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Plats och tid Sessionssalen, Västra Storgatan 16, Jönköping kl. 08:30-11:30 samt 12:30-15:20         
Förtroendevalda deltar under hela sammanträdet §§ 184-224 där inte annat anges.  

Beslutande Anders Samuelsson (C), ordförande  
Niklas Sigvardsson (S) 
Fatime Elezi (S) 
Leif Regnér (S) 
Marianne Johansson (S)  
Jan Sidenvall (L) 
Robin Hansson (MP) ist f Christopher 
Stock (MP), jäv §§201 och 219 
Bayda Aldoori (S) kl 09:00-15:20 ist f 
Robin Hansson (MP) §§201 och 219 

 

Kerstin Hurtig ist f Gabriella Lönn (KD) 
§184 samt §§196-224 
Gabriella Lönn (KD) kl 08:45-11:30 §§185-
195 samt 11:45- 15:00  
Thomas Olofsson (KD) ist f Ann-Marie 
Dahl (KD) 
Bengt Regné (M) 
Jonas Hallin (M) 
Per Allan Axén (M) ist f Eric Sjöberg (M) 
Johan Edvardsson (SD) 

Övriga närvarande Elin Bäckström (S) deltar digitalt 
Christopher Rydell (S) deltar digitalt 
Åke Svensson (C) 08:30-09:30 samt 
11:00-15:20 
Eric Hedlund (L) 

Zaklina Zethson (KD) 
Thomas Arvidsson (M) kl 08:30-12:50 jäv 
§§ 201, 202 och 209 
Björn Andersson (SD)   

Utses att justera Bengt Regné (M)  

Justeringens plats och tid stadsbyggnadskontoret 2022-05-19 Paragrafer  184-224 

Underskrifter Sekreterare   
  Pernilla Thor  

 Ordförande   
  Anders Samuelsson  

 Justerande   
 Bengt Regné (M)   

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

Organ Stadsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-05-12 
 

Datum för anslags uppsättande 2022-05-20 Datum för anslags nedtagande 2022-06-10 

Förvaringsplats för protokollet Stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun 

Underskrift  
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Övriga närvarande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anna Klahr, bygglovchef 
Bengt Mattias Carlsson, stadsarkitekt 
Cecilia Idermark, planarkitekt 
Christina Stenberg, stadsbyggnadsdirektör 
Emma Svärd, verksamhetschef utvecklings- och trafikavdelningen 
Hanna Säterskog, projektledare utvecklings- och trafikavdelningen 
Helen Bjurulf, kommunbiolog 
Henrik Zetterholm, utvecklings- och trafikchef 
Jenny Larsson, bitr. planchef 
Liselott Johansson, planchef 
Pernilla Thor, förvaltningssekreterare/nämndsekreterare 
Samuel Nyström, räddningschef 
Sandra Broström, kommunekolog 
Stefan Lind, chef översiktlig planering 
Stina Bohlin, stadsutvecklare 
Tor Olsson, belysningsplanerare 
Bengt-Åke Berg, (V) insynsplats 
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Innehåll  
  

§ 184 Protokollets justering 
 

 

§ 185 Information från Räddningstjänsten 
 

 

§ 186 Fördjupad månadsrapport 2022, räddningstjänsten 
 

 

§ 187 Information från SBK stab 
 

 

§ 188 Fördjupad månadsrapport 2022, stadsbyggnadsnämnden 
 

 

§ 189 Arkitekturpolitiskt program för Jönköpings kommun 
 

 

§ 190 Ansökan om tillstånd och dispens från naturreservatet Rocksjöns 
föreskrifter, för rening av dagvatten i Knektadammen 

 

 

§ 191 Information från Översiktlig planering 
 

 

§ 192 Remiss av Vattnets miljömål - åtgärdsprogram 2023-2027 för  
Jönköpings län 

 

 

§ 193 Naturvårdspriset 2022 
 

 

§ 194 Information från Utvecklings- och trafikavdelningen 
 

 

§ 195 Motion om att minska antal bilar i centrum för att uppnå miljö- och 
klimatmål 

 

 

§ 196 Information från Planavdelningen 
 

 

§ 197 Redovisning av inkomna meddelanden till stadsbyggnadsnämnden  
 

 

§ 198 Redovisning av stadsbyggnadsnämndens delegationsbeslut  
 

 

§ 199 Information från Bygglovavdelningen 
 

 

§ 200 BUNNSTRÖM 1:25 (BUNNSTRÖM 9)  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

 

 

§ 201 DALA 2:2 (DALA NORRGÅRD 1)  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

 

 

§ 202 SVINERYD 1:1  
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus 

 

 

§ 203 VRETAHOLM 6:2 (VRETAHOLMS SÄTERI 6)  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
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§ 204 ÖDESTUGU-FALLA 1:4 (FALLA 5) 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

 

 

§ 205 RIDDERSBERG 1:18 (RIDDERSBERGS SÄTERI 4)  
Strandskyddsdispens för nybyggnad av garage 

 

 

§ 206 BARNARP 11:1  
Bygglov för nybyggnad av samlings-/föreningslokal samt rivning av 
befintlig byggnad 

 

 

§ 207 HAKARPS-FAGERSLÄTT 1:142  
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (Uterum) 

 

 

§ 208 ISFÅGELN 4  
Bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus (9 lgh) 

 

 

§ 209 JUNGMANNEN 4  
Bygglov för ändrad användning av byggnad till kontor samt anläg-
gande av parkeringsplats 

 

 

§ 210 KÄRREBYSSAN 1 (GRÄNNAVÄGEN 52)  
Bygglov för fasadändring och tillbyggnad av tvåfamiljshus samt 
uppförande av stödmur 

 

 

§ 211 ORKESTERN 3  
Bygglov för uppförande av plank 

 

 

§ 212 OSKAR 3  
Bygglov för nybyggnad av mast (monopole) 

 

 

§ 213 ROSENSTAVEN 1  
Förlängning av tidsbegränsat bygglov, Nybyggnad av stuga 

 

 

§ 214 ROGBERGA-HYLTAN 1:21  
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus 

 

 

§ 215 SERGEANTEN 4 (STJÄRNVÄGEN 7)  
Bygglov för tillbyggnad av flerfamiljshus med kupa, ombyggnad 
och inredande av ytterligare bostäder, samt fasadändring 

 

 

§ 216 STENSHOLM 1:781-782  
Bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus med komplementbyggna-
der samt uppförande av murar och anläggande av parkeringsplatser 

 

 

§ 217 STIGAMO 1:25 (KOLBÄCKSVÄGEN 3A)  
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus 
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§ 218 TENHULT 9:1 (VILLAVÄGEN 5)  
Bygglov för ändring av flerfamiljshus till tvåbostadshus samt om-
byggnation, fasadändring och tillbyggnad 

 

 

§ 219 ÖRINGEN 12 (STRÖMSNÄSGATAN 3)  
Bygglov för tillbyggnad och fasadändring, samt installation av sol-
celler på hotell 

 

 

§ 220 BRÅNERYD 1:16 (TENHULTSVÄGEN 26)  
Olovlig åtgärd startat utan startbesked 

 

 

§ 221 INGERYD 8:8 (JOHN BAUERBYN 11)  
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus 

 

 

§ 222 GRIPEN 6 (BARNARPSGATAN 19)  
Olovlig åtgärd startat utan startbesked 

 

 

§ 223 Redovisning av ej tidigare anmälda förrättningar 
 

 

§ 224 Övriga ärenden 
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§ 184  
 
Protokollets justering 
 

Protokollet justeras torsdagen den 19 maj klockan 08:30 av Anders  
Samuelsson (C) och Bengt Regné (M). 
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§ 185  
 
Information från räddningstjänsten 
 

Sammanträdespunkten utgår då ingen information från räddningstjänsten  
föreligger. 
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§ 186  
 
Fördjupad månadsrapport 2022, räddningstjänsten 
Stbn/2022:28   042  

Sammanfattning 
För räddningstjänstens del är fyra månader för kort tid för att göra en prognos. 
Blir det ett år med kraftig ökning av insatser eller en vår/sommar med stora in-
satser i vår egen kommun, kan det bli svårt att hålla budget. Bedömningen efter 
april är att verksamheten ska inrymmas inom tilldelad budget. 

Operativa utryckningar har ökat något sen 2021. Det beror troligen både på an-
nat läge i pandemin samt att den nya dynamiska utlarmingen har införts men 
viss överutlarmning. 

Antalet tillsyner stiger jämfört med föregående år och förhoppningen är att det 
kommer att fortsätta i en positiv riktning. Anledningen är att bristen på perso-
nella resurser till viss del har upphört och förväntas stiga ytterligare när utbild-
ningsinsatser och introduktion är genomfört. Utbildningar har åter startat efter 
pandemirestriktionerna och vi försöker nu möta ett uppdämt behov. Antalet ut-
bildningar är på väg mot samma nivåer som innan pandemin 

Beslutsunderlag 
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2022-05-04 
Månadsrapport fördjupad april 2022 för räddningstjänsten 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Räddningstjänstens förslag till beslut: 

 Månadsrapport april 2022 för räddningstjänsten godkänns 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-05-12  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Månadsrapport april 2022 för räddningstjänsten godkänns 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsens diarium 
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§ 187  
 
Information från stadsbyggnadskontorets stab 
 

Sammanträdespunkten utgår då ingen information från stadsbyggnadskontorets 
stab föreligger. 
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§ 188  
 
Fördjupad månadsrapport 2022, stadsbyggnadsnämnden 
Stbn/2022:27   042  

Sammanfattning 
Stadsbyggnadskontoret lämnar fortsatt en prognos utan avvikelse mot drift-
budget i årets andra månadsrapport april 2022. I nuläget är det ytterst osäkert 
att prognostisera utfallet för helår då förvaltningens intäkter baseras på hur 
byggkonjunkturen utvecklas. En annan osäkerhetsfaktor är även hur vakanser 
eller föräldraledigheter sammantaget kan komma att påverka utfallet för helår. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2022-05-03  
Månadsrapport april 2022, stadsbyggnadskontoret 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Månadsrapport april 2022 för stadsbyggnadskontoret godkänns 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-05-12  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Månadsrapport april 2022 för stadsbyggnadskontoret godkänns 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsens diarium 
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§ 189  
 
Arkitekturpolitiskt program för Jönköpings kommun 
Stbn/2018:463   220  

Sammanfattning 
Beslut togs 2017-10-26 i Kommunfullmäktige att ett arkitekturpolitiskt  
program för kommunen ska tas fram av stadsbyggnadsnämnden. Då styr- 
dokument som antas av kommunfullmäktige ska kallas strategi benämns doku-
mentet Arkitekturstrategi för Jönköpings kommun.  
I februari 2021 tog stadsbyggnadsnämnden ett inriktningsbeslut för arbetet och 
en arbetsgrupp, bestående av fyra tjänstemän på stadsbyggnadskontoret under 
ledning av stadsarkitekt och biträdande stadsbyggnadsdirektör, har under ca ett 
år arbetat fram strategin. En politisk styrgrupp, bestående av stadsbyggnads-
nämndens presidium samt representanter från tekniska kontoret och stadsbygg-
nadskontoret, har kontinuerligt styrt arbetet med strategin. 
Arkitekturstrategin är en dialogplattform som ger underlag till ett analysarbete, 
där vi kan bygga vidare på en samarbetskultur där alla parter är med och bidrar 
mot målet, ökad upplevd arkitektonisk kvalitet. Strategin utgör grunden till det 
fortsatta arbetet, att implementera innehållet i planerade projekt, till en början 
genom att arrangera workshops där vi tillsammans med berörda aktörer skapar 
samsyn.  

 
 

Beslutsunderlag 
Inriktningsbeslut i Stbn 2021-02-11 
Arkitekturstrategi Jönköpings kommun 2022-05-05 
Tjänsteskrivelse 2022-05-03 

 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Stadsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till Arkitek-
turstrategi för Jönköpings kommun 
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STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-05-12  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen. 

 Stadsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till Arkitek-
turstrategi för Jönköpings kommun  

 Stadsbyggnadsnämnden uttalar som ambition att i nästa steg under hös-
ten 2022 och våren 2023, när strategin ska användas som ett dialog-
verktyg för utveckling av processen för byggnation i kommunen, ska 
breda synpunkter inhämtas från såväl kommunala förvaltningar, nämn-
der och bolag samt externa byggaktörer, arkitekter och medborgare.  

 Stadsbyggnadskontoret ges i uppdrag att, i samråd med den politiska 
styrgruppen, inför behandlingen i kommunstyrelsen komplettera doku-
mentet med några ordförklaringar där Boverkets definition används 
samt göra vissa andra mindre redaktionella förändringar. 

 
Bengt Regné instämmer för Moderaterna i ordförandes yrkande. 

Johan Edvardsson yrkar för Sverigedemokraterna att ärendet återremitteras. 
Detta för att belysa att inte samtliga partier fått möjlighet att medverka i fram-
tagningen av dokumentet. 

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

Protokollsanteckning 
Jan Sidenvall (L) lämnar följande protokollsanteckning. 

Det är ett bra dokument, men det kan förbättras, kompletteras och utveck-
las. Det står i dokumentet att kommunens byggaktörer skall "agera förebild-
ligt", dvs. vara ett föredöme, inom en rad områden. 
Nu åligger det Stadsbyggnadsnämndens presidium och Stadsbyggnadskontoret 
att teckna samråd med i första hand kommunens egna byggaktörer och deras 
styrelser om förslaget till Arkitekturstrategi. Deras hanterande av byggnationer 
skall ju vara föredömen inom området. 
Vid dessa samråd behöver följande frågeställningar diskuteras och strategin 
kompletteras: 
Klimataspekter och ekologiska aspekter.  En byggnads totala livskostnader be-
höver diskuteras. Användandet av integrerade solceller liksom användandet av 
geovärme och geokyla kan vara alternativ för att minska 
energianvändningen.  Därigenom behöver inte livstidskostnaderna påverkas ne-
gativt. Vid planering av byggnader behöver effekterna på kommande föränd-
ring av mikroklimatet också uppmärksammas.  
Dokumentet tar inte upp de stora verksamhetsområdena och hur de kan utveck-
las arkitektoniskt. Här behövs verkligen insatser göras och då inte enbart bygg-
nads- och transporttekniskt utan också med tanke på Boverkets tolkning av or-
den "Hållbar utveckling". 
Var finns visioner? Vätterhem hade ju visioner för några byggnader. 
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Robin Hansson (MP) lämnar följande protokollsanteckning. 

Miljöpartiet är generellt positiva till att Arkitekturstrategin tagits fram. Vi hop-
pas och tror att detta dokument kommer skapa en bättre diskussion om vad ar-
kitektur är samt även belysa fler aspekter och hänsyner i samhällsutvecklingen 
än idag.  
Vi vill också understryka att kommunen har ett ansvar att agera föredöme, så 
som det står i texten. Miljöpartiet hoppas verkligen att kommunen vågar gå 
före och göra det som är möjligt och nödvändigt även om det kortsiktigt kan 
kosta mer i kronor räknat.  
Med det sagt är det mycket viktigt att under avsnittet för hållbarheter verkligen 
agera föredöme och i praktiken ge Ekologisk och Social hållbarhet samma 
värde som den Ekonomiska hållbarheten. Livscykelanalyser (LCA) är ett verk-
tyg för att uppnå detta och Miljöpartiet är glada över att se att det har tagits upp 
i strategin. Vi hoppas det kan bli ett standardverktyg i alla kommunens om-
vandlings och utvecklingsprojekt i framtiden.  
För att vara ett generellt dokument som ska fungera som ett dialogverktyg blir 
det lustigt att se ett specifikt inspel om infrastrukturen för båtlivet och att gäst-
hamnar bör utvecklas. Det hör inte hemma här. Samma sak gällande båttrafik 
för allmänheten. Om alla andra visioner och ambitioner för trafikinfrastruktur 
är struken ur texten så bör det gälla även båtar.  
Som sagt så är ju alla inspel om trafik frånvarande i texten. Miljöpartiet tycker 
det är synd i och med att, framför allt biltrafik, har en stor inverkan på boende-
miljöer och boendes välbefinnande och hälsa i staden. Vi hade gärna sett att 
man vågade ta ställning för att utveckla staden utan stadigvarande biltrafik i ga-
tumiljön. Särskilt i vår nya blandstad. Det skulle mycket väl kunna vara en ar-
kitekturprincip som gäller i Jönköping. Stadsdelen Vauban i Freiburg, 
Tyskland är ett fint exempel där det redan är gjort sedan länge.  
Dokumentet har en generell hållning som ska utveckla en arbetsprocess över 
tid. Vi har all respekt för det. Man måste ändå beakta att vi lever i en värld där 
klimatet förändras fortare än vi kunnat ana. Det kommer påverka Jönköpings 
utveckling varken vi vill det eller inte. T.ex. har MSB utpekat södra delen av 
Munksjön som en av få platser i landet med högst risk för översvämning. Att 
tro att det är en bra idé att lägga en knutpunkt för nationell infrastruktur på den 
platsen kan bli väldigt dyrt. Det är också intressant att fundera på vad kommu-
nen har för ansvar för framtida materiella skador när man nu har kunskapen om 
riskerna.  
Miljöpartiet i Jönköping hoppas att arkitekturstrategin kan vara en del i att 
skapa ett samtal där sådana frågor kan komma upp och få sitt rätta värde för att 
utveckla en inspirerande, fungerande och omsorgsfull stad för alla att leva och 
utvecklas i.   
 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Stadsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till Arkitek-
turstrategi för Jönköpings kommun  

 Stadsbyggnadsnämnden uttalar som ambition att i nästa steg under  
hösten 2022 och våren 2023, när strategin ska användas som ett dialog-
verktyg för utveckling av processen för byggnation i kommunen, ska 
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breda synpunkter inhämtas från såväl kommunala förvaltningar,  
nämnder och bolag samt externa byggaktörer, arkitekter och  
medborgare.  

 Stadsbyggnadskontoret ges i uppdrag att, i samråd med den politiska 
styrgruppen, inför behandlingen i kommunstyrelsen komplettera doku-
mentet med några ordförklaringar där Boverkets definition används 
samt göra vissa andra mindre redaktionella förändringar. 

Reservationer 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsens diarium 
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§ 190  
 
Ansökan om tillstånd och dispens från naturreservatet Rocksjöns  
föreskrifter, för rening av dagvatten i Knektadammen 
Stbn/2022:77   422  

Sammanfattning 
Jönköpings kommun, tekniska kontoret, VA-avdelningen, har ansökt om dis-
pens från Rocksjöns föreskrifter samt tillstånd enligt föreskrifterna. Ärendet 
gäller anläggande av en utloppsledning från Knektadammen till Rocksjön i 
samband med att dagvatten från stadsdelen Öster leds till Knektadammen för 
rening. 

Stadsbyggnadskontoret anser att dispens och tillstånd med föreskrivna villkor 
kan ges för ansökt verksamhet. Notera att villkor om sedimentskärm utgår till 
fördel för bubbelridå som grumlingsbegränsade åtgärd.  

 

Beslutsunderlag 
Ansökan om dispens och tillstånd – Rocksjöns naturreservat med bilagor 
Tjänsteskrivelse 2022-04-28  
Bilaga 1 till tjänsteskrivelse Stbn 2022.695  
MHN-2019-4816_PM_Sweco_Yttrande till miljökontoret 210707  
Skrivelse för kännedom från länsstyrelsen Anmälan om vattenverksamhet i 
Knektadammen  
 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

- Dispens ges enligt Miljöbalken 7 kap. 7 § till Tekniska kontoret för an-
läggande av utloppsledning från Knektadammen i Rocksjöns naturre-
servat 

- Åtgärderna ska utföras såsom de har beskrivits i ansökan  
 

- Med stöd av 16 kap. 2 § miljöbalken förenas beslutet med följande vill-
kor: 

• Grävning/muddring/schaktning/fylllning för ledningsutlopp får 
inte ske under perioden 1 april-31 augusti. 

• Vid grävning/muddring/schaktning och fyllning i vattenområde i 
Rocksjön ska det område inom vilket arbetena bedrivs inhägnas 
med en bubbelridå. Ridån får tas bort först sedan de grumlande 
arbetena avslutats. 

• Hantering av oljor och påfyllning av drivmedel för arbetsfordon 
får inte ske i Knektaparken. 
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• Oljeläns ska finnas i vattnet i Knektadammen så länge arbete i  
vattenområdet pågår som skydd vid oljespill eller läckage från ar-
betsfordon. Biologiskt nedbrytbara hydrauloljor ska om möjligt 
användas vid arbeten i och vid vattenområde. Saneringsutrusning 
för att förhindra spridning av oljeföroreningar ska finnas tillgäng-
ligt vid arbetenas utförande 

 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-05-12  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
- Dispens ges enligt Miljöbalken 7 kap. 7 § till Tekniska kontoret för an-

läggande av utloppsledning från Knektadammen i Rocksjöns naturre-
servat 

- Åtgärderna ska utföras såsom de har beskrivits i ansökan  
 

- Med stöd av 16 kap. 2 § miljöbalken förenas beslutet med följande vill-
kor: 

• Grävning/muddring/schaktning/fylllning för ledningsutlopp får 
inte ske under perioden 1 april-31 augusti. 

• Vid grävning/muddring/schaktning och fyllning i vattenområde i 
Rocksjön ska det område inom vilket arbetena bedrivs inhägnas 
med en bubbelridå. Ridån får tas bort först sedan de grumlande 
arbetena avslutats. 

• Hantering av oljor och påfyllning av drivmedel för arbetsfordon 
får inte ske i Knektaparken. 

• Oljeläns ska finnas i vattnet i Knektadammen så länge arbete i  
vattenområdet pågår som skydd vid oljespill eller läckage från ar-
betsfordon. Biologiskt nedbrytbara hydrauloljor ska om möjligt 
användas vid arbeten i och vid vattenområde. Saneringsutrusning 
för att förhindra spridning av oljeföroreningar ska finnas tillgäng-
ligt vid arbetenas utförande 

 
 
 

Beslutet expedieras till: 
Tekniska kontorets diarium 
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§ 191  
 
Information från översiktlig planering 
 

Chef översiktlig planering, Stefan Lind, informerar om guidningar i  
naturen. 
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§ 192  
 
Remiss av Vattnets miljömål - åtgärdsprogram 2023-2027 för       
Jönköpings län 
Stbn/2022:122   432  

Sammanfattning 
Länsstyrelsen har skickat en remiss av ett åtgärdsprogram till kommunen för 
yttrande senast 22 juni 2022. Det ersätter tidigare nu avslutat program. Läns-
styrelsen har i samverkan med länets andra aktörer under år 2021 och 2022 ar-
betat fram ett förslag på nytt program för Vattnets miljömål. 

Det omfattar sammanlagt 36 åtgärder varav ett antal berör samhällsplanering 
och naturvård såsom dagvatten samt uppströmsarbete och vandringshinder.  
Omfattningen handlar huvudsakligen om att vara delaktig, vilket är rimligt och 
genomförbart. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-01 
Stbn_Svarsfil Remiss av Vattnets miljömål 
Remiss av Vattnets miljömål - åtgärdsprogram 2023-2027 för Jönköpings län 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Tjänsteskrivelsen överlämnas som nämndens yttrande till kommun-
styrelsen 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-05-12  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till  
förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Tjänsteskrivelsen överlämnas som nämndens yttrande till kommun-

styrelsen 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsens diarium 
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§ 193  
 
Naturvårdspriset 2022 
Stbn/2022:17   430  

Sammanfattning 
Jönköpings kommuns naturvårdspris delas årligen ut till en person eller en or-
ganisation verksam inom Jönköpings kommun som genom sitt engagemang för 
den biologiska mångfalden gjort insatser av bestående värde för naturvården i 
kommunen. Fem nomineringar har inkommit och samtliga bedöms uppfylla 
kriterierna för att erhålla Naturvårdspriset. Stadsbyggnadsnämndens Natur-
vårdsråd ger en rekommendation till nämnden på pristagare i urval av de nomi-
nerade. Naturvårdsrådet har rekommenderat Botaniska sällskapet i Jönköping.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till stadsbyggnadsnämnden 2022-04-07 
Fem nomineringsförslag 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
 Utse en av de nominerade pristagarna vilka alla bedöms som lämpliga 

mottagare av Naturvårdspriset 2022 
 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-05-12  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag varvid närvarande förtroendevalda och ersättare röstar på förslagen. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
– Utser NN som mottagare av Naturvårdspriset 2022 
– Prisutdelning sker i fält före midsommar 2022 
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§ 194  
 
Information från utvecklings- och trafikavdelningen 
 

Utvecklings- och trafikchef Henrik Zetterholm presenterar Stina Bohlin som är 
nyanställd stadsutvecklare. 

Hanna Säterskog, projektledare, informerar om skolvägsinventering. 

Tor Olsson, belysningsplanerare, informerar om sommaraktiviteter på Vätter-
stranden i Jönköping. 
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§ 195  
 
Motion om att minska antal bilar i centrum för att uppnå miljö- och 
klimatmål 
Stbn/2022:82   510  

Sammanfattning 
Bengt-Åke Berg (V) har inkommit med en motion som föreslår 

• Att hastigheten sätts till 30 km/h där cykelväg läggs på gata som också 
har biltrafik, 

• Att parkeringstalen ses över och anpassas till ett hållbart bilantal, 
• Att den styrande effekten av senaste höjning av parkeringsavgifterna 

följs upp och att det vid behov görs ytterligare höjningar, 
• Att Jönköpings kommun och de kommunala bolagen upphör att erbjuda 

förmånsbilar till sina anställda.  

Frågeställningarna i motionen besvaras genom översyn av parkeringstal för 
Jönköpings kommun samt genom uppdraget avseende framtagandet av en ny 
trafikstrategi. 

Beslutsunderlag 
Motion om att minska antalet bilar i centrum 
Tjänsteskrivelse 2022-05-03 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 
Förslag till kommunstyrelsen 

 Tjänsteskrivelse 2022-05-30 antas som stadsbyggnadsnämndens  
yttrande om motion om att minska antalet bilar i centrum 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-05-12  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Per Allan Axén yrkar för Moderaterna avslag på motionen med nedanstående 
motivering. 

Bilen är ett oerhört viktigt transportmedel och för många Jönköpingsbor det 
enda möjliga transportmedlet. Om Vänsterpartiets motion genomförs skulle det 
försvåra och fördyra möjligheten till att använda bilen i staden. Moderaterna 
anser att alla trafikslag ska ges möjlighet att samverka och utvecklas för att sta-
den ska kunna förbättra sin attraktivitet och tillgänglighet och yrkar därför av-
slag på motionen. 
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Att sänka hastigheten överallt där cykelväg finns är fel väg att gå då det kom-
mer att orsaka ytterligare köer med försämrad tillgänglighet och trafiksäker-
het. Avslag på att-satsen. 
Att parkeringstal anpassas till ”hållbart” bilantal är ett subjektivt mått som är 
omöjligt att använda som styrmedel. Avslag på att-satsen. 
Att ”vid behov” göra ytterligare höjningar av parkeringsavgifterna är också 
ett subjektivt mått och omöjligt att använda som styrmedel. Avslag på att-sat-
sen. 
Att upphöra med att erbjuda förmånsbilar till de anställda är direkt kontrapro-
duktivt mot miljömålen. Många anställda har inte ekonomin att på egen hand 
kunna köpa eller hyra en elbileller annan typ av modern miljöbil 
utan många kör i stället fossildrivna bilar. Genom att erbjuda denna möjlighet 
som kommunen ger dem kan miljön förbättras, vilket nu Vänsterpartiet med 
denna motion vill motverka. Avslag på att-satsen. 
Moderaterna yrkar således avslag på motionens fyra att-satser och därmed av-
slag till hela motionen 
  
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar 
enligt hans eget yrkande. 

Bengt Regné (M) begär omröstning. 

 

Beslutsordning 
En ja-röst innebär en röst på Anders Samuelssons yrkande och en nej-röst inne-
bär en röst på Per Allan Axéns yrkande. 

Omröstning 
OMRÖSTNINGSRESULTAT 

Ledamot Ja Nej 

Anders Samuelsson (C) ordförande x  

Niklas Sigvardsson (S)  x  

Fatime Elezi (S)  x  

Leif Regnér (S)  x  

Marianne Johansson (S)  x  

Jan Sidenvall (L)  x  
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Robin Hansson (MP) x  

Gabriella Lönn (KD)  x  

Thomas Olofsson (KD)  x  

Bengt Regné (M)  x 

Jonas Hallin (M)  x 

Per Allan Axén (M)  x 

Johan Edvardsson (SD)   x 

Antal röster 9 4 

 

Stadsbyggnadsnämnden har alltså med 9 ja-röster mot 4 nej-röster beslutat en-
ligt Anders Samuelssons yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
Förslag till kommunstyrelsen 

 Tjänsteskrivelse 2022-05-30 antas som stadsbyggnadsnämndens  
yttrande om motion om att minska antalet bilar i centrum 

Reservationer 
Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsens diarium 
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§ 196  
 
Information från planavdelningen 
 

Sammanträdespunkten utgår då ingen information från planavdelningen  
föreligger. 
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§ 197  
 
Redovisning av inkomna meddelanden till stadsbyggnadsnämnden  
Stbn/2022:12   000  

Beslutsunderlag 
Redovisning av inkomna meddelanden till stadsbyggnadsnämnden daterad 
2022-04-12 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-05-12  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att redovisning av  
inkomna meddelanden till stadsbyggnadsnämnden daterad 2022-05-12  
godkänns. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Redovisning av inkomna meddelanden till stadsbyggnadsnämnden  

daterad 2022-05-12 godkänns 
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§ 198  
 
Redovisning av stadsbyggnadsnämndens delegationsbeslut  
Stbn/2022:13   000  

Beslutsunderlag 
Förteckning över stadsbyggnadsnämndens delegationsbeslut 2022-05-12 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-05-12  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att redovisning enligt 
Förteckning över stadsbyggnadsnämndens delegationsbeslut 2022-05-12 
godkänns 
 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Redovisning enligt Förteckning över stadsbyggnadsnämndens  
delegationsbeslut 2022-05-12 godkänns 
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§ 199  
 
Information från bygglovavdelningen 
 

Sammanträdespunkten utgår då ingen information från bygglovavdelningen  
föreligger. 
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§ 200  
 BUNNSTRÖM 1:25 (BUNNSTRÖM 9) Förhandsbesked för         
nybyggnad av enbostadshus 
BL 2022-000687     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Fastigheten är 
belägen i Bunnström, cirka 2,8 kilometer sydsydost om Gränna kyrka. Området 
är utpekat som särskilt värdefullt kulturmiljöområde enligt översiktsplanen. 
Marken består främst av skogsmark och sly. Befintlig in- och utfart finns till 
tänkt tomt. Grannar har inkommit med synpunkter mot den föreslagna åtgär-
den.  

Stadsbyggnadskontoret bedömer att positivt förhandsbesked kan lämnas på  
föreslagen plats. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse    2022-04-12 
Ärendebeskrivning     2022-04-12  
Översiktskarta    2022-04-12 
Remissvar      2022-04-07 
Remissvar      2022-04-05 
Fotografi      2022-03-31 
Fotografi      2022-03-31 
Fotografi      2022-03-31 
Fotografi      2022-03-31 
Situationsplan/tomtkarta     2022-03-30 
Sammanställning e-tjänst     2022-03-24 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-
skrivning 

 Debitering 8 694 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 
 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-05-12  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-

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

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

Giltighetstid 
Beslutet gäller i två år från den dag då förhandsbeskedet vunnit laga kraft och 
är bindande för stadsbyggnadsnämnden vid den kommande bygglovspröv-
ningen, om ansökan görs inom denna tid. 
 
Övriga upplysningar 
Åtgärden får laga kraft tidigast fyra veckor efter att beslutet har annonserats i  
Post- och Inrikes Tidningar.  
  
Ett beviljat förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän 
bygglov sökts och beviljats. I samband med ansökan om bygglov ska kontrollansvarig 
anges.  
  
När du fått ett positiv förhandsbesked måste du ha en dialog med bygglovavdelningen 
om byggnadens utformning, innan du söker bygglov. Byggnader utanför planlagt om-
råde ska till storlek och utformning anpassas till tomten, landskapsbilden och den tra-
ditionella lantliga miljön. Innan du tar fram ritningar till din ansökan om bygglov, ta 
kontakt med oss på bygglovavdelningen för att diskutera utformningen. Du kontaktar 
oss via www.jonkoping.se/bygglov, sökord: kontakta bygglovavdelningen. Skriv ditt 
diarienummer när du skriver din fråga. 
  
I samband med bygglovsansökan ska markplanering- och marksektionsritning redovi-
sas. 
   
Tillstånd för enskild VA-anläggning ska sökas hos Miljö- och hälsoskyddskontoret.   
  
Om en ny fastighet ska bildas prövas läget för dess gränser av lantmäterimyndigheten 
i en lantmäteriförrättning. Ansökan om lantmäteriförrättning bör göras så snart som 
möjligt efter att förhandsbesked beviljats och beslutet har fått laga kraft, bifoga be-
slutshandlingarna inklusive karta till förrättningsansökan. 
  
För ny adress på landet tag kontakt med lantmäteriavdelningen, Helen Lerge 036-10 
52 94. 
  
Som sökanden har du skyldighet att begära om eventuell arkeologisk utredning hos 
Länsstyrelsen.  
 
Debitering 
8 694 kr. 

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

Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
Grannar med erinran, BUNNSTRÖM 1:28 och BUNNSTRÖM 1:41 
  
Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
 

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-05-12 

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 
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§ 201  
 
DALA 2:2 (DALA NORRGÅRD 1) Förhandsbesked för nybyggnad 
av enbostadshus 
BL 2022-000384     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Fastigheten är 
belägen i Dala, ca 7 km nordost om Lekeryds kyrka. Föreslagen placering tar 
betesmark i anspråk. Sökande har inkommit med förslag på kompensationsåt-
gärder. 

Stadsbyggnadskontoret avstyrker ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse    2022-04-19 
Ärendebeskrivning     2022-04-19 
Översiktskarta     2022-02-17 
Situationsplan/tomtkarta     2022-04-12 
Fotografi      2022-02-24 
Fotografi      2022-02-24 
Översiktskarta     2022-02-16 
Sammanställning e-tjänst     2022-02-16 

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 2022-05-12  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen på ett positivt        
förhandsbesked med nedanstående motivering. 

Ansökan är ett led i ett pågående generationsskifte där dottern söker förhands-
besked för byggnation på grannfastigheten i syfte att bruka och driva den egna 
fastigheten. Stadsbyggnadsnämnden har genomfört besiktning på plats 2022-
05-09 och då kommunicerat med sökande. Det sökta läget är nära annan befint-
lig bebyggelse och i direkt anslutning till befintlig väg.  
Sökande har efter dialog justerat sitt läge så att ett befintligt stenröse inte 
längre berörs och att nuvarande läge är utanför den plöjda åkern. Det sökta lä-
get innebär heller ingen avskärmning av annat bete då en passage finns kvar 
vid sidan av. 
Marken för det sökta läget består av mycket stenig betesmark av lägre kvalité. 
Sökande har utfäst sig att genomföra kompensation genom återskapande av be-
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tesmark från skogsmark i närheten enligt bifogad ritning. Då det kompenserade 
området är större än det som ianspråktas blir den samlade påverkan på jord-
bruksmarkens areal positiv.  
Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget att ett positivt förhandsbesked i 
detta fall innebär en lämplig användning av markresurser. 
 
Bengt Regné instämmer för Moderaterna och Johan Edvardsson instämmer för 
Sverigedemokraterna i Anders Samuelssons yrkande. 
 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ovanstå-
ende yrkande 

 Debitering 8 694 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 
 
Jäv 
Robin Hansson (MP) och Tomas Arvidsson (M) anmäler jäv. 
 
Villkor 
Taket ska utformas i lantlig stil tex som sadeltak och förses med tegelröda 
takpannor, eller med annat som stadsbyggnadsnämnden prövar lämpligt. 

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

Giltighetstid 
Beslutet gäller i två år från den dag då förhandsbeskedet vunnit laga kraft och 
är bindande för stadsbyggnadsnämnden vid den kommande bygglovspröv-
ningen, om ansökan görs inom denna tid. 
 
Övriga upplysningar 
Åtgärden får laga kraft tidigast fyra veckor efter att beslutet har annonserats i  
Post- och Inrikes Tidningar.  
  
Ett beviljat förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän 
bygglov sökts och beviljats. I samband med ansökan om bygglov ska kontrollansvarig 
anges.  
  
När du fått ett positiv förhandsbesked måste du ha en dialog med bygglovavdelningen 
om byggnadens utformning, innan du söker bygglov. Byggnader utanför planlagt om-
råde ska till storlek och utformning anpassas till tomten, landskapsbilden och den tra-
ditionella lantliga miljön. Innan du tar fram ritningar till din ansökan om bygglov, ta 
kontakt med oss på bygglovavdelningen för att diskutera utformningen. Du kontaktar 
oss via www.jonkoping.se/bygglov, sökord: kontakta bygglovavdelningen. Skriv ditt 
diarienummer när du skriver din fråga. 
  
I samband med bygglovsansökan ska markplanering- och marksektionsritning redovi-
sas. 
  
Tillstånd för enskild VA-anläggning ska sökas hos Miljö- och hälsoskyddskontoret.   
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Om en ny fastighet ska bildas prövas läget för dess gränser av lantmäterimyndigheten 
i en lantmäteriförrättning. Ansökan om lantmäteriförrättning bör göras så snart som 
möjligt efter att förhandsbesked beviljats och beslutet har fått laga kraft, bifoga be-
slutshandlingarna inklusive karta till förrättningsansökan. 
  
För ny adress på landet tag kontakt med lantmäteriavdelningen, Helen Lerge 036-10 
52 94. 
  
Som sökanden har du skyldighet att begära om eventuell arkeologisk utredning hos 
Länsstyrelsen.  
 
Debitering 
8 694 kr. 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
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Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00 
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§ 202  
 
SVINERYD 1:1 Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus 
BL 2022-000007     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus. Fastigheten 
är belägen i Svineryd, cirka 1,4 kilometer nordöst om Hakarps kyrka. Två tom-
ter avses placeras på östra sidan av vägen och en på den västra. Befintlig väg 
finns men är väldigt kuperad och bedöms inte vara tillräckligt bred för att klara 
av ytterligare bostäder i den omfattning som söks. Stadsbyggnadsnämnden be-
slutade 2022-04-07 att återremittera ärendet för besök på platsen. 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att förhandsbesked inte kan beviljas för åtgär-
den. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse    2022-05-02 
Ärendebeskrivning     2022-05-02 
Översiktskarta     2022-03-09 
Situationsplan/tomtkarta     2022-02-21 
Sammanställning e-tjänst     2022-01-03 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

 Debitering 8 114 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-05-12  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar enligt nedan. 

Ansökan avser byggnation i skogsmark utmed befintlig väg. Stadsbyggnads-
nämnden har genomfört besiktning på plats 2022-05-09 och då kommunicerat 
med sökande. Den befintliga vägen leder till en byggnad som bygglov bevilja-
des för år 2009. Det sökta läget är därför inte alltför långt ifrån annan befintlig 
byggnation. 
Den befintliga vägen är relativt brant på sina ställen och har idag inga mötes-
platser. Sökande har utfäst sig att tillskapa erforderliga mötesplatser. Stads-
byggnadsnämndens bedömning är att vid tillskapande av ca 3 mötesplatser kan 
vägen fungera även för ett mindre antal tillkommande enbostadshus. 
Med tanke på vägangöring och andra omständigheter vad gäller terrängen på 
den sökta platsen anser Stadsbyggnadsnämnden att det finns möjlighet till 
lämplig placering av två tillkommande enbostadshus. Ett på vardera sidan av 
vägen. 
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Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget att ett positivt förhandsbesked kan 
ges för sökt läge 2 och 3 medan ansökan avslås för läge 1.  
 
Bengt Regné instämmer för Moderaterna i Anders Samuelssons yrkande. 
 
Kerstin Hurtig yrkar för Kristdemokraterna ett positivt förhandsbesked enligt 
ansökan.  
 
Johan Edvardsson instämmer för Sverigedemokraterna i Kerstin Hurtigs  
yrkande. 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar 
enligt hans eget yrkande. 
 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked beviljas för läge 2 och 3, ansökan om för-

handsbesked avslås för läge 1, med motivering enligt ovanstående  
yrkande  

 Debitering 8 114 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

Reservationer 
Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Jäv 
Tomas Arvidsson (M) anmäler jäv. 

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-
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råde ska till storlek och utformning anpassas till tomten, landskapsbilden och den tra-
ditionella lantliga miljön. Innan du tar fram ritningar till din ansökan om bygglov, ta 
kontakt med oss på bygglovavdelningen för att diskutera utformningen. Du kontaktar 
oss via www.jonkoping.se/bygglov, sökord: kontakta bygglovavdelningen. Skriv ditt 
diarienummer när du skriver din fråga. 
  
I samband med bygglovsansökan ska markplanering- och marksektionsritning redovi-
sas.  
 
Tillstånd för enskild VA-anläggning ska sökas hos Miljö- och hälsoskyddskontoret.   
  
Om en ny fastighet ska bildas prövas läget för dess gränser av lantmäterimyndigheten 
i en lantmäteriförrättning. Ansökan om lantmäteriförrättning bör göras så snart som 
möjligt efter att förhandsbesked beviljats och beslutet har fått laga kraft, bifoga be-
slutshandlingarna inklusive karta till förrättningsansökan. 
  
För ny adress på landet tag kontakt med lantmäteriavdelningen, Helen Lerge 036-10 
52 94. 
  
Som sökanden har du skyldighet att begära om eventuell arkeologisk utredning hos 
Länsstyrelsen.  
 
Debitering 
8 114 kr. 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
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Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00 
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§ 203  
 
VRETAHOLM 6:2 (VRETAHOLMS SÄTERI 6) Förhandsbesked 
för nybyggnad av enbostadshus 
BL 2021-001568     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Fastigheten är 
belägen i Vretaholm, cirka 2 kilometer nordöst om Gränna kyrka. Marken be-
står främst av gran- och lövskog och marken är aningen kuperad. Stadsbygg-
nadsnämnden beslutade 2021-09-23 att avslå ansökan. Beslutet överklagades 
och Länsstyrelsen beslutade 2022-03-22 att upphäva beslutet och återförvisa 
ärendet till stadsbyggnadsnämnden för meddelande om positivt förhandsbe-
sked. 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att positivt förhandsbesked kan lämnas för åt-
gärden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse    2022-04-12 
Ärendebeskrivning     2022-04-12 
Översiktskarta     2021-07-06 
Yttrande      2021-08-13 
Yttrande      2021-08-03 
Remissvar      2021-07-25 
Remissvar      2021-07-24 
Remissvar      2021-07-21 
Remissvar MHK    2021-07-08 
Fotografi Gles granskog med inslag av lövträd  2021-07-07 
Fotografi Friluftsområde, Stig    2021-07-07 
Planritning Souterrängplan    2021-06-28 
Planritning Entreplan    2021-06-28 
Fasadritning      2021-06-28 
Situationsplan/tomtkarta     2021-06-28 
Sammanställning e-tjänst     2021-06-28 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärende- 
beskrivning 

 Debitering 8 568 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 
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STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-05-12  
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. 

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

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

Övriga upplysningar 
Åtgärden får laga kraft tidigast fyra veckor efter att beslutet har annonserats i  
Post- och Inrikes Tidningar.  
  
Ett beviljat förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän 
bygglov sökts och beviljats. I samband med ansökan om bygglov ska kontrollansvarig 
anges.  
  
När du fått ett positiv förhandsbesked måste du ha en dialog med bygglovavdelningen 
om byggnadens utformning, innan du söker bygglov. Byggnader utanför planlagt om-
råde ska till storlek och utformning anpassas till tomten, landskapsbilden och den tra-
ditionella lantliga miljön. Innan du tar fram ritningar till din ansökan om bygglov, ta 
kontakt med oss på bygglovavdelningen för att diskutera utformningen. Du kontaktar 
oss via www.jonkoping.se/bygglov, sökord: kontakta bygglovavdelningen. Skriv ditt 
diarienummer när du skriver din fråga. 
  
I samband med bygglovsansökan ska markplanering- och marksektionsritning redovi-
sas. 
   
Tillstånd för enskild VA-anläggning ska sökas hos Miljö- och hälsoskyddskontoret.   
  
Om en ny fastighet ska bildas prövas läget för dess gränser av lantmäterimyndigheten 
i en lantmäteriförrättning. Ansökan om lantmäteriförrättning bör göras så snart som 
möjligt efter att förhandsbesked beviljats och beslutet har fått laga kraft, bifoga be-
slutshandlingarna inklusive karta till förrättningsansökan. 
  
För ny adress på landet tag kontakt med lantmäteriavdelningen, Helen Lerge 036-10 
52 94. 
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Som sökanden har du skyldighet att begära om eventuell arkeologisk utredning hos 
Länsstyrelsen.  
 
Debitering 
8 568 kr. 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
Grannar med erinran, VRETAHOLM 6:4 och VRETAHOLM 6:7 
  
Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
 

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-05-12 

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 
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§ 204  
 
ÖDESTUGU-FALLA 1:4 (FALLA 5) Förhandsbesked för nybygg-
nad av enbostadshus 
BL 2022-000371     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Fastigheten är 
belägen i området Falla, cirka 3 kilometer öst om Ödestugu. Marken består 
främst av obebyggd naturmark. På platsen har det tidigare funnits ett upplag.  

Stadsbyggnadskontoret bedömer att förhandsbesked kan beviljas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse    2022-04-12 
Ärendebeskrivning     2022-04-12 
Översiktskarta     2022-02-15 
Beslut avseende upplag från MMD   2022-04-12 
Remissvar Miljö- och hälsoskyddskontoret  2022-02-25 
Ansökan      2022-02-15 
Karta      2022-02-15 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-
skrivning 

 Debitering 8 694 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-05-12  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-

skrivning 
 Debitering 8 694 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

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

Övriga upplysningar 
Åtgärden får laga kraft tidigast fyra veckor efter att beslutet har annonserats i  
Post- och Inrikes Tidningar.  
  
Ett beviljat förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän 
bygglov sökts och beviljats. I samband med ansökan om bygglov ska kontrollansvarig 
anges.  
  
När du fått ett positiv förhandsbesked måste du ha en dialog med bygglovavdelningen 
om byggnadens utformning, innan du söker bygglov. Byggnader utanför planlagt om-
råde ska till storlek och utformning anpassas till tomten, landskapsbilden och den tra-
ditionella lantliga miljön. Innan du tar fram ritningar till din ansökan om bygglov, ta 
kontakt med oss på bygglovavdelningen för att diskutera utformningen. Du kontaktar 
oss via www.jonkoping.se/bygglov, sökord: kontakta bygglovavdelningen. Skriv ditt 
diarienummer när du skriver din fråga. 
  
I samband med bygglovsansökan ska markplanering- och marksektionsritning redovi-
sas. 
   
Tillstånd för enskild VA-anläggning ska sökas hos Miljö- och hälsoskyddskontoret.   
  
Om en ny fastighet ska bildas prövas läget för dess gränser av lantmäterimyndigheten 
i en lantmäteriförrättning. Ansökan om lantmäteriförrättning bör göras så snart som 
möjligt efter att förhandsbesked beviljats och beslutet har fått laga kraft, bifoga be-
slutshandlingarna inklusive karta till förrättningsansökan. 
  
För ny adress på landet tag kontakt med lantmäteriavdelningen, Helen Lerge 036-10 
52 94. 
  
Som sökanden har du skyldighet att begära om eventuell arkeologisk utredning hos 
Länsstyrelsen.  
 
Debitering 
8 694 kr. 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-05-12 

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 
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§ 205  
 
RIDDERSBERG 1:18 (RIDDERSBERGS SÄTERI 4) Strandskydds-
dispens för nybyggnad av garage 
BL 2022-000582     

Sammanfattning 
Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av garage. Fastigheten är 
belägen i södra delen av Rogberga, cirka 500 meter väster om Rogberga kyrka. 
Marken mellan föreslagen byggnad och strandlinjen, västerut, består främst av 
gräsmatta samt naturmark. Det finns även en komplementbyggnad och en 
brygga intill strandlinjen. Stadsbyggnadskontoret bedömer att byggnadens yta 
på mark får tas i anspråk då det inte bedöms påverka djur- och naturlivet eller 
tillgängligheten till strandlinjen på platsen. 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att strandskyddsdispens kan beviljas för  
åtgärden.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse    2022-04-29 
Ärendebeskrivning     2022-04-29 
Översiktskarta     2022-04-29 
Fasadritning      2022-04-20 
Fasadritning      2022-04-20 
Sammanställning e-tjänst     2022-03-10 
Situationsplan/tomtkarta     2022-03-10 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av garage beviljas. 
Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 1 Miljöbalken (1998:808), 
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 är begränsad till garagets yta på mark 
 Debitering 5 796 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-05-12  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till  
förvaltningens förslag. 
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Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av garage 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 är begränsad till garagets yta på mark 
 Debitering 5 796 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

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

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

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

Debitering 
5 769 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 
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§ 206  
 
BARNARP 11:1 Bygglov för nybyggnad av samlings-/föreningslokal 
samt rivning av befintlig byggnad 
BL 2022-000427     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om bygglov för nybyggnad av samlings-/föreningslokal 
om 1 219 m2 BTA (bruttoarea) samt rivning av befintlig byggnad om 974 m2 
BTA.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2022-04-22 
Ärendebeskrivning    2022-04-22 
Epostbilaga     2022-04-21 
Remissvar BARNARP 11:2  2022-04-18 
Epostbilaga     2022-04-18 
Remissvar BARNARP 11:23  2022-04-08 
Epostbilaga     2022-04-06 
Epostbilaga BARNARP 11:53  2022-03-31 
Epostbilaga     2022-03-30 
Remissvar BARNARP 1:71  2022-03-29 
Epostbilaga     2022-03-29 
Remissvar     2022-03-28 
Remissvar BARNARP 11:55  2022-03-27 
Remissvar Räddningstjänsten  2022-03-25 
Översiktskarta    2022-03-24 
Remissvar erinran, Johan Ekström  2022-03-24 
Remissvar BARNARP 11:55  2022-03-21 
Remissvar BARNARP 11:55  2022-03-21 
Remissvar Miljö- och hälsoskyddskontoret 2022-03-15 
Remissvar BARNARP 11:55  2022-03-10 
Remissvar BARNARP 11:55  2022-03-10 
Remissvar BARNARP 11:40  2022-03-10 
Planritning Plan 1   2022-03-10 
Planritning Plan 2   2022-02-21 
Fasadritning    2022-02-21 
Ansökan     2022-02-21 
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Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 64 915 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-05-12  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson yrkar för koalitionen 

 På andra sidan Kronhedsgatan tangeras den berörda fastigheten av ett 
omfattande planarbete med Detaljplan för del av Barnarp 3:1 vars syfte 
är att möjliggöra för bostäder och centrumverksamhet och samtidigt an-
passa byggnationen till närliggande bebyggelse. Stadsbyggnadsnämn-
den ser det som lämpligt att även pröva användningen av denna fastig-
het i det pågående planarbetet som nu passerat samrådsskedet. Planav-
delningen ges i uppdrag att utvidga planområdet i det pågående planar-
betet så att även den berörda fastigheten omfattas av planområdet 

 Ansökan om bygglov för nybyggnad av samlings-/föreningslokal samt 
rivning av befintlig byggnad bordläggs enligt PBL 9 kap 28 § Plan- och 
bygglagen (2010:900) med hänvisning till pågående detaljplanelägg-
ning 

 

Johan Edvardsson yrkar för Sverigedemokraterna bifall till förvaltningens  
förslag. 

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

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 På andra sidan Kronhedsgatan tangeras den berörda fastigheten av ett 

omfattande planarbete med Detaljplan för del av Barnarp 3:1 vars syfte 
är att möjliggöra för bostäder och centrumverksamhet och samtidigt an-
passa byggnationen till närliggande bebyggelse. Stadsbyggnadsnämn-
den ser det som lämpligt att även pröva användningen av denna fastig-
het i det pågående planarbetet som nu passerat samrådsskedet. Planav-
delningen ges i uppdrag att utvidga planområdet i det pågående planar-
betet så att även den berörda fastigheten omfattas av planområdet 

 Ansökan om bygglov för nybyggnad av samlings-/föreningslokal samt 
rivning av befintlig byggnad bordläggs enligt PBL 9 kap 28 § Plan- och 
bygglagen (2010:900) med hänvisning till pågående detaljplanelägg-
ning 

Reservationer 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 
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Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Sökanden 
Fastighetsägare 
Kontrollansvarig 
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Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00 
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§ 207  
 
HAKARPS-FAGERSLÄTT 1:142 Bygglov för tillbyggnad av         
enbostadshus (Uterum) 
BL 2022-000447     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om tillbyggnad av enbostadshus (uterum) om 20,3 m2 BTA 
(bruttoarea).  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2022-04-26 
Ärendebeskrivning    2022-04-26 
Fotografi     2022-03-27 
Yttrande     2022-03-27 
Översiktskarta    2022-03-10 
Sammanställning e-tjänst    2022-02-22 
Plan- och fasadritning Väster  2022-02-22 
Fasad- och sektionsritning Söder  2022-02-22 
Fotografi    2022-05-02 
Fotografi    2022-05-02 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 4 173 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-05-12  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att bygglov beviljas 
med nedanstående motivering. 

Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus i form av ett uterum. Stadsbygg-
nadsnämnden har genomfört besiktning på plats 2022-05-09 och då kommuni-
cerat med sökande. 
Det har tidigare funnits ett uterum (altan) på den sökta platsen som nyligen är 
riven. Det tidigare uterummet (altanen) hade bygglov från år 1973 och hade 
samma yttermått och var på samma yta som befintlig ansökan avser. 
Stadsbyggnadsnämnden bedömer att någon alternativ lämplig placering av ute-
rum inte finns på tomten då sollägen och dörröppningar gör att andra väder-
streck för uterum inte är aktuellt. 
Berörd granne har inte någon invändning mot sökt åtgärd. Vid bedömning av 
påverkan för berörd granne konstateras att det är relativt långt avstånd till gran-
nens bostadshus. Denna del upplevs också som grannens baksida som själv har 
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sin uteplats på andra sidan sitt hus. Just nu finns också en omfattande växtlig-
het på grannens tomt som ger effektivt insynsskydd sommartid. 
Sammantaget är Stadsbyggnadsnämndens bedömning att den sökta åtgärden 
inte kan anses utgöra någon betydande olägenhet för berörd granne. I detta fall 
anses därför att en byggnation närmare än 4,5 meter (2,1 – 2,4 meter) kan be-
dömas som en liten avvikelse och därmed tillåtas.     
Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget att bygglov kan beviljas för den 
sökta åtgärden. 
 
Bengt Regné instämmer för Moderaterna och Johan Edvardsson instämmer för 
Sverigedemokraterna i Anders Samuelssons yrkande. 
 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Bygglov beviljas med motivering enligt ovanstående yrkande 
 Debitering 9 181 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

 

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

Upplysningar  
Byggherren ansvarar för att åtgärden följer kraven i plan- och bygglagstift-
ningen. Åtgärden får inte påbörjas innan stadsbyggnadsnämnden har lämnat ett 
startbesked. Innan du får startbesked och kan börja bygga krävs en teknisk 
handläggning.  

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

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

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

 
Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2022-03-17 och beslut  
beviljades 2022-05-12. Det innebär att handläggning sker inom lagstadgad  
period.   
 
Debitering 
9 181 KR 
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Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

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 
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§ 208  
 
ISFÅGELN 4 Bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus (9 lgh) 
BL 2022-000433     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus till en 
bruttoarea om cirka 800 m2. Fastigheten är belägen i Hovslätt. Förslaget strider 
mot gällande detaljplan avseende högsta byggnadshöjd. Frontespisen ska inräk-
nas i byggnadshöjden och då uppgår den till 9,7 meter mot enligt detaljplanen 
gällande 7,6 meter. Cykelparkering med tak redovisat på fastigheten, vilket 
medför att byggnads arean överskrids med 230 m² mot tillåtna 220 m². Grund-
läggande tillgänglighetskrav uppfylls ej i samtliga lägenheter. 

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut är avslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse    2022-04-13 
Ärendebeskrivning     2022-04-13 
Översiktskarta    2022-04-28 
Markplaneringsritning     2022-04-26 
Plan- och sektionsritning Plan 0, 1   2022-04-26 
Planritning      2022-04-26 
Fasadritning      2022-04-26 
Yttrande      2022-04-26 
Remissvar – Isfågeln 3    2022-04-21 
Remissvar – Isfågeln 2    2022-04-19 
Remissvar – Trafikverket    2022-04-19 
Remissvar – Räddningstjänsten   2022-04-19 
Remissvar – Miljö och hälsoskyddskontoret  2022-04-19 
Ansökan      2022-02-21 
Teknisk beskrivning     2022-02-21 
Situationsplan/tomtkarta     2022-02-21 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 45 209 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-05-12  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 
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Bengt Regné instämmer för Moderaterna i Anders Samuelssons yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 45 209 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

 

Debitering 
45 209 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00 
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§ 209  
 
JUNGMANNEN 4 Bygglov för ändrad användning av byggnad till 
kontor samt anläggande av parkeringsplats 
BL 2021-002687     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om ändrad användning till kontor i byggnad på fastig-
heten Jungmannen 4 om totalt 374 m² BTA (bruttoarea) fördelat på två plan 
samt anläggande av 1 st parkeringsplats på fastigheten Jungmannen 3. Den ak-
tuella byggnaden är utvärderad som kulturhistoriskt värdefull. 

Det ursprungliga bygglovsbeslutet upphävdes av Länsstyrelsen 2022-04-25 och 
återförvisades till stadsbyggnadsnämnden för fortsatt handläggning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2022-04-29 
Översiktskarta   2022-05-02 
Ärendebeskrivning    2022-04-29 
Anmälan om kontrollansvarig    2022-02-09  
Situationsplan/tomtkarta      2022-01-21  
Planritning        2022-01-21  
Ansökan         2021-11-03  
Planritning 1 tr       2021-11-03  

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Ärendet har debiterats i ursprungligt beslut 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-05-12  
Yrkanden 
Robin Hansson yrkar för Miljöpartiet att ärendet bordläggs i avvaktan till  
pågående detaljplan för Jungmannen 2-5 och Väster 1:13 

Johan Edvardsson instämmer för Sverigedemokraterna i Robin Hanssons  
yrkande. 

Leif Regnér yrkar för Socialdemokraterna bifall till förvaltningens förslag. 

Bengt Regné instämmer för Moderaterna i Leif Regnérs yrkande. 

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar 
enligt Leif Regnérs yrkande. 
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Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Ärendet har debiterats i ursprungligt beslut 

 
Jäv 
Tomas Arvidsson (M) anmäler jäv. 

Reservationer 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet med nedanstående motivering. 

Miljöpartiet i Jönköping anser inte det lämpligt att frångå regeln att avslå bygg-
lov på ett område där det arbetas med en detaljplan. Speciellt inte när det är ett 
så känsligt område som detta. Detta är en princip stadsbyggnadsnämnden häv-
dar i andra bygglovsärenden såsom vid Lovsjön eller ärende 36 på detta möte. 
Bygglovet innefattar även en parkeringsplats som ligger i området för på-
gående detaljplan.   
 
Giltighetstid 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och av-
slutats inom fem år från den dagen då detta beslut fått laga kraft. 

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

Åtgärden får inte påbörjas innan stadsbyggnadsnämnden har lämnat ett 
startbesked.   

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

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

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

Ansökan var komplett 2022-02-11, debitering har hanterats i samband med det 
ursprungliga beslutet. 

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

Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
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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 
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§ 210  
 
KÄRREBYSSAN 1 (GRÄNNAVÄGEN 52) Bygglov för fasadänd-
ring och tillbyggnad av tvåfamiljshus samt uppförande av stödmur 
BL 2021-002461     

Sammanfattning 
Ansökan gäller fasadändring och tillbyggnad av tvåfamiljshus samt uppförande 
av stödmur.  

Den aktuella fastigheten är en del av ett område som är utvärderat som kultur-
historiskt värdefullt och som ingår i kommunens program för kulturminnes-
vård, antagen av kommunfullmäktige 1989-09-28.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2022-04-11 
Ärendebeskrivning    2022-04-11 
Översiktskarta   2022-04-04 
Material/Kulörbeskrivning   2022-01-29 
Fasad/plan/sektionsritning    2022-01-29 
Fasadritning med marklinjer   2022-01-29 
Planritning     2022-01-29 
Situationsplan/tomtkarta    2021-12-05 
Sammanställning e-tjänst    2021-10-03 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov för fasadändring, uppförande av stödmur samt 
tillbyggnad av altan, balkonger och entré beviljas med motivering enligt 
ärendebeskrivning 

 Ansökan om bygglov för takkupor avslås med motivering enligt ären-
debeskrivning 

 Debitering 19 249 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-05-12  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till  
förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov för fasadändring, uppförande av stödmur samt 

tillbyggnad av altan, balkonger och entré beviljas med motivering enligt 
ärendebeskrivning 

 Ansökan om bygglov för takkupor avslås med motivering enligt ären-
debeskrivning 

 Debitering 19 249 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 
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Giltighetstid 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och av-
slutats inom fem år från den dagen då detta beslut fått laga kraft. 

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

Åtgärden får inte påbörjas innan stadsbyggnadsnämnden har lämnat ett 
startbesked.   

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

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

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

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 2022-03-31 och beslut 
beräknas fattas 2022-05-12. Det innebär att handläggning sker inom lagstadgad 
period.   

Debitering 
19 249 kr  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00 
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§ 211  
 
ORKESTERN 3 Bygglov för uppförande av plank 
BL 2022-000541     

Sammanfattning 
Ansökan gäller uppförande av plank. Planket placeras till största del i fastig-
hetsgräns och huvuddelen av planket är 2,4 m högt över bygglovbefriat altan-
däck (ca. 2,6 m över marknivå). 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2022-04-22 
Ärendebeskrivning    2022-04-22 
Översiktskarta   2022-04-22 
Situationsplan/tomtkarta    2022-04-01 
Fasadritning     2022-04-01 
Fasadritning     2022-04-01 
Fasadritning     2022-04-01 
Sektionsritning    2022-04-01 
Fasad/plan/sektionsritning    2022-04-01 
Situationsplan/tomtkarta    2022-04-24 
Sektionsritning    2022-04-01 
Sammanställning e-tjänst    2022-03-03 
Yttrande fr. sökande   2022-05-01 
 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 3 338 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-05-12  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att bygglov beviljas 
med nedanstående motivering. 

Ansökan avser uppförande av plank mellan två grannar. Båda grannarna är 
överens om den sökta åtgärden. 
Syftet med planket är insynsskydd och höjden uppgår till 2 meter på grannens 
sida. Då det är en höjdskillnad på 60 cm mellan tomterna så uppgår planket till 
2,6 meter på sökandes sida där planket ska byggas. 
Dialog har förts med sökande som justerat delar av sin ansökan. Planket startar 
nu 12,5 meter från gatan och bedöms därför inte påverka stadsbilden i området. 
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Det är nu heller inget plank mot naturmarken där det istället är omvandlat till 
spaljé. 
Stadsbyggnadsnämnden bedömer att befintlig åtgärd i detta fall kan tillåtas. 
Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget att bygglov kan beviljas för den 
sökta åtgärden. 
 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Bygglov beviljas med motivering enligt ovanstående yrkande 
 Debitering 3 338 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

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

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

Åtgärden får inte påbörjas innan stadsbyggnadsnämnden har lämnat ett startbe-
sked. Kontakta handläggare via e-tjänsten Meddelande till handläggare 
(https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-MEDD). 

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

Debitering 
3 338 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige.  
 
Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2022-04-24 och beslut 
fattades 2022-05-12. 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 expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Sökande/Fastighetsägare 
 
Följande meddelas:  
Berörda grannar och sakägare    
 
Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar.    
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Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00 
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§ 212  
 
OSKAR 3 Bygglov för nybyggnad av mast (monopole) 
BL 2022-000296     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om nybyggnad av en mast (monopole/antennbärare) till 
en höjd av 22,0 m över mastfot, 22,8 m över mark. Masten ersätter en befintlig 
antennbärare på samma fastighet med samma höjd men som dock inte klarar att 
bära erforderlig utrustning. Åtgärden avviker från detaljplanens föreskrivna an-
vändningssätt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse    2022-04-29 
Översiktskarta    2022-05-02 
Ärendebeskrivning     2022-04-29 
Remissvar Miljö- och Hälsoskyddskontoret  2022-04-08 
Förenklad Nybyggnadskarta   2022-03-10 
Konstruktionsritning    2022-02-07 
Plan- och sektionsritning    2022-02-07 
Anmälan om kontrollansvarig   2022-02-07 
Ansökan     2022-02-07 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 13 910 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-05-12  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 13 910 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

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

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-05-12 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

  

Åtgärden får inte påbörjas innan stadsbyggnadsnämnden har lämnat ett 
startbesked.    

Innan startbesked beviljas ska erforderliga tillstånd från Jönköpings flygplats 
och Luftfartsverket presenteras.  

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

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

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

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

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

Debitering 
13 910 kr  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

  
Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
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Stadsbyggnadsnämnden 2022-05-12 

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 
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Justerandes signatur 
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§ 213  
 
ROSENSTAVEN 1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov           
(2013-1070 Db 599) Nybyggnad av stuga 
STBN 2018-001170     

Sammanfattning 
Ansökan avser förlängning av tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av stuga. 
Fastigheten är belägen i Sveahäll, cirka 2 kilometer från Sofiakyrkan. Tidsbe-
gränsat bygglov beviljades första gången 2003 och förlängdes med fem år 
2013, till och med 2018-06-30. Byggnaden är delvis placerad på kommunal 
mark. Enligt detaljplanen består aktuell plats av naturpark. Den del av stugan 
som ligger inom fastigheten Rosenstaven 1 är placerad på prickmark, vilken 
inte får bebyggas. Enligt 9 kap. 33a § plan- och bygglagen (2017:266) får tids-
begränsat bygglov beviljas i maximalt 15 år. 

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut är avslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse    2022-04-07 
Ärendebeskrivning      2022-04-07 
Översiktskarta    2022-04-07 
Situationsplan/tomtkarta     2022-04-07 
Situationsplan/tomtkarta, 2003   2022-04-07 
Ansökan      2018-04-25 
Övrigt mejl till sök.    2018-04-30 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om tidsbegränsat bygglov avslås med motivering enligt ären-
debeskrivning 

 Debitering 2 293 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-05-12  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till  
förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om tidsbegränsat bygglov avslås med motivering enligt ären-

debeskrivning 
 Debitering 2 293 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige  

 
Debitering 
2 293 kr. 
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Stadsbyggnadsnämnden 2022-05-12 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
Sökanden 
Fastighetsägare 
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Stadsbyggnadsnämnden 2022-05-12 

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 
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Stadsbyggnadsnämnden 2022-05-12 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

§ 214  
 
ROGBERGA-HYLTAN 1:21 Förhandsbesked för nybyggnad av tre 
enbostadshus 
BL 2022-000452     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus. Fastigheten 
är belägen mellan Huskvarna och Tenhult, i höjd med Jöransberg och cirka 2,7 
kilometer nordnordost om Rogberga kyrka. Tidigare förhandsbesked beviljades 
år 2020 på platsen och avsåg två enbostadshus. Två tomter har styckats av och 
aktuell ansökan rör nybyggnad av tre enbostadshus på den södra tomten. 

Stadsbyggnadskontoret förslag till beslut är avslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse    2022-04-05 
Ärendebeskrivning     2022-04-05 
Översiktskarta     2022-04-05 
Sammanställning e-tjänst     2022-03-18 
Ansökan      2022-02-22 
Situationsplan/tomtkarta     2022-02-22 
Situationsplan/tomtkarta     2022-02-22 

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 2022-05-12  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till  
förvaltningens förslag. 

Bengt Regné (M) begär ajournering av ärendet. 

Efter ajournering yrkar Bengt Regné för Moderaterna att ärendet återremitteras 
för besiktning på plats. 

Johan Edvardsson instämmer för Sverigedemokraterna i Bengt Regnés  
yrkande. 

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar 
enligt hans eget yrkande. 
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Justerandes signatur 
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Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked kan inte tillåtas med motivering enligt 

ärendebeskrivning, ansökan avslås  
 Debitering 8 694 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

Reservationer 
Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot 
beslutet. 

Debitering 
8 694 kr. 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-05-12 

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 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-05-12 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

§ 215  
 
SERGEANTEN 4 (STJÄRNVÄGEN 7) Bygglov för tillbyggnad av 
flerfamiljshus med kupa, ombyggnad och inredande av ytterligare 
bostäder, samt fasadändring 
BL 2022-000272     

Sammanfattning 
Ansökan avser tillbyggnad av flerfamiljshus med kupa om 12 m² BTA (brutto-
area), inredning av vind om 109 m² BTA och inredande av ytterligare två bo-
städer inom detaljplanerat område, samt fasadändring med installation om tre 
takfönster. Stadsbyggnadskontoret föreslår att ansökan om bygglov för inred-
ning av ytterligare bostäder avslås, då åtgärderna strider mot gällande detalj-
plan där högst 4 lägenheter får inredas på fastigheten, samt att byggnadshöjden 
överskrider 8,9 m mot högst tillåtna 7,6 m. 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att fasadändring (takfönster) är en lämplig åt-
gärd. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2022-04-08 
Ärendebeskrivning   2022-04-08 
Översiktskarta  2022-04-08 
Planritning    2022-04-29 
Yttrande    2022-04-28 
Situationsplan  2022-04-08 
Yttrande    2022-03-30 
Planritning    2022-03-16 
Fasadritning    2022-03-16 
Fasadritning    2022-03-16 
Ansökan    2022-02-04 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av kupa, ombyggnad och inred-
ning av ytterligare bostäder avslås med motivering enligt ärendebe-
skrivning 

 Ansökan om bygglov för fasadändring, tre takfönster, beviljas med mo-
tivering enligt ärendebeskrivning 

 Debitering 12 693 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 
 
 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-05-12 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-05-12  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till  
förvaltningens förslag. 

Bengt Regné yrkar för Moderaterna att bygglov beviljas enligt ansökan med 
nedanstående motivering.  

Vi finner att Stadsbyggnadskontoret inte trovärdigt visat att nya lägenheter till-
skapas. Därmed ska ansökan om bygglov beviljas i sin helhet.  

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

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av kupa, ombyggnad och inred-

ning av ytterligare bostäder avslås med motivering enligt ärendebe-
skrivning 

 Ansökan om bygglov för fasadändring, tre takfönster, beviljas med mo-
tivering enligt ärendebeskrivning 

 Debitering 12 693kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

Reservationer 
Moderaterna reserverar sig mot beslutet. 

Giltighetstid 
Bygglovet för fasadändring, tre takfönster upphör att gälla om åtgärden inte har 
påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dagen då detta beslut 
fått laga kraft. 

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

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

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

Byggherren ansvarar för att åtgärden följer kraven i plan- och bygglagstift-
ningen.  
 
Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2022-04-18 och beslut 
beräknas fattas 2022-05-12. Det innebär att handläggning sker inom lagstadgad 
period. 

Debitering 
12 693 kr  
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Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00 
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§ 216  
 
STENSHOLM 1:781-782 Bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus 
med komplementbyggnader samt uppförande av murar och anläg-
gande av parkeringsplatser 
BL 2022-000342     

Sammanfattning 
Ansökan gäller nybyggnation av flerbostadshus och komplementbyggnader 
samt anläggande av parkeringsplatser och uppförande av stödmurar samt djup-
behållare för avfall på två fastigheter, Stensholm 1:781 och Stensholm 1:782. 

Aktuell ansökan har föregåtts av en markanvisningstävling som sökande har 
vunnit. Ansökta byggnader, anläggningar och områdets generella utformning 
motsvarar i hög utsträckning det vinnande förslaget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2022-05-02 
Ärendebeskrivning    2022-05-02 
Översiktskarta   2022-05-02 
Remissvar Räddningstjänsten  2022-04-27 
Remissvar Miljö- och hälsoskyddsombudet 2022-04-13 
Remissvar June avfall   2022-04-12 
Remissvar Utvecklings- och trafikavdelningen 2022-04-08 
Nybyggnadskarta   2022-05-02 
Situationsplan/Tomtkarta   2022-05-02 
Planritning     2022-04-08 
Planritning     2022-04-08 
Planritning     2022-04-08 
Planritning     2022-04-08 
Planritning     2022-04-08 
Planritning     2022-04-08 
Fasad/plan/sektionsritning    2022-04-08 
Fasad/plan/sektionsritning    2022-04-08 
Fasad/plan/sektionsritning    2022-04-08 
Fasad/plan/sektionsritning    2022-04-08 
Fasadritning     2022-04-08 
Fasadritning     2022-04-08 
Fasadritning     2022-04-08 
Fasadritning     2022-04-08 
Illustration     2022-04-08 
Illustration     2022-04-08 
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Planritning     2022-04-08 
Markplaneringsritning    2022-04-08 
Markplaneringsritning    2022-04-08 
Markplaneringsritning    2022-04-08 
Markplaneringsritning    2022-04-08 
Situationsplan/tomtkarta    2022-04-08 
Övrigt    2022-04-08 
Anmälan om kontrollansvarig   2022-04-08 
Karta Utrustningsplan   2022-03-21 
Karta Utrustningsplan   2022-03-21 
Ansökan     2022-02-10 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 314 984 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-05-12  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 314 984 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

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

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

Åtgärden får inte påbörjas innan stadsbyggnadsnämnden har lämnat ett 
startbesked.   

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

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

Dag- och ytvatten ska hanteras på ett sådant sätt att t ex ytvattenavrinning inte 
orsakar olägenhet för grannfastigheten, om inte annan överenskommelse träffas 
med berörd granne.  

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2022-05-03 och beslut 
beräknas fattas 2022-05-12. Det innebär att handläggning sker inom lagstadgad 
period. 

Debitering 
314 984 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

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

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-05-12 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

§ 217  
 
STIGAMO 1:25 (KOLBÄCKSVÄGEN 3A) Bygglov för tillbyggnad 
av fritidshus 
BL 2021-001455     

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2022-04-14 
Ärendebeskrivning   2022-04-14 
Fasad/plan/sektion  2022-04-26 
Överklagande  2021-11-12 
Yttrande Från sökande  2021-10-08 
Karta    2021-10-06 
Situationsplan/tomtkarta   2021-06-17 
Sammanställning e-tjänst   2021-06-17 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus bordläggs med moti-
vering enligt ärendebeskrivning 

 Debitering tas ut vid kommande prövning av ärendet 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-05-12  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till  
förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus bordläggs med moti-

vering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering tas ut vid kommande prövning av ärendet 

 

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 
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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 
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§ 218  
 
TENHULT 9:1 (VILLAVÄGEN 5) Bygglov för ändring av flerfa-
miljshus till tvåbostadshus samt ombyggnation, fasadändring och 
tillbyggnad 
BL 2020-002635     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om bygglov för ändring av flerfamiljshus till tvåbo-
stadshus samt ombyggnad, fasadändring och tillbyggnad om ca 9 kvm BTA 
(bruttoarea).   

Länsstyrelsen upphävde det överklagade beslutet och återförvisar det till Stads-
byggnadsnämnden för förnyad handläggning, 2022-03-11. Stadsbyggnadskon-
toret avstyrker ej ansökan.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse    2022-04-14 
Ärendebeskrivning     2022-04-14 
Översiktskarta    2022-04-14 
Karta      2021-07-28 
Övrigt Trapphiss    2021-05-10 
Planritning      2021-05-10 
Yttrande      2021-05-10 
Yttrande      2021-03-31 
Yttrande      2021-03-09 
Fasadritning      2021-03-09 
Fasadritning      2021-03-09 
Situationsplan/tomtkarta     2021-03-09 
Fasad/plan/sektionsritning Befintliga   2020-12-21 
Sammanställning e-tjänst     2020-12-21 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning  
 Debitering 10 603 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-05-12  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till  
förvaltningens förslag. 
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Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning  
 Debitering 10 603 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

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

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

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

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

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

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

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2022-03-11 och beslut 
beräknas fattas 2022-05-12. Det innebär att handläggning sker inom lagstadgad 
period.   

Debitering 
10 603 kr 

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

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

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

Överklagandet ska ha kommit till Stadsbyggnadsnämnden inom tre vec-
kor från den dag då klaganden fick del av beslutet, annars kan ärendet 
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 
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§ 219  
 
ÖRINGEN 12 (STRÖMSNÄSGATAN 3) Bygglov för tillbyggnad 
och fasadändring, samt installation av solceller på hotell 
BL 2022-000499     

Sammanfattning 
Tillbyggnad av hotell på fastigheten Öringen 12 med nytt kök och restaurang-
del, nytt skärmtak, samt fasadändring med installation av solceller.  

Fastigheten ingår i område med pågående detaljplanearbete för Kv. Öringen 
m.fl. (skeppsbron etapp 3). 

Stadsbyggnadskontoret föreslår att bygglovet bordläggas enligt 9 kap. 28§ 
plan- och bygglagen (2010:900). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse    2022-04-12 
Ärendebeskrivning     2022-04-12 
Yttrande     2022-04-28 
Förenklad nybyggnadskarta    2022-02-27 
Fasadritning Tillbyggnad och skärmtak   2022-02-27 
Fasad- och sektionsritning tillbyggnad och skärmtak  2022-02-27 
Planritning Plan 2 - Tillbyggnad   2022-02-27 
Planritning Entréplan - Tillbyggnad   2022-02-27 
Situationsplan/tomtkarta     2022-02-27 
Ansökan      2022-02-27 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Beslut om bygglov avslås enligt ärendebeskrivningen 
 Debitering 1 800 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-05-12  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till  
förvaltningens förslag. 

Bengt Regné yrkar för Moderaterna att då sökt åtgärd ligger utanför pågående 
planområde ska bygglov beviljas i sin helhet.  

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

Bengt Regné begär omröstning. 
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Beslutsordning 
En ja-röst innebär en röst på Anders Samuelssons yrkande och en nej-röst inne-
bär en röst på Bengt Regnés yrkande. 

Omröstning 
OMRÖSTNINGSRESULTAT 

Ledamot Ja Nej 

Anders Samuelsson (C) ordförande x  

Niklas Sigvardsson (S)  x  

Fatime Elezi (S)  x  

Leif Regnér (S)  x  

Marianne Johansson (S)  x  

Jan Sidenvall (L)  x  

Bayda Aldoori (S) x  

Kerstin Hurtig (KD)   x 

Thomas Olofsson (KD)   x 

Bengt Regné (M)  x 

Jonas Hallin (M)  x 

Per Allan Axén (M)  x 

Johan Edvardsson (SD)  x  

Antal röster 8 5 

 

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

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Beslut om bygglov avslås enligt ärendebeskrivningen 
 Debitering 1 800 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

 
Jäv 
Robin Hansson (MP) anmäler jäv. 
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Reservationer 
Moderaterna och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Debitering 
1 800 kr  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-05-12 

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 
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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 
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§ 221  
 
INGERYD 8:8 (JOHN BAUERBYN 11) Bygglov för tillbyggnad av 
fritidshus 
BL 2022-000470     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av fritidshus. 
Tillbyggnaden innefattar två sovrum och en hall med en sammanlagd yta om 
19 m2 BTA (bruttoarea). 

Stadsbyggnadskontorets bygglovavdelning bedömer att bygglov kan beviljas i 
efterhand men att en sanktionsavgift skall utdömas enligt 11 kap. plan- och 
bygglagen (2010:900). Sanktionsavgiften påföres bostadsrättsföreningen John 
Bauerbyn (16769612-3756). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2022-04-22 
Plan- och fasadritning   2022-03-24 
Situationsplan/tomtkarta   2022-02-24 
Plan- och fasadritning   2022-02-24 
Fotografi    2022-03-24 
Ärendebeskrivning   2022-03-24 
Sammanställning e-tjänst  2022-02-24 
Yttrande   2022-04-20 
Ansökan   2022-04-27 
Ansökan   2022-04-27 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

 Debitering 7 651 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
 Med stöd av PBL 11 kap. 51-54 §§ samt PBF 9 kap. påföres fastighets-

ägare bostadsrättsföreningen John Bauerbyn med 16769612-3756 en 
byggsanktionsavgift med totalt 25 116 kr  

 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-05-12  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till  
förvaltningens förslag. 
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Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas retroaktivt med motivering enligt ärende-

beskrivning.  
 Debitering 7 651 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
 Med stöd av PBL 11 kap. 51-54 §§ samt PBF 9 kap. påföres fastighets-

ägare bostadsrättsföreningen John Bauerbyn med 16769612-3756 en 
byggsanktionsavgift med totalt 25 116 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 
Innan du får startbesked och kan börja bygga krävs en teknisk handläggning.  
Kontakta byggnadsinspektör via e-tjänsten Meddelande till handläggare 
(https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-MEDD).  

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

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

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2022-04-27 och beslut 
Beräknades 2022-05-12. Det innebär att handläggning sker inom lagstadgad 
period.   

Debitering 
7 651 kr  
 
SANKTIONSAVGIFT 25 116 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-05-12 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
 

 
 

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 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-05-12 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

§ 222  
 
GRIPEN 6 (BARNARPSGATAN 19) Olovlig åtgärd startat utan 
startbesked 
BL 2021-003074     

Sammanfattning 
Anmälan inkom 2019-04-26 (d-nr 2019-948). Åtgärden har påbörjats utan 
startbesked.   

Bygglovavdelningen skickade 2022-02-16 en skrivelse till fastighetsägaren för 
att ge möjlighet om att inkomma med förklaring. Efter kommunicering med 
framkom att byggnationen är påbörjad utan beviljat startbesked. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse    2022-03-28 
Ärendebeskrivning    2022-02-28 
Beräkning av byggsanktionsavgift   2022-02-15 
Yttrande fastighetsägare    2022-02-28   

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Med stöd av PBL 11 kap. 53 § samt PBF 9 kap. påföres fastighetsägare 
ELL-EFF Fastigheter Ab (556599-0602) en byggsanktionsavgift med 
totalt 6 701 kr för att ha påbörjat ändringen utan startbesked 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-05-12  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till  
förvaltningens förslag. 

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

ELL-EFF Fastigheter Ab (556599-0602) en byggsanktionsavgift med 
totalt 6 701 kr för att ha påbörjat ändringen utan startbesked 

 
Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Fastighetsägare, REK 

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-05-12 

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 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden  2022-05-12 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

§ 223  
 
Redovisning av ej tidigare anmälda förrättningar 
 

Redovisning av ej tidigare anmälda förrättningar inkommer från Anders  
Samuelsson (C) och Leif Regnér (S). 

Följande personer deltog på stadsbyggnadsnämndens besiktning den 9 maj: 
Anders Samuelsson (C), Jan Sidenvall (L), Kerstin Hurtig (KD), Marianne 
Johansson (S), Johan Edvardsson (SD) och Bengt Regné (M). 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-05-12  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att redovisningen 
godkänns. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Redovisning av ej tidigare anmälda förrättningar godkänns. 

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden  2022-05-12 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

§ 224  
 
Övriga ärenden 
 

Sammanträdespunkten utgår då inga övriga ärenden anmälts till sammanträdet. 




