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Justerandes sign 
   

Utdragsbestyrkande 

 

 

Plats och tid Sessionssalen, Västra Storgatan 16, Jönköping kl. 08:30-11:30 samt 12:30-18:15 
Förtroendevalda deltar under hela sammanträdet § 104-142 där inte annat anges 

Beslutande Ledamöter 
Ann-Marie Hedlund (L), ordförande  
Melisa Alijevska (S) it f Martin  
Karlsson (S) 
Marianne Johansson (S)  
Leif Regnér (S) 
Bayda Aldoori (S) 
Agneta Sundgren (C) 08:30-17:40 t o m 
§138  
Kent Andersson (S) ist f Agneta  
Sundgren fr o m §139 
Bengt-Åke Berg (V) 

 

 

  
Bengt Regné (M), 2:e vice ordf. 
Tomas Arvidsson (M) 
Johan Edvardsson (SD) 
Fredrik Sandberg (SD) 
Hanns Boris (KD) 
Ann-Marie Dahl (KD)  

 

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare 
Suwannee Wilhelmsson (S) 
Jan Sidenvall (L) 
Bob Lind (MP) 

 

Tony Sundhall (M) 08:30-11:00 
Ingrid Schelvander (SD) kl 13:30-18:15 
Göran Malm (SD) 
Thomas Olofson (KD  
Olof Landgren (KD) 08:30-17:45  

Utses att justera Bengt Regné  

Justeringens plats och tid stadsbyggnadskontoret 2023-03-14 Paragrafer  104-142 

Underskrifter Sekreterare   
  Pernilla Thor  

 Ordförande   
  Ann-Marie Hedlund  

 Justerande   
 Bengt Regné   

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

Organ Stadsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2023-03-09 
 

Datum för anslags uppsättande 2023-03-15 Datum för anslags nedtagande 2023-04-05 

Förvaringsplats för protokollet Stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun 

Underskrift   
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Övriga närvarande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angelica Oscarsson, lantmäterichef 
Anna Klahr, bygglovchef 
Carin Berglund, ekonom stadsbyggnadskontoret 
Christina Stenberg, stadsbyggnadsdirektör 
Elin Johansson, administrativ chef räddningstjänsten 
Emelie Westin, förrättningslantmätare 
Emma Svärd, verksamhetschef utvecklings- och trafikavdelningen 
Henrik Zetterholm, utvecklings- och trafikchef 
Jenny Larsson, bitr. planchef 
Joel Säll, projektledare utvecklings- och trafikavdelningen 
Johanna Andersson, HR-strateg 
Liselott Johansson, planchef 
Malin Andersson, planarkitekt 
Mikael Enarsson, verksamhetschef utvecklings- och trafikavdelningen 
Pernilla Thor, förvaltningssekreterare/nämndsekreterare 
Samuel Oscarsson, planarkitekt 
Samuel Nyström, räddningschef 
Tor Olsson, belysningsplanerare 
Ulrika Ebelin, stadsutvecklare 
Ulrika Wahlström, kartchef 
Marcus Svensson, verksamhetschef mark- och exploatering TK 
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§ 105 Fastställande av dagordning 
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§ 107 Information från räddningstjänsten 
 

 

§ 108 Fördjupad månadsrapport, räddningstjänsten 
Stbn/2023:16 

 

§ 109 Information från stadsbyggnadskontorets stab 
 

 

§ 110 Stadsbyggnadsnämndens delegationsordning avseende räddnings-
tjänsten 

Stbn/2021:247 

 

§ 111 Initiativärende gällande frivilliga civila insatspersoner inom ra-
men för kommunal räddningstjänst i Jönköpings kommun 

Stbn/2023:83 

 

§ 112 Fördjupad månadsrapport, stadsbyggnadskontoret 
Stbn/2023:15 

 

§ 113 Stadsbyggnadsnämndens pågående uppdrag avseende stadsbygg-
nadskontoret 

Stbn/2020:4 

 

§ 114 Redovisning av stadsbyggnadsnämndens inkomna och besvarade 
Jönköpingsförslag 

Stbn/2019:225 

 

§ 115 Information från översiktlig planering 
 

 

§ 116 Information från utvecklings- och trafikavdelningen 
 

 

§ 117 Tillfälliga omvandlingar under sommaren 
Stbn/2022:103 

 

§ 118 Information från planavdelningen 
 

 

§ 119 Ändring av detaljplaner för Attarp 2:689 m fl  
Stbn/2020:432 

 

§ 120 Detaljplan för Odensjö 7:5  
Stbn/2022:186 

 

§ 121 Ändring av stadsplanen för del av kvarteret Ventilen mm å Öste-
rängsområdet i Jönköping (06-JÖS-738, Eii 538)  

Stbn/2023:95 

 

§ 122 Ändring av stadsplan för delar av östra stadsdelen, Österängs- 
och Rosenlundsområdena i Jönköping (06-JÖS-667, Eii 467)  

Stbn/2020:60 
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§ 123 Ändring av detaljplan Vaxkakan 1 m fl inom Rosenlund,  
Jönköping (0680-P274)  

Stbn/2023:96 

 

§ 124 Redovisning av stadsbyggnadsnämndens delegationsbeslut  
Stbn/2023:22 

 

§ 125 Inkomna meddelanden till stadsbyggnadsnämnden 
Stbn/2023:23 

 

§ 126 Information från bygglovavdelningen 
 

 

§ 127 Tillsynsplan, stadsbyggnadskontoret 
Stbn/2021:330 

 

§ 128 ÖDESTUGU-FALLA 2:9 (FALLA 2)  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

STBN/2023:10089 

 

§ 129 ÅSA 1:24 (ÅSA 49)  
Strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnader 
samt brygga 

STBN/2022:12382 

 

§ 130 GESTRA 3:5  
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av 
eldstad samt komplementbyggnad 

STBN/2022:12598 

 

§ 131 KÄRREBYSSAN 1 (GRÄNNAVÄGEN 52)  
Bygglov för tillbyggnad av tvåbostadshus (takkupa) 

STBN/2022:11614 

 

§ 132 SKINNERSDAL 1:12 (SKINNERSDAL 60)  
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 

STBN/2022:12494 

 

§ 133 STORMHATTEN 7 (SWEDENBORGSGATAN 41)  
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (balkong och takterrass) 

STBN/2022:12408 

 

§ 134 STÄMJÄRNET 5 (TORSGATAN 11)  
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus (takkupa) samt inred-
ning av vind (2 lägenheter) 

STBN/2022:12639 

 

§ 135 VAGGVISAN 9 (GEVÄRSGATAN 18)  
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (uterum) 

STBN/2023:10021 

 

§ 136 ÅSKLEDAREN 12 (LINDALLÉVÄGEN 8A)  
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus 

STBN/2022:12673 

 

§ 137 GRAV 1:5  
Olovlig åtgärd ändrad användning av båthus 

STBN/2021:11018 

 

§ 138 GAMBRINUS 7 (VÄSTRA STORGATAN 4)  
Bygglov för uppsättning av skylt på affärs- och kontorshus 

STBN/2022:12675 

 

§ 139 HEDENSTORP 2:37 (MOGÖLSVÄGEN 20)  
Olovlig åtgärd startat utan startbesked övrigt 

STBN/2023:10064 
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§ 140 Redovisning av ej tidigare anmälda förrättningar 
 

 

§ 141 Övriga ärenden 
 

 

§ 142 Stadsbyggnadsnämndens delegationsordning avseende  
stadsbyggnadskontoret 

Stbn/2018:435 
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§ 104  
 
Upprop 
 

Stadsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare ropas upp, närvaro noteras i 
protokollet. 
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§ 105  
 
Fastställande av dagordning 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2023-03-09  
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Dagordningen fastställs 
 

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden  2023-03-09 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

§ 106  
 
Protokollets justering 
 

Protokollet justeras tisdagen den 14 mars klockan 15:15 
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§ 107  
 
Information från räddningstjänsten 
 

Räddningschef Samuel Nyström informerar om 

- Personalförsörjning deltidsbrandmän 

- Övningsanläggning Axamo 

- Investering fordon och material 

- Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps, MSB, tillsyn av rädd-

ningstjänstens avseende övergripande ledning 

- Nytt kollektivavtal för dygnsvila 
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§ 108  
 
Fördjupad månadsrapport 2023, räddningstjänsten 
Stbn/2023:16   042  

Sammanfattning 
För räddningstjänstens del är två månaders verksamhet för kort tid för att göra en 
prognos på. Bedömningen är att verksamheten ska inrymmas inom tilldelad bud-
get. 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.  
 
Beslutsunderlag 
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2023-02-28 
Månadsrapport februari 2023 för räddningstjänsten 

Räddningstjänstens förslag 
Räddningstjänstens förslag till beslut: 

 Månadsrapport februari 2023 för räddningstjänsten godkänns 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2023-03-09  
Yrkanden 
Ordförande Ann-Marie Hedlund (L) yrkar för samverkanspartierna att månads-
rapport februari 2023 för räddningstjänsten godkänns. 
 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Månadsrapport februari 2023 för räddningstjänsten godkänns 

 

Beslutet expedieras till: 
Stadskontoret 
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§ 109  
 
Information från stadsbyggnadskontorets stab 
 

Johanna Andersson, HR-strateg, informerar om arbetsmiljöarbetet på stads-
byggnadskontoret. 

Lantmäterichef Angelica Oscarsson Ström informerar om lantmäteriavdel-
ningen och den kommunala lantmäterimyndighetens arbete. 

Kartchef Ulrika Wahlström informerar om kartavdelningens arbete. 
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§ 110  
 
Stadsbyggnadsnämndens delegationsordning avseende räddnings-
tjänsten 
Stbn/2021:247   002  

Sammanfattning 
Stadsbyggnadsnämnden ska besluta om delegationsbestämmelser för rädd-
ningstjänsten. Förslaget redovisat i bifogat underlag 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-03-01 
Stadsbyggnadsnämndens delegationsordning för räddningstjänsten 2023-03-09 
förslag 

Räddningstjänstens förslag 
Räddningstjänstens förslag till beslut: 

 Delegationsordningen för räddningstjänsten godkänns 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2023-03-09  
Yrkanden 
Ordförande Ann-Marie Hedlund (L) yrkar för samverkanspartierna att delega-
tionsordningen för räddningstjänsten godkänns. 
 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Delegationsordningen för räddningstjänsten godkänns 
 

 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsens diarium 
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§ 111  
 
Initiativärende gällande frivilliga civila insatspersoner inom ramen 
för kommunal räddningstjänst i Jönköpings kommun 
Stbn/2023:83   012  

Sammanfattning 
Tomas Arvidsson har inkommit med ett initiativärende gällande civila insats-
personer inom ramen för kommunal räddningstjänst i Jönköpings kommun. Ci-
vila insatspersoner är allmänhet som med viss utbildning och hjälpmedel kan 
larmas i händelse av olyckor. Syftet är att dessa civila insatspersoner är att de i 
ett tidigt skede av olycksförloppet med relativt små insatser göra stor skillnad. 
De olyckor som skulle kunna vara aktuella är bland annat bränder, trafikolyc-
kor och hjärtstopp. I vissa kommuner finns detta koncept implementerat.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Tomas Arvidsson, initiativärende gällande civila insatspersoner 
inom ramen för kommunal räddningstjänst i Jönköpings kommun.  
Tjänsteutlåtande räddningstjänsten dat 2023-03-01 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Räddningstjänstens förslag till beslut: 

 Uppdra åt räddningstjänsten att senast under tredje kvartalet 2023 
lämna en redogörelse till Stadsbyggnadsnämnden om förutsättningarna 
för att införa civila insatspersoner inom ramen för räddningstjänsten i 
Jönköpings kommun 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2023-03-09  
Yrkanden 
Ordförande Ann-Marie Hedlund (L) yrkar för samverkanspartierna att rädd-
ningstjänsten ges i uppdrag att senast under tredje kvartalet 2023 lämna en re-
dogörelse till Stadsbyggnadsnämnden om förutsättningarna för att införa civila 
insatspersoner inom ramen för räddningstjänsten i Jönköpings kommun. 
 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Räddningstjänsten ges i uppdrag att senast under tredje kvartalet 2023 
lämna en redogörelse till Stadsbyggnadsnämnden om förutsättningarna 
för att införa civila insatspersoner inom ramen för räddningstjänsten i 
Jönköpings kommun 

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2023-03-09 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

§ 112  
 
Fördjupad månadsrapport 2023, stadsbyggnadskontoret 
Stbn/2023:15   042  

Sammanfattning 
Stadsbyggnadskontoret lämnar en prognos utan avvikelse mot driftbudget i 
årets första månadsuppföljning. I nuläget är det ytterst osäkert att lämna någon 
avvikande prognos då förvaltningens intäkter, vilka utgör drygt 30 % av för-
valtningens totala budget, beror av hur byggkonjunkturen utvecklas. Antalet 
bygglovsärenden har minskat; omfattningen samt typ av ärendena kommer att 
vara avgörande för utfallet helår. Andelen sanktionsärenden kommer framöver 
att bli större och vi kan ännu inte bedöma vilka intäkter detta kan generera.  

En annan osäkerhetsfaktor är hur eventuella personalomsättningar och föräldra-
ledigheter sammantaget kan komma att påverka utfallet för helår.  
 
Efter februari månads utgång har de flesta byggnationer inom verksamhet 23 
Gator och vägar ännu inte startats upp.  Åtgärder brukar kunna påbörjas efter 
påsk, då temperaturerna tillåter. Projekt Brånebacken, Magnus Ladulås plats 
och Munksjökajen är genomförda och klara; det som kvarstår är slutredovis-
ning till nämnd. Rapportering av Åtgärder för bullerutsatta miljöer hanteras av 
tekniska kontoret.  

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande 2023-03-01 
Månadsrapport februari 2023, stadsbyggnadskontoret 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Månadsrapport februari 2023 för stadsbyggnadskontoret godkänns 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2023-03-09  
Yrkanden 
Ordförande Ann-Marie Hedlund (L) yrkar för samverkanspartierna att månads-
rapport februari 2023 för stadsbyggnadskontoret godkänns. 
 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Månadsrapport februari 2023 för stadsbyggnadskontoret godkänns 

 

Beslutet expedieras till: 
Stadskontoret 
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§ 113  
 
Stadsbyggnadsnämndens pågående uppdrag avseende stadsbygg-
nadskontoret, redovisning till kommunstyrelsen 
Stbn/2020:4   000  

Sammanfattning 
2008-02-27 §57 beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt nämnderna att årli-
gen i mars månad redovisa ej avgjorda ärenden som avser uppdrag från kom-
munfullmäktige. 
Redovisningen ska omfatta uppdrag som kommunfullmäktige beslutat före se-
naste årsskiftet. Även uppdrag där kommunfullmäktige ej begärt återrapporte-
ring (t ex i VIP) ska redovisas. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-02-28 
Redovisning av stadsbyggnadsnämndens pågående uppdrag 2023-03-09 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Förvaltningens förslag till beslut: 

 Redovisning av stadsbyggnadsnämndens pågående uppdrag godkänns 
och överlämnas till kommunstyrelsen som redovisning av ej avgjorda 
ärenden som avser uppdrag från kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2023-03-09  
Yrkanden 
Ordförande Ann-Marie Hedlund yrkar för samverkanspartierna att redovisning 
av stadsbyggnadsnämndens pågående uppdrag godkänns och överlämnas till 
kommunstyrelsen som redovisning av ej avgjorda ärenden som avser uppdrag 
från kommunfullmäktige 
 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Redovisning av stadsbyggnadsnämndens pågående uppdrag godkänns 

och överlämnas till kommunstyrelsen som redovisning av ej avgjorda 
ärenden som avser uppdrag från kommunfullmäktige 
 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsens diarium 
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§ 114  
 
Redovisning av stadsbyggnadsnämndens inkomna och besvarade 
Jönköpingsförslag 
Stbn/2019:225   009  

Sammanfattning 
Nämnd ska två gånger varje år redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts 
inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska infor-
meras om anledningen till att medborgarförslagen inte avgjorts och när beslut 
kan beräknas fattas. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sam-
manträden i maj och november. Vid dessa sammanträden ska nämnd även in-
formera fullmäktige om beslut som fattats med anledning av medborgarförslag. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-02-28 
Redovisning av stadsbyggnadsnämndens Jönköpingsförslag, 2023-03-09 
 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Förvaltningens förslag till beslut: 

 Redovisning av stadsbyggnadsnämndens Jönköpingsförslag godkänns 
och överlämnas till kommunfullmäktige som nämndens redovisning av 
inkomna och besvarade Jönköpingsförslag 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2023-03-09  
Yrkanden 
Ordförande Ann-Marie Hedlund (L) yrkar för samverkanspartierna att redovis-
ning av stadsbyggnadsnämndens Jönköpingsförslag godkänns enligt förvalt-
ningens förslag till beslut. 

 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Redovisning av stadsbyggnadsnämndens Jönköpingsförslag godkänns 
och överlämnas till kommunfullmäktige som nämndens redovisning av 
inkomna och besvarade Jönköpingsförslag 
 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsens diarium 
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§ 115  
 
Information från översiktlig planering 
 

Sammanträdespunkten utgår då det inte finns någon information från  
översiktlig planering. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden  2023-03-09 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

§ 116  
 
Information från utvecklings- och trafikavdelningen 
 

Utvecklings- och trafikchef Henrik Zetterholm presenterar två nya medarbe-
tare: Arnold Mwirumubi Nyawanga, vik. stadsutvecklare och Monica  
Johansson Grönkvist, projektledare. 

Stadsutvecklare Ulrika Ebelin informerar om arbetet med Huskvarna centrum. 

Projektledare kommundelsutveckling Joel Säll informerar om sitt arbete med 
kommundelsutveckling. 
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§ 117  
 
Tillfälliga omvandlingar under sommaren 
Stbn/2022:103   519  

Sammanfattning 
Jönköpings kommun fortsätter arbetet med sommargågator och andra tillfälliga 
omvandlingar. Sommargågatan på Östra Storgatan utförs även sommaren 2023 
enligt samma utformning som 2022. Andra tillfälliga omvandlingar som utförs 
är sommargågata på en del av Trädgårdsgatan, en tillfällig omvandling på Vät-
terstranden som en del av arbetet med att utveckla densamma samt ”sommar-
häng” på samma platser som sommaren 2022. 

En utvärdering gjord hösten 2021 visade på en övervägande positiv inställning 
till sommargågatan på Östra Storgatan från såväl besökare, närboende som nä-
ringsidkare. Vid information till näringsidkare på gatan i februari 2023 var i 
princip alla vidtalade positiva. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-02-28 
Yttrande från Zephyr Tattoo Parlour 2023-02-28 
Redovisning av omskyltning Östra Storgatan 2022-02-17 
Utvärdering av Sommargågatan på Östra Storgatan 2021 2021-11-25 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Delar av Trädgårdsgatan och Östra Storgatan omvandlas, enligt vad 
som beskrivs i tjänsteskrivelse 2023-02-28, till sommargågator somma-
ren 2023. 

 En tillfällig omvandling genomförs på Vättestranden som en del av pro-
jektet Vätterstranden i Jönköping enligt vad som beskrivs i tjänsteskri-
velse 2023-02-28. 

 Sommarhäng genomförs på Hovrättstorget, Lillsjöplan och i Råd-
husparken enligt vad som beskrivs i tjänsteskrivelse 2023-02-28 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2023-03-09  
Yrkanden 
Ordförande Ann-Marie Hedlund (L) yrkar för samverkanspartierna att tillfäl-
liga omvandlingar under sommaren genomförs enligt förvaltningens förslag till 
beslut. 
 
 
 
 

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2023-03-09 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Delar av Trädgårdsgatan och Östra Storgatan omvandlas, enligt vad 

som beskrivs i tjänsteskrivelse 2023-02-28, till sommargågator somma-
ren 2023 

 En tillfällig omvandling genomförs på Vättestranden som en del av pro-
jektet Vätterstranden i Jönköping enligt vad som beskrivs i tjänsteskri-
velse 2023-02-28 

 Sommarhäng genomförs på Hovrättstorget, Lillsjöplan och i Råd-
husparken enligt vad som beskrivs i tjänsteskrivelse 2023-02-28 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden  2023-03-09 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

§ 118  
 
Information från planavdelningen 
 

Sammanträdespunkten utgår då det inte finns någon information från  
planavdelningen. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2023-03-09 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

§ 119  
 
Ändring av detaljplaner för Attarp 2:689 m fl Beslut om antagande 
Stbn/2020:432   214  

Sammanfattning 
Bankeryd omfattas till stor del av byggnadsplaner som upprättats enligt bygg-
nadsplanelagen från 1947. Inom områden som omfattas av byggnadsplaner är 
kommunen inte huvudman för de allmänna platserna, vilket innebär att ansvar 
för utbyggnad, drift och underhåll är enskilt. I Bankeryd bildades en vägföre-
ning, Bankeryds vägförening, med ansvar för de allmänna platserna.  Kommu-
nen har sedan 1970-talet skött de flesta av de allmänna platserna som vägföre-
ningen ansvarade för och vägföreningen är idag inaktiv. Vägföreningen finns 
dock rättsligt kvar och kan inte upphävas i en lantmäteriförrättning förrän kom-
munen formellt genom en ändring av planerna tagit över ansvaret för de all-
männa platser som vägföreningen har ansvar för att sköta. 

För att möjliggöra ett upphävande av vägföreningen föreslås berörda bygg-
nadsplaner och detaljplaner med enskilt huvudmannaskap ändras så att kom-
munen övertar huvudmannaskapet för de allmänna platserna. Delar av den all-
männa platsmarken som inte är utbyggda enligt planerna och/eller där kommu-
nen inte i nuläget ser något behov av att berörd del ska vara allmän plats fö-
reslås också upphävas. 

Beslutsunderlag 
Förteckning över berörda planer och antagandehandlingar, 2023-03-01 
Tjänsteutlåtande, 2023-03-01 
Granskningsutlåtande, 2023-03-01 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ändring av byggnadsplaner och detaljplaner som finns upptagna i – 
Förteckning över berörda planer och antagandehandlingar, daterade 
2023-03-01, antas 

 Byggnadsplan med aktbeteckning 06-BAD-591 upphävs 
 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 2023-03-09  
Yrkanden 
Ordförande Ann-Marie Hedlund (L) yrkar för samverkanspartierna att Ändring 
av byggnadsplaner och detaljplaner som finns upptagna i – Förteckning över 
berörda planer och antagandehandlingar, daterade 2023-03-01, antas samt att 
Byggnadsplan med aktbeteckning 06-BAD-591 upphävs enligt förvaltningens 
förslag till beslut.   



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2023-03-09 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ändring av byggnadsplaner och detaljplaner som finns upptagna i – 

Förteckning över berörda planer och antagandehandlingar, daterade 
2023-03-01, antas 

 Byggnadsplan med aktbeteckning 06-BAD-591 upphävs 
 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) 
 

Beslutet expedieras till: 
Sakägare, länsstyrelsen 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2023-03-09 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

§ 120  
 
Detaljplan för Odensjö 7:5  
Stbn/2022:186   214  

Sammanfattning 
Ansökan om planbesked har inkommit till Stadsbyggnadskontoret 2022-05-10 
gällande planläggning på del av fastigheten Odensjö 7:5 för bostadsändamål 
och centrumverksamheter. I planbeskedet inkluderas ytterligare en del av 
Odensjö 7:5 samt del av kommunens fastighet Barnarp 3:1. Stadsbyggnadskon-
toret anser att det kan vara lämpligt och föreslår att ge positivt planbesked för 
att pröva detta i en detaljplaneläggning. 

Detaljplanen bedöms få laga kraft ca 2 år efter det att ett detaljplanearbete star-
tats, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplanen för ärendet kommer 
att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen.  
Detaljplanen bedöms tidigast kunna påbörjas 2025.  
Avtal skall skrivas som reglerar kommande plankostnader, vilka exploatören 
ska bekosta. 

Beslutsunderlag 
Underlag för planbesked 2022-09-14 
Tjänsteutlåtande 2023-01-31 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut:  

 Positivt planbesked lämnas för del av fastigheten Odensjö 7:5 samt del 
av Barnarp 3:1 

 Planavdelningen ges i uppdrag att planmässigt pröva ärendet genom  
detaljplaneläggning 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2023-03-09  
Yrkanden 
Ordförande Ann-Marie Hedlund (L) yrkar för samverkanspartierna att positivt 
planbesked lämnas för del av fastigheten Odensjö 7:5 samt del av Barnarp 3:1 
enligt förvaltningens förslag till beslut. Samt att planavdelningen ges i uppdrag 
att planmässigt pröva ärendet genom detaljplaneläggning. 
 
Tomas Arvidsson (M) yrkar bifall till förslaget.  
 
Johan Edvardsson (SD) yrkar bifall till förslaget. 
 
 
 
 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2023-03-09 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

Protokollsanteckning 
Kristdemokraterna lämnar följande protokollsanteckning. 

Kristdemokraterna anser att detta är ett område som lämpar sig väl för ytterli-
gare byggnation av småhus och villabebyggelse i äganderättsform. 
 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Positivt planbesked lämnas för del av fastigheten Odensjö 7:5 samt del 

av Barnarp 3:1. 
 Planavdelningen ges i uppdrag att planmässigt pröva ärendet genom  

detaljplaneläggning. 
 

Beslutet expedieras till: 
GBJ Bygg AB genom Fredrik Andersson 
Kommunstyrelsens diarium 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2023-03-09 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

§ 121  
 
Ändring av stadsplanen för del av kvarteret Ventilen mm på           
Österängsområdet i Jönköping (06-JÖS-738, Eii 538)  
Stbn/2023:95   214  

Sammanfattning 
Ändringen av detaljplanen ska ses som en del av att hela skolområdet på Ro-
senlundsskolan föreslås få en ökad byggrätt för att kunna bebyggas med skol-
byggnader som är högre än vad dagens detaljplaner tillåter. Prickmark justeras 
för att ge förutsättningar för planering av skolgårdsytor och byggnation av 
byggnader i framtiden. Fastighetsindelningsbestämmelser enligt 0680K-
EIII581 upphör att gälla inom ändringsområdet. 

Beslutsunderlag 
Planbeskrivning 2023-03-01 
Plankarta 2023-03-01 
Tjänsteutlåtande 2023-03-01 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ändring av stadsplanen för del av kvarteret Ventilen mm å Österängs-
området i Jönköping (06-JÖS-738, Eii 538) 
samt upphävande av delar av tomtindelning 0680K-EIII581, daterad 
2023-03-01, 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 2023-03-09  
Yrkanden 
Ordförande Ann-Marie Hedlund (L) yrkar för samverkanspartierna att ändring 
av stadsplanen för del av kvarteret Ventilen mm å Österängsområdet i Jönkö-
ping (06-JÖS-738, Eii 538) samt upphävande av delar av tomtindelning 
0680K-EIII581, daterad 2023-03-01, godkänns för samråd enligt förvaltning-
ens förslag till beslut.  

 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Ändring av stadsplanen för del av kvarteret Ventilen mm å Österängs-
området i Jönköping (06-JÖS-738, Eii 538) 
samt upphävande av delar av tomtindelning 0680K-EIII581, daterad 
2023-03-01, godkänns för samråd 
Stadsbyggnadsnämnden finner, utifrån dagens kännedom av projektets 
omfattning, att genomförandet av detaljplanen inte kommer att medföra 
en betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap§11-18 mil-
jöbalken (1998:808) 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2023-03-09 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

§ 122  
 
Ändring av stadsplan för delar av östra stadsdelen, Österängs- och 
Rosenlundsområdena i Jönköping (06-JÖS-667, Eii 467)  
Stbn/2020:60   214  

Sammanfattning 
Ändringen av detaljplanen ska ses som en del av att hela skolområdet på Ro-
senlundsskolan föreslås få en ökad byggrätt för att kunna bebyggas med skol-
byggnader som är högre än vad dagens detaljplaner tillåter. Prickmark justeras 
för att ge förutsättningar för planering av skolgårdsytor och byggnation av 
byggnader i framtiden. Planbestämmelser om skydd av kulturvärden införs. 
Fastighetsindelningsbestämmelser enligt 0680K-EIII581 upphör att gälla inom 
ändringsområdet. 
Beslutsunderlag 
Planbeskrivning 2023-03-01 
Plankarta 2023-03-01 
Tjänsteutlåtande 2023-03-01 
 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ändring av stadsplan för delar av östra stadsdelen, Österängs- och  
Rosenlundsområdena i Jönköping (06-JÖS-667, Eii 467)  
samt upphävning av delar av tomtindelning 0680K-EIII581, daterad 
2023-03-01, 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 2023-03-09  
Yrkanden 
Ordförande Ann-Marie Hedlund (L) yrkar för samverkanspartierna att  
Rosenlundsområdena i Jönköping (06-JÖS-667, Eii 467) samt upphävning av 
delar av tomtindelning 0680K-EIII581, daterad 2023-03-01, godkänns för sam-
råd enligt förvaltningens förslag till beslut.  

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2023-03-09 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Rosenlundsområdena i Jönköping (06-JÖS-667, Eii 467)  
samt upphävning av delar av tomtindelning 0680K-EIII581, daterad 
2023-03-01, godkänns för samråd 

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

 
 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2023-03-09 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

§ 123  
 
Ändring av detaljplan Vaxkakan 1 m fl inom Rosenlund, Jönköping 
(0680-P274)  
Stbn/2023:96   214  

Sammanfattning 
Syftet med detaljplaneändringen är att göra så att nya byggnader kan 
byggas som är högre än en våning och som kan ta emot ett ökat antal 
elever. 

Beslutsunderlag 
Planbeskrivning 2023-03-01 
Plankarta 2023-03-01 
Tjänsteutlåtande 2023-03-01 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ändring av detaljplan Vaxkakan 1 m.fl. inom Rosenlund, Jönköping 
(0680-P274), daterad 2023-03-01, 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 2023-03-09  
Yrkanden 
Ordförande Ann-Marie Hedlund (L) yrkar för samverkanspartierna att ändring 
av detaljplan Vaxkakan 1 m.fl. inom Rosenlund, Jönköping (0680-P274), date-
rad 2023-03-01, godkänns för samråd enligt förvaltningens förslag till beslut.  

 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Ändring av detaljplan Vaxkakan 1 m.fl. inom Rosenlund, Jönköping 
(0680-P274), daterad 2023-03-01, godkänns för samråd 

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



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2023-03-09 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

§ 124  
 
Redovisning av stadsbyggnadsnämndens delegationsbeslut 2023 
Stbn/2023:22   002  

Sammanfattning 
Månadsvis redovisas stadsbyggnadsnämndens delegationsbeslut enligt gällande 
delegationsordning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-02-28 
Förteckning över anmälda delegationsbeslut 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Förvaltningens förslag till beslut: 

 Förteckning över anmälda delegationsbeslut 2023-03-09 godkänns 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2023-03-09  
Yrkanden 
Ordförande Ann-Marie Hedlund (L) yrkar för samverkanspartierna att förteck-
ning över anmälda delegationsbeslut 2023-03-09 godkänns. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Förteckning över anmälda delegationsbeslut 2023-03-09 godkänns 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2023-03-09 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

§ 125  
 
Inkomna meddelanden till stadsbyggnadsnämnden 
Stbn/2023:23   000  

Sammanfattning 
Månadsvis redovisning av inkomna meddelanden från myndigheter och organi-
sationer till stadsbyggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-02-27 
Förteckning över inkomna meddelanden 2023-03-09 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Förvaltningens förslag till beslut: 

 Förteckning över inkomna meddelanden 2023-03-09 godkänns 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2023-03-09  
Yrkanden 
Ordförande Ann-Marie Hedlund (L) yrkar för samverkanspartierna att förteck-
ning över inkomna meddelanden 2023-03-09 godkänns 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Förteckning över inkomna meddelanden 2023-03-09 godkänns 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden  2023-03-09 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

§ 126  
 
Information från bygglovavdelningen 
 

Sammanträdespunkten utgår då det inte finns någon information från 
bygglovavdelningen. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2023-03-09 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

§ 127  
 
Tillsynsplan, stadsbyggnadskontoret 
Stbn/2021:330   001  

Sammanfattning 
En tillsynsplan inom plan-och bygglagen är ett verktyg för att ge en helhets 
bild över stadsbyggnadsnämndens uppdrag och ansvar inom området.  
Tillsynsplanen innehåll båda planering och en redovisning av genomförda  
åtgärder. Tillsynsplanen uppdateras och beslutas årligen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-02-28 
Stadsbyggnadskontorets tillsynsplan 2023 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Förvaltningens förslag till beslut: 

 Stadsbyggnadskontorets tillsynsplan 2023 antas 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2023-03-09  
Yrkanden 
Ordförande Ann-Marie Hedlund (L) yrkar för samverkanspartierna att stads-
byggnadskontorets tillsynsplan 2023 antas. 
 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Stadsbyggnadskontorets tillsynsplan 2023 antas 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2023-03-09 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

§ 128  
 
ÖDESTUGU-FALLA 2:9 (FALLA 2) Förhandsbesked för               
nybyggnad av enbostadshus 
BL 2023-000089     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.  

Stadsbyggnadskontorets utomplansgrupp har besiktat platsen 2023-01-23. Åt-
gärden bedöms inte ha någon negativ inverkan på de areella näringarnas bedri-
vande. Någon jordbruksmark tas inte i anspråk. Stadsbyggnadskontoret bedö-
mer att ansökan kan beviljas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande  2023-02-16 
Ärendebeskrivning  2022-02-16 
Översiktskarta  2023-02-23 
Situationsplan/tomtkarta   2023-02-07 
Fotografi    2023-01-23 
Sammanställning e-tjänst   2023-01-17 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-
skrivning 

 Debitering 9 450 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2023-03-09  
Yrkanden 
Ordförande Ann-Marie Hedlund (L) yrkar för samverkanspartierna att positivt 
förhandsbesked lämnas enligt förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-

skrivning 
 Debitering 9 450 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

 
Villkor 
Taket ska utformas i lantlig stil tex som sadeltak och förses med tegelröda tak-
pannor, 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. 
 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2023-03-09 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

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. 
  
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 
9 450 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. 

http://www.jonkoping.se/bygglov
mailto:sbk.klm@jonkoping.se
mailto:sbk.klm@jonkoping.se
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Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00 

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 129  
 
ÅSA 1:24 (ÅSA 49) Strandskyddsdispens för nybyggnad av              
komplementbyggnader samt brygga 
BL 2022-002382     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av komple-
mentbyggnader samt brygga. Bryggan är redan uppförd och har uppförts utan 
strandskyddsdispens. Sökande har angett att bryggan uppfördes år 2013. Bryg-
gan bedöms kunna inräknas i den föreslagna tomtplatsavgränsningen utan att 
det leder till en utökning av tomtplatsen.  

Att uppföra en komplementbyggnad på nordöster om fastigheten utgör inget 
hinder för strandskyddet då platsen är väl avskild från strandlinjen genom be-
fintlig bebyggelse. Åtgärden leder inte till en större avhållande effekt än dagens 
förutsättningar på fastigheten.  

Komplementbyggnaden på nordväster om fastigheten är inom tomtplatsav-
gränsningen som beslutades 2008-03-13. Området har redan tagits i anspråk på 
ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande  2023-02-16 
Ärendebeskrivning  2023-02-16 
Fotografi   2023-02-02 
Situationsplan/tomtkarta   2023-01-24 
Fasad/plan/sektionsritning   2023-01-24 
Fasad/plan/sektionsritning   2023-01-24 
Fasad/plan/sektionsritning   2023-01-24 
Karta    2023-01-02 
Sammanställning e-tjänst   2022-11-16 
Fasadritning    2022-11-16 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbygg-
nader samt brygga beviljas. Som särskilt skäl för komplementbyggna-
derna anges 7 kap. 18 c § punkt 1 och punkt 2 Miljöbalken (1998:808), 
området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att saknar bety-
delse för strandskyddets syften samt att platsen är väl avskild från 
strandlinjen genom befintlig bebyggelse. För bryggan anges särskilt 
skäl 7 kap. 18 c § punkt 3, behövs för en anläggning som för sin funk-
tion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför 
området. 
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 Den yta som får tas i anspråk som tomt är markerad på bilaga tomt-
platsavgränsning 2023-02-28 

 Debitering 5 796 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2023-03-09  
Yrkanden 
Ordförande Ann-Marie Hedlund (L) yrkar för samverkanspartierna att strand-
skydd beviljas enligt förvaltningens förslag till beslut. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbygg-

nader samt brygga beviljas. Som särskilt skäl för komplementbyggna-
derna anges 7 kap. 18 c § punkt 1 och punkt 2 Miljöbalken (1998:808), 
området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att saknar bety-
delse för strandskyddets syften samt att platsen är väl avskild från 
strandlinjen genom befintlig bebyggelse. För bryggan anges särskilt 
skäl 7 kap. 18 c § punkt 3, behövs för en anläggning som för sin funk-
tion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför 
området. 

 Den yta som får tas i anspråk som tomt är markerad på bilaga tomt-
platsavgränsning 2023-02-28 

 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 ut-
gången av tiden för överprövning - tre veckor - räknas från dagen då kommu-
nens dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen. 
 
Övriga upplysningar 
Åtgärderna är bygglovspliktiga och startbesked krävs innan åtgärderna får på-
börjas.  

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

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

Debitering 
5 796 kr  

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

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00 

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 130  
 
GESTRA 3:5 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, komplement-
byggnad samt installation av eldstad 
BL 2022-002598     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus om 155 m² 
BTA (bruttoarea), komplementbyggnader om 38 m² BTA och 24 m² OPA (öp-
penarea). 

Sökande avser uppföra byggnaden i grålasyr träfasad med tak i grått tegel. 
Stadsbyggnadskontoret har förordat röda takpannor för att väl passa in i land-
skapsbilden i enlighet med förhandsbeskedet. Att utforma byggnaden med gått 
tegel anser Stadsbyggnadskontoret inte vara lika väl anpassat som det vore att 
utforma byggnaden med röda takpannor. Stadsbyggnadskontoret anser dock att 
utformningen får anses vara tillräckligt anpassat till landskapsbilden enligt 2 
kap. 6 § PBL. Utformningen får även anses uppfylla kravet på god form-, färg-, 
och materialverkan enligt 8 kap. 1 § PBL. Stadsbyggnadskontoret avstyrker där 
med inte ansökan.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande   2023-02-16 
Ärendebeskrivning   2023-02-16 
Fasadritning Sydöst, Nordväst  2022-12-15 
Fasadritning Nordöst, Sydväst  2022-12-15 
Planritning Bostadshus   2022-12-15 
Sammanställning e-tjänst    2022-12-15 
Planritning Carport, Pergola, Bastu, Förråd 2022-12-15 
Fasadritning Carport, Pergola, Bastu, Förråd 2022-12-15 
Fasad- och sektionsritning Carport  2022-12-15 
Situationsplan/tomtkarta    2023-01-23 
Ärendebeskrivning    2023-02-16 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2023-03-09  
Yrkanden 
Ordförande Ann-Marie Hedlund (L) yrkar för samverkanspartierna att bygglov 
beviljas enligt förvaltningens förslag till beslut. 
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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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2023-02-04 och beslut 
fattades 2023-03-09. Det innebär att handläggning sker inom lagstadgad pe-
riod.  

Debitering 
32 168 kr  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

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

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00 

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 131  
 
KÄRREBYSSAN 1 (GRÄNNAVÄGEN 52) Bygglov för tillbyggnad 
av tvåbostadshus (takkupa) 
BL 2022-001614     

Sammanfattning 
Ansökan gäller tillbyggnad av tvåbostadshus i form av en takkupa.  

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. 

Åtgärden avviker från gällande detaljplan genom överskriden byggnadshöjd 
samt att våningsantalet bedöms överskridas. Sammantaget kan dessa åtgärder 
inte bedömas som en liten avvikelse.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande   2023-02-14 
Ärendebeskrivning   2023-02-14 
Översiktskarta   2023-02-15 
Situationsplan/tomtkarta    2022-08-10 
Fasadritning Norr och väst   2022-12-26 
Fasad- och sektionsritning Öst och söder 2022-12-26 
Planritning     2023-01-25 
Sammanställning e-tjänst    2022-08-04 
Yttrande    2022-02-22 
Remissvar Räddningstjänsten  2022-09-29 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov för takkupa avslås med motivering enligt ärende-
beskrivning 

 Debitering 1 808 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2023-03-09  
Yrkanden 
Ordförande Ann-Marie Hedlund (L) yrkar för samverkanspartierna att ansökan 
om bygglov avslås enligt förvaltningens förslag till beslut. 

Hanns Boris yrkar för Kristdemokraterna att bygglov beviljas enligt ansökan 
med följande motivering.  
 
Åtgärden bedöms inte ha en betydande påverkan på fastigheten eller sin om-
givning då det redan finns fastigheter med liknande utformning. 
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Fredrik Sandberg (SD) yrkar bifall till Kristdemokraternas förslag. 
 
Beslutsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämndens beslutar 
enligt Ann-Marie Hedlunds yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov för takkupa avslås med motivering enligt ärende-

beskrivning 
 Debitering 1 808 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

 
Debitering 
1 808 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 132  
 
SKINNERSDAL 1:12 (SKINNERSDAL 60) Bygglov för tillbyggnad 
av enbostadshus 
BL 2022-002494     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om tillbyggnad av enbostadshus. Förslaget innebär att 
bostadshuset byggs på med ytterligare en våning om 160 m² BTA (bruttoarea) 
och balkong om 9 m² OPA (öppenarea).  

Stadsbyggnadskontoret bedömer att tillbyggnaden inte har en god fönstersätt-
ning mot den befintliga byggnaden. 

Stadsbyggnadskontoret avstyrker ej ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande   2023-02-22 
Ärendebeskrivning   2023-02-22 
Översiktskarta   2023-02-27 
Situationsplan/tomtkarta   2023-02-27 
Planritning Entré   2023-01-27 
Planritning Plan 2   2023-01-27 
Sektionsritning    2023-01-27 
Fasadritning Nordost och nordväst  2023-01-27 
Fasadritning Sydväst och sydost  2023-01-27 
Ansökan     2022-12-01 
Ärendebeskrivning    2023-02-22 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 21 329 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2023-03-09  
Yrkanden 
Ordförande Ann-Marie Hedlund (L) yrkar för samverkanspartierna att bygglov 
beviljas enligt förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 21 329 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 
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Giltighetstid 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och av-
slutats inom fem år från den dagen då detta beslut fått laga kraft. 

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

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

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

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

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

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

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

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2022-02-24 och beslut 
beräknas fattas 2023-03-09. Det innebär att handläggning sker inom lagstadgad 
period.  

Debitering 
21 329 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 

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 133  
 
STORMHATTEN 7 (SWEDENBORGSGATAN 41) Bygglov för      
tillbyggnad av enbostadshus (balkong och takterrass) 
BL 2022-002408     

Sammanfattning 
Ärendet avser ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. Tillbygg-
naden utgörs av en balkong om ca 12 m2 och en takterrass om ca 30 m2. Bal-
kongen avviker från detaljplanen då den placeras närmre än 4,5 m från fastig-
hetsgränsen i söder (3 m). Takterrassen bedöms avvika från stadsbilden och 
samspelar inte med sin omgivning. 

Beslutsunderlag 
Yttrande   2023-03-06 
Tjänsteutlåtande  2023-02-28 
Ärendebeskrivning  2023-02-28 
Översiktskarta  2022-12-14 
Situationsplan/tomtkarta   2022-11-21 
Illustration    2022-11-21 
Planritning    2022-11-21 
Fasad- och sektionsritning   2022-11-21 
Sammanställning e-tjänst  2022-11-21 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 2 504 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2023-03-09  
Yrkanden 
Ordförande Ann-Marie Hedlund (L) yrkar för samverkanspartierna att ansökan 
om bygglov avslås enligt förvaltningens förslag till beslut. 

Hanns Boris yrkar för Kristdemokraterna att bygglov beviljas enligt ansökan 
med följande motivering.  
Avvikelsen från detaljplanen bedöms vara av mindre karaktär. 

Bengt Regné (M) yrkar bifall till Kristdemokraternas förslag. 

Johan Edvardsson (SD) yrkar bifall till Kristdemokraternas förslag. 

Beslutsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar 
enligt Ann-Marie Hedlunds yrkande. 
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Johan Edvardsson (SD) begär omröstning och följande propositionsordning 
godkänns. 

En ja-röst innebär en röst på Ann-Marie Hedlunds yrkande och en nej-röst in-
nebär en röst på Hanns Boris yrkande. 

Omröstning 
OMRÖSTNINGSRESULTAT 

           Ja  Nej   
Ann-Marie Hedlund (L) ordförande  x 
Melisa Alijevska (S)      x 
Leif Regnér (S)       x 
Marianne Johansson (S)     x 
Bayda Aldoori (S)       x 
Agneta Sundgren (C)      x 
Bengt-Åke Berg (V)      x 
Bengt Regné (M)         x 
Tomas Arvidsson (M)        x 
Johan Edvardsson (SD)       x 
Fredrik Sandberg (SD)       x 
Hanns Boris (KD)         x 
Ann-Marie Dahl (KD)        x 
Summa         7  6 

Stadsbyggnadsnämnden har alltså med 7 röster mot 6 röster beslutat enligt 
Ann-Marie Hedlunds yrkande         

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 2 504 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

Reservationer 
Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot 
beslutet. 

Debitering 
2 504 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00 

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 134  
 
STÄMJÄRNET 5 (TORSGATAN 11) Bygglov för tillbyggnad av 
flerbostadshus (takkupa) samt inredning av vind (2 lägenheter) 
BL 2022-002639     

Sammanfattning 
Ansökan avser tillbyggnad av flerbostadshus (takkupa) samt inredning av vind 
(2 lägenheter). 

Det aktuella förslaget innebär att byggnadens vind inreds med två lägenheter 
om vardera ca 43 m² BTA (bruttoarea) samt att en takkupa placeras på takfall 
mot nordost. Lägenheternas Boarea uppgår till 35 m2 vardera. 

Åtgärden har tidigare prövats i stadsbyggnadsnämnden 2022-10-20, då med 
större och flera avvikelser. Vid den prövningen avslogs ansökan.  

Stadsbyggnadskontoret bedömer att avvikelserna sammanlagt kan bedömas 
som liten och därmed ska bygglov beviljas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande   2023-02-15 
Ärendebeskrivning   2023-02-15 
Översiktskarta   2023-02-15 
Situationsplan/tomtkarta    2022-12-21 
Illustration     2022-12-21 
Fasadritning     2023-01-31 
Fasadritning     2023-01-31 
Planritning     2023-01-31 
Sektionsritning    2022-12-21 
Sammanställning e-tjänst    2022-12-21 
Remissvar    2023-02-26 
Remissvar    2023-02-26 
Remissvar    2023-02-26 
Remissvar    2023-02-25 
Remissvar    2023-02-25 
Remissvar    2023-02-24 
Remissvar    2023-02-23 
Remissvar    2023-02-16 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 28 841 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 
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STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2023-03-09  
Yrkanden 
Ordförande Ann-Marie Hedlund (L) yrkar för samverkanspartierna att bygglov 
beviljas enligt förvaltningens förslag till beslut. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 28 841 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

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

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

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

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

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. 

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2023-01-31 och beslut 
fattades 2023-03-02. Det innebär att handläggning sker inom lagstadgad pe-
riod.  

Debitering 
28 841 kr  

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

Kontrollansvarig 
  
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
Grannar med erinran, fastighet STÄMJÄRNET 8 och SVARVAREN 3  
 
Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
  
Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
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Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00 

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 135  
 
VAGGVISAN 9 (GEVÄRSGATAN 18) Bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus (uterum) 
BL 2023-000021     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med ute-
rum om 42 m² BTA (bruttoarea).  

Fastigheten ingår i ett område med pågående detaljplanearbete för fastigheten 
Ventilen 5 m.fl. Syftet med detaljplaneändringen är delvis att justera planbe-
stämmelser inom villabebyggelsen. Stadsbyggnadskontoret förordar därför att 
ärendet inte ska avgöras innan att ny detaljplan har vunnit laga kraft och därför 
föreslår att stadsbyggnadsnämnden beslutar om anstånd att avgöra ärendet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande   2023-02-13 
Ärendebeskrivning   2023-02-13 
Översiktskarta   2023-02-15 
Situationsplan/tomtkarta    2023-01-04 
Fasadritning     2023-01-04 
Fasadritning     2023-01-04 
Planritning     2023-01-04 
Sammanställning e-tjänst    2023-01-04 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Stadsbyggnadsnämnden beslutar om anstånd med att avgöra ansökan 
om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (uterum) på grund av på-
gående detaljplanearbete. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2023-03-09  
Yrkanden 
Ordförande Ann-Marie Hedlund (L) yrkar för samverkanspartierna stadsbygg-
nadsnämnden beslutar om anstånd enligt förvaltningens förslag till beslut. 

Hanns Boris yrkar för Kristdemokraterna att begäran om anstånd avslås med 
följande motivering.  
Förestående detaljplaneändring förväntas inte påverka fastigheten i sådan om-
fattning att bedömningsgrunden för bygglov förändras. Därför ska bygglovsä-
rendet hanteras enligt ordinarie process. 
 
Johan Edvardsson (SD) yrkar bifall till Kristdemokraternas förslag. 
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Beslutsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar 
enligt Ann-Marie Hedlunds yrkande. 

Bengt Regné (M) begär omröstning och följande propositionsordning god-
känns. 

En ja-röst innebär en röst på Ann-Marie Hedlunds yrkande och en nej-röst in-
nebär en röst på Hanns Boris yrkande. 

Omröstning 
OMRÖSTNINGSRESULTAT 
           Ja  Nej   
Ann-Marie Hedlund (L) ordförande  x 
Melisa Alijevska (S)      x 
Leif Regnér (S)       x     
Marianne Johansson (S)     x  
Bayda Aldoori (S)       x 
Agneta Sundgren (C)      x 
Bengt-Åke Berg (V)      x 
Bengt Regné (M)         x 
Tomas Arvidsson (M)        x 
Johan Edvardsson (SD)       x 
Fredrik Sandberg (SD)       x  
Hanns Boris (KD)         x 
Ann-Marie Dahl (KD)        x 
Summa         7  6        

Stadsbyggnadsnämnden har alltså med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat en-
ligt Ann-Marie Hedlunds yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Stadsbyggnadsnämnden beslutar om anstånd med att avgöra ansökan 

om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (uterum) på grund av på-
gående detaljplanearbete   

Reservationer 
Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna reserverar sig mot 
beslutet.  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00 

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 136  
 
ÅSKLEDAREN 12 (LINDALLÉVÄGEN 8A) Bygglov för utvändig 
ändring av flerbostadshus 
BL 2022-002673     

Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av flerfamiljshus 
samt inredande av vind. Den utvändiga ändringen och tillbyggnaden avser 
ökad storlek på befintliga balkonger, två nya takkupor samt en terrass tillhö-
rande den ena takkupan.  

Det aktuella området är i planen betecknat med A – allmänt ändamål. Avvikel-
sen gällande användningssättet, bostäder istället för allmänt ändamål, har inte 
prövats i det tidigare bygglovet för huvudbyggnaden. I samband med tillbygg-
naden behöver avvikelsen gällande användningssättet prövas på nytt. Eftersom 
avvikelsen strider mot detaljplanens syfte och användning bedömer Stadsbygg-
nadskontoret att avvikelsen inte kan ses som en sådan liten avvikelse som avses 
i 9 kap. 31 b §.plan- och bygglagen (2019:900). Det befintliga flerbostadshuset 
har ett planstridigt utgångsläge. Bygglov kan därför inte beviljas. 

Ansökan om planbesked har inkommit till planavdelningen. Stadsbyggnads-
kontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden uppdrar åt planavdelningen att be-
handla ansökan om planbesked och upprätta en ny detaljplan där fastigheten 
Åskledaren 12 ingår. Med hänsyn till att Stadsbyggnadskontoret anser att åt-
gärden är lämplig på platsen och syftet med att ändra eller upphäva detaljpla-
nen är tillåta åtgärden, föreslår stadsbyggnadskontoret att stadsbyggnadsnämn-
den ska besluta om anstånd med att avgöra ansökan om bygglov för tillbygg-
nad och utvändig ändring av flerbostadshus. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande  2023-02-16 
Ärendebeskrivning  2023-02-16 
Övrigt (ansökan om planbesked) 2023-02-22 
Ansökan    2022-12-23 
Fasad/plan/sektionsritning   2022-12-23 
Situationsplan/tomtkarta   2023-02-16 
Ärendebeskrivning   2023-02-16 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Stadsbyggnadsnämnden uppdrar åt planavdelningen att upphäva eller 
ändra nu gällande detaljplan där fastigheten Åskledaren 12, med moti-
vering enligt ärendebeskrivning 
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 Stadsbyggnadsnämnden beslutar om anstånd med att avgöra ansökan 
om bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av flerbostadshus på 
grund av pågående detaljplanearbete 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2023-03-09  
Yrkanden 
Ordförande Ann-Marie Hedlund (L) yrkar för samverkanspartierna att nämn-
den uppdrar åt planavdelningen att upphäva eller ändra nu gällande detaljplan 
där fastigheten Åskledaren 12 ingår, samt att nämnden beslutar om anstånd 
med att avgöra ansökan enligt förvaltningens förslag till beslut. 

 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Stadsbyggnadsnämnden uppdrar åt planavdelningen att upphäva eller 
ändra nu gällande detaljplan där fastigheten Åskledaren 12, med moti-
vering enligt ärendebeskrivning 

 Stadsbyggnadsnämnden beslutar om anstånd med att avgöra ansökan 
om bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av flerbostadshus på 
grund av pågående detaljplanearbete 

 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00 

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 137  
 
GRAV 1:5 Olovlig åtgärd ändrad användning av båthus 
BL 2021-001018     

Sammanfattning 
Beslutet gäller anmälan om olovlig åtgärd ändrad användning av båthus.  
2013-05-14 fattades beslut om att bevilja bygglov för nybyggnad av båthus. 
Ansökan om strandskyddsdispens har prövats av länsstyrelsen i särskilt beslut, 
daterat 2013-04-26. En anmälan om olovlig åtgärd inkom till Stadsbyggnads-
kontoret 2021-04-29. 2022-06-10 har representanter från Stadsbyggnadskonto-
ret varit och besiktat platsen samt fotodokumenterat. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande  2023-02-07 
Ärendebeskrivning  2023-02-07 
Översiktskarta  2023-02-22 
Fotografi    2022-06-10 
Fotografi    2022-06-10 
Fotografi    2022-06-10 
Fotografi    2022-06-10 
Fotografi    2022-06-10 
Fotografi    2022-06-10 
Fotografi    2022-06-10 
Fotografi    2022-06-10 
Fotografi    2022-06-10 
Fotografi    2022-06-10 
Fotografi    2022-06-10 
Fotografi    2022-06-10 
Fotografi    2022-06-10 
Fotografi    2022-06-10 
Fotografi    2022-06-10 
Anmälan    2021-04-29 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Anmälan om olovlig åtgärd avskrivs med motivering enligt ärendebe-
skrivning 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2023-03-09  
Yrkanden 
Ordförande Ann-Marie Hedlund (L) yrkar för samverkanspartierna att anmälan 
om olovlig åtgärd avskrivs enligt förvaltningens förslag till beslut. 
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Tomas Arvidsson (M) yrkar bifall till Ann-Marie Hedlunds förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Anmälan om olovlig åtgärd avskrivs med motivering enligt ärendebe-

skrivning 
 
Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
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 

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 138  
 
GAMBRINUS 7 (VÄSTRA STORGATAN 4) Bygglov för upp-     
sättning av skylt på affärs- och kontorshus 
BL 2022-002675     

Sammanfattning 
Bygglov för uppsättning av skylt på fasad till affärs- och kontorshus. Storlek på 
skylten är ca 4m². Skylten är redan uppsatt. Stadsbyggnadskontoret föreslår att 
bygglov beviljas retroaktivt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande  2023-02-09 
Ärendebeskrivning  2023-02-09 
Översiktskarta  2023-01-26 
Uträkning sanktion  2023-02-09 
Skyltritning   2023-02-08 
Situationsplan  2023-02-08 
Fotografi skylt  2022-12-28 
Ansökan    2022-12-27 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas retroaktivt med motivering enligt ärende-
beskrivning 

 Med stöd av PBL. 11 kap.51-57§§ samt PBF 9 kap påförs sökande 
Jönköping Nöjes AB (556818-9848) en byggsanktionsavgift med  
10 893 kr 

 Debitering 3 478 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2023-03-09  
Yrkanden 
Ordförande Ann-Marie Hedlund (L) yrkar för samverkanspartierna att ansökan 
om bygglov beviljas retroaktivt samt att sökande Jönköping Nöjes AB 
(556818-9848) påförs en byggsanktionsavgift med 10 893 kr enligt förvalt-
ningens förslag till beslut. 
 
Fredrik Sandberg yrkar för Sverigedemokraterna att bygglov beviljas i efter-
hand men att den föreslagna sanktionsavgiften på 10 893 kr halveras med föl-
jande motivering. 

Restaurangbranschen är idag hårt ansatt som följd av pandemin och inflation. 
Vi bör underlätta för restaurangerna i Jönköping att leva vidare och inte för-
svåra under dessa tider med hög inflation. En hög sanktionsavgift kan slå hårt 
mot denna restaurang då den dessutom öppnades under 2022 och kan anses 
som nyöppnad.  
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Leif Regnér (S) yrkar bifall till Ann-Marie Hedlunds förslag. 

Hanns Boris (KD) yrkar bifall till Ann-Marie Hedlunds förslag. 

Beslutsordning 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar 
enligt Ann-Marie Hedlunds yrkande. 

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

beskrivning 
 Med stöd av PBL. 11 kap.51-57§§ samt PBF 9 kap påförs sökande 

Jönköping Nöjes AB (556818-9848) en byggsanktionsavgift med 10 
893 kr 

 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.  

Byggherren bör kontrollera om det förekommer någon form av servitut på 
fastigheten. 

Tekniskt samråd krävs inte för denna åtgärd. 

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

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

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

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

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2023-02-08 och beslut 
fattades 2023-03-09. Det innebär att handläggning sker inom lagstadgad 
period.   

Debitering 
3 478 kr 
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SANKTION 10 893 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

 

 

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

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00 

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 139  
 
HEDENSTORP 2:37 (MOGÖLSVÄGEN 20) Olovlig åtgärd startat 
utan startbesked övrigt 
BL 2023-000064     

Sammanfattning 
Bygglov är beviljat 2018-03-15. Åtgärden har påbörjats och tagits i bruk utan 
startbesked.   

Bygglovavdelningen skickade 2023-01-12 en skrivelse till fastighetsägaren för 
att ge möjlighet om att inkomma med förklaring. Efter kommunicering med  
Inviden Förvaltning AB (16559147-5297) 2023-01-05 framkom att bygg- 
nationen är påbörjad och har tagits i bruk utan beviljat startbesked. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2023-01-13 
Ärendebeskrivning   2023-01-13 
Beräkning av byggsanktionsavgift  2023-01-12 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Med stöd av PBL 11 kap. 51 § samt PBF 9 kap. påförs fastighetsägare 
Inviden Förvaltning AB (16559147-5297) en byggsanktionsavgift med 
totalt 493 828 kr för att ha påbörjat installationen utan startbesked 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2023-03-09  
Yrkanden 
Ordförande Ann-Marie Hedlund (L) yrkar för samverkanspartierna att byggs-
anktionsavgiften sätts ned till 50 % då bedömning görs att avgiften i detta fall 
inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts, samt att fas-
tighetsägare Inviden Förvaltning AB (16559147-5297) påförs en byggnads-
sanktionsavgift på totalt 246 914 kr för att ha påbörjat installation utan startbe-
sked. 

Tomas Arvidsson yrkar för Moderaterna att sanktionsavgift inte ska utdömas 
med nedanstående motivering. 

Tomas Arvidsson (M) anför att det i ärendet framkommer att tjänsteperson 
lämnat besked via e-post med innebörd som inte rimligen kan ha tolkats på an-
nat sätt än att sökanden varit i god tro med sitt förfarande.  

Enligt Boverkets kommentarer (myndighetens hemsida) till PBL:s delar om be-
frielse eller nedsättning av sanktionsavgifter så skriver man ”Felaktiga besked 
från en myndighet som framkallat den gärning eller passivitet som föranlett 
byggsanktionsavgiften torde dock vara grund för avgiftsbefrielse. Eftersom det 
inte kan uteslutas att byggsanktionsavgiften är en sanktion av straffrättslig ka-
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raktär kan reglerna om rätten till en rättvis rättsprövning i Europakonventionen 
vara tillämpliga. Därför måste hänsyn tas till konventionens så kallade oskulds-
presumtion. Den enskilde får således inte åläggas en orimlig bevisbörda för att 
undgå avgift. Det måste därför finnas utrymme för en inte alltför restriktiv 
prövning av befrielsegrunderna i varje enskilt fall. (jfr Didón m.fl. (okt 2015). 
Plan- och bygglagen (2010:900): en kommentar. Norstedts Juridik. 11:51-63)”. 
I sammanhanget är det senare vägledande rättsreferatet från Mark- och miljöö-
verdomstolen MÖD 2019:11 av värde angående formen för kommunicering av 
myndighetsbeslut. 

Med detta sagda, att förutsättningar för avgiftsbefrielse föreligger eller omvänt 
att fullständiga förutsättningar för ett beslut om påförande av sanktionsavgift 
inte föreligger, yrkas att Stadsbyggnadsnämnden beslutar att inte utta sank-
tionsavgift. 

Hanns Boris (KD) yrkar bifall till Tomas Arvidssons förslag. 

Johan Edvardsson (SD) yrkar bifall till Tomas Arvidssons förslag.  

Protokollsanteckning 
Hanns Boris (KD) lämnar nedanstående protokollsanteckning. 
Det är uppenbart att den uppkomna situationen beror på ett misstag som kom-
munen gjort. Därför borde ingen avgift tas ut över huvud taget.  
 
Beslutsordning 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar 
enligt Ann-Marie Hedlunds yrkande. 

Bengt Regné (M) begär omröstning. 

Följande propositionsordning godkänns. 

En ja-röst innebär en röst på Ann-Marie Hedlunds yrkande och en nej-röst in-
nebär en röst på Tomas Arvidssons yrkande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omröstning 
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OMRÖSTNINGSRESULTAT 
           Ja  Nej   
Ann-Marie Hedlund (L) ordförande  x 
Melisa Alijevska (S)      x 
Leif Regnér (S)       x 
Marianne Johansson (S)     x 
Bayda Aldoori (S)       x 
Kent Andersson (S)      x 
Bengt-Åke Berg (V)      x 
Bengt Regné (M)         x 
Tomas Arvidsson (M)        x       
Johan Edvardsson (SD)       x 
Fredrik Sandberg (SD)       x 
Hanns Boris (KD)         x 
Ann-Marie Dahl (KD)        x 
Summa         7  6 
 
Stadsbyggnadsnämnden har alltså beslutat med 7 ja-röster mot 6 nej-röster  
enligt Ann-Marie Hedlunds yrkande. 
        
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Med stöd av PBL 11 kap. 51 § samt PBF 9 kap. påförs fastighetsägare 
Inviden Förvaltning AB (16559147-5297) en byggsanktionsavgift med 
totalt 246 914 kr för att ha påbörjat installationen utan startbesked 

Reservationer 
Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot 
beslutet. 

Övriga upplysningar 
Beräknad sanktionsavgift uppgår till 246 914 kr. Sanktionen är beräknad uti-
från det underlag som finns till grund för beslutet.  
 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
sökande 
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Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00 

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 140  
 
Redovisning av ej tidigare anmälda förrättningar 
Redovisning av ej tidigare anmälda förrättningar inkommer från Ann-Marie 
Hedlund (L), Tomas Arvidsson (M), Leif Regnér (S), Jan Sidenvall (L) och 
Bengt Regné (M).  

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2023-03-09  
Yrkanden 
Ordförande Ann-Marie Hedlund (L) yrkar att redovisning av ej tidigare an-
mälda förrättningar godkänns. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Redovisning av ej tidigare anmälda förrättningar godkänns 
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§ 141  
 
Övriga ärenden 
 

Inga övriga ärenden har anmälts till dagens sammanträde varför sammanträdes-
punkten utgår. 
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§ 142  
 
Stadsbyggnadsnämndens delegationsordning avseende               
stadsbyggnadskontoret 
Stbn/2018:435   002  

Sammanfattning 
Stadsbyggnadsnämnden ska besluta om delegationsbestämmelser för stads-
byggnadskontoret. Förslaget redovisas i bifogat underlag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-02-28 
Stadsbyggnadsnämndens delegationsordning för stadsbyggnadskontoret 
2023-03-09 förslag 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Förvaltningens förslag till beslut: 

 Stadsbyggnadsnämndens delegationsordning för stadsbyggnadskontoret 
2023-03-09 förslag, antas 

 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2023-03-09  
Yrkanden 
Ordförande Ann-Marie Hedlund (L) yrkar för samverkanspartierna att delega-
tionsordningen antas enligt förvaltningens förslag. 

Bengt Regné yrkar för Moderaterna att delegationsordningen antas samt att  
Punkterna J7 och J9 överlämnas till nämndens presidium med uppdrag att ta 
fram förslag på formulering som möjliggör att trafikfrågor av allmänt intresse 
eller som påverkar trafiksäkerhet och flöde, restider, tillgänglighet, risk för kö-
bildning etc. innan genomförandet ska informeras om och beslutas av nämn-
den. Ärendena bereds av presidiet. 
Nämndens presidium ska under sitt arbete ta fram förslag på punkterna J7 och 
J9 samverka med såväl trafikavdelningen som kommunens juridiska avdelning. 
 
Hanns Boris (KD) yrkar bifall till Bengt Regnés förslag. 

Fredrik Sandberg (SD) yrkar bifall till Bengt Regnés förslag 

Beslutsordning 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar 
enligt Ann-Marie Hedlunds yrkande. 

Beslutsordning 
Bengt Regné (M) begär omröstning. 
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Omröstning 
Följande propositionsordning godkänns. 

En ja-röst innebär en röst på Ann-Marie Hedlunds yrkande och en nej-röst in-
nebär en röst på Bengt Regnés yrkande. 

OMRÖSTNINGSRESULTAT 
           Ja  Nej   
Ann-Marie Hedlund (L) ordförande  x 
Melisa Alijevska (S)      x 
Leif Regnér (S)       x 
Marianne Johansson (S)     x 
Bayda Aldoori (S)       x 
Kent Andersson (C)      x 
Bengt-Åke Berg (V)      x 
Bengt Regné (M)         x 
Tomas Arvidsson (M)        x 
Johan Edvardsson (SD)       x 
Fredrik Sandberg (SD)       x 
Hanns Boris (KD)         x 
Ann-Marie Dahl (KD)        x 
Summa         7  6        

Stadsbyggnadsnämnden har alltså med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat en-
ligt Ann-Marie Hedlunds yrkande. 

Protokollsanteckning 
Bengt-Åke Berg (V) lämnar nedanstående protokollsanteckning. 

Trafikfrågornas demokratiska förankring i nämnden måste bli avsevärt bättre.  
Presidiet har uttalat ambitionen att, efter samråd med utvecklings- och trafikav-
delningen, tillse att principiellt och politiskt viktiga frågor lyfts till nämnden. 
Jag förutsätter därför detta. 
 
Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Moderaterna instämmer i  
Bengt-Åke Bergs protokollsanteckning.  

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Stadsbyggnadsnämndens delegationsordning för stadsbyggnadskontoret 

2023-03-09 förslag, antas 

Reservationer 
Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot 
beslutet. 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsens diarium 
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