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Plats och tid Sessionssalen, Västra Storgatan 16, Jönköping kl. 08:30 –11:30 samt 12:30-14:40 
Förtroendevalda deltar under hela sammanträdet § 295-333 där inte annat anges 

Beslutande Anders Samuelsson (C), ordförande  
Bayda Aldoori (S) ist för Niklas  
Sigvardsson (S) 
Fatime Elezi (S) 
Leif Regnér (S) 
Marianne Johansson (S)  
Jan Sidenvall (L) 
Christopher Rydell (S) ist för Robin 
Hansson (MP) 
 

 

Thomas Olofsson (KD) ist f Gabriella Lönn 
(KD) §295 samt §§ 328-333 
Gabriella Lönn (KD) kl 09:00-13:50 §§ 
296-327 
Ann-Marie Dahl (KD) 
Tomas Arvidsson (M) ist för Bengt Regné 
(M) 
Jonas Hallin (M) 
Eric Sjöberg (M) 
Johan Edvardsson (SD) 

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare 
Eric Hedlund (L) 
Niklas Sigvardsson (S), digitalt 
Kerstin Hurtig (KD) 
Zaklina Zethson (KD) kl 09:00-14:40 

 

 

Utses att justera Eric Sjöberg (M)  

Justeringens plats och tid stadsbyggnadskontoret 2022-08-31 Paragrafer  295-333 

Underskrifter Sekreterare   
  Pernilla Thor  

 Ordförande   
  Anders Samuelsson (C)  

 Justerande   
 Eric Sjöberg (M)   

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

Organ Stadsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-08-25 
 

Datum för anslags uppsättande 2022-09-01 Datum för anslags nedtagande 2022-09-22 

Förvaringsplats för protokollet Stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun 

Underskrift  
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Övriga närvarande 
 
Anna Klahr, bygglovchef 
Anna Lundberg, byggnadsantikvarie 
Anna-Karin Andersson, lantmäteriadministratör 
Christina Stenberg, stadsbyggnadsdirektör 
Elin Johansson, administrativ chef räddningstjänsten 
Emma Gansberg, trafikingenjör 
Göran Melin, bitr. räddningschef 
Henrik Zetterholm, utvecklings- och trafikchef 
Karin Frostfeldt, lantmäteriadministratör 
Lisa Samuelsson, trafikingenjör 
Liselott Johansson, planchef 
Pernilla Thor, förvaltningssekreterare/nämndsekreterare 
Sandra Broström, kommunekolog 
Ulrika Ebelin, stadsutvecklare 
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Innehåll  
  

§ 295 Protokollets justering 
 

 

§ 296 Information från Räddningstjänsten 
 

 

§ 297 Ny Övningsplats Räddningstjänsten 
Stbn/2022:288 

 

§ 298 Ändrad administrativ organisation räddningstjänsten. 
Stbn/2022:266 

 

§ 299 Information från SBK stab 
 

 

§ 300 Åtgärdsprogram Hälsans miljömål, remiss från kommunstyrelsen 
Stbn/2022:180 

 

§ 301 Information från lantmäteriavdelnigen 
 

 

§ 302 Information från Översiktlig planering 
 

 

§ 303 Information från Utvecklings- och trafikavdelningen 
 

 

§ 304 Tillägg till lokala ordningsföreskrifter med anledning av elsparkcyklar 
samt revidering av taxa för nyttjande av mark på offentlig plats 

Stbn/2022:241 

 

§ 305 Information från Planavdelningen 
 

 

§ 306 Planprogram för Österängen  
Stbn/2019:345 

 

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

 

§ 308 Redovisning av stadsbyggnadsnämndens delegationsbeslut  
Stbn/2022:13 

 

§ 309 Information från Bygglovavdelningen 
 

 

§ 310 ANDERSARP 1:3  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

STBN/2022:11304 

 

§ 311 BOSGÅRD 1:19  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

STBN/2021:12088 

 

§ 312 DALA 1:7  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

STBN/2022:10963 

 

§ 313 GESTRA 3:5  
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus 

STBN/2022:11186 

 

§ 314 STAMSERYD 5:1  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

 

STBN/2022:10124 
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§ 315 TOVRIDA 6:2  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

STBN/2022:11269 

 

§ 316 TOKEBO 1:10  
Strandskyddsdispens för tillbyggnad av komplementbyggnad (befintlig 
gäststuga) 

STBN/2022:11251 

 

§ 317 RÖTTLE 2:55  
Strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad 

STBN/2022:11182 

 

§ 318 BARNARP 13:46  
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 

STBN/2022:11259 

 

§ 319 BOTTNARYDS PRÄSTGÅRD 1:69 (MOSTIGEN 1)  
Bygglov för nybyggnad av pannhus med pelletssilo, samt rivning av 
vvs-installation/anläggning (väderskydd/luftvärmepump) 

STBN/2022:11528 

 

§ 320 KORTEBO 4:9 (EBBA RAMSAYS VÄG 96)  
Bygglov för nybyggnad av garage samt mur och plank 

STBN/2021:10877 

 

§ 321 MARINEN 1 (VAGGERYDSGATAN 1)  
Bygglov för uppsättande av skylt på affärs- och kontorshus 

STBN/2021:12641 

 

§ 322 MÄLLBY 13:69 (MELLBYGATAN 5B)  
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, installation av eldstad samt 
rivning av garage 

STBN/2021:12203 

 

§ 323 PRINSEN 6  
Bygglov för nybyggnad av garage 

STBN/2021:12178 

 

§ 324 PYRAMUS 4  
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i enbostadshus 

STBN/2022:10430 

 

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

STBN/2022:10571 

 

§ 326 VÄSTER 1:1  
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt RWC 

STBN/2022:11370 

 

§ 327 ÖGONGLOBEN 6 (KINDGRENSGATAN 4)  
Bygglov för nybyggnad av besöksanläggning 

STBN/2022:11152 

 

§ 328 HARPAN 2  
Bygglov för uppsättande av skylt på affärs- och kontorshus 

STBN/2022:11400 

 

§ 329 ÖRSERUM 2:44  
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (veranda) samt uppförande 
av mur 

STBN/2022:10908 
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§ 330 KORTEBO 3:1  
Bygglov för anordnande av parkeringsplats (tidsbegränsat t.o.m 2024-
03-01) 

STBN/2022:11346 

 

§ 331 ÄDELMETALLEN 1  
Olovlig åtgärd tagit i bruk utan slutbesked lagerbyggnad 

STBN/2022:11476 

 

§ 332 Redovisning av ej tidigare anmälda förrättningar 
 

 

§ 333 Övriga ärenden 
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§ 295  
 
Protokollets justering 
 

Stadsbyggnadsnämndens protokoll justeras onsdagen den 31 augusti klockan 
08:30 av ordförande Anders Samuelsson (C) och Eric Sjöberg (M) 
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§ 296  
 
Information från räddningstjänsten 
 

Räddningschef Samuel Nyström och biträdande räddningschef Göran Melin 
summerar sommarens händelser vad gäller räddningstjänsten.  
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§ 297  
 
Ny Övningsplats Räddningstjänsten 
Stbn/2022:288   009  

Sammanfattning 
På 80-talet bedrev Luftfartsverket övning på en tidigare brandövningsplats i 
västra delen av flygplatsområdet på Jönköping Airport. Vid dessa övningar 
nyttjades stora mängder skumvätska för att simulera släckning av flygplan som 
i efterhand visat sig innehålla PFAS. 

1992 byggde räddningstjänsten en ny övningsplats på samma område, men 
med invallade betongplattor och tankar för omhändertagande av olja, släckvat-
ten och skum. 

Undersökningar som genomförts inom området kring Jönköpings flygplats har 
visat på förekomst av PFAS i jord, grundvatten och ytvatten. Av ansvarsutred-
ning beslutad 2022-02-22 och som utförts av Länsstyrelsen i Jönköpings län, 
framkommer att Trafikverket är primärt ansvarigt för de föroreningar som finns 
i den mark där brandövningarna äger rum och att räddningstjänstens eventuella 
bidrag till föroreningssituationen inom området är begränsat. Trafikverket be-
döms vara ansvarigt för avhjälpande (sanering) av förorenad mark. 

 Trafikverket konstaterar i åtgärdsutredning att vissa av de föreslagna åtgär-
derna innebär att brandövningsplatsen inte blir tillgänglig för övningsverksam-
het under en längre period. Samtliga åtgärdslösningar erfordrar en driftstid som 
mest sannolikt kommer att sträcka sig över den period som Jönköping Airport 
AB och/eller Räddningstjänsten behöver ytorna. Detta innebär att ytorna kom-
mer att vara otillgängliga tills saneringen är avslutad, dvs. övning på annan 
plats kommer att erfordras.  

I maj 2022 kom det till kommunens kännedom att den kommande saneringen 
enbart kommer att genomföras till en nivå där risken för spridning av PFAS till 
omgivningen förhindras. Den kvarvarande föroreningen kommer att överskrida 
de gränsvärden som gäller för PFAS varför all verksamhet som berör mark el-
ler vatten inom området fortsatt kommer att omfattas av restriktioner. 

Räddningstjänsten gör bedömningen att det inte är möjligt att vara kvar på den 
nuvarande brandövningsplatsen efter genomförd sanering då kvarvarande för-
orening kommer att innebära stora begränsningar för verksamheten. 

En ny övningsanläggning kan byggas invid TTC på Bäckadalsgymnasiet. Efter 
dialog med skolan och PLEX gruppen är bedömningen att det finns stora sy-
nergier att kunna samnyttja ytorna för både skolverksamhet och övningsverk-
samhet. 

En ny övningsplats är kostnadsberäknad till 47 000 tkr. Kommunens bedöm-
ning är att kostnaden för nybyggnation av övningsplats ska bäras av Luftfarts-
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verket och en dialog är planerad mellan kommunen, Luftfartsverket samt Tra-
fikverket för att klargöra ansvarsfrågorna. Räddningstjänsten kan inte vara utan 
övningsplats under den tid saneringen ska genomföras varför nybyggnation be-
höver påbörjas omgående. 

Den ovan föreslagna lokaliseringen kan också fungera som en tillfällig brand-
station i väntan på nybyggnation på väster som är planerad till 2027. Övnings-
platsen kan bemannas vissa tider under högtrafik. 

För att kunna påbörja en flytt av övningsplatsen föreslår Räddningstjänsten att  
extra investeringsmedel tillskjuts för 2023-2024 enligt tabell nedan.   

Verksamhet/projekt, tkr (2022) 2023 2024 

Nuvarande förslag till VIP 2023-2025 1 000 3 000  

Tillkommande kostnader för flytt   18 000 25 000 

Förslag till VIP 2023-2025  21 000 25 000 

 

Beslutsunderlag 
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2022-08-15 

Räddningstjänstens förslag 
Räddningstjänstens förslag till beslut: 

 Förslag till ny övningsplats för Räddningstjänsten godkänns 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-08-25  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Förslag till ny övningsplats för Räddningstjänsten godkänns 

 

 

Beslutet expedieras till: 
Stadskontoret, Ekonomiavdelning 
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§ 298  
 
Ändrad administrativ organisation räddningstjänsten. 
Stbn/2022:266   001  

Sammanfattning 
Med anledning av ett växande uppdrag inom krisberedskap och civilt försvar 
finns behov av vissa ändringar i den administrativa organisationen. Förändring-
arna innebär att funktionen biträdande räddningschef, som idag är tillika av-
delningschef för den operativa avdelningen, frånkopplas rollen som avdel-
ningschef. På detta sättet förstärks förvaltningens övergripande ledningen där 
biträdande räddningschef har bättre förutsättningar att arbeta mer med frågor 
inom hela förvaltningens uppdrag.  

Fokus just nu är inom krisberedskapsområdet och arbetet med att bygga upp 
kommunens förmåga inom civilt försvar.  

Nyrekrytering kommer ske till tjänsten som avdelningschef för den operativa 
avdelningen. Förändringen ryms inom nuvarande ekonomisk ram.  

I samband med dessa förändringar flyttas ansvaret för ledningscentralen (Rädd-
ningssamverkan Småland Bleking) från den operativa avdelningen till en funk-
tion direkt underställd räddningschefen. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2022-07-15 
- Organisationsskiss för Räddningstjänsten dat 2022-07-15 

Räddningstjänstens förslag 
Räddningstjänstens förslag till beslut: 

 Förslag till ändrad inre organisation för Räddningstjänsten godkänns 
och att förändringen gäller från och med 2022-09-01 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-08-25  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Förslag till ändrad inre organisation för Räddningstjänsten godkänns 

och att förändringen gäller från och med 2022-09-01 
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§ 299  
 
Information från stadsbyggnadskontorets stab 
 

Sammanträdespunkten utgår då ingen information från stadsbyggnadskontorets 
stab föreligger. 
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§ 300  
 
Åtgärdsprogram Hälsans miljömål 
Stbn/2022:180   440  

Sammanfattning 
Stadsbyggnadsnämnden ser positivt på ett samlat åtgärdsprogram ”Hälsans 
miljömål 2023-2027” i länet för att gemensamt arbeta för ett långsiktigt håll-
bart samhälle och för de nationella målens genomslag i samhället.  
Då målen har olika detaljeringsgrad görs kommentarerna sammanfattande och 
kommande arbetsgrupper får sedan arbeta vidare med respektive mål. Målen 
innebär en ambitionsökning inom området vilket är bra men då stadsbyggnads-
kontoret inte har någon samordnare för hållbarhetsarbetet så har olika åtgärder 
olika kontaktpersoner. Kommunens hållbarhetsstrateg, som sammanställer 
kommunens gemensamma dokument och som är kommunens samordnande re-
surs, kommer att väga ihop nämndernas kommentarer.    
Stadsbyggnadskontoret arbetar idag med/är delaktiga i flera av de 28 åtgärder 
som föreslås i aktuellt remissförslag. Synpunkter lämnas på de åtgärder som 
primärt berör vårt ansvarsområde och kommentarer för dessa åtgärder sam-
manställs i svarsfilen/Bilagan.  
Remissförslaget innebär ett ökat fokus på åtgärder inom kulturmiljö. Stads-
byggnadskontoret belyser kulturmiljöarbetet i översiktsplanen men integrerar 
också kulturmiljöfrågor i planarbetet och i bygglovskedet. Då arbetet med kul-
turmiljöfrågor på stadsbyggnadskontoret endast ingår som del av  handläggar-
tjänst så bör ansvaret för samverkan inom kulturmiljöarbetet ligga kvar på läns-
styrelsen. Åtgärderna 26 – 28 går mycket in i varandra varför dessa borde sam-
las som en åtgärd. 

Beslutsunderlag 
Hälsans miljömål, resmissversion 2022 
Tjänsteskrivelse 2022-07-22 
Svarsfil remiss Hälsans miljömål, Bilaga 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadsnämndens förslag till beslut: 
Förslag till kommunstyrelsen  

 Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse med tillhörande bilaga 
 utgör underlag för stadsbyggnadsnämndens yttrande på remitterat 
ärende 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-08-25  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till  
förvaltningens förslag. 
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Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse med tillhörande bilaga 

 utgör underlag för stadsbyggnadsnämndens yttrande på remitterat 
ärende 

 
Moderaterna deltar inte i beslutet. 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 301  
 
Information från lantmäteriavdelningen 
 

Lantmäterichef Angelica Oscarsson-Ström presenterar två nya medarbetare, 
lantmäteriadministratörerna Anna-Karin Andersson och Karin Frostfeldt. 
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§ 302  
 
Information från översiktlig planering 
 
Sammanträdespunkten utgår då ingen information från översiktlig planering  
föreligger. 
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§ 303  
 
Information från utvecklings- och trafikavdelningen 
 

Utvecklings- och trafikchef Henrik Zetterholm presenterar tre nya medarbetare; 
Lisa Samuelsson, trafikingenjör, Emma Gansberg, trafikingenjör och Ulrika 
Ebelin, stadsutvecklare.  

Henrik Zetterholm informerar om det pågående arbetet med ny cykelbana längs 
Ådalsvägen i Huskvarna. 

Henrik Zetterholm informerar om kommande kunskapsseminarium gällande ny 
trafikstrategi för Jönköpings kommun.  
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§ 304  
 
Tillägg till lokala ordningsföreskrifter med anledning av elspark-
cyklar samt revidering av taxa för nyttjande av mark på offentlig 
plats 
Stbn/2022:241   512  

Sammanfattning 
Stadsbyggnadsnämnden har getts tillfälle att yttra sig över Stadskontorets 
tillägg till lokala ordningsföreskrifter med anledning av elsparkcyklar samt re-
videring av taxa för nyttjande av offentlig plats.  

Stadsbyggnadskontoret anser att förslaget till ändringar av de lokala ordnings-
föreskrifterna är bra och bör införas så snart som möjligt. Stadskontorets för-
slag att införa en ny taxa för uthyrningsverksamhet av mobila tjänster avslås. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-15 
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-17  
Bilaga till stadskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-17 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Förslag till kommunstyrelsen 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Tillägg till allmänna lokala ordningsföreskrifter för Jönköpings kom-
mun enligt Stadskontorets upprättade förslag godkänns 

 Förslag till ny taxa för uthyrningsverksamhet av mobila tjänster avslås  

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-08-25  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Protokollsanteckning 
Johan Edvardsson (SD) lämnar in nedanstående protokollsanteckning. 

Då ärendet var brådskande och det önskades omedelbar justering i kombination 
med att jag inte fick full förståelse trots mina frågor om varför stadsbyggnads-
kontoret inte ville bifalla ķommunkontorets önskan om införandet av nya taxor 
så valde jag att inte delta i beslutet. Det är av yttersta vikt att kommunen alltid 
skall kunna fakturera för olika kostnader som kan finnas och uppstå kring detta 
och då jag ej fann det klarlagt så valde jag att avstå. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Tillägg till allmänna lokala ordningsföreskrifter för Jönköpings kom-

mun enligt Stadskontorets upprättade förslag godkänns 
 Förslag till ny taxa för uthyrningsverksamhet av mobila tjänster avslås  
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Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Beslutet expedieras till: 
kommunstyrelsen 
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§ 305  
 
Information från planavdelningen 
 

Sammanträdespunkten utgår då ingen information från planavdelningen  
föreligger. 
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§ 306  
 
Planprogram för Österängen  
Stbn/2019:345   214  

Sammanfattning 
Österängen har ett strategiskt läge mellan Huskvarna och Jönköping med när-
het till de arbetsplatser och service som finns där. Idag har Österängen god kol-
lektivtrafik och ett tillgång till ett stadsdelscentrum med varierat serviceutbud. 
Att utveckla Österängen och dra nytta av den infrastruktur och service som re-
dan finns där är strategiskt när staden växer. Under 2017 inkom flera planbe-
sked för nya bostäder på Österängen och i samband med det identifierades be-
hovet av att ta ett helhetsgrepp kring stadsdelens framtida utveckling och ett 
planprogram har därför tagits fram.  

Planprogrammets syfte är att skapa en översikt av lämplig förtätning och om-
vandling som är anpassat till områdets karaktär och tar hänsyn till framtida be-
hov i området när det gäller skola, bostäder, trafik och centrumbildning m.m. 
Planprogrammet kommer att vara vägledande för framtida detaljplaner på Ös-
terängen. 

Planbesked ges härmed för enligt planprogrammets etappindelning etapp 1, 
med planerad detaljplanestart kvartal 3, 2022.  
 
Övriga etapper kommer att tidsättas senare vid ansökan om planbesked, och 
kommer besvaras genom en tjänsteskrivelse till stadsbyggnadsnämnden när det 
blir aktuellt att påbörja dessa etapper. 
 
Beslutsunderlag 
Planprogram för Österängen, 2022-08-17 
Samrådsredogörelse, 2022-08-17 
Tjänsteskrivelse, 2022-08-17 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Planprogram för Österängen, daterad 2022-08-17 godkänns 
 Positivt planbesked ges för etapp 1, detaljplan för Vasen 3 m.fl., enligt 

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

 Stadsbyggnadsnämnden finner, utifrån dagens kännedom av projektets 
omfattning, att genomförandet av planprogrammet inte kommer att 
medföra en betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 
kap§11-18 miljöbalken (1998:808) 
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STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-08-25  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Protokollsanteckning 
Liberalerna lämnar nedanstående protokollsanteckning 

I samband med utveckling av området Österängen bör förbättringar för perso-
nal inom hälso- och sjukvård, läkarbil och hemtjänst, men även utryckningsfor-
don som ambulans genomföras. Dessa ska med kort varsel på Särskilt boende 
för äldre göra snabba insatser, de bär med sig tung medicinsk utrustning. För 
dessa grupper bör det finnas uppställningsplats intill entréer. Dessa kan anord-
nas med plattläggning eller asfaltyta och någon form av markering för dessa 
fordon intill entré. 
Detta behov finns även utanför lägenhetshus, där hemtjänst, patrullen och 
hälso-och sjukvården för flera medborgare gör flera insatser under dygnet. I 
dagsläget, med nuvarande detaljplaneplanering, försvåras personalens arbete 
genom att tid får avsättas för att söka parkeringsplats och sedan gå längre sträc-
kor och bära med medicinsk och medicinteknisk utrusning. Detta tar tid från 
insatsen och skapar väntan hos omsorgstagare/patient och inte minst stress hos 
personalen. Ett av kommunens prioriterade mål är kompetensförsörjningen, här 
kan plankontoret göra en stor insats i arbetet för att behålla en hög kompetens 
inom äldreomsorgens och hälso-och sjukvårdens område. 
 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Planprogram för Österängen, daterad 2022-08-17 godkänns 
 Positivt planbesked ges för etapp 1, detaljplan för Vasen 3 m.fl., enligt 

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

 Stadsbyggnadsnämnden finner, utifrån dagens kännedom av projektets 
omfattning, att genomförandet av planprogrammet inte kommer att 
medföra en betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 
kap§11-18 miljöbalken (1998:808) 
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§ 307  
 
Redovisning av inkomna meddelanden till stadsbyggnadsnämnden  
Stbn/2022:12   000  

Beslutsunderlag 
Redovisning av inkomna meddelanden 2022-08-25 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-08-25  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att redovisning av  
inkomna meddelanden 2022-08-25 godkänns. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Redovisning av inkomna meddelanden 2022-08-25 godkänns 
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§ 308  
 
Redovisning av stadsbyggnadsnämndens delegationsbeslut 2022 
Stbn/2022:13   000  

Beslutsunderlag 
Redovisning av stadsbyggnadsnämndens delegationsbeslut 2022-08-25 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-08-25  
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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§ 309  
 
Information från bygglovavdelningen 
 

Bygglovchef Anna Klahr presenterar två nya bygglovhandläggare,  
Sanna Shaba samt Anna Lundberg som också är byggnadsantikvarie.  
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§ 310  
 
ANDERSARP 1:3 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
BL 2022-001304     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Fastigheten är 
belägen i Andersarp, cirka 6,5 kilometer syd sydost om Gränna kyrka. Marken 
består främst av betesmark. Sökande har inkommit med en skrivelse daterad 
2022-07-13. I skrivelse anger sökande att de föreslår en kompensationsåtgärd 
för att kunna bebygga på föreslagen plats. 

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut är avslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse    2022-07-14 
Ärendebeskrivning     2022-07-14 
Översiktskarta     2022-07-14 
Översiktskarta kompensationsåtgärder   2022-07-13 
Fotografi Första placering    2022-06-30 
Fotografi      2022-06-30 
Fotografi      2022-06-30 
Fotografi      2022-06-30 
Fotografi      2022-06-30 
Situationsplan/tomtkarta     2022-06-09 
Sammanställning e-tjänst     2022-06-06 
Kombinerad fasad/sektion/plan/sitplan    2022-06-06 
Fotografi      2022-06-06 
Yttrande från sökande    2022-08-12 

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 2022-08-25  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att förhandsbesked 
beviljas med nedanstående motivering. 

Ansökan avser byggnation av ett bostadshus för ägaren som bas för att kunna 
sköta gården. Befintligt bostadshus är nu uthyrt året runt. 
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Den marken som är tänkt att tas i anspråk består till övervägande del av gam-
mal husgrund och nässlor. Marken är relativt kuperad och sluttar ner mot den 
egentliga jordbruksmarken. Två små flikar upp mot den gamla husgrunden har 
betats med får. I övrigt så är det ingen jordbruksmark alls som tas i anspråk. 
Sammantaget kan därför inte den mark som tas i anspråk anses vara bruknings-
värd jordbruksmark.  
Den aktuella marken ansluter på ett naturligt sätt till gårdshusen i övrigt. Det 
har också varit byggnation på den aktuella platsen i närtid. Marken kan därför i 
stort anses vara en del av den gamla gårdshusmiljön och inte en del av jord-
bruksmarken. 
Den sökta platsen ansluter på ett naturligt sätt direkt till befintlig väg. VA kan 
anslutas till befintligt boningshus. 
Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget att ett positivt förhandsbesked i 
detta fall innebär en lämplig användning av markresurser. 
 
Thomas Arvidsson (M) instämmer i ordförandes yrkande. 
 
Johan Edvardsson (SD) instämmer i ordförandes 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 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 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-08-25 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

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 förhandsbeskedet har fått laga kraft, bifoga beslutshandlingarna inklu-
sive karta till förrättningsansökan. 
  
För ny adress på landet tag kontakt med lantmäteriavdelningen, sbk.klm@jonko-
ping.se eller via kommunens kontaktcenter 036-10 50 00. 
  
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 annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
 

  

http://www.jonkoping.se/bygglov
mailto:sbk.klm@jonkoping.se
mailto:sbk.klm@jonkoping.se
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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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§ 311  
 
BOSGÅRD 1:19 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
BL 2021-002088     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Fastigheten är 
belägen i Bosgård, cirka 5,8 kilometer sydväst om Skärstads kyrka.  Marken 
består främst av en kraftigt kuperad kulle med flertalet träd samt delvis betes-
mark. Runt aktuell fastighet är det jordbruksmark. Stadsbyggnadsnämnden be-
slutade 2021-10-21 att avslå ansökan om förhandsbesked. Beslutet överklaga-
des och Länsstyrelsen beslutade 2022-06-10 att upphäva beslutet och återför-
visa ärendet till stadsbyggnadsnämnden för vidare handläggning.  

Stadsbyggnadskontoret bedömer att ansökan kan beviljas.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse    2022-07-18 
Ärendebeskrivning     2022-07-18 
Översiktskarta     2021-08-25 
Yttrande från medsökande    2021-09-29 
Fotografi      2021-09-08 
Ortofoto      2021-08-05 
Fotografi      2021-08-05 
Sammanställning e-tjänst     2021-08-05 

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 2022-08-25  
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 

 
Villkor 
Taket ska utformas i lantlig stil tex som sadeltak och förses med tegelröda 
takpannor, eller med annat som stadsbyggnadsnämnden prövar lämpligt. 
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Bebyggelsen ska utformas enligt traditionell lantlig stil som i volym och färg är 
väl anpassad till tomtplatsen och landskapsbilden. 

Giltighetstid 
Beslutet gäller i två år från den dag då förhandsbeskedet vunnit laga kraft och 
är bindande för stadsbyggnadsnämnden vid den kommande 
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. 
 
Åtgärden kräver tillstånd från väghållaren. Du som sökande har ansvar för att tillstån-
det 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 förhandsbeskedet har fått laga kraft, bifoga beslutshandlingarna inklu-
sive karta till förrättningsansökan. 
  
För ny adress på landet tag kontakt med lantmäteriavdelningen, sbk.klm@jonko-
ping.se eller via kommunens kontaktcenter 036-10 50 00. 
  
Som sökanden har du skyldighet att begära om eventuell arkeologisk utredning hos 
Länsstyrelsen.  
 
Debitering 
8 568 kr. 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

 

http://www.jonkoping.se/bygglov
mailto:sbk.klm@jonkoping.se
mailto:sbk.klm@jonkoping.se
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Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Sökande 
Fastighetsägare 

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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§ 312  
 
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 består 
främst av betesmark. Avsedd bebyggelse följer inte bebyggelsemönstret i om-
rådet och placeras enskilt. Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2022-06-16 att 
återremittera ärendet för besiktning på plats. 

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut är att avslå ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse    2022-07-18 
Ärendebeskrivning     2022-07-18 
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 6 376 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-08-25  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att förhandsbesked 
beviljas med motivering enligt nedan. 

Ansökan avser byggnation av ett bostadshus för ägarens systers räkning som 
idag bor i ett mindre undantag på fastigheten. Stadsbyggnadsnämnden har ge-
nomfört en besiktning på plats 2022-08-22 och då kommunicerat med sökande. 
Den sökta platsen ligger i direkt anslutning till befintligt vägnät och lämpligt 
direkt infart är möjlig. Tänkt byggnation ligger i relativt nära anslutning till två 
andra bostadshus. 
En elledning finns i närheten av tänkt byggnation men säkerhetsavstånden in-
nebär inget hinder enligt uppgift från ansvarig myndighet. En telefonledning 
går genom tänkt plats men den är inte aktiv och kommer att avvecklas. De 
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stenrösen som finns anses heller inte innebära något hinder för byggnation på 
den aktuella platsen. 
Marken består av betesmark av medelgod kvalité. Dock är det ett hörn av fas-
tigheten i utkanten av betesmarken som kommer att tas i anspråk. Det innebär 
därför ingen avskärmning av annan betesmark utan betet kan fortsätta som tidi-
gare ända fram till tänkt avstyckning. 
Sökande har utfäst sig att kompensera betesmark motsvarande denna yta på en 
annan utpekad mer centralt belägen plats på brukningsenheten. Sammantaget 
ser därför Stadsbyggnadsnämnden att brukningsenheten inte påverkas negativt 
av denna byggnation.  
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 ovan- 
stående yrkande  

 Debitering 6 376 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 för-
rän bygglov sökts och beviljats. I samband med ansökan om bygglov ska kon-
trollansvarig anges.  
  
När du fått ett positiv förhandsbesked måste du ha en dialog med bygglovav-
delningen om byggnadens utformning, innan du söker bygglov. Byggnader ut-
anför planlagt område ska till storlek och utformning anpassas till tomten, land-
skapsbilden och den traditionella lantliga miljön. Innan du tar fram ritningar till 
din ansökan om bygglov, ta kontakt med oss på bygglovavdelningen för att dis-
kutera utformningen. Du kontaktar oss via www.jonkoping.se/bygglov, sökord: 
kontakta bygglovavdelningen. Skriv ditt diarienummer när du skriver din fråga. 
  
I samband med bygglovsansökan ska markplanering- och marksektionsritning 
redovisas. 
  

http://www.jonkoping.se/bygglov
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Tillstånd för enskild VA-anläggning ska sökas hos Miljö- och hälsoskyddskon-
toret.   
  
Om en ny fastighet ska bildas prövas läget för dess gränser av lantmäterimyn-
digheten i en lantmäteriförrättning. Ansökan om lantmäteriförrättning bör gö-
ras så snart som möjligt efter att förhandsbeskedet har fått laga kraft, bifoga be-
slutshandlingarna inklusive karta till förrättningsansökan. 
  
För ny adress på landet tag kontakt med lantmäteriavdelningen, sbk.klm@jon-
koping.se eller via kommunens kontaktcenter 036-10 50 00. 
  
Som sökanden har du skyldighet att begära om eventuell arkeologisk utredning 
hos Länsstyrelsen.  
 
Debitering 
6 376 kr. 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

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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§ 313  
 
GESTRA 3:5 Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus 
BL 2022-001186     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus.  
Fastigheten är belägen mellan Kaxholmen och Gestra, sydost om Kaxholmen  
samhälle och cirka 5,3 kilometer sydväst om Skärstads kyrka. Platsen ligger  
precis utanför detaljplanerat område. Att exploatera i direkt anknytning till  
detaljplanerat område kräver i regel att det görs en detaljplan för området som  
avses exploateras. Marken består främst av betesmark (tidigare ängsmark) som  
betas i dagsläget. Sökande har inkommit med en skrivelse 2022-05-18. I  
skrivelse anger sökande att de föreslår en kompensationsåtgärd för att kunna  
bebygga på föreslagen plats. Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2022-06-16 att 
återremittera ärendet för hörande av grannar. 
  
Sammantaget finner stadsbyggnadskontoret att platsen ej är lämplig för  
bebyggelse och att ansökan bör avslås. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2022-07-18 
Ärendebeskrivning    2022-07-18 
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 6 374 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-08-25  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att förhandsbesked 
beviljas med nedanstående motivering. 
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Ansökan avser byggnation av två bostadshus varav den ena byggnationen har 
koppling till fastigheten och ägarna. Stadsbyggnadsnämnden har genomfört be-
siktning på plats 2022-06-13 och då kommunicerat med sökande. 
Sökande har en uppgörelse med Tekniska kontoret att kunna använda befintlig 
väg mot en engångsersättning. Avstånd till kraftledning är avstämd med Miljö- 
och hälsoskyddskontoret. 
Marken består av betesmark av medelgod kvalité. Dock ligger denna mark i ett 
hörn av fastigheten i utkanten av övrig betesmark och förändringar i omgiv-
ningen har gjort att den blivit allt svårare att bruka. 
Sökande har utfäst sig att kompensera betesmark motsvarande denna yta på en 
annan utpekad mer centralt belägen plats på brukningsenheten. Sammantaget 
ser därför Stadsbyggnadsnämnden då att brukningsenheten inte påverkas nega-
tivt av denna byggnation.  
Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget att ett positivt förhandsbesked i 
detta fall innebär en lämplig användning av markresurser. 
 
Eric Sjöberg (M) instämmer i Anders Samuelssons yrkande. 
 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

- Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ovan- 
stående yrkande 

- Debitering 6 374 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 förhandsbeskedet har fått laga kraft, bifoga beslutshandlingarna inklu-
sive karta till förrättningsansökan. 
  
För ny adress på landet tag kontakt med lantmäteriavdelningen, sbk.klm@jonko-
ping.se eller via kommunens kontaktcenter 036-10 50 00. 
  
Som sökanden har du skyldighet att begära om eventuell arkeologisk utredning hos 
Länsstyrelsen.  
 

Debitering 
6 374 kr. 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

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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§ 314  
 
UTGÅR STAMSERYD 5:1 Förhandsbesked för nybyggnad av       
enbostadshus 
BL 2022-000124     

 
Ärendet utgår från dagens sammanträde. 
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§ 315  
 
TOVRIDA 6:2 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
BL 2022-001269     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Fastigheten är 
belägen i Hagadal väster om Lekeryd, cirka 1,6 kilometer väst om Lekeryds 
kyrka. Vid platsbesök är aktuella platsen inhägnad och betas av kor. Enligt 
översiktsplanen samt 3 kap. 4 § miljöbalken får inte jordbruksmark (åkermark 
och betesmark) bebyggas för ett enskilt intresse. 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att förhandsbesked ej kan beviljas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse    2022-07-22 
Ärendebeskrivning     2022-07-22 
Översiktskarta     2022-07-22 
Yttrande     2022-07-27 
Fotografi      2022-07-07 
Fotografi      2022-07-07 
Yttrande      2022-06-28 
Sammanställning e-tjänst     2022-06-06 
Situationsplan/tomtkarta     2022-06-06 
Sammanställning e-tjänst     2022-05-31 

Stadsbyggnadsnämndens 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 2022-08-25  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att förhandsbesked 
beviljas med nedanstående motivering. 

Ansökan är en del av ett generationsskifte då byggnationen är för ägarens sons 
räkning som nu flyttar hem till gården. Stadsbyggnadsnämnden har genomfört 
en besiktning på plats 2022-08-22 och då kommunicerat med sökande. 
Den sökta platsen utgörs av en redan avstyckad mindre fastighet som ligger i 
direkt anslutning till den större brukningsenheten som har samma ägare. Ett bo-
stadshus har funnits i närtid på aktuella platsen där vatten och el är framdragen. 
Naturlig väganslutning finns till tänkta platsen. 
Den aktuella marken ansluter på ett naturligt sätt till gårdshusen i övrigt. Det 
har också varit byggnation på den aktuella platsen i närtid. Marken kan därför 
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anses vara en del av den gamla gårdshusmiljön och inte en del av jordbruks-
marken. 
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 ovan- 
stående 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 för-
rän bygglov sökts och beviljats. I samband med ansökan om bygglov ska kon-
trollansvarig anges.  
  
När du fått ett positiv förhandsbesked måste du ha en dialog med bygglovav-
delningen om byggnadens utformning, innan du söker bygglov. Byggnader ut-
anför planlagt område ska till storlek och utformning anpassas till tomten, land-
skapsbilden och den traditionella lantliga miljön. Innan du tar fram ritningar till 
din ansökan om bygglov, ta kontakt med oss på bygglovavdelningen för att dis-
kutera utformningen. Du kontaktar oss via www.jonkoping.se/bygglov, sökord: 
kontakta bygglovavdelningen. Skriv ditt diarienummer när du skriver din fråga. 
  
I samband med bygglovsansökan ska markplanering- och marksektionsritning 
redovisas. 
 
Tillstånd för enskild VA-anläggning ska sökas hos Miljö- och hälsoskyddskon-
toret.   
  
Om en ny fastighet ska bildas prövas läget för dess gränser av lantmäterimyn-
digheten i en lantmäteriförrättning. Ansökan om lantmäteriförrättning bör gö-
ras så snart som möjligt efter att förhandsbeskedet 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,  
sbk.klm@jonkoping.se eller via kommunens kontaktcenter 036-10 50 00. 
  
Som sökanden har du skyldighet att begära om eventuell arkeologisk utredning 
hos Länsstyrelsen.  
 

Debitering 
8 694 kronor 

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, VIREDA 1:2 
 
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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§ 316  
 
TOKEBO 1:10 Strandskyddsdispens för tillbyggnad av                  
komplementbyggnad (befintlig gäststuga) 
BL 2022-001251     

Sammanfattning 
Ansökan avser strandskyddsdispens för tillbyggnad av komplementbyggnad. 
Fastigheten är belägen i Tokebo, cirka 4,3 kilometer nordväst om Bottnaryds 
kyrka. Fastigheten ligger i direkt anslutning till vattenlinjen. Aktuell komple-
mentbyggnad är placerad cirka 3 meter från vattenlinjen. På fastigheten finns 
en huvudbyggnad uppförd 1937 samt aktuell komplementbyggnad som avses 
byggas till i aktuell prövning. 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att ansökan kan beviljas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2022-07-07 
Ärendebeskrivning    2022-07-07 
Översiktskarta    2022-07-07 
Tomtplatsavgränsning    2022-07-07  
Sammanställning e-tjänst    2022-05-29 
Övrigt bygglovhandlingar   2022-05-29 
Planritning     2022-05-29 
Fasadritning     2022-05-29 
Situationsplan/tomtkarta    2022-05-29 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
- Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad 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 be-
tydelse för strandskyddets syften. 

- Den yta som får tas i anspråk som tomt är markerad på bilaga tomt-
platsavgränsning, 2022-07-06. 

- Debitering 5 796 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-08-25  
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 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 be-
tydelse för strandskyddets syften. 

- Den yta som får tas i anspråk som tomt är markerad på bilaga tomt-
platsavgränsning, 2022-07-06. 

- 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 
2021-1744. 

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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§ 317  
 
RÖTTLE 2:55 Strandskyddsdispens för nybyggnad av komplement-
byggnad 
BL 2022-001182     

Sammanfattning 
Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad. 
Fastigheten är belägen i västra delen av Röttle, cirka 3,2 kilometer sydväst om 
Gränna kyrka. Befintlig komplementbyggnad rivs och lämnar plats för en ny 
komplementbyggnad i form av en gäststuga om ca 40 m2. Hela fastigheten lig-
ger inom strandskyddat område från både Röttleån samt Vättern. Väster om 
fastigheten löper en mindre väg som leder till en mindre hamn samt en liten 
badplats. Runt fastigheten löper ett staket som tydligt avgränsar fastigheten 
från vattenlinjen. Åtgärden bedöms inte påverka strandskyddet på platsen då fri 
passage runt fastigheten är möjlig.  

Stadsbyggnadskontoret bedömer att ansökan kan beviljas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2022-07-06 
Ärendebeskrivning    2022-07-06 
Översiktskarta    2022-07-06  
Tomtplatsavgränsning   2022-07-25 
Fasadritning     2022-05-17 
Fasad- och sektionsritning    2022-05-17 
Planritning     2022-05-17 
Sammanställning e-tjänst    2022-05-17 
Situationsplan/tomtkarta    2022-05-17 
Fotografi     2022-05-17 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
- 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 be-
tydelse för strandskyddets syften. 

- Den yta som får tas i anspråk som tomt är fastighetens landareal, se bi-
laga tomtplatsavgränsning 2022-07-25. 

- Debitering 5 796 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-08-25  
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 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 be-
tydelse för strandskyddets syften. 

- Den yta som får tas i anspråk som tomt är markerad på bilaga tomt-
platsavgränsning, 2022-07-06. 

- 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 bygglovpliktig och startbesked krävs innan åtgärden får påbörjas.  
 
Ansökan om bygglov handläggs i ett separat ärende med diarienummer BL 
2022-0656. 

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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§ 318  
 
BARNARP 13:46 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 
BL 2022-001259     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om  bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (uterum) 
om 30 m² BTA (bruttoarea). 

Åtgärden avviker från detaljplanen när det gäller byggnadsarea men avvikelsen 
bedöms inte vara liten och förenlig med planens syfte 9 kap 30, 31 b §§ plan- 
och bygglagen (2010:900). Stadsbyggnadskontoret föreslår att ansökan avslås. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2022-07-08 
Ärendebeskrivning   2022-07-08 
Planritning    2022-06-30 
Fasadritning    2022-06-30 
Sammanställning e-tjänst   2022-05-30 
Situationsplan/tomtkarta   2022-05-30 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning. 
 Debitering 4 521 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-08-25  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till  
förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning. 
 Debitering 4 521 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

 
Debitering 
4 521 kr  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
Sökandena, Matilda Elm, Henrik Kronlöf 
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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§ 319  
 
BOTTNARYDS PRÄSTGÅRD 1:69 (MOSTIGEN 1) Bygglov för 
nybyggnad av pannhus med pelletssilo, samt rivning av vvs-installa-
tion/anläggning (väderskydd/luftvärmepump) 
BL 2022-001528     

Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av pannhus med pelletssilo, samt riv-
ning av vvs-installation/anläggning (väderskydd/luftvärmepump) inom detalj-
planerat område. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2022-08-09 
Ärendebeskrivning    2022-08-09  
Översiktskarta   2022-08-09 
Epostbilaga Inkommande e-postmeddelande 2022-08-09 
Remissvar     2022-07-25 
Förenklad nybyggnadskarta Gällande  2022-07-06 
Sammanställning e-tjänst    2022-07-06 
Fasad/plan/sektionsritning    2022-07-06 
Fotografi     2022-07-06 
Fotografi     2022-07-06 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-
ning. 

 Debitering 17 040 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-08-25  
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 17 040 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.  

Snart får du en ny handläggande byggnadsinspektör som kommer att hantera 
ditt ärende. Byggnadsinspektören granskar de tekniska förutsättningarna i ditt 
ärende och beslutar om startbesked för att du ska få börja bygga.  

Byggnadsinspektören kommer att kontakta dig med information om vad du be-
höver komplettera med inför startbeskedet.  

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. 3 (3)  

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2022-07-06 och beslut 
beräknas fattas 2022-08-25. Det innebär att handläggning sker inom lagstadgad 
period.  

Debitering 
17 040 kr  

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

Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
Grannar med erinran, fastighet BOTTNARYDS PRÄSTGÅRD 1:87  
  
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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§ 320  
 
KORTEBO 4:9 (EBBA RAMSAYS VÄG 96) Bygglov för nybyggnad 
av garage samt mur och plank 
BL 2021-000877     

Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av garage samt plank inom detaljplane-
rat område. Trafikverket har synpunkter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2022-08-15 
Ärendebeskrivning    2022-08-15 
Översiktskarta   2022-08-15 
Epostbilaga Inkommande e-post meddelande 2022-06-20 
Fasadritning     2022-04-29 
Epostbilaga Inkommande e-post meddelande 2022-04-26 
Situationsplan/tomtkarta    2022-03-23 
Planritning     2022-03-23 
Planritning     2022-03-23 
Sektionsritning    2022-03-23 
Nybyggnadskarta    2022-03-23 
Remissvar Trafikverket   2021-05-25 
Remissvar Utv- & trafik   2022-05-04 
Sammanställning e-tjänst    2021-04-15 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-
ning. 

 Debitering 57 577 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-08-25  
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 57 577 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 
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Giltighetstid 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och av-
slutats inom fem år från den dagen då detta beslut fått laga kraft. 
 

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

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

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

Snart får du en ny handläggande byggnadsinspektör som kommer att hantera 
ditt ärende. Byggnadsinspektören granskar de tekniska förutsättningarna i ditt 
ärende och beslutar om startbesked för att du ska få börja bygga.  

Byggnadsinspektören kommer att kontakta dig med information om vad du be-
höver komplettera med inför startbeskedet.  

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 
meter) så att t ex ytvattenavrinning inte orsakar olägenhet för grannfastigheten, 
om inte annan överenskommelse träffas med berörd granne.  

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2021-04-15 och beslut 
beräknas att fattas 2022-08-25. Det innebär att handläggningen överskrider 
lagstadgad period med mer än 5 veckor. Avgiften reduceras med 51 408 kr - 
med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900).  

Debitering 
57 577 kr  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-08-25 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

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

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-08-25 

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 2022-08-25 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

§ 321  
 
MARINEN 1 (VAGGERYDSGATAN 1) Bygglov för uppsättande av 
skylt på affärs- och kontorshus 
BL 2021-002641     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om bygglov för uppsättande av två skyltar med texten 
”Tosito” på 16:e våningen på fasad mot öst och väst. Skyltarna är ca 19 m2 

stora totalt. 

Stadsbyggnadsnämnden fattade beslut 2021-11-25 om att avslå ansökan.  
Ärendet överklagades till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen återförvisade ärendet till 
stadsbyggnadsnämnden för beviljande av bygglov 2022-06-10. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2022-07-19 
Ärendebeskrivning    2022-07-19 
Översiktskarta    2021-11-04 
Fasadritning     2022-08-22 
Fasadritning     2022-08-22 
Illustration    2022-08-22 
Yttrande Fotografi   2021-11-15 
Yttrande Fotografi   2021-11-15 
Yttrande Fotografi   2021-11-15 
Yttrande Fotografi   2021-11-15 
Yttrande Fotografi   2021-11-15 
Yttrande Fotografi   2021-11-15 
Yttrande     2021-11-15 
Sammanställning e-tjänst    2021-10-26 
Situationsplan/tomtkarta    2021-10-26 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

- Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-
ning. 

- Debitering har gjorts i samband med det första beslutet den 2021-11-25. 
Därmed nolldebiteras detta beslut.  

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-08-25  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-08-25 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

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

ning. 
- Debitering har gjorts i samband med det första beslutet den 2021-11-25. 

Därmed nolldebiteras detta beslut.  
 

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.  

Tekniskt samråd krävs inte för denna åtgärd. 

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. 

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

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2022-06-10 och beslut 
beräknas att fattas 2022-08-25. Debitering har gjorts i samband med det första 
beslutet den 2021-11-25. Därmed noll debiteras detta beslut.  

Debitering 
0 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. 
 

  

https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-SLUT
https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-SLUT


JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-08-25 

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 2022-08-25 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

§ 322  
 
MÄLLBY 13:69 (MELLBYGATAN 5B) Bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus, installation av eldstad samt rivning av garage 
BL 2021-002203     

Sammanfattning 
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, installation av eldstad samt rivning 
av garage inom detaljplanerat område. Grannar har erinran. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2022-08-15 
Ärendebeskrivning    2022-08-15 
Översiktskarta   2022-08-15 
Remissvar     2022-07-28 
Remissvar     2022-07-28 
Remissvar     2022-07-27 
Epostbilaga Inkommande e-postmeddelande 2022-07-27 
Remissvar flera grannar   2022-07-26 
Fasadritning Nordväst, sydost och sektion 2022-01-05 
Fasadritning Sydväst, nordost  2022-01-05 
Planritning loft och suterrängvåning  2022-01-05 
Planritning entréplan   2022-01-05 
Nybyggnadskarta    2022-01-05 
Marksektionsritning    2021-11-03 
Situationsplan/tomtkarta Parkering  2021-08-30 
Yttrande fr sökande   2022-08-16 
Sammanställning e-tjänst    2021-08-23 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 0 kr. Debitering har gjorts i tidigare beslut 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-08-25  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 0 kr. Debitering har gjorts i tidigare beslut 

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-08-25 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

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

Snart får du en ny handläggande byggnadsinspektör som kommer att hantera 
ditt ärende. Byggnadsinspektören granskar de tekniska förutsättningarna i ditt 
ärende och beslutar om startbesked för att du ska få börja bygga.  

Byggnadsinspektören kommer att kontakta dig med information om vad du be-
höver komplettera med inför startbeskedet.  

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 
meter) så att t ex ytvattenavrinning inte orsakar olägenhet för grannfastigheten, 
om inte annan överenskommelse träffas med berörd granne.  

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2022-06-15 och beslut 
beräknas fattas 2022-08-25. Det innebär att handläggning sker inom lagstadgad 
period.  

Debitering 
0 kr 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-08-25 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

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, MÄLLBY 13:23, MÄLLBY 13:22, MÄLLBY 13:24, 
MÄLLBY 13:28, MÄLLBY 13:30, MÄLLBY 13:32, MÄLLBY 13:27, 
MÄLLBY 13:25, MÄLLBY 13:30  
  
Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
  
Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
 

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-08-25 

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 2022-08-25 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

§ 323  
 
PRINSEN 6 Bygglov för nybyggnad av garage 
BL 2021-002178     

Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av garage om 49,3 m2. Garaget avses 
uppföras i tomtgräns och sammanbyggs med grannes befintliga garage. Gara-
get uppförs med gulputsad fasad med vita omfattningar kring dörrar, knutar 
samt fönster. Taktäckningsmaterial anges till svart bandplåt och får en lutning 
på 7 grader. Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2021-11-25 att avslå ansökan. 
Beslutet överklagades och Länsstyrelsen beslutade 2022-06-17 att upphäva och 
återförvisa ärendet till stadsbyggnadsnämnden för beviljande av bygglov. 

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2021-11-25 att avslå ansökan då det avses 
sammanbyggas i tomtgräns med grannes garage. Beslutet överklagades av sö-
kande och Länsstyrelsen beslutade 2022-06-17 att upphäva beslutet och åter-
förvisa ärendet till stadsbyggnadsnämnden för beviljande av bygglov. Bygglo-
vet ska förenas med villkor angående taktäckningsmaterial. Sökande har in-
kommit med reviderade handlingar avseende taktäckningsmaterial 2022-07-20. 

Stadsbyggnadskontoret avstyrker ej ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse    2022-07-11 
Ärendebeskrivning     2022-07-11 
Översiktskarta     2021-10-25 
Yttrande      2021-10-10 
Yttrande      2021-10-07 
Fasadritning      2021-09-30 
Planritning      2021-08-19 
Sammanställning e-tjänst     2021-08-19 
Fasad/plan/sektionsritning     2022-07-20 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 4 113 kr (HF2) – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-08-25  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 
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Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 4 113 kr (HF2) – 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 
startbesked.    

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

Snart får du en ny handläggande byggnadsinspektör som kommer att hantera 
ditt ärende. Byggnadsinspektören granskar de tekniska förutsättningarna i ditt 
ärende och beslutar om startbesked för att du ska få börja bygga.   

Byggnadsinspektören kommer att kontakta dig med information om vad du 
behöver komplettera med inför startbeskedet.   

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

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

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

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

Debitering 
4 113 kr. 

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

Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
Grannar med erinran, Prinsen 18 
  
Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
 

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-08-25 

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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§ 324  
 
PYRAMUS 4 Bygglov för inredande av ytterligare bostad i              
enbostadshus 
BL 2022-000430     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om bygglov för inredande av ytterligare bostad i enbo-
stadshus. Den nya lägenheten på entréplan är ca 135 m2 BTA (bruttoarea). 

Förslaget uppfyller inte Jönköping kommuns parkeringsnorm och därmed be-
dömer stadsbyggnadskontoret att bygglov ej kan beviljas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse    2022-08-04 
Ärendebeskrivning     2022-08-04 
Översiktskarta     2022-08-04 
Planritning     2022-08-05 
Yttrande     2022-08-07 
Planritning     2022-05-10 
Fasadritning      2022-05-02 
Fasadritning      2022-05-02 
Sektionsritning     2022-05-02 
Situationsplan Parkeringsredovisning   2022-04-03 
Sammanställning e-tjänst     2022-02-21 
Situationsplan/tomtkarta     2022-02-21 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 8 114 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-08-25  
Yrkanden 
Jan Sidenvall (L) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare dialog med  
sökanden. 

Johan Edvardsson (SD) instämmer i Jan Sidenvalls yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ärendet återremitteras för ytterligare dialog med sökande 
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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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§ 325  
 
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 tegelpannor 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   2022-07-13 
Ärendebeskrivning   2022-07-13 
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 
Yttrande    2022-07-25 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning  
 Debitering 927 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-08-25  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att bygglov beviljas enligt ansökan. 

Thomas Arvidsson (M) instämmer i ordförandes yrkande. 

Johan Edvardsson (SD) instämmer i ordförandes yrkande. 
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Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ovan- 

stående yrkande  
 Debitering 2 434 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

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

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

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

Följande punkter fastställs som underlag till startbeskedet. Du lämnar besked 
om att punkterna är uppfyllda när du är färdig med åtgärden och begär om att 
få ett slutbesked via e-tjänsten Begäran om slutbesked (https://bygg.jonko-
ping.se/JON-BYGG-SLUT). 

• Optimerare eller nödavstängning till solcellsanläggningen är installerad  
• Anläggningen är utmärkt i elcentral. 
• Fasad är utmärkt med skyltanordning som talar om att byggnaden är utrus-

tad med solcellsanläggning. 
• I nära anslutning till nödavstängning ska följande finnas: 

- Kontaktuppgifter till installatör eller annan part som kan förklara anlägg-
ningen 
- Instruktion till vad nödavstängaren stänger 

• Taksäkerheten har beaktats vid nyinstallationen och uppfyller gällande krav enligt 
BBR.  

 

Debitering 
2 434 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-SLUT
https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-SLUT
https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-SLUT
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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


JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-08-25 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

§ 326  
 
VÄSTER 1:1 Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt 
RWC 
BL 2022-001370     

Ärendet utgår på begäran av sökanden. 
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§ 327  
 
ÖGONGLOBEN 6 (KINDGRENSGATAN 4) Bygglov för nybygg-
nad av besöksanläggning 
BL 2022-001152     

Sammanfattning 
Ansökan gäller nybyggnad av besöksanläggning (aktivitetsanläggning med 
trampoliner, gocart, samlingslokal etc.) på fastigheten Ögongloben 6 med en 
byggnadsarea på 3 500 m2 BTA. Enligt gällande detaljplan är användningen in-
dustri. Utifrån inkomna handlingar och samtal med sökande bedöms verksam-
heterna vara av en besöksanläggning och därmed inte inrymmas inom använd-
ningssättet. Ansökan visar att byggnaden ska inrymma gokarthall och samva-
rosytor. Sökande vill pröva ärendet i sin helhet. Stadsbyggnadskontoret bedö-
mer att ansökan i sin helhet inte är förenligt med detaljplanen och inte kan be-
dömas som en liten avvikelse, därmed ska ansökan avslås. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2022-06-23 
Ärendebeskrivning    2022-06-21 
Översiktskarta   2022-06-23 
Sammanställning e-tjänst    2022-05-13 
Situationsplan/tomtkarta    2022-05-13 
Planritning Plan 1   2022-05-13 
Planritning Plan 1 och 0   2022-05-13 
Planritning plan 2 och 3   2022-05-13 
Sektionsritning    2022-05-13 
Fasadritning Söder och Öster  2022-05-13 
Fasadritning Norr och Väster  2022-05-13 
Nybyggnadskarta    2022-05-13 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov för nybyggnad av besöksanläggning avslås, med 
motivering utifrån ärendebeskrivning 

 Debitering 97 373 kr (avslag) – taxan är beslutad av kommunfullmäk-
tige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-08-25  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 
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Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov för nybyggnad av besöksanläggning avslås, med 

motivering utifrån ärendebeskrivning 
 Debitering 97 373 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

 
Debitering 
97 373 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige.  
 
Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2022-08-16 och beslut 
fattades 2022-08-25. Det innebär att handläggning skett inom lagstadgad pe-
riod.  
Du kommer att få en faktura i ett separat brev.  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

Överklagandet ska ha kommit till Stadsbyggnadsnämnden inom tre vec-
kor från den dag då klaganden fick del av beslutet, annars kan ärendet 
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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§ 328  
 
HARPAN 2 Bygglov för uppsättande av skylt på affärs- och            
kontorshus 
BL 2022-001400     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om uppsättning av skyltar på fastigheten Harpan 2. Då 
åtgärden redan är utförd kommer en sanktionsavgift att tas ut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2022-07-04 
Ärendebeskrivning   2022-07-04 
Översiktskarta  2022-07-04 
Övrigt Sanktion  2022-06-27 
Fotomontage skylt  2022-06-17 
Sammanställning e-tjänst   2022-06-17 
Fotomontage   2022-06-17 
 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

 Debitering 3 478 kr.  
 Med stöd av PBL 11 kap. 51-57 §§ samt PBF 9 kap. påföres fastighets-

ägare Tekniska kontoret med organisationsnummer  
(212000-0530) en byggsanktionsavgift med totalt 4 347 kr – taxan är 
beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-08-25  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

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

beskrivning. 
 Debitering 3 478 kr.  
 Med stöd av PBL 11 kap. 51-57 §§ samt PBF 9 kap. påföres fastighets-

ägare Tekniska kontoret med organisationsnummer  
(212000-0530) en byggsanktionsavgift med totalt 4 347 kr – taxan är 
beslutad av kommunfullmäktige 
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Giltighetstid 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och av-
slutats inom fem år från den dagen då detta beslut fått laga kraft. 
 

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

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

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

Tekniskt samråd krävs inte för denna åtgärd.   

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

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägare. 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 2022-06-17 och beslut 
fattades 2022-08-25. Det innebär att handläggning sker inom lagstadgad pe-
riod.  

Debitering 
3 478 KR 
 
SANKTIONSAVGIFT 
4 347 KR 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med Delgivningskvitto: 
Sökande: Tekniska Kontoret, Bengt Törnqvist 
 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Fastighetsägare: Jönköpings Kommun, Catarina Eriksson 

https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-SLUT
https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-SLUT
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Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
  
Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
 
 
 

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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§ 329  
 
ÖRSERUM 2:44 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (veranda) 
samt uppförande av mur 
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. 
Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2022-06-16 att återremittera ärendet för att 
förvaltningen skall höra grannar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2022-07-19 
Ärendebeskrivning    2022-07-19 
Remissvar    2022-07-13 
Yttrande    2022-06-13 
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 uppförande av mur beviljas  
- Bygglov för tillbyggnad av veranda avslås med motivering enligt ären-

debeskrivning 
- Debitering 2 319 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-08-25  
Yrkanden 
Eric Sjöberg yrkar för Moderaterna att bygglov beviljas enligt ansökan. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
- Bygglov beviljas enligt ansökan  

Debitering 2 319 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 
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. 

Debitering 
2 319 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. 
 

  

https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-SLUT
https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-SLUT
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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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§ 330  
 
KORTEBO 3:1 Bygglov för anordnande av parkeringsplats        
(tidsbegränsat t.o.m 2024-03-01) 
BL 2022-001346     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om anordnande av parkeringsplats ca 1500m² på fastig-
heten Kortebo 3:1. Då åtgärden redan är utförd kommer en sanktionsavgift att 
tas ut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse    2022-06-30 
Ärendebeskrivning     2022-06-30 
Översiktskarta skala 1:2000   2022-06-21 
Situationsplan/tomtkarta     2022-06-27 
Övrigt Sanktion    2022-06-22 
Situationsplan/tomtkarta     2022-06-22 
Sammanställning e-tjänst     2022-06-10 
Karta      2022-06-10 
Yttrande Inkommande e-post meddelande  2022-06-30 
Foto     2022-07-05 
Foto     2022-07-05 
Yttrande     2022-08-12 
Yttrande     2022-08-18 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas retroaktivt med motivering enligt ärende-
beskrivning 

 Debitering 2 700 kr 
 Med stöd av PBL 11 kap. 51-57 §§ samt PBF 9 kap. påföres fastighets-

ägare Peab Sverige AB med organisationsnummer (556099-9202)  en 
byggsanktionsavgift med totalt 363 457 – taxan är beslutad av kom-
munfullmäktige  

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-08-25  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att byggsanktions- 
avgiften i detta fall sätts ned till 50% då bedömning görs att avgiften inte står i 
rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. 
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Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas retroaktivt med motivering enligt ärende-

beskrivning. 
 Debitering 2 700 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 
 Med stöd av PBL 11 kap. 51-57 §§ samt PBF 9 kap. påföres fastighets-

ägare Peab Sverige AB med organisationsnummer (556099-9202) en 
byggsanktionsavgift med totalt 181 728 kr     

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

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

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

Tekniskt samråd krävs inte för denna åtgärd.   

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

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägare. 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 2022-06-27 och beslut  
fattades 2022-08-25.  

 
Debitering 
2 700 KR 
 

SANKTIONSAVGIFT 
181 728 KR 

https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-SLUT
https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-SLUT
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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: Peab Sverige AB, Torbjörn Gustafsson 
 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Fastighetsägare 
 
Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
  
 
 
 

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-08-25 

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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§ 331  
 
ÄDELMETALLEN 1 Olovlig åtgärd tagit i bruk utan slutbesked   
lagerbyggnad 
BL 2022-001476     

Sammanfattning 
Bygglov är beviljat 2021-09-15. Åtgärden har tagits i bruk utan slutbesked.   

Bygglovavdelningen skickade 2022-07-04 en skrivelse till fastighetsägaren för 
att ge möjlighet om att inkomma med förklaring. Efter kommunicering med sö-
kanden 2022-07-07 framkom att byggnationen har tagits i bruk utan beviljat 
slutbesked. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-07-05  
Ärendebeskrivning 2022-07-05  
Beräkning av byggsanktionsavgift 2022-09-29  
Protokoll från tillsynsbesök den 2022-06-29  
+ yttrande från sökanden 2022-07-07 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 
– Med stöd av PBL 11 kap. 53 § samt PBF 9 kap. påföres sökanden Lustgår-

den Ädelmetallen AB (556740-9874) en byggsanktionsavgift med totalt  
267 002 kronor kr för att ha tagit i bruk åtgärden innan lämnat slutbesked. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-08-25  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att byggsanktionsav-
giften i detta fall sätts ned till 50% då bedömning görs att avgiften i detta fall 
inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. 

Tomas Arvidsson yrkar för Moderaterna bifall till förvaltningens förslag. 

Johan Edvardsson (SD) instämmer i Tomas Arvidssons yrkande. 

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

Tomas Arvidsson begär omröstning. 

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

           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 

Christoffer Rydell (S)      x 

Thomas Olofsson (KD)     x 

Ann-Marie Dahl (KD)      x 

Tomas Arvidsson (M)       x 

Jonas Hallin (M)       x 

Eric Sjöberg (M)       x 

Johan Edvardsson (SD)       x 

Summa         11  2  

 

Stadsbyggnadsnämnden har alltså med 11 ja-röster mot 2 nej-röster beslutat  
enligt Anders Samuelssons yrkande. 

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

Lustgården Ädelmetallen AB (556740-9874) en byggsanktionsavgift med 
totalt 133 501 kronor kr för att ha tagit i bruk åtgärden innan lämnat slut- 
besked. 

Reservationer 
Tomas Arvidsson (M) reserverar sig mot beslutet med nedanstående  
motivering. 

Lika med majoriteten anser jag att sanktionsavgift skall utgå men att denna inte 
skall nedsättas. 
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Det har i ärendet inte visats något skäl, annan ursäktlig omständighet eller för-
hållande som talar för att nedsättning bör eller kan ske. 
Sanktionsavgiften synes också korrekt beräknad av Stadsbyggnadskontoret och 
är uppenbart inte orimlig med hänsyn till överträdelsens art och omfattning. 
Således borde Stadsbyggnadskontorets förslag till sanktionsavgift utan nedsätt-
ning stå fast. 
 
Johan Edvardsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Övriga upplysningar 
Slutbesked beslutas i separat ärende med diarienummer BL- 2021-1385. 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Mottagarens/mottagarnas namn 
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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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§ 332  
 
Redovisning av ej tidigare anmälda förrättningar 
 

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

Deltagare på stadsbyggnadsnämndens besiktning den 22 augusti: 
Anders Samuelsson (C), Johan Edvardsson (SD), Jonas Hallin (M), Ann-Marie 
Dahl (KD) Marianne Johansson (S) och Jan Sidenvall (L). 

 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-08-25  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att redovisning av ej 
tidigare anmälda förrättningar godkänns. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Anmälningar av ej tidigare förrättningar godkänns 
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§ 333  
 
Övriga ärenden 
 

Sammanträdespunkten utgår då inga övriga ärenden har anmälts. 
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	Beslut Stbn 2022-08-25
BOTTNARYDS PRÄSTGÅRD 1:69 (MOSTIGEN 1) Bygglov för nybyggnad av pannhus med pelletssilo, samt rivning av vvs-installation/anläggning (väderskydd/luftvärmepump)
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4


	KORTEBO 4:9 (EBBA RAMSAYS VÄG 96) Bygglov för nybyggnad av garage samt mur och plank
	Beslut Stbn 2022-08-25
KORTEBO 4:9 (EBBA RAMSAYS VÄG 96) Bygglov för nybyggnad av garage samt mur och plank
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4


	MARINEN 1 (VAGGERYDSGATAN 1) Bygglov för uppsättande av skylt på affärs- och kontorshus
	Beslut Stbn 2022-08-25
MARINEN 1 (VAGGERYDSGATAN 1) Bygglov för uppsättande av skylt på affärs- och kontorshus
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	MÄLLBY 13:69 (MELLBYGATAN 5B) Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, installation av eldstad samt rivning av garage
	Beslut Stbn 2022-08-25
MÄLLBY 13:69 (MELLBYGATAN 5B) Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, installation av eldstad samt rivning av garage
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4


	PRINSEN 6 Bygglov för nybyggnad av garage
	Beslut Stbn 2022-08-25
PRINSEN 6 Bygglov för nybyggnad av garage
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4


	PYRAMUS 4 Bygglov för inredande av ytterligare bostad i enbostadshus
	Beslut Stbn 2022-08-25
PYRAMUS 4 Bygglov för inredande av ytterligare bostad i enbostadshus
	Sida 1
	Sida 2


	STENSHOLM 1:228 Bygglov för fasadändring av tvåfamiljshus (solcellspaneler)
	Beslut Stbn 2022-08-25
STENSHOLM 1:228 Bygglov för fasadändring av tvåfamiljshus (solcellspaneler)
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4


	UTGÅR VÄSTER 1:1 Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt RWC
	Beslut Stbn 2022-08-25
UTGÅR VÄSTER 1:1 Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt RWC

	ÖGONGLOBEN 6 (KINDGRENSGATAN 4) Bygglov för nybyggnad av besöksanläggning
	Beslut Stbn 2022-08-25
ÖGONGLOBEN 6 (KINDGRENSGATAN 4) Bygglov för nybyggnad av besöksanläggning
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	HARPAN 2 Bygglov för uppsättande av skylt på affärs- och kontorshus
	Beslut Stbn 2022-08-25
HARPAN 2 Bygglov för uppsättande av skylt på affärs- och kontorshus
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4


	ÖRSERUM 2:44 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (veranda) samt uppförande av mur
	Beslut Stbn 2022-08-25
ÖRSERUM 2:44 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (veranda) samt uppförande av mur
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	KORTEBO 3:1 Bygglov för anordnande av parkeringsplats (tidsbegränsat t.o.m 2024-03-01)
	Beslut Stbn 2022-08-25
KORTEBO 3:1 Bygglov för anordnande av parkeringsplats (tidsbegränsat t.o.m 2024-03-01)
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4


	ÄDELMETALLEN 1 Olovlig åtgärd tagit i bruk utan slutbesked lagerbyggnad 
	Beslut Stbn 2022-08-25
ÄDELMETALLEN 1 Olovlig åtgärd tagit i bruk utan slutbesked lagerbyggnad 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4


	Redovisning av ej tidigare anmälda förrättningar
	Beslut Stbn 2022-08-25
Redovisning av ej tidigare anmälda förrättningar

	Övriga ärenden
	Beslut Stbn 2022-08-25
Övriga ärenden


