyggnadskontoret. 

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

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

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

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

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

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

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

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

I angränsande byggnad finns befintligt skyddsrum med beteckning SKR 
135151-8. 

Yttrande från Certifierad Skyddsrumssakkunnig, daterat 2022-01-23 har in-
kommit till bygglovavdelningen.  

Debitering 
257 326 kr. 

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. 

https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-MEDD
https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-MEDD
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Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 
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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 
inte prövas. 

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

Överklagandet ska innehålla: 

- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange                      
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 

 

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 266  
 
KÅPERYD 1:49 Bygglov för nybyggnad av parhus samt nybyggnad 
och rivning av komplementbyggnad 
BL 2021-002148     

Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av parhus samt nybyggnad och rivning 
av komplementbyggnad. Fastigheten är belägen i Taberg, cirka 2,4 kilometer 
sydväst om Månsarps kyrka. Parhus uppförs i fastighetsgräns mellan Kåperyd 
1:49 och Kåperyd 1:198 och carport sammanbyggs med huvudbyggnader. 
Stödmurar uppförs på fastigheten. Åtgärden avviker från gällande detaljplan 
avseende avstånd till tomtgräns samt att byggnad delvis är placerad på prick-
mark. Stadsbyggnadskontoret bedömer avvikelsen som liten och förenlig med 
detaljplanens syfte. Grannar har framfört erinran mot åtgärden. 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att bygglov kan beviljas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2022-05-24 
Ärendebeskrivning    2022-05-24 
Översiktskarta    2022-05-24 
Remissvar Utveckling och trafikavdelningen 2022-05-30 
Remissvar     2022-05-22 
Remissvar     2022-05-22 
Remissvar     2022-05-19 
Remissvar     2022-05-18 
Nybyggnadskarta    2022-05-04 
Fasadritning med marklinjer   2022-04-26 
Fasadritning med marklinjer   2022-04-26 
Fasadritning med marklinjer   2022-04-26 
Fasad/plan/sektionsritning    2022-04-26 
Planritning     2022-04-26 
Sammanställning e-tjänst    2021-08-12 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Ansökan om rivningslov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-

ning 
 Debitering 39 527 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 
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STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-06-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Bengt Regné instämmer för Moderaterna i ordförandens yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Ansökan om rivningslov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-

ning 
 Debitering 39 527 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

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

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

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

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

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 bygglagstift-
ningen. 

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

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

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

https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-MEDD
https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-MEDD
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Debitering 
39 527 kr. 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
Grannar med erinran, 
KÅPERYD 1:22 
KÅPERYD 1:26 
KÅPERYD 1:75 
KÅPERYD 1:13 
  
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 
inte prövas. 

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

Överklagandet ska innehålla: 

- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange                      
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 

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 267  
 
LILLA ÅSA 37:1 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 
BL 2022-000764     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om tillbyggnad av enbostadshus med skärmtak över en-
tré om 4,8 m² OPA (öppenarea). Åtgärden avviker från gällande detaljplan då angi-
ven byggrätt överskrids. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2022-05-24 
Ärendebeskrivning    2022-05-24 
Översiktskarta   2022-05-24 
Förenklad nybyggnadskarta   2022-04-01 
Anmälan     2022-04-01 
Fasadritning     2022-04-01 
Ärendebeskrivning    2022-05-24 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 1 739 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-06-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Bengt Regné yrkar för Moderaterna att bygglov beviljas enligt ansökan. 

Thomas Olofsson (KD) och Johan Edvardsson (SD) instämmer i Bengt Regnés 
yrkande. 

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

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 1 739 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

Reservationer 
Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot 
beslutet. 

Debitering 
1 739 kr 
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Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange                      
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 

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 268  
 
LJUNGARUM 1:1 Bygglov för nybyggnad av mast 
BL 2022-000642     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om bygglov för 42 m hög mast (mobiltorn) samt tek-
nikbod.  

Det aktuella förslaget strider mot gällande detaljplan genom att ändamålet avvi-
ker från det huvudändamål som tillåts enligt gällande detaljplan. Enligt detalj-
planen ska huvudändamålet vara naturpark. Avvikelsen tillgodoser ett angelä-
get gemensamt behov vilket innebär att avvikelsen inte är ett hinder för att be-
vilja bygglov (9 kap 31 c § plan- och bygglagen (2010:900). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2022-05-23 
Ärendebeskrivning  2022-05-23 
Ansökan    2022-03-21 
Förenklad nybyggnadskarta  2022-03-21 
Fasadritning Teknikbod  2022-03-21 
Fasadritning    2022-03-21 
Karta   2022-03-21 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-
ning.  

 Debitering 20 088 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-06-16  
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 20 088 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

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

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

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

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 bygglagstift-
ningen. 

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2022-03-21 och beslut 
beräknas fattas 2022-06-16. Det innebär att handläggning sker inom lagstadgad 
period.  

Debitering 
20 088 kr  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

 

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

Kontrollansvarig 

  
Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
  
Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
  

https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-MEDD
https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-MEDD
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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 
inte prövas. 

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

Överklagandet ska innehålla: 

- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange                      
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 

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 269  
 
MULSERYDS-RYD 2:46 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 
STBN 2019-002170     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om tillbyggnad av ett enbostadshus. Tillbyggnaden i 
sig innebär att enbostadshuset påbyggs med ytterligare en våning. Ansökt åt-
gärd avviker från detaljplan då tillåten byggnadshöjd och våningsantal över-
skrids. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2022-05-24 
Ärendebeskrivning    2022-05-23 
Översiktskarta   2022-05-24 
Sektionsritning    2019-10-22 
Planritning     2019-10-22 
Fasadritning     2019-10-22 
Ansökan/kontrollansvarig    2019-10-22 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning. 
 Debitering 3 571 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-06-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Bengt Regné yrkar för Moderaterna att bygglov beviljas enligt ansökan. 

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

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning. 
 Debitering 3 571 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

 
Debitering 
3 571 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 
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Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
Sökanden 
  
Beslutet 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 
inte prövas. 

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

Överklagandet ska innehålla: 

- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange                      
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 

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 270  
 
NORRAHAMMARS-MÅNSTORP 2:2 Bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus samt installation av eldstad 
BL 2022-000375     

Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av 
eldstad. Nytt enbostadshus uppförs om en bruttoarea om 210 m2. Byggnaden 
avses uppföras med vitmålat träpanel och svart plåttak, vilket inte går i linje 
med de riktlinjer som finns avseende takkulörer utanför planlagt område. 

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut är avstyrkes ej. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse    2022-06-01 
Ärendebeskrivning     2022-06-01 
Översiktskarta    2022-06-01 
Situationsplan/tomtkarta     2022-05-30 
Sammanställning e-tjänst     2022-02-16 
Plan- och fasadritning     2022-02-16 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 32 168 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-06-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 32 168 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

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

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

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

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

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

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

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

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

Debitering 
32 168 kr. 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
  
Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
 

  

https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-MEDD
https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-MEDD
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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 
inte prövas. 

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

Överklagandet ska innehålla: 

- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange                      
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 

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 271  
 
ODALMANNEN 1 Bygglov för anordnande av parkeringsplats 
BL 2022-000918     

Sammanfattning 
Bygglov för anordnande av parkeringsplats där det idag finns lekplats 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse    2022-05-20 
Ärendebeskrivning     2022-05-20 
Översiktskarta    2022-04-21 
Remissvar Tk/max    2022-05-18 
Sammanställning e-tjänst     2022-05-18 
Remissvar Miljö- och hälsoskyddskontoret  2022-04-26 
Karta      2022-04-25 
Sammanställning e-tjänst     2022-04-19 
Fotomontage Ortofoto    2022-04-19 

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 2022-06-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att bygglov beviljas 
med nedanstående motivering. 

Ansökan avser anordnande av parkeringsplatser. Totalt 12 st varav 10 st tar i 
anspråk delar av nuvarande grönyta/lekyta. Stadsbyggnadsnämnden har ge-
nomfört besiktning på plats 2022-06-13 och då även kommunicerat med sö-
kande. 
Stadsbyggnadsnämnden bedömer i detta fall att avveckling av lekutrustningen i 
form av gungor och sandlåda som åtgärden medför inte kan ses som en olämp-
lig åtgärd då det finns en stor kommunal lekplats bara ett litet stycke därifrån. 
Den stora kommunalt skötta lekplatsen är centralt belägen och används av barn 
i hela området. Den lilla lekplatsen som Bostadsföreningen skött som nu av-
vecklas ligger längst ut i vid en vändplan i området och har alltid haft en rela-
tivt begränsad användning.  
Då det är en begränsad del av befintlig grönytan som omvandlas till parke-
ringsyta kommer fortfarande en del grönyta att finnas kvar.  
Då Bostadsrättsföreningen som består av många barnfamiljer internt är överens 
om den sökta åtgärden gör Stadsbyggnadsnämnden bedömningen att det inte 
finnas något rimligt skäl att motsätta sig åtgärden.  
Stadsbyggnadsnämnden bedömer att befintlig åtgärd i detta fall kan tillåtas. 
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Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget att bygglov kan beviljas för den 
sökta åtgärden. 
 
Bengt Regné (M) och Johan Edvardsson (SD) instämmer i Anders Samuels-
sons yrkande. 
 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Bygglov beviljas med motivering enligt ovanstående yrkande 
 Debitering 2 700 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. 
 
UPPLYSNINGAR 
Åtgärden som bygglovsansökan avser får påbörjas tidigast fyra veckor efter att 
detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Om åtgärden påbörjas 
efter dessa fyra veckor har gått men innan lovbeslutet har fått laga kraft sker 
det på egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det överklagas. 

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

Tekniskt samråd krävs inte för denna åtgärd.   

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

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

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

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

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

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

https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-SLUT
https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-SLUT
https://www.ledningskollen.se/
mailto:jonkoping@lansstyrelsen.se
mailto:jonkoping@lansstyrelsen.se
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Tidsfrist för handläggning av ansökan började löpa 2022-05-18 och beslut 
fattades 2022-06-16. Det innebär att handläggnig skett inom lagstadgad period. 

Debitering 
2 700 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 
inte prövas. 

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

Överklagandet ska innehålla: 

- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange                      
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 

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 272  
 
ODENSJÖ 12:1 Bygglov för tillbyggnad av förråd 
BL 2022-000727     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om tillbyggnad av förråd om 18 m2 BTA (bruttoarea). 
Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att tillbyggnaden till större del, 
ca 80%, är belägen på prickad mark, mark som inte får bebyggas. Åtgärden in-
nebär även att tillbyggnaden är belägen mindre än 4,5 meter från fastighets-
gräns. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2022-05-09 
Ärendebeskrivning   2022-05-09 
Översiktskarta  2022-05-09 
Plan- och fasadritning   2022-04-27 
Situationsplan/tomtkarta   2022-04-27 
Ansökan    2022-03-29 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning. 
 Debitering 2 087 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-06-16  
Yrkanden 
Bengt Regné yrkar för Moderaterna att bygglov beviljas enligt ansökan. 

Thomas Olofsson instämmer för Kristdemokraterna och Johan Edvardsson in-
stämmer för Sverigedemokraterna i Bengt Regnés yrkande. 

Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att ärendet återremit-
teras för ytterligare dialog med sökande. 

Bengt Regné återtar sitt yrkande. 

Bengt Regné (M), Thomas Olofsson (KD) och Johan Edvardsson (SD) instäm-
mer i Anders Samuelssons yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ärendet återremitteras för ytterligare dialog med sökanden 

 

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

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange                      
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 

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 273  
 
ROSENLUND 2:1 Bygglov för nybyggnad av läktare på idrottsplats 
samt mur och plank 
BL 2022-001001     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om nybyggnad av 2 läktare om 80 m2 respektive 165 
m2 samt uppförande av plank med höjden 2,1 meter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2022-05-12 
Ärendebeskrivning   2022-05-12 
Översiktskarta   2022-05-12 
Remissvar     2022-06-01 
Situationsplan/tomtkarta Plank  2022-05-12 
Fasadritning Plank    2022-05-12 
Sammanställning e-tjänst    2022-04-28 
Situationsplan Läktare och plank   2022-04-28 
Planritning Läktare 1   2022-04-28 
Planritning Läktare 2    2022-04-28 
Fasadritning Läktarplank   2022-04-28 
Fasadritning Läktare   2022-04-28 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 27 102 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-06-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 27 102 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

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

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

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

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

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

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

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2022-05-12 och beslut 
fattades 2022-06-16. Det innebär att handläggning sker inom lagstadgad pe-
riod.  

Debitering 
27 102 kr  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
  
Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
  

https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-MEDD
https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-MEDD
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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 
inte prövas. 

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

Överklagandet ska innehålla: 

- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange                      
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 

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 274  
 
SANDAGYMNASIET 1 Bygglov för nybyggnad av skola samt upp-
förande av mur och plank 
BL 2022-001136     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om bygglov för nybyggnad av Sandahögstadium om ca 
12 900 m² BTA (bruttoarea). 

Byggnaden har en lämplig utformning då den med sin volym och arkitektur 
varsamt knyter an till omgivande bebyggelse på platsen. Förslaget överens-
stämmer med gällande detaljplan. Stadsbyggnadskontoret föreslår att ansökan 
beviljas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2022-06-01 
Ärendebeskrivning    2022-06-01 
Planritning Källarplan   2022-05-12 
Planritning Takplan   2022-05-12 
Planritning Plan 5   2022-05-12 
Planritning Plan 4   2022-05-12 
Planritning Plan 3   2022-05-12 
Planritning Plan 2   2022-05-12 
Planritning Plan 1   2022-05-12 
Fasadritning Söder   2022-05-12 
Fasadritning Öster   2022-05-12 
Fasadritning Väster   2022-05-12 
Fasadritning Norr   2022-05-12 
Nybyggnadskarta    2022-05-12 
Markplaneringsritning    2022-05-12 
Markplaneringsritning    2022-05-12 
Markplaneringsritning    2022-05-12 
Markplaneringsritning    2022-05-12 
Markplaneringsritning    2022-05-12 
Situationsplan/tomtkarta    2022-05-12 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 383 985 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 
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STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-06-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 383 985 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

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

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

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

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

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 bygglagstift-
ningen. 

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

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

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

https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-MEDD
https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-MEDD
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Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2022-06-03 och beslut 
fattades 2022-06-16. Det innebär att handläggning sker inom lagstadgad pe-
riod.  

Debitering 
383 985 kr  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

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

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange                      
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 

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 275  
 
TRAKTORN 16 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 
BL 2021-001181     

Sammanfattning 
Tillbyggnad av enbostadshus med tak av sedum 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse    2022-04-28 
Ärendebeskrivning     2022-04-28 
Översiktskarta    2022-04-28 
Remissvar med erinran    2022-04-27 
Remissvar med erinran    2022-04-27 
Fasadritning      2021-06-16 
Planritning      2021-06-16 
Situationsplan/tomtkarta     2021-06-16 
Sammanställning e-tjänst     2021-05-19 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning 
– Debitering har skett i samband med tidigare handläggning 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-06-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning 
– Debitering har skett i samband med tidigare handläggning 

 
Giltighetstid 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och av-
slutats inom fem år från den dagen då detta beslut fått laga kraft. 
 
Övriga upplysningar   
Åtgärden som bygglovsansökan avser får påbörjas tidigast fyra veckor efter att  
beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Om åtgärden påbörjas efter 
dessa fyra veckor har gått men innan lovbeslutet har fått laga kraft sker det på 
egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det överklagas.  
  
Åtgärden får inte påbörjas innan stadsbyggnadsnämnden har lämnat ett startbe-
sked.   
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Innan du får startbesked och kan börja bygga krävs en teknisk handläggning.   
Kontakta byggnadsinspektör via e-tjänsten Meddelande till handläggare  
(https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-MEDD).  
  
Byggherren bör kontrollera om det förekommer någon form av servitut på  
fastigheten. 
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 bygglagstift-
ningen.   
  
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 kontroll-
plan.    
  
Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2021-12-16 och beslut  
fattades 2022-06-16. Ingen debitering på grund av att vi i tidigare beslut  
i detta ärende debiterat sökanden.  
 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

Kontrollansvarig 
  
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
Jonas Castenbrandt,  Traktorn 15. 
Mia Castenbrandt, Traktorn 15 
  
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 
inte prövas. 

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

Överklagandet ska innehålla: 

- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange                      
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 

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 276  
 
VIK 1:17 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage 
BL 2021-002195     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus om 216 m² 
BTA (bruttoarea) samt garage om 53 m² BTA. 

Stadsbyggnadsnämnden har beviljat förhandsbesked, 2020-11-19, enligt 9 kap. 
17 § plan- och bygglagen (2010:900). Förslaget följer i huvudsak de villkor 
som meddelats i förhandsbeskedet. Stadsbyggnadskontoret föreslår att ansökan 
beviljas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2022-05-31 
Ärendebeskrivning  2022-05-31 
Fasadritning    2021-12-01 
Plan- och sektionsritning   2021-12-01 
Remissvar    2021-11-23 
Remissvar    2021-11-23 
Situationsplan/tomtkarta   2021-08-23 
Ansökan    2021-08-23 
Planritning garage  2021-08-23 
Fasadritning garage  2021-08-23 
Fasadritning garage  2021-08-23 
Fasadritning garage  2021-08-23 
Fasadritning garage  2021-08-23 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning  
 Debitering har skett i samband med tidigare handläggning 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-06-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning  
 Debitering har skett i samband med tidigare handläggning 
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Giltighetstid 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och av-
slutats inom fem år från den dagen då detta beslut fått laga kraft. 
 
Övriga upplysningar 
Byggherren ansvarar för att åtgärden följer kraven i plan- och bygglagstift-
ningen. 

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

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

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

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

Utstakning bör utföras av stadsbyggnadskontorets kartavdelning eller av annan 
sakkunnig med erforderlig mätningsteknisk kompetens. Det är byggherrens an-
svar att säkerställa att byggnadens placering är enligt givet bygglov. 

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

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

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

Om du stöter på en fornlämning eller misstänkt fornlämning i samband med arbetet, 
kontakta alltid Länsstyrelsen i Jönköpings län på 010-223 60 00 eller via e-post jonko-
ping@lansstyrelsen.se.  
 
Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2021-08-26 och beslut 
beräknas att fattas 2022-06-16. Det innebär att handläggningen överskrider 
lagstadgad period. 
Avgiften reduceras med 14 280 kr - med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygg-
lagen (2010:900).  

 

https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-MEDD
https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-MEDD
mailto:jonkoping@lansstyrelsen.se
mailto:jonkoping@lansstyrelsen.se
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Stadsbyggnadsnämnden 2022-06-16 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

Debitering 
Debitering har skett i samband med tidigare handläggning 

 
Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

Kontrollansvarig 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
Grannar med erinran, fastighet Vik 1:13, Johan Lindstrand 
Grannar med erinran, fastighet Vik 1:13, Marie Eliasson 

Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
  
Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
 

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-06-16 

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 
inte prövas. 

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

Överklagandet ska innehålla: 

- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange                      
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 

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se


JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden  2022-06-16 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

§ 277  
 
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (veranda) samt uppförande 
av mur på fastigheten ÖRSERUM 2:44 (STENVÄGEN 34) 
BL 2022-000908 
 
Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av enbostads-
hus. Tillbyggnaden innefattar en veranda om 11,52 m2 OPA (öppenarea) samt 
bygglov för en redan utförd stödmur som är 0,65 meter hög. 
Sökande påföres ej en sanktionsavgift för redan utförda åtgärder på grund av att 
preskriptionstiden på fem år redan gått ut då åtgärden uppfördes under 2016. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2022-06-10 
Ärendebeskrivning    2022-06-10 
Översiktskarta    2022-06-10 
Fasadritning Veranda   2022-04-27 
Situationsplan/tomtkarta Veranda  2022-04-27 
Situationsplan/tomtkarta Mur  2022-04-27 
Fotografi Mur   2022-04-27 
Fotografi Veranda   2022-04-27 
 
Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Bygglov för stödmur beviljas samt bygglov för verandan avslås med 
motivering enligt ärendebeskrivning 

 Debitering 2 709 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 
 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-06-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson yrkar att ärendet återremitteras till förvalt-
ningen för att höra grannar. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ärendet återremitteras till förvaltningen för att höra grannar 

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-06-16 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

§ 278  
 
SÖDRA JORSTORP 6:11 Olovlig åtgärd byggnad industribyggnad 
BL 2021-000781     

Sammanfattning 
Bygglov är beviljat 2019-09-10. Åtgärden har påbörjats utan startbesked.   

Bygglovavdelningen skickade 2021-09-03 en skrivelse till fastighetsägaren för 
att ge möjlighet om att inkomma med förklaring. Efter kommunicering med Jo-
han Carlzon framkom att byggnationen är påbörjad utan beviljat startbesked. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-18 
Ärendebeskrivning 2022-05-13 
Beräkning av byggsanktionsavgift 2021-09-23 
+ yttrande, 2021-09-23   

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Med stöd av PBL 11 kap. 53 § samt PBF 9 kap. påföres sökanden 
Thörns handels- och förvaltnings AB (556175-2550) en byggsanktions-
avgift med totalt 173 312 kr för att ha påbörjat byggnationen utan start-
besked 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-06-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att byggsanktions- 
avgiften sätts ned till 25% då bedömning görs att avgiften i detta fall inte står i 
rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts.  

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

Thörns handels- och förvaltnings AB (556175-2550) en byggsanktions-
avgift med totalt 43 428 kr för att ha påbörjat byggnationen utan start-
besked 

 
Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Mottagarens/mottagarnas namn 

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-06-16 

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 
inte prövas. 

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

Överklagandet ska innehålla: 

- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange                      
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 

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se


JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-06-16 

Justerandes signatur 
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§ 279  
 
ÄLGSKYTTEN 13 Olovlig åtgärd startat utan startbesked            
(nytt  entresolplan) 
STBN 2019-001430     

Sammanfattning 
Till vår kännedom inkom information om att byggnation är tagen i bruk utan 
utfärdat startbesked eller slutbesked 2019-07-03. Åtgärderna som har tagits i 
bruk utan utfärdat startbesked och slutbesked är ett nytt entresolplan, nya bä-
rande konstruktion i bottenplan för att kunna bära entresolplanet samt installa-
tion av ny ventilation och tappvatten.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse    2022-05-24 
Ärendebeskrivning   2022-05-24 
Bilaga sanktion   2022-05-24 
Konstruktionsritning   2022-04-27 
Fotografi    2022-02-22 
Planritning     2021-12-09 
Planritning    2021-12-09 
Yttrande    2021-11-29 
Planritning    2021-11-29 
Planritning    2021-11-29 
Skrivelse    2021-05-11 
Övrigt    2019-07-03 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Med stöd av PBL 11 kap. 53 § samt PBF 9 kap. påföres Prototal AB 
(org. 16556015-5532) en byggsanktionsavgift med totalt 95 996 kr 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-06-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Eric Sjöberg (M) instämmer i Anders Samuelssons yrkande. 

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

(org. 16556015-5532) en byggsanktionsavgift med totalt 95 996 kr 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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Justerandes signatur 
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Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-06-16 

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 
inte prövas. 

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

Överklagandet ska innehålla: 

- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange                      
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 

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se


JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-06-16 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

§ 280  
 
ÖLMSTAD 5:34  Olovlig åtgärd startat utan startbesked 
BL 2022-001143     

Sammanfattning 
Tillfälligt bygglov är beviljat 2020-09-25. Åtgärden har påbörjats utan startbe-
sked.   

Bygglovavdelningen skickade 2022-05-19 en skrivelse till fastighetsägaren för 
att ge möjlighet om att inkomma med förklaring. Efter kommunicering med 
Jönköpings kommun, tekniska kontoret 2022-05-11 framkom att byggnationen 
är påbörjad utan beviljat startbesked. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-19 
Ärendebeskrivning 2022-05-19 
Beräkning av byggsanktionsavgift 2022-05-19 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Med stöd av PBL 11 kap. 53 § samt PBF 9 kap. påföres fastighetsägare 
Jönköpings kommun, tekniska kontoret (212000-0530) en byggsank-
tionsavgift med totalt 74 412 kr för att ha påbörjat åtgärden utan start-
besked  

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-06-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

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

Jönköpings kommun, tekniska kontoret (212000-0530) en byggsank-
tionsavgift med totalt 74 412 kr för att ha påbörjat åtgärden utan start-
besked  

 
Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Fastighetsägare 
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Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange                      
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 

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 281  
 
STENSHOLM 1:228 Bygglov för fasadändring av tvåfamiljshus  
(solcellspaneler) 
BL 2022-000571     

Sammanfattning 
Ansökan gäller montering av svarta solcellspaneler på byggnadens takfall mot 
söder. Taket är idag täckt med röda tegelpannorna och solcellspanelerna skulle 
bygga på taket med 6-8 cm.  

Den aktuella byggnaden är utvärderad som kulturhistoriskt värdefull byggnad 
och ingår i kommunens program för kulturminnesvård, antagen av kommun-
fullmäktige 1989-09-28.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2022-05-18 
Ärendebeskrivning    2022-05-18 
Översiktskarta   2022-05-11 
Fasadritning     2022-05-03 
Fasadritning     2022-05-03 
Situationsplan/tomtkarta    2022-03-09 
Sammanställning e-tjänst    2022-03-09 
Sektionsritning    2022-03-09 
Sammanställning e-tjänst    2022-05-03 
Projektbeskrivning    2022-04-11 
Fotografi     2022-04-11 
Fotografi     2022-04-11 
Yttrande    2022-06-03 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 1 623 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-06-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att ärendet återremit-
teras till förvaltningen för ytterligare dialog med sökanden gällande färg på sol-
celler. 

Bengt Regné (M) instämmer i Anders Samuelssons yrkande. 
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Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ärendet återremitteras till förvaltningen för ytterligare dialog med      

sökanden gällande färg på solceller 

 
Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange                      
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 

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 282  
 
Information från planavdelningen 
 

Planchef Liselott Johansson presenterar en nyanställd planarkitekt, Malin  
Andersson. 
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§ 283  
 
Betänkandet Sänk tröskeln till en god bostad (SOU 2022:14) 
Stbn/2022:152   200  

Sammanfattning 
Syftet med utredningen är att skapa förutsättningar för en socialt hållbar bo-
stadsförsörjning, särskilt för de hushåll som på marknadens villkor har svårt att 
få sina behov tillgodosedda.  

Att flytta regler om kommunernas bostadsförsörjningsansvar från bostadsför-
sörjningslagen till PBL 2 kap 3§  anser vi är ett mycket bra grepp då bostads-
försörjningen får större tyngd vid planläggning om behoven finns tydligt be-
skrivna i handlingsplanen för bostadsförsörjning. Bostadsförsörjningen kan i 
och med detta avvägas likvärdigt som andra allmänna intressen i PBL-paragra-
fen.  
 
Bostadsförsörjningsprogrammet ska byta namn till handlingsplan för bo-
stadsförsörjningen och delvis ändra innehåll till att behandla mer mål och 
åtgärder. Handlingsplanen ska behandla mer statistik, marknadsanalyser,  be-
hovsanalyser och  kommunens mål och förslag till åtgärder. Förändringarna 
kommer troligen att innebära extra arbetsbelastning i form av bearbeta statistik 
och göra analyser samt samverkan med andra kommuner mm. Effekten av änd-
ringarna om markanvisningar, kan innebära att våra riktlinjer för markanvis-
ningar också kan behöva att uppdateras i samband med att det tas fram nya 
handlingsplaner för bostadsförsörjningen. 
Belyser man behoven på kommunnivå och på statlig nivå så synliggör man be-
hoven i landet och var det från statlig nivå är nödvändigt att sätta in stöd och 
insatser. 
 
Beslutsunderlag 
Betänkande Sänk tröskeln till en god bostad (SOU 2022:14) 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-07 
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-07 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Förslag till kommunstyrelsen 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse med tillhörande bilaga, date-
rade 2022-06-07 överlämnas som svar till kommunstyrelsen på betän-
kandet ”Sänk tröskeln till en god bostad” (SOU 2022:14) 

 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-06-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag, 
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Protokollsanteckning 
Miljöpartiet lämnar nedanstående protokollsanteckning. 

Det är bra att bilagan till tjänsteskrivelsen tar upp möjligheten med byggemen-
skaper för en större variation på bostadsmarknaden. Att det skulle vara något 
som bara ska användas på svaga marknader anser dock Miljöpartiet vara en fel-
tolkning av möjligheterna.   
Byggemenskaper är en möjlighet för alla områden. Särskilt blandstaden där vi 
vill ha en större variation av byggherrar och boendeformer.   
 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse med tillhörande bilaga, date-
rade 2022-06-07 överlämnas som svar till kommunstyrelsen på betän-
kandet ”Sänk tröskeln till en god bostad” (SOU 2022:14) 

 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-06-16 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

§ 284  
 
Beslut om samråd Detaljplan för del av  Kortebo 4:9  och 3:1 
Stbn/2020:177   214  

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnation av lokaler för han-
delsverksamhet och centrumverksamhet. Området ligger inom stadsdelen Kor-
tebo väster om bostadsområdet Strandängen och utmed järnvägssträckningen 
Jönköpingsbanan. Jordbruksmark angränsar till väster om planområdet där 
mindre delar av jordbruksmarken kommer att tas i anspråk i och med denna ex-
ploatering. 

Beslutsunderlag 
Planbeskrivning 2022-06-08 
Plankarta 2022-06-08  
Tjänsteskrivelse 2022-06-08  
Undersökning av miljöpåverkan 2022-06-08 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

- Detaljplanen för del av Kortebo 4:9 och 3:1, daterad 2022-06-08, god-
känns för samråd. Stadsbyggnadsnämnden finner, utifrån dagens känne-
dom av projektets omfattning, att genomförandet av detaljplanen inte 
kommer att medföra en betydande miljöpåverkan i den mening som av-
ses i 6 kap§11-18 miljöbalken (1998:808) 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-06-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
- Detaljplanen för del av Kortebo 4:9 och 3:1, daterad 2022-06-08, god-

känns för samråd. Stadsbyggnadsnämnden finner, utifrån dagens känne-
dom av projektets omfattning, att genomförandet av detaljplanen inte 
kommer att medföra en betydande miljöpåverkan i den mening som av-
ses i 6 kap§11-18 miljöbalken (1998:808) 
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Justerandes signatur 
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§ 285  
 
Beslut om samråd Detaljplan  för Mjälaryd 3:87 
Stbn/2017:45   214  

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att planlägga mark för industri- och icke-störande 
verksamheter, planlägga befintligt flerbostadshus för bostadsändamål samt 
planlägga två befintliga förskolor för skoländamål och vård varav sistnämnda 
användning syftar till att möjliggöra en ändrad användning i framtiden om så 
krävs. Detaljplanen syftar även till att planlägga vägreservat för att möjliggöra 
en framtida förlängning av Verkstadsvägen vidare västerut ifall det på längre 
sikt blir aktuellt med ett anläggande av planerad förbifart väster om Tenhult.   

Beslutsunderlag 
Planbeskrivning 2022-06-08 
Plankarta 2022-06-08 
Tjänsteskrivelse 2022-06-08 
Undersökning av miljöpåverkan 2022-06-08 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Detaljplan för skola, vård, bostäder och verksamheter på del av Mjäla-
ryd 3:87 m.fl, daterad 2022-06-08, godkänns för samråd.  
Stadsbyggnadsnämnden finner, utifrån dagens kännedom av projektets 
omfattning, att genomförandet av detaljplanen inte kommer att medföra 
en betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap§11-18 mil-
jöbalken (1998:808) 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-06-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Detaljplan för skola, vård, bostäder och verksamheter på del av Mjäla-

ryd 3:87 m.fl, daterad 2022-06-08, godkänns för samråd.  
Stadsbyggnadsnämnden finner, utifrån dagens kännedom av projektets 
omfattning, att genomförandet av detaljplanen inte kommer att medföra 
en betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap§11-18 mil-
jöbalken (1998:808) 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

§ 286  
 
Beslut om antagande Detaljplan för del av Åsen 1:2 m.fl. etapp 2 
Stbn/2020:476   214  

Sammanfattning 
Planförslaget är den andra detaljplanen i utbyggnaden av Åsen. Målsättningen 
för området är att skapa en blandad bebyggelse med stadskaraktär. Bebyggel-
sen föreslås organiseras kring förlängningen av Samsetgatan som utformas som 
en stadsgata med funktionen som ett centralt kollektivtrafikstråk. Detaljplanen 
möjliggör för flerbostadshus, rad-, par- och kedjehus samt friliggande enbo-
stadshus. Cirka 300-415 bostäder inryms i etapp 2. 

Beslutsunderlag 
Plankarta, 2022-06-08 
Planbeskrivning, 2022-06-08 
Granskningsutlåtande 2022-06-03 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Detaljplanen för del av Åsen 1:2 m.fl. etapp 2 antas.  
Stadsbyggnadsnämnden finner, utifrån dagens kännedom av projektets 
omfattning, att genomförandet av detaljplanen inte kommer att medföra 
en betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap§11-18 mil-
jöbalken (1998:808) 
 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-06-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Johan Edvardsson yrkar för Sverigedemokraterna att detaljplanen återremitte-
ras med följande motivering. 

Utifrån dagens kännedom av projektets omfattning, kommer genomförandet av 
detaljplanen att medföra en betydande miljöpåverkan och brukningsvärd jord-
bruksmark kommer att exploateras. 

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

Johan Edvardsson begär omröstning. 

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-06-16 

Justerandes signatur 
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Omröstning 
OMRÖSTNINGSRESULTAT 

Ledamot Ja Nej 

Anders Samuelsson (C) ordförande x  

Bayda Aldoori (S)  x  

Fatime Elezi (S)  x  

Leif Regnér (S)  x  

Marianne Johansson (S)  x  

Jan Sidenvall (L)  x  

Robin Hansson (MP) x  

Thomas Olofsson (KD)  x  

Ann-Marie Dahl (KD)  x  

Bengt Regné (M) x  

Per Allan Axén (M) x  

Eric Sjöberg (M) x  

Johan Edvardsson (SD)   x 

Antal röster 12 1 

Stadsbyggnadsnämnden har alltså med 12 ja-röster mot 1 nej-röst beslutat en-
ligt Anders Samuelssons yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Detaljplanen för del av Åsen 1:2 m.fl. etapp 2 antas.  

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

Reservationer 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

 

Beslutet expedieras till sakägare, länsstyrelsen 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-06-16 
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§ 287  
 
Beslut om antagande Detaljplan för Väster 1:1, kv. Grävlingen 
Stbn/2017:199   214  

Sammanfattning 
Planföslaget är första delen av statliga verket områdets omvanling i centrala 
Jönköping statsdel Väster. Ett syfte med omvandlingen är att  få in flera olika 
användningar av mark som tidigare använts för statliga myndigheters kontors-
byggnader och parkeringsplatser. Målsättningen är att skapa en mer levande, 
integrerad stadsdel med resten av staden. Detaljplanen ger nya byggrätter för 
ett område som varit planlagt som garage i detaljplan DP810925 från 1981. 
Platsen har varit en grusbelagd parkeringsplats med rader av buskar och träd 
sedan byggnader på tomten revs på 1970talet. Platsen har innan den blev par-
kering använts för stadsgasproduktion och behöver saneras innan den bebyggs. 
I Detaljplanen föreslås en kvartersbebyggelse i varierad höjd med markanvänd-
ning för verksamheter, bostäder, studentbostäder och kontor samt möjlighet för 
gymnasial och eftergymnasiala skolundervisning.  
 
Beslutsunderlag 
Planbeskrivning 2022-06-08 
Plankarta 2022-06-08 
Granskningsutlåtande 2022-06-08 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

Detaljplan på del av Väster 1:1 m.fl (fd Kv Grävlingen),  
daterad 2022-06-08, antas 
Stadsbyggnadsnämnden finner, utifrån dagens kännedom av projektets om-
fattning, att genomförandet av detaljplanen inte kommer att medföra en be-
tydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap§11-18 miljöbalken 
(1998:808) 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-06-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 
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Stadsbyggnadsnämndens beslut 
– Detaljplan på del av Väster 1:1 m.fl (fd Kv Grävlingen),  

daterad 2022-06-08, antas 
Stadsbyggnadsnämnden finner, utifrån dagens kännedom av projektets om-
fattning, att genomförandet av detaljplanen inte kommer att medföra en be-
tydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap§11-18 miljöbalken 
(1998:808) 

Beslutet expedieras till: 
Sakägare, länsstyrelsen 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-06-16 
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§ 288  
 
Beslut om antagande Detaljplan för Lappen 19 (etapp 3) 
Stbn/2019:335   214  

Sammanfattning 
Planförslaget möjliggör en omvandling av industrimark till en stadsdel med bo-
städer, service och arbetsplatser och är den tredje etappen för omvandling av en 
del av Munksjö fabriksområde som är ett kulturhistoriskt intressant område. 
Detaljplanen är en del i Jönköpings kommuns planer för stadsutveckling av 
området kring södra Munksjön och är en mer detaljerad vidarebearbetning av 
vad som föreslås enligt den fördjupade översiktsplanen - Ramprogram för 
Södra Munksjön.  
Detaljplaneförslaget för etapp 3 gränsar till Ahlstrom-Munksjö AB:s fabriks-
område i norr, till Munksjön i öster, till Tabergsåns mynning i söder och till 
Påsgatan i väster. Anpassningar har gjorts så att befintlig industriverksamhet 
ska kunna fortgå. Förslaget innebär en begränsad utfyllnad samt stabiliserande 
förstärkningsåtgärder i Munksjön, vilket krävs ur stabilitetssynpunkt för att den 
nya bebyggelsen, kajer, parkytor och gatumark ska kunna uppföras. Det ska 
även skapas en flytande parkanläggning på Munksjön Ett nytt gång- och cykel-
stråk skapas mellan Ahlstrom- Munksjö AB:s verksamhetsområde och Munk-
sjön som knyter ihop stråket runt sjön.  

 

Beslutsunderlag 
Antagande_Lappen 19_m.fl._plankarta_del 1 av 2 
Antagande_Lappen 19_m.fl._plankarta_del 2 av 2 
Antagande_Lappen 19_m.fl._planbeskrivning 
Antagande_Lappen 19_mf.l._tjänsteskrivelse 
Antagande_Lappen 19_mf.l._granskningsutlåtande 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut:  
 Detaljplanen för Lappen 19 m.fl. daterad 2022-06-08, antas. 

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

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-06-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Bengt Regné (M) instämmer i Anders Samuelssons yrkande. 
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Robin Hansson yrkar för Miljöpartiet att detaljplanen ska godkännas och läm-
nas till kommunfullmäktige för antagande. 

Johan Edvardsson yrkar för Sverigedemokraterna att ärendet återremitteras 
med nedanstående motivering. 
Sverigedemokraterna motsätter sig en flytande park i Munksjön. Att enligt 
parkprogrammet tillgodose invånarna med ett visst antal kvadratmeter grönyta 
är inte skäl nog att fylla ut Munksjön med en” flytande park.” Frånsett flytande 
parken ställer vi oss positiva till detaljplanen i sin helhet. 

Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot att avgöra äredet på dagens 
sammanträde mot varandra och finner att ärendet ska avgöras på dagens sam-
manträde. 

Johan Edvardsson begär omröstning. 

Beslutsordning 
En ja-röst innebär en röst på att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde 
och en nej-röst innebär en röst på Johan Edvardssons yrkande om att ärendet 
ska återremitteras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-06-16 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

Omröstning 
OMRÖSTNINGSRESULTAT 

Ledamot Ja Nej 

Anders Samuelsson (C) ordförande x  

Bayda Aldoori (S)  x  

Fatime Elezi (S)  x  

Leif Regnér (S)  x  

Marianne Johansson (S)  x  

Jan Sidenvall (L)  x  

Robin Hansson (MP) x  

Thomas Olofsson (KD)  x  

Ann-Marie Dahl (KD)  x  

Bengt Regné (M) x  

Per Allan Axén (M) x  

Eric Sjöberg (M) x  

Johan Edvardsson (SD)   x 

Antal röster 12 1 

 

Stadsbyggnadsnämnden har alltså med 12 ja-röster mot 1 nej-röst beslutat att 
ärendet ska avgöras på dagens sammanträde. 

Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande mot Robin Hanssons yr-
kande och finner att nämnden beslutar enligt hans eget yrkande. 

Protokollsanteckning 
Leif Regnér (S) lämnar nedanstående protokollsanteckning. 

I planen anges att det bl a ska skapas en flytande parkanläggning på Munksjön. 
En anläggning som med största sannolikhet blir en attraktiv plats som många 
vistas på och som jag stöder tillkomsten av. 
Förhoppningen är dock att anläggningen byggs på ett sådant sätt så att risken 
för icke önskvärda partiklar t ex från cellplats, kommer ut i Vättern. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-06-16 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Detaljplanen för Lappen 19 m.fl. daterad 2022-06-08, antas 

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

Reservationer 
Sverigedemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet. 

Beslutet expedieras till: 
Sakägare, länsstyrelsen 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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§ 289  
 
Ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad miljöfarlig verksamhet 
enligt 9 kap. miljöbalken vid Simsholmens avloppsreningsverk 
Stbn/2022:157   422  

Sammanfattning 
Tekniska kontoret ansöker om att ta emot och behandla avloppsvatten med en 
maximal belastning upp till 135 000 pe. Reningsverket är i dag dimensionerat 
för 95 000. Stadsbyggnadsnämnden har tidigare yttrat sig i samband med sam-
råd 2019-11-14.  

En angelägen fråga är hur verksamheten på Simsholmen kan kombineras med 
den bebyggelse som enligt fördjupade översiktsplanen ”Ramprogram för Södra 
Munksjön” planeras i avloppsreningsverkets närhet. Tekniska kontoret har där-
för låtit Ramboll ta fram en kompletterad luktutredning vilken visar vilka ytter-
ligare åtgärder som är praktiskt möjliga att vidta för att begränsa området inom 
vilket luktintensiteten uppgår till 2 ou/m3 och därmed möjliggöra för byggna-
tion närmare reningsverket (Bilaga 1J). Tekniska kontoret har i samråd med 
SMUAB och Stadsbyggnadskontoret konstaterat att ett så kort skyddsavstånd 
som möjligt är eftersträvansvärt ur ett stadsutvecklingsperspektiv och att ambi-
tionen därför är att sträva mot de i Alternativ 3 presenterade åtgärderna. För 
närvarande pågår arbete med detaljplaner för bostäder på ett avstånd av 400 
meter från reningsverket. Dessa beräknas antas under 2022. Det innebär ett be-
hov av att genomföra åtgärder inom närtid enligt ytterligare åtgärder 1 i bilaga 
1J. På längre sikt finns det i Ramprogrammet för Södra Munksjön planer på 
bostäder betydligt närmare reningsverket. Stadsbyggnadskontoret förutsätter att 
planerade eller oplanerade driftstopp inte kommer att vara dimensionerande för 
luktgränsen för bostadsbebyggelse, vid dessa tillfällen måste högre lukt kunna 
accepteras. 

I tillståndsansökan föreslås villkor om 50 dBA ekvivalent dagtid vid bebyg-
gelse. Stadsbyggnadskontoret tycker att det är rimligt att samma bullerkrav 
ställs på reningsverket som trafik, dvs 55 dBA ekvivalent vid bostäder. Alter-
nativt bör ytterligare bulleråtgärder utredas. Stadsbyggnadskontoret saknar 
också en beskrivning av vilken bullerreducerande effekt den överbyggnad som 
föreslås i bilaga 1J skulle få. 

I ansökan om tillstånd samt miljökonsekvensbeskrivningen bedöms att för 
brandfarliga och explosiva ämnen bör ett skyddsavstånd på 50 - 100 m tilläm-
pas, oklart om dessa avstånd fortfarande gäller. Det är viktigt att skyddsavstån-
det kan minskas för fortsatt planering av bostäder i området. Därmed bör nya 
anläggningar med risker förläggs så att riskområdet blir inom staketet för an-
läggningen. 

Det är också angeläget att den planerade kapaciteten på Simsholmen på lång 
sikt är tillräcklig för en utbyggnad av staden i enlighet med det pågående arbe-
tet med utbyggnadsstrategi 200 000.  
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Ett flertal utredningar och bilagor är gamla och det är motstridiga uppgifter i 
olika dokument, Det är oklart vad som ersätter vad. Det hade varit fördelaktigt 
om MKB och ansökan hade uppdaterats med de nya uppgifterna bland annat 
gällande lukt och risker så det blir tydligt vad det är som gäller i ansökan. 

Beslutsunderlag 
• Föreläggande om komplettering med tillhörande bilagor, ansökan om 

tillstånd till fortsatt och utökad miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. mil-
jöbalken vid Simsholmens avloppsreningsverk  

• Bilagor del 1 till föreläggande om komplettering, förutom solo rökde-
tektortestare, ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad miljöfarlig 
verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken vid Simsholmens avloppsrenings-
verk  

• Ansökan om tillstånd fortsatt och utökad miljöfarlig verksamhet enligt 
9 kap. miljöbalken vid Simsholmens avloppsreningsverk 

• Bilagor till ansökan om fortsatt och utökad miljöfarlig verksamhet en-
ligt 9 kap. miljöbalken vid Simsholmens avloppsreningsverk 

• Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-02 
• Bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2022-06-02 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 
Förslag till kommunstyrelsen  
Tjänsteskrivelse med tillhörande bilaga 2022-06-02 utgör underlag för kom-
munstyrelsens yttrande 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-06-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Protokollsanteckning 
Miljöpartiet lämnar nedanstående protokollsanteckning. 

Miljöpartiet ställer sig positiva till att en ansökan om nytt tillstånd för Simshol-
mens ARV äntligen skickas in. För stadens utveckling är det närmast en akut 
fråga vilka nya krav anläggningen kommer få att förhålla sig till.  
Tyvärr är ambitionerna på rening lågt ställda i dokumentet. Problemet med me-
taller och läkemedelsrester diskutera kort men utan planerade åtgärder.  
Den sekundära frågan om lukt diskuteras desto mer. Eftersom ingen tydligt kan 
förklara begreppet luktenhet och vad man ska relatera till blir diskussionen där 
lätt hypotetisk.  
Den primära frågan är vad Simsholmens ARV kommer släppa ut i Munksjön. 
Det vattnet hamnar, som alla vet, sedermera i Vättern som är livsavgörande för 
Jönköping. Miljöpartiet hade därför gärna sett en högre ambition på nivåerna 
av rening i denna ansökan.   
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Utöver detta skulle det vara bra att se hur Simsholmens ARV ska skyddas mot 
höga vattennivåer i Munksjön.   
 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Tjänsteskrivelse med tillhörande bilaga 2022-06-02 utgör underlag för 
kommunstyrelsens yttrande 

 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 290  
 
Redovisning av ej tidigare anmälda förrättningar 
 

Redovisning av ej tidigare anmälda förrättningar inkommer från Anders  
Samuelsson (C), Niklas Sigvardsson (S), Jan Sidenvall (L) och Eric Sjöberg 
(M). 

Deltagare på stadsbyggnadsnämndens besiktning den 13 juni: 
Anders Samuelsson (C), Jan Sidenvall (L), Bengt Regné (M), Ann-Marie Dahl 
(KD) och Johan Edvardsson (SD). 
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§ 291  
 
Övriga ärenden 
 

Beslut om ledamot i namnberedningen 
Sammanfattning 
Namnberedningen är en arbetsgrupp bestående av representanter från stads-
byggnadsnämnden och stadsbyggnadskontoret. 

Christopher Stock (MP) avgår som ledamot i namnberedningen varför ny  
ledamot från stadsbyggnadsnämnden ska väljas. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-06-16  
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Marianne Johansson (S) ersätter Christopher Stock (MP) i namnbered-
ningen 

Beslutet expedieras till: 
kommunstyrelsen 
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§ 292  
 
GESTRA 3:5 Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus 
BL 2022-001186     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus. Fastighe-
ten är belägen mellan Kaxholmen och Gestra, sydost om Kaxholmen samhälle 
och cirka 5,3 kilometer sydväst om Skärstads kyrka. Platsen ligger precis utan-
för detaljplanerat område. Att exploatera i direkt anknytning till detaljplanerat 
område kräver i regel att det görs en detaljplan för området som avses exploa-
teras. Marken består främst av betesmark (tidigare ängsmark) som betas i dags-
läget. Sökande har inkommit med en skrivelse 2022-05-18. I skrivelse anger 
sökande att de föreslår en kompensationsåtgärd för att kunna bebygga på före-
slagen plats. 
 
Sammantaget finner stadsbyggnadskontoret att platsen ej är lämplig för bebyg-
gelse och att ansökan bör avslås. 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse    2022-05-20 
Ärendebeskrivning     2022-05-20 
Översiktskarta     2022-05-20 
Sammanställning e-tjänst     2022-05-20 
Sammanställning e-tjänst     2022-05-18 
Situationsplan/tomtkarta     2022-05-18 
Fotografi flygfoto    2022-05-18 
Fotografi      2022-05-18 
Fotografi      2022-05-18 
Fotografi      2022-05-18 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

 Debitering 8 694 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-06-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att ärendet återremit-
teras för att tillfråga grannar. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ärendet återremitteras för att tillfråga grannar 
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Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange                      
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 

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 293  
 
RIDDERSBERG 1:18 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostads-
hus 
BL 2022-000080     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Fastigheten är 
belägen i västra delen av Rogberga, intill Rogbergasjön cirka 500 meter väster 
om Rogberga kyrka. Marken består främst av obebyggd naturmark. Förslaget 
kompletterar befintlig bebyggelse och ansluter direkt till befintlig väg. 

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut är avstyrkes ej. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse     2022-05-20 
Ärendebeskrivning     2022-05-20 
Sammanställning e-tjänst     2022-04-29 
Situationsplan/tomtkarta     2022-04-29 
Fotografi      2022-04-01 
Fotografi      2022-04-01 
Yttrande      2022-04-01 
Beslut      2022-04-01 
Övrigt      2022-04-01 
Översiktskarta     2022-03-10 
Sammanställning e-tjänst     2022-01-13 
Ortofoto      2022-01-13 
Fotografi      2022-05-18 
Fotografi      2022-05-18 
Fotografi      2022-05-18 
Fotografi      2022-05-18 
Remissvar      2022-05-26 
Remissvar      2022-05-20 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-
skrivning 

 Debitering 8 694 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 
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STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-06-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Bengt Regné (M) instämmer i Anders Samuelssons yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-

skrivning 
 Debitering 8 694 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

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

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

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

Övriga upplysningar 
Åtgärden får laga kraft tidigast fyra veckor efter att beslutet har annonserats i  
Post- och Inrikes Tidningar.  
  
Ett beviljat förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän 
bygglov sökts och beviljats. I samband med ansökan om bygglov ska kontrollansvarig 
anges.  
  
När du fått ett positiv förhandsbesked måste du ha en dialog med bygglovavdelningen 
om byggnadens utformning, innan du söker bygglov. Byggnader utanför planlagt 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. 
  

http://www.jonkoping.se/bygglov
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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 
8 694 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, ROGBERGA 2:16 och ROGBERGA 2:19 
 
Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
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Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange                      
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 

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 294  
 
STAMSERYD 5:1 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
BL 2022-000124     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Fastigheten är 
belägen i Stamseryd, cirka 3,6 kilometer nordost om Ölmstads kyrka. Marken 
består främst av betesmark. Genom tänkt tomt löper en samfälld väg. 

Stadsbyggnadskontoret avstyrker ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse    2022-05-09 
Ärendebeskrivning     2022-05-09 
Översiktskarta     2022-05-09 
Sammanställning e-tjänst     2022-01-18 
Situationsplan/tomtkarta     2022-01-18 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

 Debitering 8 694 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-06-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att ärendet återremit-
teras för dialog med Trafikverket. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ärendet återremitteras för dialog med Trafikverket 

 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange                      
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 

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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	GRÄNNA-BJÖRSTORP Strandskyddsdispens för nybyggnad av förråd
	Beslut Stbn 2022-06-16
GRÄNNA-BJÖRSTORP Strandskyddsdispens för nybyggnad av förråd
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	KAXHOLMEN 6:140 Strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga
	Beslut Stbn 2022-06-16
KAXHOLMEN 6:140 Strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	RIDDERSBERG 1:18 Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus
	Beslut Stbn 2022-06-16
RIDDERSBERG 1:18 Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5


	RÖTTLE 1:4 Strandskyddsdispens för nybyggnad av garage 
	Beslut Stbn 2022-06-16
RÖTTLE 1:4 Strandskyddsdispens för nybyggnad av garage 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	UNNARYD 1:26 Strandskyddsdispens för tillbyggnad av förskola
	Beslut Stbn 2022-06-16
UNNARYD 1:26 Strandskyddsdispens för tillbyggnad av förskola
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	ANGERDSHESTRA 1:11 Rivningslov samt nybyggnad av tvåfamiljshus samt komplementbyggnad
	Beslut Stbn 2022-06-16
ANGERDSHESTRA 1:11 Rivningslov samt nybyggnad av tvåfamiljshus samt komplementbyggnad
	Sida 1
	Sida 2


	BJÄLLEBÄCK 4:5 Bygglov för nybyggnad av gäststuga
	Beslut Stbn 2022-06-16
BJÄLLEBÄCK 4:5 Bygglov för nybyggnad av gäststuga
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	HAKARPS-FAGERSLÄTT 1:187 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
	Beslut Stbn 2022-06-16
HAKARPS-FAGERSLÄTT 1:187 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	HYMNEN 2 Bygglov för fasadändring av flerfamiljshus (nya takfönster)
	Beslut Stbn 2022-06-16
HYMNEN 2 Bygglov för fasadändring av flerfamiljshus (nya takfönster)
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	KRONAN 11 Bygglov för tillbyggnad av samt inglasning av balkonger flerfamiljshus
	Beslut Stbn 2022-06-16
KRONAN 11 Bygglov för tillbyggnad av samt inglasning av balkonger flerfamiljshus
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	HÄLSAN 5 Bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus(55 lägenheter)
	Beslut Stbn 2022-06-16
HÄLSAN 5 Bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus(55 lägenheter)
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5


	KÅPERYD 1:49 Bygglov för nybyggnad av parhus samt nybyggnad och rivning av komplementbyggnad	
	Beslut Stbn 2022-06-16
KÅPERYD 1:49 Bygglov för nybyggnad av parhus samt nybyggnad och rivning av komplementbyggnad	
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4


	LILLA ÅSA 37:1 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 
	Beslut Stbn 2022-06-16
LILLA ÅSA 37:1 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	LJUNGARUM 1:1 Bygglov för nybyggnad av mast
	Beslut Stbn 2022-06-16
LJUNGARUM 1:1 Bygglov för nybyggnad av mast
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	MULSERYDS-RYD 2:46 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
	Beslut Stbn 2022-06-16
MULSERYDS-RYD 2:46 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	NORRAHAMMARS-MÅNSTORP 2:2 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad
	Beslut Stbn 2022-06-16
NORRAHAMMARS-MÅNSTORP 2:2 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	ODALMANNEN 1 Bygglov för anordnande av parkeringsplats 
	Beslut Stbn 2022-06-16
ODALMANNEN 1 Bygglov för anordnande av parkeringsplats 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4


	ODENSJÖ 12:1 Bygglov för tillbyggnad av förråd
	Beslut Stbn 2022-06-16
ODENSJÖ 12:1 Bygglov för tillbyggnad av förråd
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	ROSENLUND 2:1 Bygglov för nybyggnad av läktare på idrottsplats samt mur och plank
	Beslut Stbn 2022-06-16
ROSENLUND 2:1 Bygglov för nybyggnad av läktare på idrottsplats samt mur och plank
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	SANDAGYMNASIET 1 Bygglov för nybyggnad av skola samt uppförande av mur och plank
	Beslut Stbn 2022-06-16
SANDAGYMNASIET 1 Bygglov för nybyggnad av skola samt uppförande av mur och plank
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4


	TRAKTORN 16 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 
	Beslut Stbn 2022-06-16
TRAKTORN 16 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	VIK 1:17 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage
	Beslut Stbn 2022-06-16
VIK 1:17 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4


	2022:908 ÖRSERUM 2:44 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (veranda) samt uppförande av mur på fastigheten 
	Beslut Stbn 2022-06-16
Örserum

	SÖDRA JORSTORP 6:11 Olovlig åtgärd byggnad industribyggnad 
	Beslut Stbn 2022-06-16
SÖDRA JORSTORP 6:11 Olovlig åtgärd byggnad industribyggnad 
	Sida 1
	Sida 2


	ÄLGSKYTTEN 13 Olovlig åtgärd startat utan startbesked (nytt entresolplan)
	Beslut Stbn 2022-06-16
ÄLGSKYTTEN 13 Olovlig åtgärd startat utan startbesked (nytt entresolplan)
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	ÖLMSTAD 5:34  Olovlig åtgärd startat utan startbesked 
	Beslut Stbn 2022-06-16
ÖLMSTAD 5:34  Olovlig åtgärd startat utan startbesked 
	Sida 1
	Sida 2


	STENSHOLM 1:228 Bygglov för fasadändring av tvåfamiljshus (solcellspaneler)
	Beslut Stbn 2022-06-16
STENSHOLM 1:228 Bygglov för fasadändring av tvåfamiljshus (solcellspaneler)
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Information från Planavdelningen
	Beslut Stbn 2022-06-16
Information från Planavdelningen

	Betänkandet Sänk tröskeln till en god bostad (SOU 2022:14), remiss
	Beslut Stbn 2022-06-16
Betänkandet Sänk tröskeln till en god bostad (SOU 2022:14), remiss
	Sida 1
	Sida 2


	Beslut om samråd Detaljplan för del av  Kortebo 4:9  och 3:1
	Beslut Stbn 2022-06-16
Beslut om samråd Detaljplan för del av  Kortebo 4:9  och 3:1

	Beslut om samråd Detaljplan  för Mjälaryd 3:87
	Beslut Stbn 2022-06-16
Beslut om samråd Detaljplan  för Mjälaryd 3:87

	Beslut om antagande Detaljplan för del av Åsen 1:2 m.fl. etapp 2
	Beslut Stbn 2022-06-16
Beslut om antagande Detaljplan för del av Åsen 1:2 m.fl. etapp 2
	Sida 1
	Sida 2


	Beslut om antagande Detaljplan för Väster 1:1, kv. Grävlingen
	Beslut Stbn 2022-06-16
Beslut om antagande Detaljplan för Väster 1:1, kv. Grävlingen
	Sida 1
	Sida 2


	Beslut om antagande Detaljplan för Lappen 19 (etapp 3)
	Beslut Stbn 2022-06-16
Beslut om antagande Detaljplan för Lappen 19 (etapp 3)
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4


	Ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken vid Simsholmens avloppsreningsverk,remiss
	Beslut Stbn 2022-06-16
Ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken vid Simsholmens avloppsreningsverk,remiss
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Redovisning av ej tidigare anmälda förrättningar
	Beslut Stbn 2022-06-16
Redovisning av ej tidigare anmälda förrättningar

	Beslut om ny ledamot i namnberedningen
	Beslut Stbn 2022-06-16
Övriga ärenden

	GESTRA 3:5 Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus
	Beslut Stbn 2022-06-16
GESTRA 3:5 Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	RIDDERSBERG 1:18 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
	Beslut Stbn 2022-06-16
RIDDERSBERG 1:18 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4


	STAMSERYD 5:1 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
	Beslut Stbn 2022-06-16
STAMSERYD 5:1 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
	Sida 1
	Sida 2



