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Plats och tid Sessionssalen, Västra Storgatan 16, Jönköping kl. 08:30-11:30. samt 12:30-15:20 
Förtroendevalda deltar under hela sammanträdet § 138-183 där inte annat anges  

Beslutande Anders Samuelsson (C), ordförande  
Niklas Sigvardsson (S) 
Fatime Elezi (S) 
Leif Regnér (S) 
Marianne Johansson (S) §172 jäv 
Bayda Aldoori (S) §172 ist f Marianne 
Johansson 
Jan Sidenvall (L) 
Christopher Stock (MP) t o m kl 15:10 
§177 
Robin Hansson (MP) ist f Christopher 
Stock (MP) fr §178 

 

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

Övriga närvarande Christopher Rydell (S) 
Åke Svensson (C) 
Eric Hedlund (L) 

Kerstin Hurtig (KD) 
Zaklina Zethson (KD) 
Tomas Arvidsson (M) jäv §161 och §173 

Utses att justera Ann-Marie Dahl  

Justeringens plats och tid stadsbyggnadskontoret 2022-04-12 Paragrafer  138-183 

Underskrifter Sekreterare   
  Pernilla Thor  

 Ordförande   
  Anders Samuelsson  

 Justerande   
 Ann-Marie Dahl   

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

Organ Stadsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-04-07 
 

Datum för anslags uppsättande 2022-04-13 Datum för anslags nedtagande 2022-05-04 

Förvaringsplats för protokollet Stadsbyggnadskontoret, Västra Storgatan 16, Jönköping 

Underskrift   
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Övriga deltagare 
 
Anna Klahr, bygglovchef 
Bengt Mattias Carlsson, stadsarkitekt 
Cecilia Idermark, planarkitekt 
Christina Stenberg, stadsbyggnadsdirektör 
Henrik Zetterholm, utvecklings- och trafikchef 
Jenny Larsson, bitr. planchef 
Liselott Johansson, planchef 
Pernilla Thor, förvaltningssekreterare/nämndsekreterare 
Samuel Nyström, räddningschef 
Stefan Lind, chef översiktlig planering 
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Innehåll  

  

§ 138 Protokollets justering 
 

 

§ 139 Information från Räddningstjänsten 
 

 

§ 140 Investeringsplan VIP 2023-2027, räddningstjänsten 
 

 

§ 141 Information från SBK stab 
 

 

§ 142 Investeringsplan VIP 2023-2027, stadsbyggnadskontoret 
 

 

§ 143 Kulturstrategi & Kulturplan för Jönköpings kommun 
 

 

§ 144 Information från Översiktlig planering 
 

 

§ 145 Information från Utvecklings- och trafikavdelningen 
 

 

§ 146 Information från Planavdelningen 
 

 

§ 147 Motion om att ompröva placering av ny förskola och F-6 skola i 
Skeppsbrons östra etapp 

 

 

§ 148 Medborgarförslag om att inte bygga fler offentliga byggnader runt 
Munksjön 

 

 

§ 149 Ansökan om planbesked för fastigheten Tahe 1:129 (f d Tahe 1:66)  
 

 

§ 150 Ansökan om planbesked för Utkastet 3  
 

 

§ 151 Detaljplan för centrumverksamhet och gymnasium på Vakten 7 
m.fl.  

 

 

§ 152 Månadsvis redovisning av inkomna meddelanden till stads-
byggnadsnämnden 2022 

 

 

§ 153 Månadsvis redovisning av stadsbyggnadsnämndens delegations-
beslut 2022 
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§ 154 Information från Bygglovavdelningen 
 

 

§ 155 Tillsynsplan, stadsbyggnadskontoret 
 

 

§ 156 DRÄTTINGE 9:1  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

 

 

§ 157 FINGALSTORP 1:4  
Förhandsbesked för nybyggnad av lagerbyggnad 

 

 

§ 158 LEKERYD 3:11  
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus 

 

 

§ 159 RIDDERSBERG 1:18 (RIDDERSBERGS SÄTERI 1)  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

 

 

§ 160 SKÄRSTADS-TOLARP 1:3  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

 

 

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

 

 

§ 162 AVLÖSA 4:2  
Bygglov för nybyggnad av garage 

 

 

§ 163 BANKERYD 4:3 (STATIONSGATAN 21)  
Bygglov för nybyggnad av garage 

 

 

§ 164 BANKERYDS-TORP 1:392  
Bygglov för uppförande av murar 

 

 

§ 165 FLAHULT 2:227 (Markusgatan 4)  
Utvändig ändring samt tillbyggnad av enbostadshus (höjning av tak) 

 

 

§ 166 HAKARPS-FAGERSLÄTT 1:142 (SMEDSTORPSGATAN 18) 
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (Uterum) 

 

 

§ 167 HYLTENA 1:74 (HYLTENA SJÖBO 3)  
Bygglov för nybyggnad av tre enbostadshus 

 

 

§ 168 HÄLJARYD 1:160 (CENTRUMVÄGEN 29)  
Bygglov för utvändig ändring, tillbyggnad och ändrad användning 
av flerfamiljshus till förskola samt uppförande av parkeringsplatser 

 

 

§ 169 VÄSTRABY 2:31  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

 

 

§ 170 MAD 1:22  
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt installation av 
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eldstad 

§ 171 OBELISKEN 23 (ÅSENVÄGEN 90)  
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt installation av 
eldstad 

 

 

 

 

§ 172 SOLHÄLL 20 (SOLHÄLLSVÄGEN 34)  
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (balkong) och fasadänd-
ring 

 

 

§ 173 STORA ÅSA 4:3  
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage 

 

 

§ 174 TUNNERSTAD 26:12  
Bygglov för nybyggnad av fritidshus och förrådsbyggnad 

 

 

§ 175 UNGKARLEN 17 (SOLVÄGEN 13)  
Bygglov för tillbyggnad av flerfamiljshus (inglasade balkonger) 

 

 

§ 176 VALUTAN 12 (KOMPANIGATAN 70)  
Bygglov för tillbyggnad av affärs- och kontorshus samt rivning av 
befintligt skärmtak 

 

 

§ 177 ÖSTER 1:8  
Bygglov för tillbyggnad av restaurang (uteservering) 

 

 

§ 178 VIVAN 10  
Olovlig åtgärd tillbyggnad av förråd 

 

 

§ 179 NORRAHAMMARS-ULVSTORP 1:7 (ANNELUNDSVÄGEN 10) 
Olovlig åtgärd startat utan startbesked 

 

 

§ 180 SÖMNADEN 6 (GRÄNNAVÄGEN 24C)  
Bygglov för fasadändring av industribyggnad 

 

 

§ 181 VÄSTERLANDET 2 (SMÖRBLOMSTIGEN 12)  
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt installation av 
eldstad 

 

 

§ 182 Redovisning av ej tidigare anmälda förrättningar 
 

 

§ 183 Övriga ärenden 
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§ 138  
 
Protokollets justering 
 

Protokollet justeras tisdagen den 12 april klockan 14:00 av Anders  
Samuelsson (C) och Ann-Marie Dahl (KD). 
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§ 139  
 
Information från räddningstjänsten 
 

Sammanträdespunkten utgår då ingen information från räddningstjänsten  
föreligger. 
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§ 140  
 
Investeringsplan VIP 2023-2027, räddningstjänsten 
Stbn/2022:32   041  

Sammanfattning 
Räddningstjänstens förslag till investeringsplan 2023-2027 är i stort framtaget 
med förvaltningens fordonsplan som grund och avser till största delen reinve-
steringar av fordon och övrig utrustning. Några investeringar är mer av en-
gångskaraktär och beror på förändrade förutsättningar som påverkar räddnings-
tjänstens verksamhet.  
Tillsammans med Tekniska kontoret har Räddningstjänsten tagit fram kalkyler 
för framtida investeringar vilket avser byggnationen av nya brandstationen på 
söder 2027.Beräknade kapitalkostnader för föreslagen investeringsplan visar på 
en stor ökning under perioden. Från år 2023 kommer kompensation att vara 
nödvändig för att inte ökade kapitalkostnader ska påverka utrymmet för den 
olycksförebyggande och operativa verksamheten negativt.  

 

Beslutsunderlag 
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2022-03-29 
Bilaga, räddningstjänstens förslag till investeringsplan 2023-2027 
 

Förvaltnings förslag 
Räddningstjänstens förslag till beslut: 

 Förslag till investeringsplan 2023-2027 godkänns 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-04-07  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Förslag till investeringsplan 2023-2027 godkänns 

 
Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna deltar inte  
i beslutet. 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsens diarium 
Stadskontorets ekonomiavdelning 
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§ 141  
 
Information från sbk stab 
 

Stadsarkitekt Bengt Mattias Carlsson informerar om arbetet med det arkitektur-
politiska programmet. 
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§ 142  
 
Investeringsplan VIP 2023-2027, stadsbyggnadskontoret 
Stbn/2022:31   041  

Sammanfattning 
Stadsbyggnadskontorets förslag till investeringsplan 2023-2027 är framtaget 
med beslutad Verksamhets- och investeringsplan (VIP) 2022-2024 som grund. 
I investeringsplanen för 2022 uppgår investeringsnivån till 1 164 mnkr för den 
skattefinansierade verksamheten. Stadsbyggnadskontorets budget, innan om-
budgeteringar från kommunstyrelsen för större infrastrukturprojekt, uppgick till 
70,4 mnkr.  

Kommunfullmäktige har sedan tidigare beslutat om ramanslag för verksamhe-
ten gator och vägar som stadsbyggnadskontoret sedan kan fördela på projekt-
nivå mellan trafik- och gatumiljö, stadsmiljö och belysning och kollektivtrafi-
kåtgärder. Sedan tidigare finns även ramanslag för gång- och cykelvägsutbygg-
nader. Fördelningen av ramanslag hanteras i förvaltningens internbudget. 
 
Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2022-03-29 
Bilaga 1, Förslag till investeringsplan 2023-2027 
Bilaga 2, Investeringar 2023-2027 

Förvaltnings förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Förslag till investeringsplan 2023-2027 för stadsbyggnadskontoret  
godkänns. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-04-07  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till  
förvaltningens förslag. 

Protokollsanteckning 
Miljöpartiet lämnar nedanstående protokollsanteckning 

3011 Jordbrovägen – En betydande sträcka av vägen behöver höjas upp för att 
motverka ev risk för översvämning som skulle kunna stänga infarten till cen-
trala Jönköping under kortare eller längre tid.  
3012 Oxhagsgatan – ändra slutet av förste mening till ”byggas om” 
3957 Gränna, södra infart – Ambitionen med åtgärd bör förtydligas genom 
”Den nya infartsvägen är avsedd att förbättra trafiksituationen i centrala de-
larna av Gränna….” 
3959 Gång- och cykelåtgärder (Ramanslag) – Trots upprepade påstötningar 
saknar Miljöpartiet ännu en gång specifika referens till åtgärder för att förbättra 
dagens säkerhetssituation som uppstår mellan fotgängare och snabba cyklister 
samt in- och utkörande fordon från olika parkeringsgarage/platser längs norra 
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sidan av Södra Strandgatan mellan dagens Hovrätt och Vindbron. 
Nytt Vinterbelysning – Miljöpartiet har följt den internationell ’Dark Sky’ rö-
relsens kampanj mot ljusförorening och har därför svårt att stödja permanent 
monterad belysning som har möjlighet till färgväxling. Detta p g a belysning-
ens alvarlig negativa effekter för nattaktiva varelser och deras stor betydelse 
för den redan hotat biologiska mångfalden.  
397022 John Bauergatans förlängning – Miljöpartiet motsätter sig projektet 
p g a den avskärmande effekt den har för bekväm utnyttjande av Bauserparken. 
397039 Förlängning av Barnhemsgatan – Texten väcker två frågor. 1. Behov 
av åtgärden för etablering av en ny brandstation kommer plötsligt i nytt ljus när 
en tillfällig etablering nära TTC nu diskuteras i samband med en sanering av 
Axamo övningsplats; och 2. Det bör klargöras att medan inga medel finns för 
marklösen eller inlösen av befintliga verksamheter i Stadsbyggnadsnämndens 
investeringsplan för Barnhemsgatans förlängning täcks dessa kostnader av tek-
niska kontorets investeringsplan för 2023-2027. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Förslag till investeringsplan 2023-2027 för stadsbyggnadskontoret  

godkänns. 
 
Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna deltar inte i  
beslutet. 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen, stadskontoret 
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§ 143  
 
Kulturstrategi & Kulturplan för Jönköpings kommun 
Stbn/2022:130   890  

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen har sedan hösten/vintern 2021 arbetat med en 
kulturstrategi och kulturplan för hela kommunen som ett led i att uppnå Vision 
2030. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att skicka ut förslaget på remiss. 
 
Stadsbyggnadskontoret anser att strategi och plan är välformulerade och har en 
hög ambition, ett brett helhetsgrepp. Av 8 verksamhetsområden är det två som 
primärt berör stadsbyggnadsbyggnadsområdet, de två områdena Bild & form 
samt Gestaltad livsmiljö. I pågående arbete med kommunens arkitekturstrategi 
förs en kontinuerlig dialog om konsten och arkitekturen i det offentliga rum-
met, vilket kommer att arbetas in i kommunens arkitekturstrategi. Vi föreslår 
därför en justering av den tredje prioriteringen 2022-2026, under Gestaltad 
livsmiljö i enlighet med Ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kulturstrategi & Kulturplan för Jönköpings kommun 2022-2026,  
remissversion  
Tjänsteskrivelse 2022-03-29 

Förvaltnings förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2022-03-29 utgör  
stadsbyggnadsnämndens svar på remissen 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-04-07  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2022-03-29 utgör  

stadsbyggnadsnämndens svar på remissen 

 

Beslutet expedieras till: 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
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§ 144  
 
Information från avdelningen för översiktlig planering 
 

Sammanträdespunkten utgår så ingen information från översiktlig planering  
föreligger. 
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§ 145  
 
Information från utvecklings- och trafikavdelningen 
 

Sammanträdespunkten utgår då ingen information från utvecklings- och  
trafikavdelningen föreligger. 
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§ 146  
 
Information från planavdelningen 
 

Sammanträdespunkten utgår då ingen information från planavdelningen  
föreligger. 
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§ 147  
 
Motion om att ompröva placering av ny förskola och F-6 skola i 
Skeppsbrons östra etapp, remiss 
Stbn/2021:441   210  

Sammanfattning 
Behovet av en förskola och F-6skola uppkommer när östra Skeppsbron är ut-
byggt och behovet blir ännu större när även övriga delar öster om Munksjön är 
utbyggda. 
Att placera skolan på en annan plats i närområdet är än så länge svårt att be-
döma utifrån definitionen ” risk för dålig lukt är marginell” då det är helt bero-
ende av vilka åtgärder man beslutar att göra på Simsholmen. Om otillräckligt 
med åtgärder görs på Simsholmen för att integrera reningsverket i stadsmiljön 
kommer det inte bara påverka skolans placering utan också andra verksamheter 
och bostäder.  Det är därför av yttersta vikt att angripa det faktiska problemet, 
åtgärder på Simsholmen. 
 
För att ge en slutlig bedömning av vilken som är den bästa placeringen i när-
området utifrån luktproblematiken bör man invänta den utredning runt åtgärder 
som pågår och beslut om att åtgärder ska vidtas. Med det underlaget kommer 
man högst troligt ha eliminerat lukt ytterligare på befintlig placering och 
kanske även ha fler alternativa placeringar i närområdet där risk för dålig lukt 
är marginell eller obefintlig lukt.   

Utifrån de förutsättningar som vi vet idag så är planerad tomt den placering 
som är bästa placeringen i närområdet utifrån lämplighetsfaktorer såsom upp-
tagningsområde, närhetsprinciper samt säkra gångstråk och närhet till parkom-
råden. Med dagens kännedom om de åtgärder som är planerade på Simshol-
men, så är den nuvarande placeringen även den bästa för att säkra att risk för 
dålig lukt blir marginell och att inga andra riskfrågor påverkar lokaliseringen. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-28 
Motion om att ompröva placering av ny förskola och F-6 skola i Skeppsbrons 
östra etapp, daterad 2021-11-09 

Förvaltnings förslag 
Förslag till kommunstyrelsen  

 Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse utgör underlag för stadsbygg-
nadsnämndens yttrande på remitterad motion 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-04-07  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till  
förvaltningens förslag. 
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Sverigedemokraterna instämmer i Anders Samuelssons yrkande. 

Protokollsanteckning 
Gabriella Lönn (KD) lämnar nedanstående protokollsanteckning. 

Kristdemokraterna och Moderaterna ställer sig bakom förvaltningens förslag 
till beslut. Innehållet i tjänsteskrivelsen baseras på den information som finns 
tillgänglig just nu. Vi anser dock fortfarande att det är problematiskt att placera 
en skola där det finns risk för luktproblem. Barnen förtjänar en god utemiljö 
och vi behöver fortsätta överväga alternativ placering av skolan för att säker-
ställa detta. Vi avser att återkomma i frågan när ärendet tas upp i kommunsty-
relsen och kommunfullmäktige.  

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse utgör underlag för stadsbygg-

nadsnämndens yttrande på remitterad motion 

Beslutet expedieras till: 
kommunstyrelsen 
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§ 148  
 
Medborgarförslag om att inte bygga fler offentliga byggnader runt 
Munksjön 
Stbn/2022:73   220  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har fått ett medborgarförslag där kommunen föreslås att 
inte bygga offentliga/statliga byggnader på de bästa sjönära platserna runt 
Munksjön. 
 
Omvandlingen till så kallad blandstad (innehåller  både bostäder och verksam-
heter) kring Munksjön är en del av ett brett övergripande arbete som startade 
2001 och som sedan bl.a. har utmynnat i en fördjupad översiktsplan – 
”Ramprogram Södra Munksjön” I denna handling beskrivs inriktningen för hur 
området ska omvandlas till en blandstad. 
Blandstad innefattar även offentlig service vilket kan vara motorn vid en om-
vandling. Då omvandling genomförs ska en viss mängd verksamheter inrym-
mas, alla verksamheter kan inte förläggas enbart i bottenvåning utan vissa 
verksamheter kräver att ett helt kvarter eller del av ett kvarter tas i anspråk, 
men detta är positivt för variationen inom ett område. De som äger fastigheter 
har olika intressen och det gör att utvecklingen även påverkas av vad fastig-
hetsägaren har för utvecklingsbehov och vilka synergieffekter som uppnås ge-
nom att verksamheter ligger samlade.  
 
Så kallade levande bottenvåningar går inte att få överallt, därför försöker man 
samla verksamheter till vissa stråk och i andra lägen förbereder man genom 
t.ex. högre takhöjd i bostäder, så att det på sikt ska vara möjligt att omvandla 
till verksamheter. Kring Munksjön kommer det även fortsättningsvis, i enlighet 
med ramprogrammet, att finnas en blandning av offentliga verksamheter och 
privata kvarter en blandstad som innehåller både bostäder och verksamheter.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-03-28 
Medborgarförslag om att inte bygga fler offentliga byggnader runt Munksjön  

Förvaltnings förslag 
Förvaltningens förslag till beslut: 

 Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-28 lämnas som svar på medborgar-
förslaget 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-04-07  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till  
förvaltningens förslag. 
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Protokollsanteckning 
Miljöpartiet lämnar nedanstående protokollsanteckning. 

Miljöpartiet bifalla Stadsbyggnadskontorets svar på medborgarförslag, men ef-
ter ett par olyckliga beslut de senaste åren där Stadsbyggnadsnämnden har an-
tagit Detaljplaner samt beviljat bygglov för olika bebyggelse som innehåll lo-
kaler med både teknisk utrustning och där personer kan vistas under det av 
Kommunfullmäktige antagen höjdriktlinjen, vill Miljöpartiet ännu en gång på-
minna både förvaltningen och Nämnden om kommunfullmäktiges beslut för en 
minst bygghöjd på 90,3 m ö h enligt RH2000 för ALL nybyggnation runt 
Munksjön. Detta för att minimera risker för framtida översvämning. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-28 lämnas som svar på medborgarför-

slaget 

 

Beslutet expedieras till: 
Camilla Edberg och kommunstyrelsen 
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§ 149  
 
Ansökan om planbesked för fastigheten Tahe 1:129 (f d Tahe 1:66) 
Beslut om planbesked 
Stbn/2021:452   214  

Sammanfattning 
Ansökan om planbesked har inkommit till Stadsbyggnadskontoret 2021-11-22 
där sökanden önskar möjliggöra etablering av verksamheter (logistik) inom del 
av fastigheten Tahe 1:129 öster om Taberg enligt planprogram för Målö ängar 
och Målön (delområde 15).  

Planprogrammets godkännande anses vara likställt med beslut om positivt 
planbesked varför planarbete för ansökt område kan påbörjas efter enbart be-
slut via tjänsteskrivelse i stadsbyggnadsnämnden. Planområdet kan komma att 
omfatta ett större område än vad ansökan avser och kan förutom gatumark och 
naturmark även komma att omfatta planläggning för kvartersmark även inom 
andra fastigheter i enlighet med planprogrammet. Avgränsningen görs under 
kommande planarbete. 

Detaljplanen bedöms få laga kraft 2 år efter det att ett detaljplanearbete startats, 
under förutsättning att den inte överklagas. Tidplanen för ärendet kommer att 
styras i förhållande till andra projekt inom kommunen.  
 
Detaljplanen bedöms kunna påbörjas 2025.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-30 
Planprogram 2022-01-12 
Länk till planprogrammet 
 

Förvaltnings förslag 
– Positivt planbesked har givits i och med godkännande av planprogrammet 

och planarbete för delområde 15 inom del av Tahe 1:129 kan startas under 
2025 

– Planavdelningen ges i uppdrag en planmässigt pröva etapp 2 av Målöns 
verksamhetsområde (rödmarkerad etapp 2 på programkartan) genom detalj-
planeläggning 

 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-04-07  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till  
förvaltningens förslag. 
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Stadsbyggnadsnämndens beslut 
– Positivt planbesked har givits i och med godkännande av planprogrammet 

och planarbete för delområde 15 inom del av Tahe 1:129 kan startas under 
2025 

– Planavdelningen ges i uppdrag en planmässigt pröva etapp 2 av Målöns 
verksamhetsområde (rödmarkerad etapp 2 på programkartan) genom detalj-
planeläggning 

 
Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet. 
 

Reservationer 
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet med nedanstående motivering. 

Miljöpartiet förstår inte riktigt hur ärenderubriken ”Ansökan om planbesked” 
hänger ihop med förslag till beslut i tjänsteskrivelse och om det är förenligt 
med påstående i ärendebeskrivning att ”Positiv planbesked har givits”.  
Ansökan om planbesked för fastighet Tahe 1:129 (delområde 15) har inlämnats 
för att möjliggöra etablering av logistiska verksamheter öster om Taberg inom 
ett större område som omfattas av planprogram för Målö ängar och Målön.  
Miljöpartiet har tidigare motsatt sig en utvidgning av område 15 på mark som 
anses av naturvärde för att tillmötesgå ett särskilt företag. Vidare bedöma Mil-
jöpartiet att Nämnden slira på beslutsmening i ärendebeskrivning genom att på-
stå den tidigare beslut om ’Planprogram’ för Målön m fl’ ska även ses som be-
viljande av ett efterföljande planbesked.  
Miljöpartiet RESERVERA sig därför mot stadsbyggnadsnämndens beslut att 
bevilja ett positivt planbesked för fastighet Tahe 1:129. 

Beslutet expedieras till: 
sökande 
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§ 150  
 
Ansökan om planbesked för Utkastet 3 Beslut om planbesked 
Stbn/2021:510   214  

Sammanfattning 
Ansökan om planbesked har inkommit till Stadsbyggnadskontoret 2021-12-28 
gällande omvandling från verksamheter till bostäder på fastigheten Utkastet 3. 

Stadsbyggnadskontoret anser att det kan vara lämpligt och föreslår att ge posi-
tivt planbesked för att pröva detta i en detaljplaneläggning. Riskfrågor och olä-
genheter måste utredas i ett tidigt skede för att bedöma områdets lämplighet. 

Detaljplanen bedöms få laga kraft cirka 2 år efter det att ett detaljplanearbete 
startats, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplanen för ärendet kom-
mer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen.  

Planstart bör invänta upprättande av de kommunala utredningar som ska ge-
nomföras i samband med ansökan om förnyat tillstånd för Huskvarna renings-
verk. Detaljplanen bedöms tidigast kunna påbörjas 2027-2029.  

Avtal skall skrivas som reglerar kommande plankostnader, vilka exploatören 
skall bekosta.  

Beslutsunderlag 
Underlag för planbesked, 2022-03-30 
Tjänsteskrivelse, 2022-03-30 

Förvaltnings förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Positivt planbesked lämnas för fastigheten Utkastet 3 
 Planavdelningen ges i uppdrag att planmässigt pröva ärendet genom de-

taljplaneläggning 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-04-07  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till  
förvaltningens förslag. 

Protokollsanteckning 
Jan Sidenvall (L) lämnar nedanstående protokollsanteckning. 

Förvaltningens förslag till vad som behöver utredas är bra, men vi kunde ju 
vänta några år, men jag förstår den underförstådda motiveringen varför ärendet 
behöver komma upp nu!  
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Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Positivt planbesked lämnas för fastigheten Utkastet 3 
 Planavdelningen ges i uppdrag att planmässigt pröva ärendet genom de-

taljplaneläggning 

Reservationer 
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet med nedanstående motivering. 

Miljöpartiet notera att stadsbyggnadskontoret föreslår ett positivt planbesked 
för att sökande kan omvandla hela det utmärkta planområdet till bostadsända-
mål. Området idag är detaljplanelagt för och består i stort sett av verksamheter. 
Miljöpartiets anser att Nämndens återkommande beslut att stadsplaneringsmäs-
sig förvandla det ena befintligt verksamhetsområde efter den andra till bostäder 
innebär minst tre saker: 
dels att kommunens uttalade ambition om en blandstad motverkas,  
att ersättningsplats för utflyttade verksamheter hamnar allt längre utanför sta-
den med ökade pendling och pendlingsavstånd som följd, samt  
att kommunens högljudda ambition för en hållbar utveckling av kommunen 
motverkas alltmer. 
Miljöpartiet RESERVERA sig därför mot Stadsbyggnadsnämndens beslut att 
ge ett positivt planbesked för fastigheten Utkastet 3 utan en större diskussion 
eller analys av de strategiska och hållbarhets konsekvenserna. 

 

Beslutet expedieras till: 
Sökande 
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§ 151  
 
Detaljplan för centrumverksamhet och gymnasium på  Vakten 7 
m.fl. Beslut om antagande 
Stbn/2015:269   214  

Sammanfattning 
Från att ha varit ett externt kontor- och verksamhetsområde har Batterigatan i 
södra A6 påbörjat en omvandling där mer publika funktioner som gymnasie-
skola och öppenvård i form av gynmottagning har etablerats med tillfälligt 
bygglov. Huvudsyftet med denna detaljplan är att pröva möjligheten för tillfäl-
liga verksamheter längs Batterigatan att kunna vara kvar på platsen, men också 
pröva lämpligheten för ny byggnation. 

Detaljplanen prövar en kombinerad användning av centrumverksamhet och 
skola/ utbildning i form av gymnasium, högskoleverksamhet eller forskning. 
Inom centrum ingår många olika användningar till exempel butiker, restau-
ranger, kontor, gym, bank, apotek, hantverk och annan service. Även lättare 
former av vård ingår såsom vårdcentral, ungdomsmottagning, sjukgymnastik, 
vaccinationsklinik eller personalhälsovård. Det kan även vara lokaler för fot-
vård, hudvård, massage eller tandvård.  

Planförslaget ger Batterigatan en ny karaktär med tätare och högre bebyggelse 
och förbättrade gångförbindelser med syfte att göra det trivsammare och lättare 
att röra sig i området utan bil. 

 

Beslutsunderlag 
Planbeskrivning 2022-03-30 
Plankarta 2022-03-30  
Granskningsutlåtande 2022-03-30 
Tjänsteskrivelse 2022-03-28 
 

Förvaltnings förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 
 

 Detaljplanen för Detaljplan för centrumverksamhet och gymnasium på 
Vakten 7 m.fl. daterad 2022-03-30, antas 

 Stadsbyggnadsnämnden finner, utifrån dagens kännedom av projektets 
omfattning, att genomförandet av detaljplanen inte kommer att medföra en 
betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap§11-18 miljöbal-
ken (1998:808) 
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STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-04-07  

Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till  
förvaltningens förslag. 

Christopher Stock (MP) yrkar att detaljplanen godkänns och skickas vidare till 
kommunfullmäktige för beslut. 

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

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Detaljplanen för Detaljplan för centrumverksamhet och gymnasium på 

Vakten 7 m.fl. daterad 2022-03-30, antas 
 Stadsbyggnadsnämnden finner, utifrån dagens kännedom av projektets 

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

Reservationer 
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet med nedanstående motivering. 

Miljöpartiet kan konstatera att Batterigatan är idag en populär omväg för trafi-
ken som vill undvika trängseln genom de mer centrala delar av Asecs köpcent-
rum.  
I samband med sin genomläsning av planhandlingar noterar Miljöpartiet fyra 
saker: 
att Planförslaget vill bl a möjliggöra förbättrade gångförbindelser (på Batteri-
gatan) med syfte att göra det trivsammare och lättare att röra sig i området; 
att redan dagens verksamheter orsaker en hel del in- och utkörande trafikrö-
relse; 
att elever från den befintlig utbildningsverksamhet fortfarande orsaker många 
vilda fotgängare passage över såväl Batterigatan som Bataljonsgatan trots rela-
tiv nya åtgärder från kommunens sida; och 
att granskningsutlåtanden göra bedömning att”gångbanan kan inrymmas inom 
nuvarande gatumark”; 
Miljöpartiet upplever dessutom att gatan idag inte sällan delvis blockeras av 
parkerade lastbilar eller deras släpp, att gatan saknas längsgående gångbanor 
särskild på dess norra sidan samt även någon utmärkt passage över gatan. 
Dessa brister innebär att oskyddade gångtrafikanter, särskild de som rör sig till 
och från samt mellan de befintliga verksamheter/byggnaderna längs gatan, ut-
setts dagligen för risk av påkörning från trafik.  
Miljöpartiet vill snarast se förbättringar för gångtrafikanter och svängande tra-
fik på Batterigatan och anser därför att säkrare möjligheter för gångtrafikanter 
bör krävas i samband med detaljplanens genomförandetexten.  
Miljöpartiet yrkade därför att detaljplanen bör enbart ’godkännas’ av Stads-
byggnadsnämnden så att frågan kan bli föremål för allmän debatt i samband 
med beslut om antagandet av detaljplan i självaste kommunfullmäktige. 
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Efter att Miljöpartiet förlorade omröstning RESERVERA sig Miljöpartiet mot 
Stadsbyggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen för fastighet Vakten 7 m fl 
vid Batterigatan på Asecsområde. 

Beslutet expedieras till: 
Sökande 
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§ 152  
 
Månadsvis redovisning av inkomna meddelanden till stadsbyggnads-
nämnden 2022 
Stbn/2022:12   000  

Beslutsunderlag 
Redovisning av inkomna meddelanden till stadsbyggnadsnämnden daterad 
2022-04-07 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-04-07  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att redovisning av  
inkomna meddelanden till stadsbyggnadsnämnden daterad 2022-04-07  
godkänns. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Redovisning av inkomna meddelanden till stadsbyggnadsnämnden  

daterad 2022-04-07 godkänns 
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§ 153  
 
Månadsvis redovisning av stadsbyggnadsnämndens delegations-     
beslut 2022 
Stbn/2022:13   000  

Beslutsunderlag 
Förteckning över stadsbyggnadsnämndens delegationsbeslut 2022-04-07 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-04-07  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att redovisning enligt 
Förteckning över stadsbyggnadsnämndens delegationsbeslut 2022-04-07 
godkänns 
 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Redovisning enligt Förteckning över stadsbyggnadsnämndens  
delegationsbeslut 2022-04-07 godkänns 
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§ 154  
 
Information från bygglovavdelningen 
 

Sammanträdespunkten utgår då ingen information från bygglovavdelningen  
föreligger. 
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§ 155  
 
Tillsynsplan, stadsbyggnadskontoret 
Stbn/2021:330   001  

Sammanfattning 
Ett dokument för Jönköpings kommun som beskriver tillsynsarbetet i stort samt 
går in i de olika ansvarsområdena och lägger planen för det kommande tillsyns-
arbetet genom bland annat prioriteringar. Tillsynsplanen behandlar den tillsyn 
och kontroll som Stadsbyggnadsnämnden har ansvar för enligt lagstiftningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-28 
Stadsbyggnadskontorets Tillsynsplan enligt Plan- och bygglagen, daterad 
2022-03-28 

Förvaltnings förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Stadsbyggnadskontorets Tillsynsplan enligt Plan- och bygglagen, date-
rad 2022-03-28, godkänns 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-04-07  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Stadsbyggnadskontorets Tillsynsplan enligt Plan- och bygglagen, 

daterad 2022-03-28, godkänns 
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§ 156  
 
DRÄTTINGE 9:1 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
BL 2022-000065     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Fastigheten är 
belägen i Drättinge, nordost om Kaxholmen och cirka 4,2 kilometer sydväst 
om Skärstads kyrka. Marken består främst av skogsmark och är kraftigt kupe-
rad. Fastigheten ligger cirka 200 meter från detaljplanerat område och i direkt 
anslutning till utpekat område inom utbyggnadsstrategin. Områden inom ut-
byggnadsstrategin ska främst exploateras genom planläggning.  
Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2022-03-10 att återremittera ärendet för syn 
på plats. 

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut är avslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2022-03-21 
Ärendebeskrivning    2022-03-21 
Översiktskarta    2022-02-10 
Remissvar     2022-02-26 
Remissvar     2022-02-25 
Yttrande     2022-02-25 
Yttrande     2022-02-25 
Yttrande     2022-02-25 
Yttrande     2022-02-25 
Remissvar     2022-02-23 
Remissvar     2022-02-21 
Remissvar     2022-02-21 
Sammanställning e-tjänst    2022-01-12 
Situationsplan/tomtkarta    2022-01-12 
Fotografi     2022-01-12 
Fotografi     2022-01-12 
Situationsplan/tomtkarta    2022-01-12 

Förvaltnings förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

 Debitering 8 694 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
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STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-04-07  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen positivt förhandsbe-
sked med nedanstående motivering. 

Denna byggnation innebär att befintligt ägd fastighet planeras att avstyckas och 
ge plats åt ytterligare en bostad. 
Stadsbyggnadsnämnden bedömer inte att ytterligare en bostad bakom befintlig 
fastighet påverkar framtida detaljplanering av området.  
Servitutsväg finns idag fram till aktuell fastighet och en annan fastighet som 
ligger bredvid. 
Platsen för byggnation är kuperad. Stadsbyggnadsnämnden bedömer dock att 
sökande genom sin entreprenör kunnat visa på att den kan bebyggas och upp-
fylla tillgänglighetskraven. En vägangöring fram till byggnaden bedöms kunna 
ske utan att vägen blir alltför brant. Genom ett anpassat suterränghus bedöms 
också att man klarar att förebygga jorderosion.   
Vatten och avlopp bedöms kunna lösas på olika sätt där huvudalternativet är 
sammankoppling med grannfastigheten och anslutning till kommunalt VA.   
Platsen bedöms därför sammantaget som lämplig för byggnation. 
Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget att ett positivt förhandsbesked i 
detta fall innebär en lämplig användning av markresurser. 
   
Bengt Regné instämmer för Moderaterna och Björn Andersson instämmer för 
Sverigedemokraterna i Anders Samuelssons yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Positivt förhandsbesked lämnas med motivering enligt ovanstående yr-

kande 
 Debitering 8 694 kr 

Reservationer 
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet med nedanstående motivering. 

Miljöpartiet noterade att stadsbyggnadskontoret i de utskickade handlingar fö-
reslog ett negativt förhandsbesked. Miljöpartiet framförda sin tillfredsställelse 
med detta till synes kloka rekommendation vid koalitionens gruppmöte innan 
Nämndens sammanträde. Partiet befara bl a ras- och skredrisk p g a områdets 
jordmån och den branta topografin på platsen.  
Efter en besiktning utfört av politiker och samtal med sökande utan Miljöparti-
ets närvara kom besiktningsgruppen dock fram till att trots alla svårigheter, ris-
ker och förhållanden på plats att ett positivt förhandsbesked skulle kunna ges.  
Miljöpartiet välja dock att stödja förvaltningens ursprungliga uppfattning och 
förslag till avslag. Partiet anser att Nämnden inte är konsekvent med sin be-
dömning av olika ansökningar på brant terräng och skapar därför prejudice-
rande problem framöver.  
Miljöpartiet RESERVERA sig därför mot Stadsbyggnadsnämndens beslut att 
ge ännu ett positivt förhandsbesked i ett mycket riskabel och tveksamt läge. 
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Giltighetstid 
Beslutet gäller i två år från den dag då förhandsbeskedet vunnit laga kraft och 
är bindande för stadsbyggnadsnämnden vid den kommande bygglovspröv-
ningen, om ansökan görs inom denna tid. 

Övriga upplysningar 
Åtgärden får laga kraft tidigast fyra veckor efter att beslutet har annonserats i  
Post- och Inrikes Tidningar.  
  
Ett beviljat förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän 
bygglov sökts och beviljats. I samband med ansökan om bygglov ska kontrollansvarig 
anges.  
  
När du fått ett positiv förhandsbesked måste du ha en dialog med bygglovavdelningen 
om byggnadens utformning, innan du söker bygglov. Byggnader utanför planlagt om-
råde ska till storlek och utformning anpassas till tomten, landskapsbilden och den tra-
ditionella lantliga miljön. Innan du tar fram ritningar till din ansökan om bygglov, ta 
kontakt med oss på bygglovavdelningen för att diskutera utformningen. Du kontaktar 
oss via www.jonkoping.se/bygglov, sökord: kontakta bygglovavdelningen. Skriv ditt 
diarienummer när du skriver din fråga. 
  
I samband med bygglovsansökan ska markplanering- och marksektionsritning  
redovisas. 
 
Tillstånd för enskild VA-anläggning ska sökas hos Miljö- och hälsoskyddskontoret.   
  
Om en ny fastighet ska bildas prövas läget för dess gränser av lantmäterimyndigheten 
i en lantmäteriförrättning. Ansökan om lantmäteriförrättning bör göras så snart som 
möjligt efter att förhandsbesked beviljats och beslutet har fått laga kraft, bifoga be-
slutshandlingarna inklusive karta till förrättningsansökan. 
  
För ny adress på landet tag kontakt med lantmäteriavdelningen, Helen Lerge 036-10 
52 94. 
  
Som sökanden har du skyldighet att begära om eventuell arkeologisk utredning hos 
Länsstyrelsen.  
 
Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2022-02-10 och beslut 
beräknas fattas 2022-04-07. Det innebär att handläggning sker inom lagstadgad 
period.   

Debitering 
8 694 kr 

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

Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
Grannar med erinran, fastighet Drättinge 8:2 
Grannar mer erinran, fastighet Drättinge 8:5 
Grannar med erinran, fastighet Drättinge 8:6  
  
Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
  
Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
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Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00 
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§ 157  
 
FINGALSTORP 1:4 Förhandsbesked för nybyggnad av lagerbygg-
nad 
BL 2022-000257     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av lagerbyggnad. Fastigheten är 
belägen i Fingalstorp, i höjd med trafikplats Vissmålen, cirka 3,3 kilometer 
väst om Ölmstads kyrka. Marken består främst av grus och har tidigare varit en 
uppställningsplats. Stadsbyggnadskontoret bedömer att positivt förhandsbesked 
kan lämnas får åtgärden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2022-03-09 
Ärendebeskrivning    2022-03-09  
Översiktskarta   2022-03-09 
Remissvar Räddningstjänsten  2022-03-15 
Remissvar     2022-02-27 
Epostbilaga Trafikverket   2022-02-25 
Remissvar     2022-02-19 
Remissvar     2022-02-19 
Remissvar     2022-02-19 
Remissvar     2022-02-19 
Remissvar Miljö   2022-02-16 
Karta     2022-02-03 
Ansökan     2022-02-03 
Karta     2022-02-03 
Karta     2022-02-03 
Översiktskarta    2022-03-09 

Förvaltnings förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-
skrivning 

 Debitering 8 694 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-04-07  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag 

Protokollsanteckning 
Christopher Stock (MP) lämnar nedanstående protokollsanteckning. 
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Miljöpartiet är inte i sig emot beslutet om ett positivt förhandsbesked även om 
pågående förhållanden på plats anses olämplig.  
Däremot vill Miljöpartiet inte att den nu i praktiken beviljade byggnad övergå 
till eller bli början till flera nya kommersiella verksamheter på platsen utan att 
frågan prövas via detaljplaneläggning.  

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-

skrivning 
 Debitering 8 694 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

 
Giltighetstid 
Beslutet gäller i två år från den dag då förhandsbeskedet vunnit laga kraft och 
är bindande för stadsbyggnadsnämnden vid den kommande bygglovspröv-
ningen, om ansökan görs inom denna tid. 
 
Övriga upplysningar 
Åtgärden får laga kraft tidigast fyra veckor efter att beslutet har annonserats i  
Post- och Inrikes Tidningar.  
  
Ett beviljat förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän 
bygglov sökts och beviljats. I samband med ansökan om bygglov ska kontrollansvarig 
anges.  
  
När du fått ett positiv förhandsbesked måste du ha en dialog med bygglovavdelningen 
om byggnadens utformning, innan du söker bygglov. Byggnader utanför planlagt om-
råde ska till storlek och utformning anpassas till tomten, landskapsbilden och den tra-
ditionella lantliga miljön. Innan du tar fram ritningar till din ansökan om bygglov, ta 
kontakt med oss på bygglovavdelningen för att diskutera utformningen. Du kontaktar 
oss via www.jonkoping.se/bygglov, sökord: kontakta bygglovavdelningen. Skriv ditt 
diarienummer när du skriver din fråga. 
  
I samband med bygglovsansökan ska markplanering- och marksektionsritning  
redovisas. 
 
I samband med bygglovsansökan ska en dagvattenutredning redovisas. 

Åtgärden kräver tillstånd från berörd väghållare avseende in- och utfart. Du 
som sökande har ansvar för att tillståndet finns innan åtgärden påbörjas. 

Tillstånd för enskild VA-anläggning ska sökas hos Miljö- och hälsoskyddskontoret.   
  
Om en ny fastighet ska bildas prövas läget för dess gränser av lantmäterimyndigheten 
i en lantmäteriförrättning. Ansökan om lantmäteriförrättning bör göras så snart som 
möjligt efter att förhandsbesked beviljats och beslutet har fått laga kraft, bifoga be-
slutshandlingarna inklusive karta till förrättningsansökan. 
  
För ny adress på landet tag kontakt med lantmäteriavdelningen, Helen Lerge 036-10 
52 94. 
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Som sökanden har du skyldighet att begära om eventuell arkeologisk utredning hos 
Länsstyrelsen.  
 
Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2022-02-03 och beslut 
fattades 2022-04-07. Det innebär att handläggning sker inom lagstadgad pe-
riod.  

Debitering 
8 694 kr  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
Grannar med erinran, fastighet Fingalstorp 1:5 
Grannar med erinran, fastighet Fingalstorp 1:7 
  
Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
  
Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
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Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00 
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§ 158  
 
LEKERYD 3:11 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus 
BL 2022-000323     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus. Fastigheten är be-
lägen sydost om Lekeryd, cirka 800 meter sydsydost om Lekeryds kyrka. På 
platsen idag står en mindre byggnad i form av ett äldre fritidshus. Trafikverket 
har framfört erinran avseende bullerfrågan. Enligt bullerutredning från 2011 
bedöms dagens krav på buller kunna uppfyllas. 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att förhandsbesked kan beviljas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2022-03-18 
Ärendebeskrivning    2022-03-18 
Översiktskarta    2022-03-18 
Bullerutredning Karta   2022-03-18 
Epostbilaga Inkommande e-post meddelande 2022-03-15 
Fotografi     2022-02-24 
Fotografi     2022-02-24 
Fotografi     2022-02-24 
Ansökan     2022-02-10 
Situationsplan/tomtkarta    2022-02-10 
Fotografi Höredavägen   2022-02-10 
Planritning     2022-02-10 
Sektion Storstuga   2022-02-10 
Sektion Kök+loft   2022-02-10 

Förvaltnings förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-
skrivning 

 Debitering 8 694 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-04-07  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Bengt Regné instämmer för Moderaterna i ordförandes yrkande. 
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Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-

skrivning 
 Debitering 8 694 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige  

 
Villkor 
Taket ska utformas i lantlig stil tex som sadeltak och förses med tegelröda 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. 

Giltighetstid 
Beslutet gäller i två år från den dag då förhandsbeskedet vunnit laga kraft och 
är bindande för stadsbyggnadsnämnden vid den kommande bygglovspröv-
ningen, om ansökan görs inom denna tid. 
 
Övriga upplysningar 
Åtgärden får laga kraft tidigast fyra veckor efter att beslutet har annonserats i  
Post- och Inrikes Tidningar.  
  
Ett beviljat förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän 
bygglov sökts och beviljats. I samband med ansökan om bygglov ska kontrollansvarig 
anges.  
  
När du fått ett positiv förhandsbesked måste du ha en dialog med bygglovavdelningen 
om byggnadens utformning, innan du söker bygglov. Byggnader utanför planlagt om-
råde ska till storlek och utformning anpassas till tomten, landskapsbilden och den tra-
ditionella lantliga miljön. Innan du tar fram ritningar till din ansökan om bygglov, ta 
kontakt med oss på bygglovavdelningen för att diskutera utformningen. Du kontaktar 
oss via www.jonkoping.se/bygglov, sökord: kontakta bygglovavdelningen. Skriv ditt 
diarienummer när du skriver din fråga. 
  
I samband med bygglovsansökan ska markplanering- och marksektionsritning redovi-
sas. 
   
Tillstånd för enskild VA-anläggning ska sökas hos Miljö- och hälsoskyddskontoret.   
  
Om en ny fastighet ska bildas prövas läget för dess gränser av lantmäterimyndigheten 
i en lantmäteriförrättning. Ansökan om lantmäteriförrättning bör göras så snart som 
möjligt efter att förhandsbesked beviljats och beslutet har fått laga kraft, bifoga be-
slutshandlingarna inklusive karta till förrättningsansökan. 
  
För ny adress på landet tag kontakt med lantmäteriavdelningen, Helen Lerge 036-10 
52 94. 
  
Som sökanden har du skyldighet att begära om eventuell arkeologisk utredning hos 
Länsstyrelsen.  
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Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2022-02-10 och beslut  
fattades 2022-04-07. Det innebär att handläggning sker inom lagstadgad  
period.  

Debitering 
8 694 kr. 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

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

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00 
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§ 159  
 
RIDDERSBERG 1:18 (RIDDERSBERGS SÄTERI 1) Förhands-   
besked för nybyggnad av enbostadshus 
BL 2022-000080     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Fastigheten är 
belägen i södra delen av Rogberga, cirka 500 meter väster om Rogberga kyrka. 
Området är utpekat som särskilt värdefullt kulturmiljöområde och det finns en 
tydlig herrgårdsstruktur på fastigheten. Huvudbyggnaden är uppförd 1861 och 
flyglarna uppfördes under 1700-talet. Restriktivitet mot och anpassningskrav 
för nytillkommande bebyggelse råder för området enligt kulturmiljöinvente-
ringen. Områdesbestämmelser med utökad bygglovplikt gäller för området. 
Marken som avses bebyggas betraktas som naturmark och inte privatiserad 
tomtmark. 

Föreslagen placering bedöms störa dessa kulturhistoriska värden och stads-
byggnadskontoret bedömer vid en samlad bedömning att förhandsbesked inte 
kan beviljas för åtgärden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2022-03-10 
Ärendebeskrivning    2022-03-10 
Översiktskarta    2022-03-10 
Sammanställning e-tjänst    2022-01-13 
Ortofoto     2022-01-13 

Förvaltnings förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

 Debitering 8 694 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-04-07  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att ärendet åter- 
remitteras för besiktning på plats. 

Bengt Regné instämmer för Moderaterna och Björn Andersson instämmer för 
Sverigedemokraterna i ordförandes yrkande. 

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

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

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00 
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§ 160  
 
SKÄRSTADS-TOLARP 1:3 Förhandsbesked för nybyggnad av      
enbostadshus 
BL 2022-000276     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Fastigheten är 
belägen i Tolarp, cirka 3,2 kilometer nordväst om Skärstads kyrka. Marken be-
står främst av betesmark och stenrösen. Platsen är idag inhägnad och upplevs 
användas till bete. Åtgärden bedöms därmed ha en negativ inverkan på de are-
ella näringarnas bedrivande.  

Stadsbyggnadskontoret bedömer att förhandsbesked inte kan beviljas för den 
föreslagna åtgärden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2022-03-09 
Ärendebeskrivning    2022-03-09 
Översiktskarta    2022-03-09 
Yttrande    2022-03-24 
Fotografi Betesmark   2022-02-24 
Fotografi     2022-02-24 
Övrigt     2022-02-23 
Situationsplan/tomtkarta    2022-02-06 
Ortofoto     2022-02-06 
Situationsplan/tomtkarta    2022-02-06 
Fotografi     2022-02-06 
Fotografi     2022-02-06 
Fotografi     2022-02-06 
Fotografi     2022-02-06 
Fotografi     2022-02-06 
Fotografi     2022-02-06 

Förvaltnings förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

 Debitering 8 694 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-04-07  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen på ett positivt för-
handsbesked med nedanstående motivering. 
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Gården Tolarp används idag delvis som en utbildningsenhet i småskaligt jord-
bruk. En omfattande restaurering av gamla betesmarker har gjorts som varit 
igenväxta av skog i flera årtionden. Den gamla kulturmiljön på gården har där-
med kunnat återställas. 
Ansökan avser ett generationsskifte där dottern som enda barnet ska bygga en 
bostad på gården.  
Den sökta platsen har varit skog fram till år 2008 då restaureringen där påbör-
jades. Platsen är idag betesmark men en av de mest steniga på fastigheten med 
mycket berg i dagen. Kvalitén på betesmarken här måste i detta läge därför be-
dömas som mycket lågt. Ett visst kulturvärde finns på platsen som är skapat ge-
nom den egna restaureringen men betydligt högre kulturvärde finns en bit ifrån 
denna plats. 
Den sökta platsen ligger i direkt anslutning till befintlig väg. Som infart till 
byggnationen kan en gammal befintlig skogsväg användas. Föreslagen byggna-
tion kommer att vara någorlunda nära och inom synhåll till övrig byggnation på 
fastigheten. 
Sammantaget är den valda platsen en av de mest lämpliga för byggnation med 
hänsyn tagen till brukningsenheten. Det är en av de mest steniga platserna och 
därmed sämst bete och innebär heller ingen avskärmning av annan betesmark 
eller behov av ny vägdragning.        
Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget att ett positivt förhandsbesked i 
detta fall innebär en lämplig användning av markresurser. 
 
Bengt Regné instämmer för Moderaterna i Anders Samuelssons yrkande. 
 
Björn Andersson yrkar för Sverigedemokraterna bifall till förvaltningens  
förslag. 
 
Christopher Stock instämmer för Miljöpartiet i Björn Anderssons yrkande. 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar 
enligt hans eget yrkande. 
 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ovanstå-
ende yrkande 

 Debitering 8 694 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

Reservationer 
Sverigedemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet 

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

Bebyggelsen ska utformas enligt traditionell lantlig stil som i volym och färg är 
väl anpassad till tomtplatsen och landskapsbilden. 
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Giltighetstid 
Beslutet gäller i två år från den dag då förhandsbeskedet vunnit laga kraft och 
är bindande för stadsbyggnadsnämnden vid den kommande bygglovspröv-
ningen, om ansökan görs inom denna tid. 
Övriga upplysningar 
Åtgärden får laga kraft tidigast fyra veckor efter att beslutet har annonserats i  
Post- och Inrikes Tidningar.  
  
Ett beviljat förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän 
bygglov sökts och beviljats. I samband med ansökan om bygglov ska kontrollansvarig 
anges.  
  
När du fått ett positiv förhandsbesked måste du ha en dialog med bygglovavdelningen 
om byggnadens utformning, innan du söker bygglov. Byggnader utanför planlagt om-
råde ska till storlek och utformning anpassas till tomten, landskapsbilden och den tra-
ditionella lantliga miljön. Innan du tar fram ritningar till din ansökan om bygglov, ta 
kontakt med oss på bygglovavdelningen för att diskutera utformningen. Du kontaktar 
oss via www.jonkoping.se/bygglov, sökord: kontakta bygglovavdelningen. Skriv ditt 
diarienummer när du skriver din fråga. 
  
I samband med bygglovsansökan ska markplanering- och marksektionsritning redovi-
sas. 
  
Tillstånd för enskild VA-anläggning ska sökas hos Miljö- och hälsoskyddskontoret.   
  
Om en ny fastighet ska bildas prövas läget för dess gränser av lantmäterimyndigheten 
i en lantmäteriförrättning. Ansökan om lantmäteriförrättning bör göras så snart som 
möjligt efter att förhandsbesked beviljats och beslutet har fått laga kraft, bifoga be-
slutshandlingarna inklusive karta till förrättningsansökan. 
  
För ny adress på landet tag kontakt med lantmäteriavdelningen, Helen Lerge 036-10 
52 94. 
  
Som sökanden har du skyldighet att begära om eventuell arkeologisk utredning hos 
Länsstyrelsen.  
 
Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2022-02-24 och beslut 
fattades 2022-04-07. Det innebär att handläggning sker inom lagstadgad  
period.  

Debitering 
8 694 kr. 

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

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

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00 
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§ 161  
 
SVINERYD 1:1 Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus 
BL 2022-000007     

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

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2022-03-09 
Ärendebeskrivning    2022-03-09 
Översiktskarta   2022-03-09 
Yttrande    2022-03-23 
Situationsplan/tomtkarta    2022-02-21 
Sammanställning e-tjänst    2022-01-03 
Översiktskarta    2022-03-09 

Förvaltnings förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

 Debitering 8 694 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-04-07  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att ärendet åter- 
remitteras för besiktning på plats. 

Bengt Regné instämmer för Moderaterna och Björn Andersson instämmer för 
Sverigedemokraterna i ordförandes yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ärendet återremitteras för besiktning på plats 

 
Jäv 
Tomas Arvidsson anmäler jäv. 
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Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00 
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§ 162  
 
AVLÖSA 4:2 Bygglov för nybyggnad av garage 
BL 2021-000492     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om bygglov för nybyggnad av garage om ca 92 m² 
BTA (bruttoarea).  

Byggnaden tar hänsyn till landskapsbilden och kulturvärdena på platsen och bi-
drar till en god helhet (2 kap 6 § plan- och bygglagen (2014:477)). Stadsbygg-
nadskontoret föreslår att ansökan beviljas. 

Beslutsunderlag 
Ärendebeskrivning   2022-03-24 
Tjänsteskrivelse  2022-03-24 
Översiktskarta  2022-03-24 
Situationsplan/tomtkarta   2021-03-05 
Plan- och fasadritningar   2021-03-05 
Sammanställning e-tjänst   2021-03-05 
Remissvar    2022-02-15 

Förvaltnings förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-04-07  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till  
förvaltningens förslag. 

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

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

Övriga upplysningar 
Åtgärden som bygglovsansökan avser får påbörjas tidigast fyra veckor efter att 
beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Om åtgärden påbörjas efter 
dessa fyra veckor har gått men innan lovbeslutet har fått laga kraft sker det på 
egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det överklagas. 
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Åtgärden får inte påbörjas innan stadsbyggnadsnämnden har lämnat ett startbe-
sked. Innan du får startbesked och kan börja bygga krävs en teknisk handlägg-
ning. Kontakta byggnadsinspektör via e-tjänsten Meddelande till handläggare 
(https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-MEDD). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Debitering 
Debitering har hanterats i samband med tidigare handläggning 

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

Kontrollansvarig  

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

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00 
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§ 163  
 
BANKERYD 4:3 (STATIONSGATAN 21) Bygglov för nybyggnad 
av garage 
BL 2022-000366     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om nybyggnad av garage om 77,0 m² BTA (bruttoa-
rea). Syftet med garaget är att hyra ut det till företagare med behov av garage-
plats för firmabilar. Byggnaden kommer inredas med WC och mindre pentry 
men är ej avsett som stadigvarande arbetsplats. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2022-03-28 
Ärendebeskrivning    2022-03-28 
Översiktskarta   2022-03-28 
Remissvar Räddningstjänsten  2022-03-17 
Remissvar Miljö- och hälsoskyddskontoret 2022-02-25 
Sammanställning e-tjänst    2022-02-15 
Situationsplan/tomtkarta    2022-02-15 
Plan- och sektionsritning perspektiv  2022-02-15 
Fasadritning     2022-02-15 
Remissvar Trafikverket   2022-03-23 

Förvaltnings förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 9 181 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-04-07  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till  
förvaltningens förslag. 

Bengt Regné instämmer för Moderaterna och Björn Andersson instämmer för 
Sverigedemokraterna i ordförandes yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 9 181 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

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

Åtgärden får inte påbörjas innan stadsbyggnadsnämnden har lämnat ett 
startbesked.   

Innan du får startbesked och kan börja bygga krävs en teknisk handläggning.  
Kontakta byggnadsinspektör via e-tjänsten Meddelande till handläggare 
(https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-MEDD). Om en åtgärd påbörjas utan 
startbesked eller byggnadsverket börjar nyttjas utan slutbesked, tar 
Stadsbyggnadsnämnden ut en byggsanktionsavgift (en byggsanktionsavgift kan 
uppgå till betydande belopp).   

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

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

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

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2022-02-15 och beslut 
fattades 2022-04-07. Det innebär att handläggning skett inom lagstadgad  
period.  

Debitering 
9 181 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige.  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00 
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§ 164  
 
BANKERYDS-TORP 1:392 Bygglov för uppförande av murar 
BL 2022-000079     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om uppförande av 7 st stödmurar.  

Totalt omfattar ansökan 185,5 löpmeter mur som överskrider 1,0 m höjd. 
Stadsbyggnadskontorets bygglovavdelning bedömer att murarna inte är väl an-
passade till stads- och landskapsbilden.  

Murarna C och D är redan uppförda och ärendet gäller därför också beslut om 
sanktionsavgift för att ha påbörjat den ansökta åtgärden utan bygglov och start-
besked. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse uppdaterad  2022-04-05 
Översiktskarta   2022-03-14 
Sammanställning e-tjänst    2022-02-03 
Sammanställning e-tjänst    2022-01-13 
Situationsplan/tomtkarta    2022-01-13 
Sektionsritning    2022-01-13 
Sektionsritning    2022-01-13 
Sektionsritning    2022-01-13 
Sektionsritning    2022-01-13 
Ärendebeskrivning uppdaterad  2022-04-05 
Guide för beräkning av sanktionsavgifter – PBL 2022-04-04 
Yttrande från sökande   2022-04-01 
Yttrande från sökande   2022-04-06 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Med stöd av PBL 11 kap. 51-57 §§ samt PBF 9 kap. påföres fastighets-
ägare Bostadsrättsförening Hästhagen i Jönköping (769639-0314) en 
byggsanktionsavgift med totalt 34 148 kr. 

 Debitering utöver sanktionsavgift 2 318 kr – taxan är beslutad av kom-
munfullmäktige. 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-04-07  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att bygglov beviljas med nedan- 
stående motivering. 
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Ansökan avser bygglov för uppförande av murar. 
Stadsbyggnadsnämnden bedömer att de murar som uppförs stämmer överens 
med detaljplanens syfte och att avvikelsen sammantaget kan ses som en liten 
avvikelse. 
Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget att bygglov kan beviljas för den 
sökta åtgärden. 
Samt att sanktionsavgift utdöms enligt förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Med stöd av PBL 11 kap. 51-57 §§ samt PBF 9 kap. påföres fastighets-

ägare Bostadsrättsförening Hästhagen i Jönköping (769639-0314) en 
byggsanktionsavgift med totalt 34 148 kr. 

 Debitering utöver sanktionsavgift 4 636 kr – taxan är beslutad av kom-
munfullmäktige. 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ovanstående yr-
kande 

 
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 
En kontrollansvarig med lägst behörighetsnivå ”N” behöver genomföra åtgär-
den. Stadsbyggnadsnämnden har godkänt byggherrens förslag till kontrollan-
svarig. 
Kontrollansvarig är: Anders Sundh, Jägaregatan 4, 702 17 Örebro 
 
Byggherren ansvarar för att åtgärden följer kraven i plan- och bygglagstift-
ningen. 
Åtgärden får inte påbörjas innan stadsbyggnadsnämnden har lämnat ett startbe-
sked.  

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

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

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

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

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2022-02-03 och beslut 
fattades 2022-04-07. Det innebär att handläggning skett inom lagstadgad  
period.  

Debitering 
4 636 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige.  

Debitering enligt taxan är utöver det beslutade sanktionsbeloppet om 34 148 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 
Kontrollansvarig 
  
Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
  
Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
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Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00 
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§ 165  
 
FLAHULT 2:227 (Markusgatan 4) Utvändig ändring samt tillbygg-
nad av enbostadshus (höjning av tak) 
STBN 2018-002855     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om utvändig ändring där enbostadshuset putsas och får 
ny takbeläggning. Ansökan innefattar är en höjning av takkonstruktionen på det 
vidbyggda garaget som är en volymökning och att betrakta som en tillbyggnad. 

Ärendet avslogs ursprungligen genom stadsbyggnadsnämndens beslut 2019-
02-21 § 100, beslutet undanröjdes av Mark- och miljööverdomstolen och åter-
förvisades till nämnden för fortsatt handläggning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2022-03-15 
Översiktskarta  2022-03-15 
Sektionsritning   2021-11-03 
Fasadritning    2018-12-07 
Ansökan    2018-10-11 
Ärendebeskrivning   2022-03-15 

Förvaltnings förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 0 kr 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-04-07  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 0 kr 

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

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

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

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

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

Debitering 
Debitering utgår då ärendet debiterades vid ursprungligt beslut 2019. 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00 
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§ 166  
 
HAKARPS-FAGERSLÄTT 1:142 (SMEDSTORPSGATAN 18) 
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (Uterum) 
BL 2022-000447     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om tillbyggnad av enbostadshus (uterum) om 20,3 m2 
BTA (bruttoarea) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2022-03-10 
Ärendebeskrivning   2022-03-10 
Översiktskarta  2022-03-10 
Situationsplan/tomtkarta  2022-03-17 
Sammanställning e-tjänst   2022-02-22 
Plan- och fasadritningar Väster 2022-02-22 
Fasad- och sektionsritning Söder 2022-02-22 

Förvaltnings förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-04-07  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att ärendet återremit-
teras för att förvaltningen ska utreda platsen vidare och höra grannar samt att 
nämnden ska göra besiktning på plats. 

Björn Andersson instämmer för Sverigedemokraterna i Anders Samuelssons 
yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ärendet återremitteras för att förvaltningen ska utreda platsen vidare 

och höra grannar samt att nämnden ska göra besiktning på plats. 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00 
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§ 167  
 
HYLTENA 1:74 (HYLTENA SJÖBO 3) Bygglov för nybyggnad av 
tre enbostadshus 
BL 2022-000162     

Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av tre enbostadshus. Detaljplan finns 
för området men byggnadernas användning får ej påkalla anläggning av av-
loppsledning. Dessa tre enbostadshus avses anslutas till enskild anläggning och 
stadsbyggnadskontoret bedömer att VA-frågan inte är utredd, vilket krävs in-
nan bygglov kan beviljas. Sökande har tagit del av förslag till beslut och givits 
möjlighet att inkomma med synpunkter. 

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut är avslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2022-03-15 
Ärendebeskrivning    2022-03-15 
Översiktskarta    2022-03-15 
Yttrande     2022-02-25 
Remissvar Miljö- och hälsoskyddskontoret 2022-02-04 
Sammanställning e-tjänst    2022-01-23 
Situationsplan/tomtkarta    2022-01-23 
Fasad/plan/sektionsritning    2022-01-23 
Ansökan     2022-01-23 

Förvaltnings förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov för tre enbostadshus avslås med motivering enligt 
ärendebeskrivning. 

 Debitering 20 286 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-04-07  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att 

 Lovsjö fritidshusområdet ingår i kommunens utbyggnadsplan för vatten 
och avlopp. En ny detaljplan behöver tas fram för området i samband 
med denna utbyggnad av vatten och avlopp. Planavdelningen ges i upp-
drag att planmässigt pröva ärendet genom detaljplaneläggning 

 Ansökan om bygglov för nybyggnad av tre enbostadshus bordläggs en-
ligt PBL 9 kap 28 § Plan- och bygglagen (2010:900) med hänvisning 
till pågående detaljplaneläggning 
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Bengt Regné yrkar att bygglov beviljas enligt ansökan. 

Thomas Olofsson instämmer för Kristdemokraterna och Björn Andersson  
instämmer för Sverigedemokraterna i Bengt Regnés yrkande. 

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

Bengt Regné begär omröstning. 

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

Omröstning 
OMRÖSTNINGSRESULTAT 

Ledamot Ja Nej 

Anders Samuelsson (C) ordförande x  

Niklas Sigvardsson (S)  x  

Fatime Elezi (S)  x  

Leif Regnér (S)  x  

Marianne Johansson (S)  x  

Jan Sidenvall (L)  x  

Christopher Stock (MP) x  

Thomas Olofsson (KD)   x 

Ann-Marie Dahl (KD)   x 

Bengt Regné (M)  x 

Per Allan Axén (M)  x 

Eric Sjöberg (M)  x 

Björn Andersson (SD)   x 

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

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Lovsjö fritidshusområdet ingår i kommunens utbyggnadsplan för vatten 

och avlopp. En ny detaljplan behöver tas fram för området i samband 
med denna utbyggnad av vatten och avlopp. Planavdelningen ges i upp-
drag att planmässigt pröva ärendet genom detaljplaneläggning 

 Ansökan om bygglov för nybyggnad av tre enbostadshus bordläggs en-
ligt PBL 9 kap 28 § Plan- och bygglagen (2010:900) med hänvisning 
till pågående detaljplaneläggning 

Reservationer 
Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna 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 
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§ 168  
 
HÄLJARYD 1:160 (CENTRUMVÄGEN 29) Bygglov för utvändig 
ändring, tillbyggnad och ändrad användning av flerfamiljshus till 
förskola samt uppförande av parkeringsplatser 
BL 2020-002055     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om att ett flerbostadshus byggs om till förskola- och 
fritidsverksamhet. Verksamheten har haft tidsbegränsat lov för förskole- och 
fritidsverksamhet sedan 1995. Det tidsbegränsade lovet för ändrad användning 
gick ut 2016-02-28. Ansökan innefattar en utökning av lokalerna då även en 
befintlig bostadslägenhet byggs om till fritidsverksamhet samt att lokalerna 
byggs till med hiss och byggs om för att tillgänglighets anpassas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2022-01-05 
Ärendebeskrivning    2021-12-06 
Översiktskarta   2022-03-28 
Bilaga     2021-12-21 
Bullerutredning    2021-12-21 
Bullerutredning    2021-12-21 
Situationsplan/tomtkarta    2021-12-21 
Epostbilaga Inkommande e-post meddelande 2021-12-15 
Epostbilaga Inkommande e-post meddelande 2021-12-02 
Epostbilaga Inkommande e-post meddelande 2021-11-26 
Remissvar remissvar tk-gata  2021-11-25 
Remissvar Miljö- och hälsoskyddskontoret 2021-11-22 
Epostbilaga Inkommande e-post meddelande 2021-11-22 
Remissvar Räddningstjänsten  2021-11-17 
Fotografi     2021-10-19 
Bilaga Beskrivning   2021-10-19 
Situationsplan/tomtkarta Utemiljö  2021-10-19 
Fasadritning söder/norr   2021-10-19 
Planritning Källare   2021-10-19 
Fasadritning väster/öster   2021-10-19 
Planritning Plan 1   2021-10-19 
Planritning Plan 2   2021-10-19 
Fasadritning Bullerplank   2021-10-19 
Situationsplan/tomtkarta    2021-10-19 
Verksamhetsbeskrivning    2021-03-02 
Sammanställning e-tjänst    2020-09-30 
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Remissvar Miljö- och hälsoskyddskontoret 2022-01-03 
Remissvar Trafikverket    2022-01-18 

Förvaltnings förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 24 089 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-04-07  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Bengt Regné instämmer för Moderaterna i Anders Samuelssons yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 24 089 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

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

Övriga upplysningar 
Åtgärden som bygglovsansökan avser får påbörjas tidigast fyra veckor efter att 
beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Om åtgärden påbörjas efter 
dessa fyra veckor har gått men innan lovbeslutet har fått laga kraft sker det på 
egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det överklagas.  
 
Åtgärden får inte påbörjas innan stadsbyggnadsnämnden har lämnat ett startbe-
sked.  
 
Innan du får startbesked och kan börja bygga krävs en teknisk handläggning.  
Kontakta byggnadsinspektör via e-tjänsten Meddelande till handläggare 
(https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-MEDD).  
Byggherren ansvarar för att kontrollera var ledningar och annan nedgrävd in-
frastruktur finns innan markarbeten påbörjas.  
 
Byggherren bör kontrollera om det förekommer någon form av servitut på fas-
tigheten.  
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.  
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Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2020-09-30 och beslut 
fattades 2022-04-07. Det innebär att handläggningen överskrider lagstadgad 
period.  
 
Avgiften reduceras med 22 761 kr - med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygg-
lagen (2010:900).  

Debitering 
24 089 kr  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

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

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00 
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§ 169  
 
VÄSTRABY 2:31 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
BL 2022-000274     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Fastigheten är 
belägen i Västraby, cirka 6 kilometer sydöst om Barnarps kyrka. Marken består 
främst av betesmark samt stenrösen. Fastigheten styckades av 1982. Inget gil-
tigt förhandsbesked finns för fastigheten. 
Stadsbyggnadskontoret bedömer att förhandsbesked ej kan beviljas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2022-03-09 
Ärendebeskrivning   2022-03-09 
Översiktskarta  2022-03-09 
Övrigt    2022-02-21 
Övrigt    2022-02-21 
Övrigt    2022-02-21 
Situationsplan/tomtkarta   2022-02-05 
Fasadritning Norr, Väster  2022-02-05 
Fasadritning Söder, Öster  2022-02-05 
Situationsplan/tomtkarta   2022-02-05 
Ansökan    2022-02-05 

Förvaltnings förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

 Debitering 8 694 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-04-07  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen på ett positivt för-
handsbesked med nedanstående motivering. 

Denna byggnation är ett led i att skaffa ersättningsbostad för boende där kom-
munen förvärvat deras gård för omvandling till industriområde.  
Den aktuella tomten har tidigare beviljats förhandsbesked och är avstyckad. 
Den aktuella tomten har inte använts som betesmark på mycket länge och mar-
ken har tills helt nyligen bestått av gles lövskog. Marken kan i detta läge därför 
inte betraktas som brukningsvärd jordbruksmark. 
Det sökta läget ligger utmed befintlig väg och ligger i nära annan befintlig be-
byggelse.  
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Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget att ett positivt förhandsbesked i 
detta fall innebär en lämplig användning av markresurser. 
 
Bengt Regné instämmer för Moderaterna i Anders Samuelssons yrkande. 
 
Björn Andersson yrkar för Sverigedemokraterna att ärendet återremitteras för 
besiktning på plats. 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar 
enligt hans eget yrkande. 
 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ovanstå-
ende yrkande 

 Debitering 8 694 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

Reservationer 
Sverigedemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet. 

Miljöpartiet lämnar nedanstående motivering för sin reservation.  
Miljöpartiet noterade från de utskickade handlingar att stadsbyggnadskontoret 
föreslog ett negativt förhandsbesked p g a bl a det enskilt läge.  
Vid Nämnden sammanträde framkom det vidare att sökande har varit tvungen 
att flyta för att göra plats för nya industrier och att den valde tomten är avstyc-
kade sedan länge.  
Trots dessa förmildrande omständigheter anser Miljöpartiet att en bättre place-
ring i anslutning till befintlig s.k. ’samlade bebyggelse’ borde har kunnat dis-
kuteras eftersom enskilda lägen kan ofta leda till såväl VA-problem som fram-
tida svårigheter för en rad kommunal service. 
Miljöpartiet välja därför att stödja förvaltningens uppfattning och förslag till 
avslag varför Miljöpartiet RESERVERA sig mot stadsbyggnadsnämndens be-
slut att bevilja ett positivt förhandsbesked för ett enbostadshus på fastighet 
Västraby 2:31. 

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

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

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

Övriga upplysningar 
Åtgärden får laga kraft tidigast fyra veckor efter att beslutet har annonserats i  
Post- och Inrikes Tidningar.  
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Ett beviljat förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän 
bygglov sökts och beviljats. I samband med ansökan om bygglov ska kontrollansvarig 
anges.  
  
När du fått ett positiv förhandsbesked måste du ha en dialog med bygglovavdelningen 
om byggnadens utformning, innan du söker bygglov. Byggnader utanför planlagt om-
råde ska till storlek och utformning anpassas till tomten, landskapsbilden och den tra-
ditionella lantliga miljön. Innan du tar fram ritningar till din ansökan om bygglov, ta 
kontakt med oss på bygglovavdelningen för att diskutera utformningen. Du kontaktar 
oss via www.jonkoping.se/bygglov, sökord: kontakta bygglovavdelningen. Skriv ditt 
diarienummer när du skriver din fråga. 
  
I samband med bygglovsansökan ska markplanering- och marksektionsritning redovi-
sas. 
   
Åtgärden kräver tillstånd från Länsstyrelsen avseende stenröset på fastigheten. Du 
som sökande har ansvar för att tillståndet finns innan åtgärden påbörjas. 
  
Tillstånd för enskild VA-anläggning ska sökas hos Miljö- och hälsoskyddskontoret.   
  
Om en ny fastighet ska bildas prövas läget för dess gränser av lantmäterimyndigheten 
i en lantmäteriförrättning. Ansökan om lantmäteriförrättning bör göras så snart som 
möjligt efter att förhandsbesked beviljats och beslutet har fått laga kraft, bifoga be-
slutshandlingarna inklusive karta till förrättningsansökan. 
  
För ny adress på landet tag kontakt med lantmäteriavdelningen, Helen Lerge 036-10 
52 94. 
  
Som sökanden har du skyldighet att begära om eventuell arkeologisk utredning hos 
Länsstyrelsen.  
Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2022-02-23 och beslut fattades 
2022-04-07. Det innebär att handläggning sker inom lagstadgad period.   
 
Debitering 
8 694 kr.  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 

Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
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Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00 
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§ 170  
 
MAD 1:22 Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt in-
stallation av eldstad 
BL 2022-000176     

Sammanfattning 
Ärendet gäller ansökan om  bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad 
samt installation av eldstad. Byggnaden avses uppföras till en bruttoarea om ca 
125 m2 och en byggnadshöjd på 5,7 meter. 

Fastigheten är belägen i västra delen av Kaxholmen, cirka 6 kilometer sydväst 
om Skärstads kyrka. Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område men 
inom samlad bebyggelse i närhet till detaljplan. I direkt anslutning till fastighe-
ten ligger en återvinningsstation vars in- och utfart ligger precis öster om  fas-
tighetens tomtgräns. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse    2022-03-02 
Ärendebeskrivning     2022-03-02 
Översiktskarta    2022-03-02 
Yttrande MHK 2015    2022-03-02 
Yttrande MHK 2016    2022-03-02 
Yttrande MHK 2021    2022-03-02 
Yttrande från sökande    2022-03-02 
Remissvar MHK    2022-02-14 
Planritning     2022-02-04 
Fasadritning     2022-02-04 
Sammanställning e-tjänst    2022-01-25 
Situationsplan    2022-01-25 
Bullerutredning    2022-01-25 

Förvaltnings förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskriv-
ningen. 

 Debitering 9100 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-04-07  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att 

 Bygglov beviljas för nybyggnad av komplementbyggnad (ateljé/gäst-
stuga) samt installation av eldstad 

 Följande text ska ingå under rubriken Övriga upplysningar för det be-
viljade bygglovet: 
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Ändrad användning av och/eller inreda bostad i komplementbyggnaden 
är en lovpliktig åtgärd. Denna åtgärd har inte hanterats i detta lovbeslut 

 Debitering 9100 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 
 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Bygglov beviljas för nybyggnad av komplementbyggnad (ateljé/gäst-
stuga) samt installation av eldstad 

 Följande text ska ingå under rubriken Övriga upplysningar för det be-
viljade bygglovet:  
Ändrad användning av och/eller inreda bostad i komplementbyggnaden 
är en lovpliktig åtgärd. Denna åtgärd har inte hanterats i detta lovbeslut 

 Debitering 9100 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 
Ändrad användning av och/eller inreda bostad i komplementbyggnaden är en 
lovpliktig åtgärd. Denna åtgärd har inte hanterats i detta lovbeslut. 

Åtgärden som bygglovsansökan avser får påbörjas tidigast fyra veckor efter att 
beslut 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. 

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

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2022-02-04 och beslut 
fattades 2022-04-07. Det innebär att handläggningen skett inom lagstadgad  
period. 

Debitering 
9100 kr 

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

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

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00 
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§ 171  
 
OBELISKEN 23 (ÅSENVÄGEN 90) Bygglov för tillbyggnad av     
enbostadshus samt installation av eldstad 
BL 2021-003066     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om tillbyggnad av enbostadshus med 205,1 m² BTA 
(bruttoarea) fördelade på källare, entréplan och vindsvåning.  

Ansökan innefattar även den anmälningspliktiga åtgärden installation av 
eldstad. 

I samband med ansökta bygglovs- och anmälningspliktiga åtgärder har sökande 
för avsikt att flytta in- och utfarten för fastigheten norrut längs Åsenvägen där 
det på aktuell fastighet råder förbud mot att anordna utfart. 

Stadsbyggnadskontorets bygglovavdelning avstyrker ej att ansökan beviljas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2022-03-28 
Ärendebeskrivning    2022-03-28 
Översiktskarta   2022-03-28 
Förenklad nybyggnadskarta   2022-02-23 
Planritning     2022-02-03 
Fasadritning     2021-12-23 
Fasadritning     2021-12-23 
Fasadritning     2021-12-23 
Fasadritning     2021-12-23 
Material/Kulörbeskrivning   2021-12-23 
Planritning     2021-12-23 
Planritning     2021-12-23 
Sektionsritning    2021-12-23 
Sammanställning e-tjänst    2021-12-23 
Epostbilaga Mailkonversation med Mats Ruderfors 2022-02-18 
Yttrande från sökande   2022-04-07 

Förvaltnings förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-
ning. 

 Debitering 32 958 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
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STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-04-07  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-

ning. 
 Debitering 32 958 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

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

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

Åtgärden får inte påbörjas innan stadsbyggnadsnämnden har lämnat ett 
startbesked.   

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

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

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

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

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

Slänt mot angränsande tomt förläggs så långt in på den egna tomten (ca 1,5 
meter) så att t ex ytvattenavrinning inte orsakar olägenhet för grannfastigheten, 
om inte annan överenskommelse träffas med berörd granne.  
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Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2022-03-22 och beslut 
fattades 2022-04-07. Det innebär att handläggning skett inom lagstadgad pe-
riod.  

Debitering 
32 958 kr  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00 
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§ 172  
 
SOLHÄLL 20 (SOLHÄLLSVÄGEN 34) Bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus (balkong) och fasadändring 
BL 2021-000503     

Sammanfattning 
Ansökan gäller tillbyggnad av balkong samt fasadändring (ny balkongdörr och 
byte av fönster). Balkongen är till största delen belägen på prickmark, d.v.s. 
mark som inte får bebyggas, och placerad närmre tomtgräns än 4,5 m.   

Ärendet har tidigare behandlats av stadsbyggnadsnämnden. Stadsbyggnads-
nämndens beslut om bygglov överklagades. Ärendet har återremitterats till 
stadsbyggnadsnämnden av Länsstyrelsen. Bostadshus och garage, uppförda 
1966, avviker från detaljplanen. Innan bygglov för tillbyggnad av balkong kan 
prövas måste en bedömning göras om huruvida befintliga avvikelser kan anses 
utgöra mindre avvikelser i den mening som avses i 17 kap. 18 a § ÄPBL och 
om det finns möjlighet att i efterhand godta avvikelserna med stöd av över-
gångsbestämmelsen till PBL. 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att befintliga avvikelser inte kan anses vara 
mindre avvikelser, och att det därför inte är möjligt att i efterhand godta avvi-
kelserna. Stadsbyggnadskontoret avstyrker ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2022-03-28 
Ärendebeskrivning    2022-03-28 
Översiktskarta    2021-05-10 
Brev     2021-03-20 
Bilaga     2021-03-20 
Material/Kulörbeskrivning   2021-03-06 
Fasadritning Väster   2021-03-06 
Fasadritning     2021-03-06 
Fasadritning     2021-03-06 
Sektionsritning    2021-03-06 
Planritning     2021-03-06 
Situationsplan/tomtkarta    2021-03-06 
Sammanställning e-tjänst    2021-03-06 
Yttrande     2021-04-15 

Förvaltnings förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av balkong och fasadändring av-
slås med motivering enligt ärendebeskrivning. 

 Debitering 4 398 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 
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STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-04-07  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att bygglov beviljas 
med nedanstående motivering. 

Ansökan avser byggnation av en rundad balkong i varmförzinkat stål med glas-
räcken samt fasändring i form av insättning av balkongdörrar och ändrad föns-
tersättning.  
Stadsbyggnadsnämnden har på sökandes önskemål genomfört besiktning på 
plats 2021-05-17. 
Den aktuella detaljplanen är från 1957 och den sökta åtgärden innebär en avvi-
kelse mot planen då huvuddelen av balkongen blir placerad över punktprickad 
mark samt att avstånd till tomtgräns blir ca 2 meter jämfört med planens 4,5 
meter. 
Enligt uppgift var alla byggnader på den aktuella gatan enplanshus från början 
och bygglov beviljades år 1966 för den aktuella fastigheten. Det aktuella huset 
byggdes på med en andra våning år 2000 där bygglov prövades år 1999. Det är 
en mindre andel av husen på den aktuella gatan som har två våningar och det är 
därför bara dessa som har ett behov av balkong.  
Längre ner på gatan, med tre hus emellan, på fastigheten Solhäll 15 finns en 
liknande balkong som ansökan avser. Stadsbyggnadsnämndens bedömning vid 
utförd besiktning är att den sökta balkongen blir mindre och mer smäcker än 
befintlig balkong på Solhäll 15. 
Då Solhällsgatan vid det sökta huset är välvd kommer den sökta balkongen inte 
att sticka ut och påverka någon siktlinje. 
Den sökta balkongen kommer att befinna sig på en höjd av ca 2,8 meter och 
påverkan på den prickade marken under kommer bara bestå av två smala stål-
pelare.  
Inom det område som gällande detaljplan omfattar finns en rad balkonger på 
husen med två våningar, då främst på Videgatan. 
Stadsbyggnadsnämnden anser att utformningen av den nya balkongen väl pas-
sar till den befintliga byggnaden och den omgivande bebyggelsen. 
När det gäller överklagandet från fastigheten Penseln 4 så är ju den fastigheten 
belägen på andra sidan gatan. Solhällsgatan är en relativt bred gata i ett bo-
stadsområde och bostadsbyggnaderna är heller inte helt mitt emot varandra. 
Det är därför ett väsentligt avstånd till tänkt balkong där nyttjande av bal-
kongen enligt Stadsbyggnadsnämnden inte kan utgöra en betydande olägenhet 
enligt PBL. 
När det slutligen gäller prövning av tidigare avvikelser som skett vid bygglov 
1966 och 1999 så utgör bostadshus och sammanbyggt garage 22,9 % av tomty-
tan där detaljplanen säger max 20 %. Att garagedelen ligger i tomtgräns verkar 
vara huvudregeln för de närliggande fastigheterna på Solhällsgatan. Stadsbygg-
nadsnämnden anser att dessa avvikelser sammantaget kan anses utgöra en 
mindre avvikelse som är möjligt att i efterhand godta med stöd av övergångs-
bestämmelser till PBL.  
Stadsbyggnadsnämnden bedömer att balkongen och fasadändringen som nu 
söks lov för stämmer väl överens med detaljplanens syfte och att avvikelserna 
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mot gällande plan, sammantaget med tidigare avvikelser, kan ses som en liten 
avvikelse. 
Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget att bygglov kan beviljas för den 
sökta åtgärden. 
 
Bengt Regné instämmer för Moderaterna i Anders Samuelssons yrkande. 
 
Björn Andersson yrkar för Sverigedemokraterna bifall till förvaltningens för-
slag. 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar 
enligt hans eget yrkande. 
 
Björn Andersson begär omröstning. 
 
Beslutsordning 
En ja-röst innebär en röst på Anders Samuelssons yrkande och en nej-röst inne-
bär en röst på Björn Anderssons yrkande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-04-07 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

Omröstning 
OMRÖSTNINGSRESULTAT 

Ledamot Ja Nej 

Anders Samuelsson (C) ordförande x  

Niklas Sigvardsson (S)  x  

Fatime Elezi (S)  x  

Leif Regnér (S)  x  

Bayda Aldoori (S)  x  

Jan Sidenvall (L)  x  

Christopher Stock (MP) x  

Thomas Olofsson (KD)  x  

Ann-Marie Dahl (KD)  x  

Bengt Regné (M) x  

Per Allan Axén (M) x  

Eric Sjöberg (M) x  

Björn Andersson (SD)   x 

Antal röster 12 1 

 

Stadsbyggnadsnämnden har alltså med 12 ja-röster mot 1 nej-röster beslutat  
enligt förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av balkong och fasadändring be-

viljas med motivering enligt ovanstående yrkande. 
 Debitering 4 398 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

Reservationer 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet med nedanstående motivering. 

Åtgärden avviker från vad som är tillåtet enligt detaljplanen samt att syftet med 
obebyggd mark mellan byggnad och gata synes vara att hålla en obruten linje 
mot gatan. Sökt bygglov skulle bryta mot denna linje och därmed påverka den 
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avsedda karaktären på gatan, då åtgärden kan väntas få en prejudicerande ef-
fekt i området kan avvikelsen inte ses liten och inte heller som förenlig med 
planens syfte. Det saknas därför förutsättningar att ge bygglov för den sökta åt-
gärden. Sverigedemokraterna reserverar sig mot nämndens beslut om bygglov 
för tillbyggnad av balkong med hänvisning till ovan angiven text, samt med 
flertalet tidigare prejudicerande domar i liknande ärenden som stark grund till 
ställningstagandet. 
 
Jäv 
Marianne Johansson (S) anmäler jäv. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Om du stöter på en fornlämning eller misstänkt fornlämning i samband med ar-
betet, kontakta alltid Länsstyrelsen i Jönköpings län på 010-223 60 00 eller via 
e-post jonkoping@lansstyrelsen.se.  
 
Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att förlänga handläggningstiden, enligt 9 
kap §27 PBL, med tio veckor. Tidsfristen för handläggning av ansökan började 
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löpa 2021-11-29 och beslut fattades 2022-04-07. Det innebär att handläggning 
sker inom lagstadgad period.   

Debitering 
4 398 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
Grannar med erinran, fastighet PENSELN 4 
  
Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
  
Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
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Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00 
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§ 173  
 
STORA ÅSA 4:3 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt      
garage 
BL 2021-002196     

Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage. Fastighe-
ten är belägen cirka 1 kilometer väster om Norrahammar. Enbostadshus avses 
uppföras till en bruttoarea om ca 251 m2 och garage till en bruttoarea om 85 
m2. Den föreslagna åtgärden bedöms inte påverka omgivningen på ett negativt 
sätt. Ärendet överklagades till Länsstyrelsen som 2022-03-17 beslutade att 
upphäva och återförvisa ärendet till stadsbyggnadsnämnden för vidare hand-
läggning. 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att bygglov kan beviljas för åtgärden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2022-03-18 
Ärendebeskrivning    2022-03-18 
Översiktskarta    2022-03-18 
Epostbilaga Inkommande e-post meddelande 2022-01-11 
Markplaneringsritning    2022-01-10 
Remissvar     2021-12-27 
Markplaneringsritning    2021-12-02 
Översiktskarta    2021-11-18 
Översiktskarta    2021-11-18 
Översiktskarta    2021-11-18 
Fasadritning     2021-11-18 
Fotografi     2021-09-02 
Översiktskarta    2021-09-02 
Plan- och sektionsritning    2021-08-23 
Ansökan     2021-08-23 
Teknisk beskrivning    2021-08-23 
Fasad/plan/sektionsritning garage  2021-08-23 

Förvaltnings förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 49 923 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 
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STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-04-07  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 49 923 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

Jäv 
Tomas Arvidsson (M) anmäler jäv. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Miljö- och hälsoskyddskontorets tillstånd till enskild VA-anläggning skall fin-
nas innan startbesked kan lämnas.  
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Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2022-03-17 och beslut 
fattades 2022-04-07. Det innebär att handläggning sker inom lagstadgad pe-
riod.  

Debitering 
49 923 kr. 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
Grannar med erinran, STORA ÅSA 18:1 
 
Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
 
Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
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Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00 
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§ 174  
 
TUNNERSTAD 26:12 Bygglov för nybyggnad av fritidshus och      
förrådsbyggnad 
BL 2021-001860     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus om 85 m² 
BTA (bruttoarea) samt förrådsbyggnad om 15 m² BTA. 

Stadsbyggnadskontoret föreslår att ansökan om bygglov för nybyggnad av fri-
tidshus och förrådsbyggnad beviljas.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2022-03-25 
Ärendebeskrivning   2022-03-25 
Situationsplan/tomtkarta   2021-12-06 
Plan- och sektionsritning   2021-10-20 
Fasadritning    2021-10-20 
Plan- och fasadritningar   2021-10-20 
Ansökan    2021-07-20 

Förvaltnings förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-04-07  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Protokollsanteckning 
Christopher Stock (MP) lämnar nedanstående protokollsanteckning. 

I samband med detta ärende vill Miljöpartiet anmärka mot att såväl förvalt-
ningen som Nämnden anser allt oftare att en nybyggnadskarta (även en preli-
minär sådan) accepteras som situationsplan i de utskickade ärendehandlingar 
till Nämndsledamöter. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering har hanterats i samband med tidigare handläggning 
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Giltighetstid 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och av-
slutats inom fem år från den dagen då detta beslut fått laga kraft. 

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

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

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

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

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

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

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

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2022-03-25 och beslut 
fattades 2022-04-07. Det innebär att handläggning sker inom lagstadgad pe-
riod.  

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

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

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00 
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§ 175  
 
UNGKARLEN 17 (SOLVÄGEN 13) Bygglov för tillbyggnad av    
flerfamiljshus (inglasade balkonger) 
BL 2021-003070     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om tillbyggnad av flerbostadshus med 8 inglasade  
balkonger.  

Den aktuella fastigheten ingår i ett område som är utvärderat som kulturhisto-
riskt värdefullt och ingår i kommunens program för kulturminnesvård, antagen 
av kommunfullmäktige 1989-09-28. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2022-03-29 
Ärendebeskrivning    2022-03-29 
Översiktskarta   2022-03-25 
E-postmeddelande    2022-03-24 
Fotografi, bilaga till e-post   2022-03-24 
Fasadritning     2022-03-07 
Fasadritning     2022-03-07 
Planritning     2022-03-07 
Planritning     2022-03-07 
Situationsplan/tomtkarta    2022-03-07 
Material/Kulörbeskrivning   2022-01-18 
Sammanställning e-tjänst    2021-12-23 
Epostbilaga med synpunkter  2022-02-11 
Epostbilaga med synpunkter  2022-02-11 
Remissvar     2022-02-08 

Förvaltnings förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 8 088 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-04-07  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 8 088 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 
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Giltighetstid 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och av-
slutats inom fem år från den dagen då detta beslut fått laga kraft. 

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

Åtgärden får inte påbörjas innan stadsbyggnadsnämnden har lämnat ett 
startbesked.   

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

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

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

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

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

I byggnaden finns befintligt skyddsrum med beteckning SKR 135330-5. 
Yttrande från Certifierad Skyddsrumssakkunnig krävs för startbesked (se 
certifierade på www.msb.se).  

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2022-03-07 och beslut  
fattades 2022-04-07. Det innebär att handläggning sker inom lagstadgad 
period.  

Debitering 
8 088 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 ULVÅSA 8  
 
Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
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Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00 
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§ 176  
 
VALUTAN 12 (KOMPANIGATAN 70) Bygglov för tillbyggnad av 
affärs- och kontorshus samt rivning av befintligt skärmtak 
BL 2022-000518     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om bygglov för tillbyggnad av affärshus (IKEA), 
skärmtak om ca 780 m² OPA (öppenarea) samt rivning av befintligt skärmtak. 

Eftersom åtgärden innebär byggande över fastighetsgräns föreslår Stadsbygg-
nadskontoret att ansökan om bygglov för tillbyggnad (skärmtak) avslås samt 
rivning av befintligt skärmtak beviljas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2022-03-22 
Ärendebeskrivning   2022-03-22 
Sammanställning e-tjänst   2022-03-01 
Förenklad nybyggnadskarta  2022-03-01 
Planritning    2022-03-01 
Fasadritning    2022-03-01 
Yttrande   2022-04-04 

Förvaltnings förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Bygglov för tillbyggnad (nytt skärmtak) avslås med motivering enligt 
ärendebeskrivning samt rivning av befintligt skärmtak beviljas 

 Debitering 17 388 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-04-07  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att bygglov beviljas 
med nedanstående motivering 

Ansökan avser tillbyggnad av affärs- och kontorshus samt rivning av befintligt 
skärmtak. 
Stadsbyggnadsnämnden anser att utformningen av tillbyggnaden är väl anpas-
sad till befintlig huvudbyggnad.  
Även om tillbyggnaden delvis är placerad på grannfastigheten Valutan 14 som 
är den gemensamma samfälligheten så finns godkännande från den fastighetsä-
garen.  
Stadsbyggnadsnämnden bedömer att tillbyggnaden stämmer väl överens med 
detaljplanens syfte och att avvikelsen att skärmtaket delvis är placerat på mark 
som inte får bebyggas (punktprickad mark) sammantaget kan ses som en liten 
avvikelse. 
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Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget att bygglov kan beviljas för den 
sökta åtgärden. 
 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Bygglov för tillbyggnad (nytt skärmtak) beviljas med motivering enligt 
ovanstående yrkande samt rivning av befintligt skärmtak beviljas 

 Debitering 20 088 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 
  

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

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

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

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

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

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

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

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

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2022-03-28 och beslut 
fattades 2022-04-07. Det innebär att handläggning sker inom lagstadgad pe-
riod.  

Debitering 
20 088 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-04-07 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

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

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

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-04-07 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

 
 

Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00 
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§ 177  
 
ÖSTER 1:8 Bygglov för tillbyggnad av restaurang (uteservering) 
BL 2021-002952     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om bygglov för tillbyggnad av restaurang (uteserve-
ring) om 95 m² BTA (bruttoarea).  

Stadsbyggnadskontoret föreslår att ansökan om bygglov för tillbyggnad av re-
staurang beviljas. 

Beslutsunderlag 
Ärendebeskrivning   2022-03-24 
Tjänsteskrivelse  2022-03-24 
Remissvar    2022-02-15 
Situationsplan/tomtkarta   2022-01-12 
Sammanställning e-tjänst   2021-12-09 
Fasadritning    2021-12-09 
Fasadritning    2021-12-09 

Förvaltnings förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 13 297 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-04-07  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 13 297 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige  

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

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

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

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

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

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

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2022-01-12 och beslut 
fattades 2022-04-07. Det innebär att handläggningen överskrider lagstadgad 
period med 2 veckor.  
Avgiften reduceras med 2 464 kr - med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och byggla-
gen (2010:900).  

Debitering 
13 297 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 
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§ 178  
 
VIVAN 10 Olovlig åtgärd tillbyggnad av förråd 
STBN 2018-002083     

Sammanfattning 
Bygglov avslogs 2020-06-11, BL 2020-000417. Åtgärden har uppförts och ta-
gits i bruk utan bygglov.    

Bygglovavdelningen kommunicerade 2020-01-21 ett förslag till beslut med rät-
telse. 

Stadsbyggnadskontoret anser att tillbyggnaden olovligen uppförts och att den 
faller inom preskriptionstiden enligt 11 kap. 20 § Plan- och bygglagen. Rättelse 
ska således ske. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-14 
Ärendebeskrivning 2022-03-14 
Beslut 2020_417 VIVAN 10.pdf 
Beslut bygglov avslås 2020-417.pdf 
Narse_bef_förråd.pdf 
Kommunicering förslag till beslut 20200121.pdf 
Översikt 4000 Vivan 10.pdf 
Översikt 10000 Vivan 10.pdf 
2013-1835 Brev Vivan 10.pdf 
196491238 Ritning 1964.pdf 
200702852 Planritning A-001-00.pdf 
200702852 Planritning A-001-01.pdf 
Vad som ska rättas 201802083_009.pdf 
2013-1835 Brev Vivan 9.pdf 
200702852 Db 83.pdf 

Förvaltnings förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Med stöd av PBL 11 kap. 37 § föreläggs fastighetsägare  
att senast fyra månader från det att beslutet vunnit laga kraft, vid vite 
om 40 000 kronor, vidta rättelse så att den olovliga tillbyggnaden tas 
bort  

 Samt att  förpliktas att därefter utge 10 000 kronor för 
varje period om 3 månader räknat från och med ovan angivna tidpunkt 
som tillbyggnaden inte tagits bort 
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STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-04-07  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Bengt Regné yrkar för Moderaterna att rättelse ej utkrävs med nedanstående 
motivering. 

Preskriptionstiden för byggnation utan beviljat bygglov är 10 år. Då det av 
handlingarna ej tydligt framgår när byggnationen skett, nämnden har bevisbör-
dan och det genom satellitbilder framgår att byggnationen är ca 10 till 12 år 
gammal, ser vi inte att rättelse kan utkrävas.  
Björn Andersson instämmer för Sverigedemokraterna i Bengt Regnés yrkande. 

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

Bengt Regné begär omröstning. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-04-07 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

Omröstning 
OMRÖSTNINGSRESULTAT 

Ledamot Ja Nej 

Anders Samuelsson (C) ordförande x  

Niklas Sigvardsson (S)  x  

Fatime Elezi (S)  x  

Leif Regnér (S)  x  

Marianne Johansson (S)  x  

Jan Sidenvall (L)  x  

Robin Hansson (MP) x  

Thomas Olofsson (KD)   x 

Ann-Marie Dahl (KD)   x 

Bengt Regné (M)  x 

Per Allan Axén (M)  x 

Eric Sjöberg (M)  x 

Björn Andersson (SD)   x 

Antal röster 7 6 

 

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

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Med stöd av PBL 11 kap. 37 § föreläggs fastighetsägare  

att senast fyra månader från det att beslutet vunnit laga kraft, vid vite 
om 40 000 kronor, vidta rättelse så att den olovliga tillbyggnaden tas 
bort  

 Samt att  förpliktas att därefter utge 10 000 kronor för 
varje period om 3 månader räknat från och med ovan angivna tidpunkt 
som tillbyggnaden inte tagits bort 
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Reservationer 
Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot 
beslutet. 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
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 
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§ 179  
 
NORRAHAMMARS-ULVSTORP 1:7 (ANNELUNDSVÄGEN 10) 
Olovlig åtgärd startat utan startbesked 
BL 2022-000192     

Sammanfattning 
Bygglov för en tillbyggnad beviljad 2020-11-03 med Dnr: 2020-808. Åtgärden 
har påbörjats utan startbesked.   

Bygglovavdelningen skickade 2022-01-28 en skrivelse till sökande för att ge 
möjlighet om att inkomma med förklaring. Efter kommunicering med Rasmus 
Hagenlund 2022-01-28 framkom att byggnationen är påbörjad utan beviljat 
startbesked.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2022-03-18 
Ärendebeskrivning  2022-03-18 
Yttrande    2022-02-28 
Brev Kommunicering sanktionsavgift  2022-01-28 
Bilaga Byggsanktionsavgift  2022-01-28 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
- Med stöd av PBL 11 kap. 53§ samt PBF 9 kap. påföres arrendator/sö-

kande,  en byggsanktionsavgift 
med totalt 14 127 kr för att ha påbörjat byggnationen utan startbesked 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-04-07  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
- Med stöd av PBL 11 kap. 53§ samt PBF 9 kap. påföres arrendator/sö-

kande,  en byggsanktionsavgift 
med totalt 14 127 kr för att ha påbörjat byggnationen utan startbesked 

 
Debitering 
SANKTION 14 127 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 
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Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
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 
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§ 180  
 
SÖMNADEN 6 (GRÄNNAVÄGEN 24C) Bygglov för fasadändring 
av industribyggnad 
BL 2021-003038     

Sammanfattning 
Ansökan om bygglov gäller byte av fönster på industri- och kontorsbyggnad. 
Byggnadens västra delar berörs, med fasad mot Grännavägen.  

Byggnaden, f.d. konfektionsfabriken Junex, är utvärderad som kulturhistoriskt 
värdefull och ingår i kommunens program för kulturminnesvård, antagen av 
kommunfullmäktige 1989-09-28. Av detaljplanen för Sömnaden 6 m.fl., anta-
gen 2020-10-13, framgår att den aktuella byggnaden omfattas av förvansk-
ningsförbud.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2022-03-17 
Ärendebeskrivning   2022-03-17 
Översiktskarta  2022-03-17 
E-postmeddelande från sökande 2022-03-31 
Antikvariskt utlåtande  2022-02-22 
Situationsplan/tomtkarta   2022-02-22 
Fasadritning    2021-12-20 
Fasadritning    2021-12-20 
Produktinformation   2021-12-20 
Bilaga    2022-03-17 
Fotografi, originalfönster och nya  2021-10-15 
Fotografi, bilaga   2021-10-13 

Förvaltnings förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Start- och slutbesked lämnas i samband med bygglovsbeslutet 
 Debitering 2 513 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 
 Med stöd av PBL 11 kap. 51-57 §§ samt PBF 9 kap. påföres fastighets-

ägaren SVF Sömnaden AB, org. nr 16556757-6615, en byggsanktions-
avgift på 111 341 kr 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-04-07  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 
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Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Start- och slutbesked lämnas i samband med bygglovsbeslutet 
 Debitering 2 513 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
 Med stöd av PBL 11 kap. 51-57 §§ samt PBF 9 kap. påföres   fastig-

hetsägaren SVF Sömnaden AB, org. nr 16556757-6615, en byggsank-
tionsavgift på 111 341 kr 

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

Övriga upplysningar 
Start- och slutbesked ges i samband med bygglovsbeslutet.   

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

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2022-02-22 och beslut 
fattades 2022-04-07. Det innebär att handläggning har skett inom lagstadgad 
period 

Debitering 
2 513 kr  

SANKTION  
111 341 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00 
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Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
Sökande 
Fastighetsägare 
  
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Fastighetsägare 
Kontrollansvarig 
  
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
Grannar med erinran, fastighet Vindbryggan 9 
Grannar med erinran, fastighet Vägvisaren 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 
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§ 182  
 
Redovisning av ej tidigare anmälda förrättningar 
 

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

Följande personer deltog på stadsbyggnadsnämndens besiktning den 4 april: 
Anders Samuelsson (C), Ann-Marie Dahl (KD), Leif Regnér (S), Eric Sjöberg 
(M), Johan Edvardsson (SD) och Jan Sidenvall (L). 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-04-07  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att redovisningen 
godkänns. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Redovisning av ej tidigare anmälda förrättningar godkänns. 
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§ 183  
 
Övriga ärenden 
 

Sammanträdespunkten utgår då inga övriga ärenden anmälts. 




