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

Beslutande Ledamöter 
Anders Samuelsson (C), ordförande  
Mohammed Salah (S) ist f Niklas  
Sigvardsson (S) 
Bayda Aldoori (S) kl 08:30-14:00 
§439-443 ist f Fatime Elezi (S) 
Fatime Elezi (S) kl 10:25-17:10 fr §444 
Leif Regnér (S) jäv §454 
Elin Bäckström (S) kl 8:30-11:30 samt 
13:30-17:10, ist f Leif Regnér (S) §454 
Marianne Johansson (S)  
Jan Sidenvall (L) 
Robin Hansson (MP) 

 

  
Gabriella Lönn (KD) kl 08:30-15:00 t o m 
§453 
Kerstin Hurtig (KD) ist f Gabriella Lönn fr 
§454 
Ann-Marie Dahl (KD) 
Bengt Regné (M) 
Jonas Hallin (M) 
Eric Sjöberg (M) 
Thomas Arvidsson (M) ist f Johan  
Edvardsson (SD) 

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare 
Christopher Rydell (S) jäv §454 
Åke Svensson (C) jäv §460 
Eric Hedlund (L) 
Emma Emanuelsson (MP) kl 14:10-
17:10 
Zaklina Zethson (KD) 

 

 
 

Utses att justera Bengt Regné (M)  

Justeringens plats och tid stadsbyggnadskontoret  Paragrafer  439-473 

Underskrifter Sekreterare   
  Pernilla Thor  

 Ordförande   
  Anders Samuelsson (C)  

 Justerande   
 Bengt Regné (M)   

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

Organ Stadsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-12-15 
 

Datum för anslags uppsättande 2022-12-21 Datum för anslags nedtagande 2023-01-11 

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 
Henrik Zetterholm, utvecklings- och trafikchef 
Joakim Kjell, planarkitekt 
Liselott Johansson, planchef 
Pernilla Thor, förvaltningssekreterare/nämndsekreterare 
Samuel Nyström, räddningschef 
Stefan Lind, chef översiktlig planering 
Åsa Lindblom, översiktsplanerare 
Bengt-Åke Berg, (V) insynsplats 
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Innehåll  
  

§ 439 Protokollets justering 
 

 

§ 440 Information från räddningstjänsten 
 

 

§ 441 Ny Övningsplats Räddningstjänsten 
 

 

§ 442 Information från stadsbyggnadskontorets stab 
 

 

§ 443 Ej avgjorda ärenden t o m 2021-12-31 
 

 

§ 444 Stadsbyggnadspriset 2022 
 

 

§ 445 Information från översiktlig planering 
 

 

§ 446 Namnärende, en gata inom Hedenstorp 1:101 
 

 

§ 447 Namnärende Lappen 19 m.fl., Munksjöstaden 
 

 

§ 448 Beslutsunderlag för hyrcykelsystem 
 

 

§ 449 Jönköpingsförslag om att utveckla Vätterstranden till att bli mer likt 
Venice Beach 

 

 

§ 450 Motion om att tillgängliggöra de kommunala badplatserna 
 

 

§ 451 Medborgarförslag om att tillåta cykling mot enkelriktat 
 

 

§ 452 Information från utvecklings- och trafikavdelningen 
 

 

§ 453 Information från planavdelningen 
 

 

§ 454 Detaljplan för Vårdaren 8  
 

 

§ 455 Detaljplan för Preussen 20  
 

 

§ 456 Detaljplan för Flahult 2:328  
 

 

§ 457 Redovisning av inkomna meddelanden till stadsbyggnadsnämnden  
 

 

§ 458 Redovisning av stadsbyggnadsnämndens delegationsbeslut  
 

 

§ 459 Information från bygglovavdelningen 
 

 

§ 460 DRÄTTINGE 9:1 (DRÄTTINGE 22)  
 

 

§ 461 GAMLA FLYGFÄLTET 1:1 (HERKULESVÄGEN 17)  
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§ 462 GRÄNNA-BOERYD 2:23 (BOERYD 4)  
 

 

§ 463 LILLA VÄSTANSJÖ 1:29 (LILLA VÄSTANSJÖ 34)  
 

 

§ 464 ORION 26  
 

 

§ 465 SLÖJDBÄNKEN 2 (VITKLÖVERVÄGEN 11)  
 

 

§ 466 STORA ÅSA 14:1 (STORA ÅSA SJÖVIK 16) 
 

 

§ 467 VAGNFABRIKEN 3  
 

 

§ 468 VÄDERBERG 3:7 (VÄDERBERG 15)  
 

 

§ 469 VÄSTER 1:1 (HAMNPARKEN 1)  
 

 

§ 470 RÖJSÅGEN 1 (Runnavägen 40)  
 

 

§ 471 VÄTTERSMÅLEN 2:3  
 

 

§ 472 Redovisning av ej tidigare anmälda förrättningar 
 

 

§ 473 Övriga ärenden 
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§ 439  
 
Protokollets justering 
 

Protokollet justeras tisdag den 20 december klockan 08:30 av ordförande  
Anders Samuelsson (C) och Bengt Regné (M). 
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§ 440  
 
Information från räddningstjänsten 
 

Sammanträdespunkten utgår då det inte finns någon information från rädd-
ningstjänsten. 
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§ 441  
 
Ny Övningsplats Räddningstjänsten 
Stbn/2022:288   009  

Sammanfattning 
Denna skrivelse innehåller kompletterande information avseende investerings- 
och driftskostnader jämfört med skrivelsen som antogs av nämnden i 220825, 
samt att investeringsmedel delvis ställs till Tekniska nämnden förfogande. 
Denna  skrivelse innehåller även en beskrivning över de åtgärder som investe-
ringen avser. Ökningen av investeringsmedel jämfört med i augusti avser gene-
rella kostnadsökningar, projektering, samt byggherrekostnader.  

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

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

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

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

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

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-12-15 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

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

En ny övningsplats är kostnadsberäknad till 52,3 mnkr. Kommunens bedöm-
ning är att hela eller delar av kostnaden för nybyggnation av övningsplats ska 
bäras av Luftfartsverket. Hur vida staten kommer att ersätta kommunen för ny-
etablering av övningsfältet är i dagsläget svårt att bedöma. En dialog är plane-
rad mellan kommunen, Luftfartsverket samt Trafikverket för att klargöra an-
svarsfrågorna. Räddningstjänsten kan inte vara utan övningsplats under den tid 
saneringen ska genomföras varför nybyggnation behöver påbörjas omgående. 
En sanering  av nuvarande övningsanläggning förväntas pågå under flera år. 

En ny övningsanläggning kommer i huvudsak innehålla de funktioner och öv-
ningsanordningar som det nuvarande anläggningen. Sedan tidigare har det fun-
nits ett behov av att komplettera med ett nytt brandövningshus. Det tidigare 
brandövningshuset har tjänat ut.  

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

För att kunna påbörja en flytt av övningsplatsen föreslår Räddningstjänsten att   
investeringsmedel tillskjuts för 2023-2024. Delar av investeringen som i hu-
vudsak innebär byggnader och vägar ställs till tekniska nämnden. Investeringar 
som i huvudsak avser övningsanordningar ställs till stadsbyggnadsnämnden.    

Verksamhet/projekt, tkr 2023 2024 

Kostnader för byggnader, vägar, vatten och 
avlopp, Tekniska nämnden 

20 000 21 300 

Kostnader för övningsanordningar, Stads-
byggnadsnämnden 

4 000 7 000 

Total kostnad för övningsanläggningen 24 000 28 300 

 

Utifrån framtagen kalkyl beräknar Tekniska kontoret hyreskostnaden, för den 
delen där tekniska nämnden ansvarar för, till 3 235 tkr/år. Ökade kapital- och 
driftkostnader för Stadsbyggnadsnämnden beräknas till 1 330 tkr/år.  

Eventuella  kostnader för arrende finns ännu inte framtagna och kan tillkomma 
på hyran.                 

Beslutsunderlag 
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2022-12-06 
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Yttrande över anläggning av ny brandövningsplats, Tekniska kontoret 2022-
12-05 

Räddningstjänstens förslag 
Räddningstjänstens förslag till beslut: 

 Stadsbyggnadsnämnden godkänner förslag till ny övningsanläggning i 
anslutning till TTC, Bäckadalsgymnasiet 

 Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att till Tekniska 
nämnden 2023 ställa 20 mnkr till förfogande och ytterligare 21,3 mnkr 
2024, för genomförande av byggnationen 

 Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att till Stadsbygg-
nadsnämnden 2023 ställa 4 mnkr till förfogande och ytterligare 7 mnkr 
2024 för genomförande av byggnationen 

 Stadsbyggnadsnämnden inarbetar ny årlig hyreskostnad samt ökade 
drift- och kapitalkostnader om 4 568 tkr/år i nämndens budget  

 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-12-15  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till  
förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Stadsbyggnadsnämnden godkänner förslag till ny övningsanläggning i 

anslutning till TTC, Bäckadalsgymnasiet 
 Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att till Tekniska 

nämnden 2023 ställa 20 mnkr till förfogande och ytterligare 21,3 mnkr 
2024, för genomförande av byggnationen 

 Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att till Stadsbygg-
nadsnämnden 2023 ställa 4 mnkr till förfogande och ytterligare 7 mnkr 
2024 för genomförande av byggnationen 

 Stadsbyggnadsnämnden inarbetar ny årlig hyreskostnad samt ökade 
drift- och kapitalkostnader om 4 568 tkr/år i nämndens budget  

 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige, tekniska nämnden, stadskontoret 
 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden  2022-12-15 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

§ 442  
 
Information från stadsbyggnadskontorets stab 
 

Sammanträdepunkten utgår då det inte finns någon information från stads-
byggnadskontorets stab. 
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§ 443  
 
Ej avgjorda ärenden t o m 2021-12-31 
Stbn/2022:14   000  

Sammanfattning 
Årligen redovisas status på ej avgjorda ärenden som är uppstartade före senaste 
årsskiftet. 
Stadsbyggnadsnämndens presidium har tillsammans med berörda tjänstemän 
gått igenom rapporten över ej avgjorda ärenden och denna redovisas på stads-
byggnadsnämndens sammanträde den 15 december. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadsnämndens ej avgjorda ärenden 2022-12-15  
Tjänsteskrivelse 2022-12-10 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
[Förvaltningens] förslag till beslut: 

- Redovisning av stadsbyggnadsnämndens ej avgjorda ärenden  
2022-12-15 godkänns 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-12-15  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
- Redovisning av stadsbyggnadsnämndens ej avgjorda ärenden  

2022-12-15 godkänns 

 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsens diarium 
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§ 444  
 
Stadsbyggnadspriset 2022 
Stbn/2022:18   000  

Sammanfattning 
Stadsbyggnadsnämnden har sedan 1994 varje år delat ut ett stadsbyggnadspris 
till det byggnadsverk eller anläggning som färdigställts under året och bedömts 
vara det mest värdefulla bidraget till den byggda miljön i Jönköpings kommun 
i någon av klasserna God arkitektur, God byggnadsvård eller God livsmiljö. 
Genom annonsering i dagspress och på webben har medborgare och fastighets-
ägare samt representanter för företag och organisationer haft möjlighet att 
lämna förslag på nomineringar. 
 
Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 2022-12-07 
- Sammanställning av de nominerade förslagen 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 

- Stadsbyggnadsnämnden utser en av de nominerade till vinnare i varje 
klass. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-12-15  

Yrkande 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen följande tillägg till 
stadsbyggnadsnämndens beslut  

 Stadsbyggnadsnämnden rekommenderar kommande nämnd att införa 
rutinen att vid juryns rundresa för att besikta nominerade objekt deltar 
nämndens ledamöter på samma sätt som vid andra besiktningar, d v s 
en person per parti samt två personer för parti som har mer än 25 % av 
röstandelen i kommunen 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Utser NN till vinnare i klassen god byggnadsvård  
 Utser NN till vinnare i klassen god arkitektur  
 Utser NN till vinnare i klassen god livsmiljö 
 Stadsbyggnadsnämnden lämnar ett hedersomnämnande till NN i  

klassen god arkitektur 

 Stadsbyggnadsnämnden uppdrar åt nämndens ordförande att med  
ledning av stadsbyggnadsnämndens diskussion utse mottagare av 2022 
års stadsbyggnadspris 

 Presentation av vinnare samt prisutdelning sker på stadsbyggnads- 
nämndens sammanträde den 26 januari 2023 
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 Stadsbyggnadsnämnden rekommenderar kommande nämnd att införa 
rutinen att vid juryns rundresa för att besikta nominerade objekt deltar 
nämndens ledamöter på samma sätt som vid andra besiktningar, dvs en 
person per parti samt två personer för parti som har mer än 25 % av rös-
tandelen i kommunen 

 
 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden  2022-12-15 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

§ 445  
 
Information från översiktlig planering 
 

Chef översiktlig planering, Stefan Lind, informerar om etapp 2 av Utbyggnads-
strategi 200 000 invånare. 

Åsa Lindblom, översiktsplanerare, informerar om Vindkraftverk Mällby-Bunn-
ström. 
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§ 446  
 
Namnärende, en gata inom Hedenstorp 1:101 
Stbn/2022:417   299  

Sammanfattning 
Namn på en ny gata inom Hedenstorp 1:101. Omfattas av en detaljplan som 
vunnit laga kraft 2021-08-23. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med kartbilaga till Stadsbyggnadsnämnden 2022-12-15. 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
- Benämna gatan för Svedjestigen 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-12-15  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
- Benämna gatan för Svedjestigen 
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§ 447  
 
Namnärende Lappen 19 m.fl., Munksjöstaden 
Stbn/2022:349   290  

Sammanfattning 
Namn behövs på fyra nya parker, två nya torg och fem nya gator som kommer 
att byggas inom ett område som omfattas av en detaljplan som fått laga kraft 
2022-07-13. Området är beläget vid Munksjöns västra strand. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med kartbilaga till stadsbyggnadsnämnden 2022-12-15. 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
 Benämna parkerna Säckaparken, Lumpkungens park, Vedgårdsparken 

och Munksjöparken 
 Benämna torgen Munksjötorget och Säckatorget 
 Benämna gatorna Renserigatan, Säckagränd, Lumpkungens gata, Vi-

ragränd och Vedgårdsgatan 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-12-15  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Benämna parkerna Säckaparken, Lumpkungens park, Vedgårdsparken 

och Munksjöparken 
 Benämna torgen Munksjötorget och Säckatorget 
 Benämna gatorna Renserigatan, Säckagränd, Lumpkungens gata, Vi-

ragränd och Vedgårdsgatan 
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§ 448  
 
Beslutsunderlag för hyrcykelsystem 
Stbn/2021:511   539  

Sammanfattning 
Den fördjupade utredning som gjorts kring hyrcyklar i Jönköpings kommun 
(Hyrcyklar i Jönköpings kommun 2022-07-06) visar att ett hyrcykelsystem ut-
format efter Jönköpings kommuns förutsättningar skulle utöka många männi-
skors möjlighet till mobilitet i kommunen och på så vis ge bättre tillgång till 
staden.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-12-05 
Bilaga: Rapport Hyrcyklar i Jönköpings kommun daterad 2022-07-06 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

- Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag att införa ett hyr- 
cykelsystem under år 2024 

- Den exakta utformningen av systemet bestäms under upphandlingsske-
det i enlighet med rapporten 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-12-15  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag 

Protokollsanteckning 
Moderaterna och Kristdemokraterna lämnar nedanstående protokollsanteck-
ning. 

I det fortsatta arbetet är det av vikt att de ekonomiska konsekvenserna av ett in-
förande klarläggs, såväl avseende investering som drift- och underhåll. Även 
fullödiga juridiska konsekvenser avseende föreslagets införande. 
Dessutom när ett nytt offentligt system skall införas bör även effektsamband 
belysas, gärna ur de vedertagna transportpolitiska målen, om vad som kan upp-
nås d.v.s. vad kommer att rimligen kunna uppnås med de satsade kommunala 
pengarna visavi t.ex. en utökad närtrafik för kommunens landsbygd. Samman-
hang gällande den befintliga kollektivtrafiken med regionen som huvudman 
behöver tydligare belysas och klarläggas. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
- Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag att införa ett hyr- 

cykelsystem under år 2024 
- Den exakta utformningen av systemet bestäms under upphandlingsske-

det i enlighet med rapporten 
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Beslutet expedieras till: 
Ks diarium 
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§ 449  
 
Jönköpingsförslag om att utveckla Vätterstranden till att bli mer likt 
Venice Beach 
Stbn/2022:323   510  

Sammanfattning 
En medborgare har lämnat in ett Jönköpingsförslag med idéer om hur Vätter-
stranden kan utvecklas.  
Kommunen har flera utvecklingsprojekt kopplade till Vätterstranden och stads-
byggnadskontoret föreslår att förslagsställarens idéer beaktas inom ramen för 
dessa projekt.  

Beslutsunderlag 
Jönköpingsförslag om att utveckla Vätterstranden till att bli mer likt Venice  
   Beach 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-12-05 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Förslagsställarens idéer beaktas i arbetet med pågående och framtida 
projekt relaterade till Vätterstranden. Jönköpingsförslaget anses härmed 
besvarat 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-12-15  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Förslagsställarens idéer beaktas i arbetet med pågående och framtida 

projekt relaterade till Vätterstranden. Jönköpingsförslaget anses härmed 
besvarat 

 

Beslutet expedieras till: 
Förslagsställaren, ks diarium 
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§ 450  
 
Motion om att tillgängliggöra de kommunala badplatserna 
Stbn/2022:324   510  

Sammanfattning 
Kristdemokraterna har i en motion yrkat att ge stadsbyggnadsnämnden i upp-
drag att initiera en dialog med regionen om förutsättningarna att förstärka kol-
lektivtrafiken sommartid till badplatser där parkeringsproblem uppstår samt ett 
uppdrag att i samverkan med tekniska nämnden utreda ett förstärkt cykelvägnät 
till de mest frekventa badplatserna.  

Stadsbyggnadskontoret har idag en kontinuerlig dialog med regionen avseende 
kollektivtrafikfrågor och kan i detta sammanhang lyfta frågan om utökad kol-
lektivtrafik sommartid. Gällande uppdraget att i samverkan med tekniska 
nämnden utreda ett förstärkt cykelvägnät är detta ett uppdrag som redan finns. 
Genom Cykelprogrammets kriterier för prioritering av cykelåtgärder hanteras 
redan vilken typ av åtgärder som ska prioriteras inom ramanslaget för gång- 
och cykelvägsutbyggnader.  

Beslutsunderlag 
Motion om att tillgängliggöra de kommunala badplatsernas 
Tjänsteskrivelse 2022-12-06 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Förslag till kommunstyrelsen: 

 Tjänsteskrivelsen antas som stadsbyggnadsnämndens yttrande och  
därmed anses motionen besvarat 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-12-15  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att 

- Tjänsteskrivelse 2022-12-06  antas som stadsbyggnadsnämndens  
yttrande 

 
Gabriella Lönn yrkar för Kristdemokraterna och Moderaterna  

 Stadsbyggnadskontoret har idag en kontinuerlig dialog med regionen 
avseende kollektivtrafikfrågor och kommer i detta sammanhang lyfta 
frågan om utökad kollektivtrafik sommartid. 
Förstärkning av cykelvägarna för att bättre tillgängliggöra kommunens 
badplatser prioriteras och inarbetas inom ramanslaget för gång- och  
cykelvägsutbyggnader 

 Nämnden tillstyrker att Motionen bifalles 

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar 
enligt hans eget yrkande. 
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Eric Sjöberg (M) begär omröstning 
 
Beslutsordning 
En ja-röst innebär en röst på Anders Samuelssons yrkande och en nej-röst inne-
bär en röst på Gabriella Lönns yrkande. 

Omröstning 
OMRÖSTNINGSRESULTAT 

           Ja  Nej  Avstår 
Anders Samuelsson (C) ordförande  x 
Mohammed Salah (S)      x 
Fatime Elezi (S)       x 
Leif Regnér (S)       x 
Marianne Johansson (S)     x 
Jan Sidenvall (L)       x 
Robin Hansson (MP)      x 
Gabriella Lönn (KD)        x 
Ann-Marie Dahl (KD)        x 
Bengt Regné (M)         x 
Jonas Hallin (M)         x 
Eric Sjöberg (M)         x 
Thomas Arvidsson (M)       x 
Summa          

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

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Tjänsteskrivelse 2022-12-06 antas som stadsbyggnadsnämndens  

yttrande 

Reservationer 
Kristdemokraterna och Moderaterna reserverar sig mot beslutet. 

Beslutet expedieras till: 
Kristdemokraterna, ks diarium 
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§ 451  
 
Medborgarförslag om att tillåta cykling mot enkelriktat 
Stbn/2017:40   510  

Sammanfattning 
Stadsbyggnadsnämnden har tidigare återremitterat medborgarförslaget avse-
ende att tillåta cykling mot enkelriktad trafik inom Västra centrum med hänvis-
ning till de försök som genomförts i Stockholm. I Stockholm har man under 
flera år testat många olika varianter på skyltning och vägmarkering, dessa åt-
gärder har överklagats juridiskt och Transportstyrelsen har sagt nej till deras re-
gelverk för cykling mot enkelriktat.  

Stadsbyggnadskontoret är positiva till att genomföra åtgärder för att möjliggöra 
ökad tillgänglighet för cykling. Förvaltningen har delvis avvaktat utvecklingen 
i Stockholm och följt processen där. Under flera år har dessutom ett arbete på-
gått med en översyn i Västra centrum för ökad tillgänglighet inom området. På 
grund resursbrist har detta arbete inte prioriterats varför frågan behöver utredas 
mer för att djupare studera möjliga konsekvenser. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-12-06 
Medborgarförslag om att tillåta cykling mot enkelriktat 
Sammanträdesprotokoll stadsbyggnadsnämnden 2017-06-02 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Förvaltningens förslag till beslut: 

 Stadsbyggnadskontoret är positiva till att förbättra tillgängligheten för 
cykling inom Västra centrum.  

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-12-15  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson yrkar för koalitionen på nedanstående besluts-
mening. 
 Då erfarenheter från Stockholms stad i denna fråga visar att det idag inte är 

formellt möjligt att tillåta cykling mot enkelriktat ges förvaltningen i upp-
drag att djupare studera möjliga konsekvenser av att på annat sätt förbättra 
tillgängligheten för cykling inom Västra centrum. Medborgarförslaget an-
ses därmed besvaras 

 
Protokollsanteckning 
Miljöpartiet lämnar nedanstående protokollsanteckning. 

Miljöpartiet kan förstå att allt inte är på plats och behöver visst arbete innan in-
förande. Å andra sidan har Stockholm gjort ett grundarbete och förvaltningen 
har redan jobbat med väster under flera år.  
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Miljöpartiet föreslår att förvaltningen skulle kunna skylta om minst en gata en-
ligt Stockholms lösning, mer eller mindre omgående, för att få praktisk kun-
skap om våra lokala förutsättningar för vidare utveckling av tillgängligheten på 
väster.   
 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Då erfarenheter från Stockholms stad i denna fråga visar att det idag inte är 

formellt möjligt att tillåta cykling mot enkelriktat ges förvaltningen i upp-
drag att djupare studera möjliga konsekvenser av att på annat sätt förbättra 
tillgängligheten för cykling inom Västra centrum. Medborgarförslaget an-
ses därmed besvaras 

 

Beslutet expedieras till: 
Förslagsställaren och stadskontorets diarium 
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§ 452  
 
Information från utvecklings- och trafikavdelningen 
 

Stadsarkitekt Bengt Mattias Carlsson informerar om vätterstranden i  
Jönköping. 
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§ 453  
 
Information från planavdelningen 
 

Sammanträdespunkten utgår då det inte finns någon information från  
planavdelningen. 
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§ 454  
 
Detaljplan för Vårdaren 8  
Stbn/2018:117   214  

Sammanfattning 
Detaljplanens huvudsakliga syfte är att ändra nuvarande markanvändning och 
möjliggöra för bostadsbebyggelse på Vårdaren 8. Förslaget innebär en rivning 
av befintliga byggnader, som till stor del står tomma idag.  

Exploateringen kommer bidra till ca 250 bostäder. 

Det planeras även för att Karbingatan ska förlängas genom området och ansluta 
till Hermansvägen. 

Beslutsunderlag 
Planbeskrivning 2022-12-06 
Plankarta 2022-12-06 
Undersökning av miljöpåverkan 2022-12-06 
Tjänsteskrivelse 2022-12-06 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Detaljplanen för Vårdaren 8, daterad 2020-12-06, godkänns för samråd 
 Stadsbyggnadsnämnden finner, utifrån dagens kännedom av projektets 

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

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-12-15  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Detaljplanen för Vårdaren 8, daterad 2020-12-06, godkänns för samråd 
 Stadsbyggnadsnämnden finner, utifrån dagens kännedom av projektets 

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

 

Jäv 
Leif Regnér (S) och Christoffer Rydell (S) anmäler jäv. 
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§ 455  
 
Detaljplan för  Preussen 20  
Stbn/2017:98   214  

Sammanfattning 
Detaljplanens syfte är att ändra nuvarande markanvändning för att möjliggöra 
bostadsbebyggelse i kvartersstruktur. Bottenvåningar längs Åsenvägen ska för-
beredas för att kunna omvandlas till centrumändamål, exempelvis café 

Planförslaget inrymmer cirka 130 bostäder.  

Beslutsunderlag 
Planbeskrivning 2022-12-06 
Plankarta 2022-12-06 
Samrådsredogörelse 2022-12-06 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Detaljplanen för Preussen 20, daterad 2022-12-06, godkänns för 
granskning 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-12-15  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelssons (C) yrkar för koalitionen att ärendet åter- 
remitteras till förvaltningen för ytterligare utredning. 

Jan Sidenvall (L) instämmer i Anders Samuelssons yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ärendet återremitteras till förvaltningen för ytterligare utredning 
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§ 456  
 
Detaljplan för Flahult 2:328  
Stbn/2016:83   214  

Sammanfattning 
I detaljplanen prövas möjligheten för bostadsbebyggelse på Flahult 2:328 i form 
av ca 20 radhus samt ändring av planbestämmelserna på Flahult 2:343 med 
hänsyn till de kulturhistoriska värdena och anpassning efter aktuell användning. 
I planförslaget ingår även omkringliggande slänter för att säkerställa platsens 
naturvärden och stabilitet. 

Beslutsunderlag 
Planbeskrivning 2022-12-07 
Plankarta 2022-12-07 
Samrådsredogörelse 2022-12-07 
Tjänsteskrivelse 2022-12-07 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Detaljplanen för Flahult 2:328 m.fl., daterad 2022-12-07, godkänns för 
granskning 

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

 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-12-15  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Detaljplanen för Flahult 2:328 m.fl., daterad 2022-12-07, godkänns för 

granskning 
 Stadsbyggnadsnämnden finner, utifrån dagens kännedom av projektets 

omfattning, att genomförandet av detaljplanen inte kommer att medföra 
en betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap§11-18 mil-
jöbalken (1998:808) 
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§ 457  
 
Redovisning av inkomna meddelanden till stadsbyggnadsnämnden  
Stbn/2022:12   000  

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-12-15  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att redovisning av  
inkomna meddelanden till stadsbyggnadsnämnden 2022-12-15 godkänns. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Redovisning av inkomna meddelanden till stadsbyggnadsnämnden 

2022-12-15 godkänns 
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§ 458  
 
Redovisning av stadsbyggnadsnämndens delegationsbeslut 
Stbn/2022:13   000  

Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson yrkar för koalitionen att redovisning av  
stadsbyggnadsnämndens delegationsbeslut 2022-12-15 godkänns. 

Protokollsanteckning 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Redovisning av stadsbyggnadsnämndens delegationsbeslut 2022-12-15 
godkänns 
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§ 459  
 
Information från bygglovavdelningen 
 

Bygglovchef Anna Klahr presenterar en ny medarbetare, Stellan Lindström  
bostadsanpassningshandläggare. 
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§ 460  
 
DRÄTTINGE 9:1 (DRÄTTINGE 22) Förhandsbesked för                
nybyggnad av enbostadshus 
BL 2022-000065     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Fastigheten är  
belägen i Drättinge, nordost om Kaxholmen och cirka 4,2 kilometer sydväst  
om Skärstads kyrka. Marken består främst av skogsmark och är kraftigt  
kuperad. Fastigheten ligger cirka 200 meter från detaljplanerat område och i  
direkt anslutning till utpekat område inom utbyggnadsstrategin. Områden inom  
utbyggnadsstrategin ska främst exploateras genom planläggning.   
Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2022-04-07 att lämna positivt förhandsbe-
sked för åtgärden. Beslutat överklagades till Länsstyrelsen som 2022-10-19  
beslutade att upphäva det överklagade beslutet och återförvisa ärendet för fort-
satt handläggning. 
Inför aktuell prövning har sökande inkommit med en geoteknisk undersökning. 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut är avslag.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2022-10-20 
Ärendebeskrivning   2022-10-20 
Översiktskarta   2022-02-10 
Geoteknisk undersökning  2022-11-21 
Geoteknisk undersökning  2022-11-21 
Remissvar    2022-02-26 
Remissvar    2022-02-25 
Yttrande    2022-02-25 
Yttrande    2022-02-25 
Yttrande    2022-02-25 
Yttrande    2022-02-25 
Remissvar    2022-02-23 
Remissvar    2022-02-21 
Remissvar    2022-02-21 
Sammanställning e-tjänst   2022-01-12 
Situationsplan/tomtkarta   2022-01-12 
Fotografi    2022-01-12 
Fotografi    2022-01-12 
Situationsplan/tomtkarta   2022-01-12 
Fotografi    2022-03-17 
Fotografi    2022-03-17 
Fotografi    2022-03-17 
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Fotografi    2022-03-17 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

 Debitering har redan tagits i tidigare prövning av aktuellt ärende 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-12-15  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen på ett positivt för-
handsbesked med nedanstående motivering. 

Stadsbyggnadsnämnden har genomfört besiktning på plats 2022-04-04 och då 
kommunicerat med sökande. 
Denna byggnation innebär att befintligt ägd fastighet planeras att avstyckas och 
ge plats åt ytterligare en bostad. 
Stadsbyggnadsnämnden bedömer inte att ytterligare en bostad bakom befintlig 
fastighet påverkar framtida detaljplanering av området.  
Servitutsväg finns idag fram till aktuell fastighet och en annan fastighet som 
ligger bredvid. 
Platsen för byggnation är kuperad. Stadsbyggnadsnämnden bedömer dock att 
sökande genom sin entreprenör kunnat visa på att den kan bebyggas och upp-
fylla tillgänglighetskraven. En vägangöring fram till byggnaden bedöms kunna 
ske utan att vägen blir alltför brant. Genom ett anpassat suterränghus bedöms 
också att man klarar att förebygga jorderosion.   
Vatten och avlopp bedöms kunna lösas på olika sätt där huvudalternativet är  
Stadsbyggnadsnämnden beslutade om positivt förhandsbesked i detta ärende 
2022-04-07. Ärendet överklagades till Länsstyrelsen som återförvisade ärendet 
till nämnden för fortsatt utredning och hänvisade då främst till oklarheter kring 
markförhållanden på fastigheten och risker för ras och skred.  
Sökande har nu inkommit med en geoteknisk undersökning som visar att det är 
möjligt att bebygga marken då dess sammansättning inte innebär ökad risk för 
ras eller skred. 
Stadsbyggnadsnämnden kvarstår vid sin uppfattning att bevilja positivt för-
handsbesked. Stadsbyggnadsnämnden anser heller inte att ytterligare trafik på 
den enskilda vägen som i framtiden utökas med trafik från två bostäder till tre 
kan anses medföra betydande olägenhet för den klagande grannen.    
Platsen bedöms därför sammantaget som lämplig för byggnation. 
Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget att ett positivt förhandsbesked i 
detta fall innebär en lämplig användning av markresurser. 
 
Bengt Regné instämmer för Moderaterna i Anders Samuelssons yrkande. 
 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Positivt förhandsbesked medges med motivering enligt  
ovanstående yrkande.  

 Debitering har redan tagits i tidigare prövning av aktuellt ärende 
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Jäv 
Åke Svensson (C) 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.   
  
Om en ny fastighet ska bildas prövas läget för dess gränser av lantmäterimyndigheten 
i en lantmäteriförrättning. Ansökan om lantmäteriförrättning bör göras så snart som 
möjligt efter att förhandsbeskedet har fått laga kraft, bifoga beslutshandlingarna inklu-
sive karta till förrättningsansökan. 
  
För ny adress på landet tag kontakt med lantmäteriavdelningen, sbk.klm@jonko-
ping.se eller via kommunens kontaktcenter 036-10 50 00. 
  
Som sökanden har du skyldighet att begära om eventuell arkeologisk utredning hos 
Länsstyrelsen.  
 
Debitering 
Debitering har redan tagits i tidigare prövning av aktuellt ärende 
 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-12-15 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
Grannar med erinran, fastighet DRÄTTINGE 8:2, DRÄTTINGE 8:5, DRÄT-
TINGE 8:6 
 
Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
  
Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
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Stadsbyggnadsnämnden 2022-12-15 

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 2022-12-15 
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§ 461  
 
GAMLA FLYGFÄLTET 1:1 (HERKULESVÄGEN 17)               
Tidsbegränsat bygglov för uppsättande av fristående skyltpelare       
(t. o. m. 2027-09-30) 
BL 2022-001753     

Sammanfattning 
Ansökan avser skyltpelare med LED-skärm med rullande reklam alt. rörligt 
material åt söder samt enkel reklamskylt åt norr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2022-12-05 
Ärendebeskrivning   2022-12-05 
Översiktskarta  2022-12-05 
Situationsplan/tomtkarta   2022-11-23 
Fotomontage   2022-11-23 
Fotomontage   2022-11-23 
Produktinformation   2022-11-23 
Remissvar   2022-11-21 
Sammanställning e-tjänst   2022-08-30 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning  
 Debitering 3 478 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-12-15  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning  
 Debitering 3 478 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige  

 

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

Övriga upplysningar 
Åtgärden som bygglovsansökan avser får påbörjas tidigast fyra veckor efter att 
beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Om åtgärden påbörjas efter 
dessa fyra veckor har gått men innan lovbeslutet har fått laga kraft sker det på 
egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det överklagas. 
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Stadsbyggnadsnämnden 2022-12-15 

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

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

Tekniskt samråd krävs inte för denna åtgärd.   

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

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

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

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

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2022-10-14 och beslut 
fattades 2022-12-15. Det innebär att handläggning sker inom lagstadgad pe-
riod.  

Debitering 
3 478 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
  
Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
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Stadsbyggnadsnämnden 2022-12-15 
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Utdragsbestyrkande 

 

 
 

Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00 
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§ 462  
 
GRÄNNA-BOERYD 2:23 (BOERYD 4)                                                       
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt installation av 
eldstad  
BL 2022-002110     

Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus om 16.75 m2 bruttoa-
rea(BTA) samt installation av eldstad. Fastigheten är belägen norr om Gränna, 
cirka 8,2 kilometer nordost om Gränna kyrka. Förhandsbesked har beviljats för 
nybyggnad av enbostadshus 2022-07-05. Föreslagen byggnad avviker från de 
villkor som angivits i förhandsbeskedet gällande utformning. Byggnadens vo-
lym, arkitektur samt färgsättning bedöms inte vara av liknande karaktär som 
omkringliggande bebyggelse på landsbygden. 
Stadsbyggnadskontoret bedömer att bygglov inte kan beviljas för åtgärden och 
att ansökan bör avslås. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2022-11-22 
Ärendebeskrivning   2022-11-22 
Översiktskarta  2022-11-22 
Yttrande   2022-12-02 
Övrigt    2022-10-29 
Sammanställning e-tjänst   2022-10-07 
Situationsplan/tomtkarta   2022-10-07 
Planritning    2022-10-07 
Material/Kulörbeskrivning  2022-10-07 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 6 318 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-12-15  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att då sökande nu  
justerat sin ansökan till att avse en komplementbyggnad istället för fritidshus 
anser Stadsbyggnadsnämnden att ansökan kan beviljas. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt installation av 

eldstad beviljas 
 
Debitering  
12 810 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 
Byggherren ansvarar för att åtgärden följer kraven i plan- och 
bygglagstiftningen.  

Åtgärden får inte påbörjas innan stadsbyggnadsnämnden har lämnat ett 
startbesked.   

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

Snart får du en ny handläggande byggnadsinspektör som kommer att hantera 
ditt ärende. Byggnadsinspektören granskar de tekniska förutsättningarna i ditt 
ärende och beslutar om startbesked för att du ska få börja bygga. 
Byggnadsinspektören kommer att kontakta dig med information om vad du 
behöver komplettera med inför startbeskedet.  

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

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

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

Inför byggnation eller markarbeten måste en ansökan i ledningskollen göras  

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

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

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2022-11-18 och beslut 
fattades 2022-12-15. Det innebär att handläggning skett inom lagstadgad 
period.   

Du kommer att få en faktura i ett separat brev.   

Debitering 
12 810 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 

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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§ 463  
 
LILLA VÄSTANSJÖ 1:29 (LILLA VÄSTANSJÖ 34)                       
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad 
samt installation av eldstad 
BL 2022-002292     

Sammanfattning 
Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad samt in-
stallation av eldstad.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2022-12-07 
Ärendebeskrivning   2022-12-07 
Översiktskarta  2022-12-05 
Situationsplan/tomtkarta   2022-11-01 
Fasad/plan/sektionsritning garage 2022-11-01 
Fasadritning    2022-11-01 
Fasadritning    2022-11-01 
Planritning    2022-11-01 
Sammanställning e-tjänst   2022-11-01 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 33 675 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-12-15  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 33 675 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2022-11-01 och beslut 
fattades 2022-12-15. Det innebär att handläggning sker inom lagstadgad pe-
riod.  

 

Debitering 
33 675 kr  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 
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Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
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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§ 464  
 
ORION 26 Bygglov för inredande av vind och ytterligare bostad 
flerbostadshus (10 lgh), tillbyggnad av takkupor samt fasadändring 
(takfönster). 
BL 2022-002087     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om bygglov för inredande av ytterligare bostad flerbo-
stadshus (9 lgh), tillbyggnad av takkupor samt fasadändring (takfönster). 
De tilltänkta lägenheterna är planerade på vindsvåning, samtliga är under 35m2. 
Utöver lägenheterna gäller ansökan tillbyggnad av 20st takkupor samt 12 nya 
takfönster.  
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2022-11-16 
Ärendebeskrivning   2022-11-16 
Översiktskarta  2022-11-17 
Yttrande            2022-11-10 
Yttrande    2022-11-24 
Sammanställning e-tjänst   2022-10-05 
Ritningsförteckning   2022-10-05 
Fasadritning    2022-11-24 
Fasadritning    2022-11-24 
Fasadritning    2022-11-24 
Fasadritning    2022-11-24 
Fasadritning    2022-11-24 
Fasadritning    2022-11-24 
Fasadritning    2022-11-24 
Fasadritning    2022-11-24 
Fasadritning    2022-11-24 
Fasadritning    2022-11-24 
Fasadritning    2022-11-24 
Sektionsritning   2022-10-05 
Sektionsritning   2022-10-05 
Sektionsritning   2022-10-05 
Planritning    2022-11-24 
Planritning    2022-11-24 
Planritning    2022-11-24 
Planritning    2022-11-24 
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Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 11 244 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-12-15  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

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

Fastigheten ingår i område med gällande stadsplan, antagen 1947-11-07 vilken 
medger sammanbyggda bostäder i tre våningar, medan det för närvarande en-
dast finns två inredda våningsplan i det berörda huset. Det aktuella förslaget in-
nebär inredning av nuvarande vindsvåning i sin helhet. Bedömningen är att 
sökt åtgärd är förenlig med detaljplanens syfte, bostäder i tre plan.  
Den aktuella byggnaden är utvärderad som kulturhistoriskt värdefull och  
ingår i kommunens program för kulturminnesvård, antagen av kommunfull-
mäktige  
1989-09-28.  
I och med att takkuporna i ansökan tydligt anpassas till byggnaden sker inte nå-
gon förvanskning av byggnadens karaktär. En komplettering med takkupor ger 
därav inte skäl för att avslå bygglovsansökan.  
Sammantagen bedömning är att sökt åtgärd ska beviljas då stadsplanens syfte 
med bostäder i tre plan uppfylls samtidigt som byggnadens karaktär bevaras.  
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar 
enligt hans eget yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 11 244 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

Reservationer 
Moderaterna reserverar sig mot beslutet. 

Debitering 
11 244 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

Överklagandet ska ha kommit till Stadsbyggnadsnämnden inom tre vec-
kor från den dag då klaganden fick del av beslutet, annars kan ärendet 
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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§ 465  
 
SLÖJDBÄNKEN 2 (VITKLÖVERVÄGEN 11) Bygglov för            
tillbyggnad av enbostadshus 
BL 2022-002183     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.  

Tillbyggnaden innefattar tillbyggnad av carport om 33 m2 BTA. Ansökan 
avser även byggnation av en terrass ovanpå carporten om 25 m2 OPA 
(öppenarea).   
Stadsbyggnadskontoret har föreslagit sökande att minska carporten så att den 
placeras minst 2 meter ifrån tomtgränsen men också att minska terrassen så att 
det placeras minst 3 meter ifrån tomtgräns. Sökande har dock valt att få befint-
ligt förslag prövat i stadsbyggnadsnämnden.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse    2022-11-23  
Ärendebeskrivning    2022-11-23  
Översiktskarta     2022-11-23  
Yttrande       2022-12-04 
Sammanställning    2022-10-18  
Planritning Souterräng  2022-10-18  
Planritning Bottenplan  2022-10-18  
Sektionsritning    2022-10-18  
Fasadritning     2022-10-18  
Fasadritning     2022-10-18  
 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
 Bygglov för tillbyggnad enbostadshus avslås med motivering enligt 

ärendebeskrivning 
 Debitering 5 216 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-12-15  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att ärendet återremit-
teras för besiktning på plats. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ärendet återremitteras för besiktning på plats 
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Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00 
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§ 466  
 
STORA ÅSA 14:1 (STORA ÅSA SJÖVIK 16) 
BL 2021-002230     

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2022-12-06 
Ärendebeskrivning    2022-12-06 
Översiktskarta    2021-10-11 
Situationsplan/tomtkarta    2021-08-27 
Skrivelse fr sökande   2021-10-04 
Epostbilaga Inkommande e-post meddelande 2021-09-28 
Epostbilaga Inkommande e-post meddelande 2021-09-28 
Remissvar Lars & Birigtta Ek, erinran  2021-09-14 
Fasad/plan/sektionsritning    2021-08-27 
Sammanställning e-tjänst    2021-08-27 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 1 782 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-12-15  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Bengt Regné (M) instämmer i ordförandes yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 1 782 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

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

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

Tekniskt samråd krävs inte för denna åtgärd.   

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

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

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

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2022-05-19 och beslut 
beräknas att fattas 2022-12-15. Det innebär att handläggningen överskrider 
lagstadgad period med mer än 5 veckor.  
Avgiften reduceras med 2056 kr - med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och byggla-
gen (2010:900).  

Debitering 
1 782 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
Grannar med erinran, fastighet STORA ÅSA 14:1 
  
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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§ 467  
 
VAGNFABRIKEN 3 Bygglov för uppställning/uppsättning av       
solpaneler på enbostadshus 
BL 2022-002310     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om bygglov för uppställning/uppsättning av solpaneler 
på enbostadshus. 
Den aktuella byggnaden är utvärderad som kulturhistoriskt värdefull byggnad 
och ingår i kommunens program för kulturminnesvård, antagen av kommun-
fullmäktige 1989-09-28.  
Byggnaden har klassats som särskilt värdefull byggnad och får inte förvanskas, 
enligt 8 kap 13 § plan- och bygglagen (2010:900). 
Stadsbyggnadskontoret föreslår att ansökan avslås. 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2022-12-01 
Ärendebeskrivning   2022-12-01   
Fotografi    2022-11-04 
Fotografi    2022-11-07 
Fotografi    2022-11-04 
Ansökan    2022-11-04 
Brev    2022-11-04 
Situationsplan/tomtkarta   2022-11-04 
Fasadritning    2022-11-04 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-12-15  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bygglov beviljas 
enligt ansökan, med nedanstående motivering. 

En dialog har förts med sökande kring möjligheten att installera röda solfång-
are som bättre smälter in i nuvarande takfärg. Sökande hävdar att detta inte är 
möjligt på kort sikt då utbudet av röda solfångare mot villamarknaden är be-
gränsat. Sökande hävdar också att det inte är möjligt att undanta den takyta 
som vetter mot Bergsgatan då den samlade effektytan då blir för liten för an-
läggningen.   
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Stadsbyggnadsnämnden anser att den aktuella byggnaden ligger närmast mot 
berget i Gränna och därför syns väldigt lite i stadsbilden sett från omgivningen 
på längre håll. Även från nära håll utmed Bergsgatan syns taket på huvudbygg-
naden i liten omfattning.  
Stadsbyggnadsnämnden anser därför sammantaget att den sökta åtgärden inte 
förvanskar den ursprungliga byggnadens karaktärsdrag och att bygglov för den 
sökta åtgärden i detta fall kan beviljas.   

Moderaterna instämmer i ordförandes yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Bygglov beviljas enligt ansökan med motivering enligt ovanstående yr-

kande 
 Debitering 3 130 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. 

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

Tekniskt samråd krävs inte för denna åtgärd. 

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

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

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

- Kontaktuppgifter till installatör eller annan part som kan förklara anlägg-
ningen 

- Instruktion till vad nödavstängaren stänger 

• Taksäkerheten har beaktats vid nyinstallationen och uppfyller gällande krav 
enligt BBR.  
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Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2022-11-22 och beslut 
fattades 2022-12-15. Det innebär att handläggning sker inom lagstadgad pe-
riod.  

Debitering 
3 130 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

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

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00 
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§ 468  
 
VÄDERBERG 3:7 (VÄDERBERG 15)                                                     
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad 
BL 2022-002059     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus med car-
port om 252 m BTA (bruttoarea) och 56 m² OPA (öppenarea).  

Stadsbyggnadskontoret avstyrker ej ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2022-12-06 
Ärendebeskrivning   2022-12-06 
Marksektionsritning    2022-11-24 
Sammanställning e-tjänst    2022-10-04 
Fasadritning Söder, Norr   2022-10-04 
Fasad- och sektionsritning Väster, Öster  2022-10-04 
Planritning     2022-10-04 
Förrättningskarta    2022-11-24 
Yttrande    2022-12-14 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-12-15  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

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

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

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-12-15 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2022-11-24 och beslut 
fattades 2022-12-15. Det innebär att handläggning sker inom lagstadgad pe-
riod.  

Debitering 
32 168 kr  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

 

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-12-15 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

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

Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
Grannar med erinran, fastighet ÖLMSTADS-HÅKNARP 1:3 
  
Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
  
Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
 

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-12-15 

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 2022-12-15 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

§ 469  
 
VÄSTER 1:1 (HAMNPARKEN 1)                                                  
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt RWC 
BL 2022-001370     

Sammanfattning 
Ärendet gäller bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt RWC ca 
48 m2 BTA (bruttoarea). Åtgärden avviker från detaljplan då huvudändamålet 
för den tänkta placeringen är allmän platsmark.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2022-11-30 
Ärendebeskrivning   2022-11-30 
Översiktskarta   2022-08-09 
Plan-fasad- och sitplan  2022-12-09 
Remissvar TK gata/park  2022-07-11 
Remissvar TK gata/park  2022-07-11 
Remissvar TK/MAX  2022-07-05 
Remissvar UTV  2022-06-30 
Sammanställning e-tjänst   2022-06-14 
Situationsplan/tomtkarta   2022-06-14 
Plan- och fasadritning   2022-06-14 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

- Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 5 564 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-12-15  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
- Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 5 564 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. 
  
 
 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-12-15 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

Debitering 
5 564 KRONOR 
 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

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

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-12-15 

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 2022-12-15 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

§ 470  
 
RÖJSÅGEN 1 (Runnavägen 40) Installation av eldstad med           
rökkanal 
STBN 2017-003340     

Sammanfattning 
Bygglovavdelningen har ett anmälningsärende med dnr 2017-3340 med start-
besked daterat 2018-01-03. Besiktningsprotokoll avseende installation av 
eldstad (braskamin) inkom till Stadsbyggnadskontoret 2018-02-20. För att in-
stallationen av eldstad ska få tas i bruk krävs slutbesked.  

Bygglovavdelningen skickade 2022-10-24 en skrivelse till fastighetsägaren för 
att ge möjlighet om att inkomma med förklaring. Efter kommunicering med 
Fredrik Rönnberg 2022-11-01 framkom att installationen är tagen i bruk utan 
slutbesked.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2022-11-01 
Ärendebeskrivning   2022-11-01 
Föreläggande komplettering  2022-10-24 
Sanktion   2022-10-24 
Sotarintyg    2018-01-20 
Startbesked    2018-01-04 
Planritning    2017-12-19 
Fasadritning    2017-12-19 
Anmälan    2017-12-19 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Med stöd av PBL 11 kap. 53 § samt PBF 9 kap. påförs fastighetsägare  
 en sanktionsavgift med totalt 896 kr för att ha påbör-

jat installationen utan startbesked 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-12-15  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

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

 en sanktionsavgift med totalt 896 kr för att ha påbör-
jat installationen utan startbesked 

 
 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-12-15 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

 
 

Debitering 
SANKTIONSAVGIFT 896 KR 
 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-12-15 

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 2022-12-15 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

§ 471  
 
VÄTTERSMÅLEN 2:3                                                                                 
Oanmäld installation eldstad/rökkanal 
BL 2022-001920     

Sammanfattning 
Besiktningsprotokoll avseende installation av eldstad (braskamin) inkom till 
Stadsbyggnadskontoret 2022-09-16. 

Bygglovavdelningen skickade 2022-09-26 en skrivelse till fastighetsägaren för 
att ge möjlighet om att inkomma med förklaring. Efter kommunicering med 
fastighetsägare 2022-09-30 framkom att installationen är utförd utan startbe-
sked. Anmälan om installation av eldstad inkom till bygglovavdelningen 2022-
09-29. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2022-11-02 
Ärendebeskrivning  2022-11-02 
Anmälan   2022-09-29 
Sotarintyg   2022-09-16 
Beräkning av sanktionsavgift 2022-09-26 
Planritning   2022-09-29 
Fasadritning   2022-09-29 
Fasadritning   2022-09-29 
Yttrande från fastighetsägare 2022-09-30 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Med stöd av PBL 11 kap. 53 § samt PBF 9 kap. påföres fastighetsägare 
r en sanktionsavgift med totalt 4 730 kr för att ha på-

börjat installationen utan startbesked 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-12-15  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

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

 en sanktionsavgift med totalt 4 730 kr för att ha på-
börjat installationen utan startbesked 

 
 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-12-15 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

Debitering 
SANKTIONSAVGIFT 4 730 KR 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-12-15 

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  2022-12-15 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

§ 472  
 
Redovisning av ej tidigare anmälda förrättningar 
 

Redovisning av ej tidigare beslutade förrättningar inkommer från Anders 
Samuelsson (C), Leif Regnér (S), Marianne Johansson (S), Jonas Hallin (M) 
och Jan Sidenvall (L). 

 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-12-15  
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Redovisning av ej tidigare anmälda förrättningar godkänns 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden  2022-12-15 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

§ 473  
 
Övriga ärenden 
 

Vid stadsbyggnadsnämndens sista sammanträde för mandatperioden avtackas 
samtliga ledamöter och ersättare. 




