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Plats och tid Sessionssalen, Västra Storgatan 16, Jönköping kl. 08:30-11:30 samt 12:30-13:40 
Förtroendevalda deltar under hela sammanträdet § 376-413 där inte annat anges. 

Beslutande Ledamöter 
Anders Samuelsson (C), ordförande  
Bayda Aldoori (S) ist f Niklas  
Sigvardsson (S) 
Fatime Elezi (S) 
Leif Regnér (S) 
Marianne Johansson (S)  
Jan Sidenvall (L) 
Robin Hansson (MP) 
Gabriella Lönn (KD) 
Thomas Olofsson (KD) ist f Ann-Marie 
Dahl (KD) 
Tomas Arvidsson (M) ist f Bengt Regné 
(M) §376-395 kl 08.30-11.30 
Kerstin Hurtig (KD) ist för Bengt Reg-
né (M) §396-413 
Jonas Hallin (M) 
Eric Sjöberg (M) 
Johan Edvardsson (SD) 

  

Ej tjänstgörande ersättare 
Elin Bäckström (S) 
Christopher Rydell (S) 
Åke Svensson (C) 
Eric Hedlund (L) 
Emma Emanuelsson (MP) 
Zaklina Zethson (KD) 

 

   

Utses att justera Jonas Hallin (M)  

Justeringens plats och tid stadsbyggnadskontoret 2022-10-26 Paragrafer 376-413 

Underskrifter Sekreterare   
  Pernilla Thor  

 Ordförande   
  Anders Samuelsson  

 Justerande   
 Jonas Hallin (M)   

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

Organ Stadsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-10-20 
 

Datum för anslags uppsättande 2022-10-27 Datum för anslags nedtagande 2022-11-17 

Förvaringsplats för protokollet Stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun 

Underskrift   
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Övriga närvarande 
 
Anna Klahr, bygglovchef 
Bengt Mattias Carlsson, stadsarkitekt 
Christian Bruhn, planarkitekt 
Christina Stenberg, stadsbyggnadsdirektör 
Henrik Zetterholm, utvecklings- och trafikchef 
Jenny Larsson, bitr. planchef 
Jesper Sturedahl, operativ chef  
Kahanat Ghaznawi, bygglovingenjör 
Liselott Johansson, planchef 
Mattias Heimdal, brandingenjör 
Pernilla Thor, förvaltningssekreterare/nämndsekreterare 
Samuel Nyström, räddningschef 
Sofia Starck, planarkitekt 
Stefan Lind, chef översiktlig planering 
Bengt-Åke Berg, (V) insynsplats 
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§ 394 Redovisning av inkomna meddelanden till stadsbyggnadsnämnden  
 

31 

§ 395 Redovisning av stadsbyggnadsnämndens delegationsbeslut  
 

32 

§ 396 Information från Bygglovavdelningen 
 

33 

§ 397 BOGLA 1:35  
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus med garage 

 

34 
- 
37 

§ 398 ÖLMSTADS-RYD 1:2 (RYD 10)  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

 

38 
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41 

§ 399 RIDDERSBERG 1:14 (RIDDERSBERG 24)  
Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus 

 

42 
- 
44 

§ 400 ÖRSNÄS 1:5 (ÖRSNÄS 9)  
Strandskyddsdispens för tillbyggnad av komplementbostadshus 

 

45 
- 
47 

§ 401 BARNARP 1:248 (BJÖRKGRÄND 2)  
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad 
samt mur 

 

48 
- 
51 

§ 402 GÖKEN 10 (HÄVDEVÄGEN 22)  
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser 

 

52 
- 
54 

§ 403 LILLA VÄSTANSJÖ 1:28 (LILLA VÄSTANSJÖ 32)  
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad 
samt installation av eldstad 

 

55 
- 
58 

§ 404 LODJURET 5 (STÅHLGATAN 9)  
Bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus samt anordnande av parke-
ringsplatser och rivningslov 

 

59 
- 
62 

§ 405 MJÄLARYD 3:94 (IDROTTSVÄGEN 4)  
Bygglov för nybyggnad av idrottsanläggning samt mur samt anordnan-
de av parkeringsplatser 

 

63 
- 
66 

§ 406 MULSERYDS-RYD 2:31 (BYSKOLEVÄGEN 4)  
Bygglov för uppförande av plank (bullerskärm) 

 

67 
- 
69 

§ 407 STÄMJÄRNET 5 (TORSGATAN 11)  
Bygglov för tillbyggnad av flerfamiljshus (takkupor) samt inredning av 

 

70 
- 
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vind (3 lägenheter) 72 

§ 408 ÅSEN 1:28 (ÅSENS GÅRD 1)  
Bygglov för fasadändring av enbostadshus (byte av fönster) 

 

73 
- 
76 

§ 409 ÄLGPASSET 4 (INSTRUMENTVÄGEN 3)  
Bygglov för nybyggnad av verkstad, lager och kontor samt rivning av 
befintlig byggnad 

 

77 
- 
81 

§ 410 ORION 7 (SANDGATAN 3)  
Olovlig åtgärd startat utan startbesked enbostadshus (tillbyggnad ute-
rum och balkong) 

 

82 
- 
84 

§ 411 ÖGGESTORPS-TORP 1:8 (Torp 17)  
Oanmäld installation eldstad/rökkanal garage 

 

85 
- 
87 

§ 412 Redovisning av ej tidigare anmälda förrättningar 
 

88 

§ 413 Övriga ärenden 
 

89 
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§ 376  
 
Protokollets justering 
 

Stadsbyggnadsnämndens protokoll justeras onsdagen den 26 oktober klockan 
13:00 av ordförande Anders Samuelsson (C) och Jonas Hallin (M). 
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§ 377  
 
Information från räddningstjänsten 
 

Räddningschef Samuel Nyström presenterar Jerker Sturedahl, nytillträdd  
operativ chef på räddningstjänsten. 
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§ 378  
 
Beslut om föreläggande med vite enligt lagen om skydd mot olyckor 
beträffande brandskydd på gemensamhetsboendet Gula Villan. 
Stbn/2022:347   299  

Sammanfattning 
Med stöd av 5 kap 1§ i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) har till-
syn utförts på gemensamhetsboendet Gula Villan belägen på fastigheten 
Runslingan 1 i Jönköpings kommun. Vid tillsynen noterades bristande förhål-
landen avseende möjligheten att upptäcka och varna i händelse av brand i kom-
bination med bristande utrymningsmöjligheter, vilket bedöms kunna leda till 
allvarlig skada på liv och hälsa i händelse av brand. 

Aktuellt förslag på beslut har föregåtts av ett föreläggande med krav på att åt-
gärda bristerna. Vid uppföljandekontroll konstaterades att brister ej åtgärdats 
inom utsatt tidsfrist. Bristerna är av så allvarlig karaktär att vår bedömning för-
anleder förslag på beslut om föreläggande förenat med vite. 

 

Beslutsunderlag 
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2022-10-11 
Bilaga, Räddningstjänstens förslag om föreläggande med vite enligt lagen om 
skydd mot olyckor beträffande brandskyddet på gemensamhetsboendet Gula 
Villan, 2022-10-10 
 

Räddningstjänstens förslag 
 Stadsbyggnadsnämnden förelägger A6 café & Restaurang AB med or-

ganisationsnummer 556516-7532 att vid engångsvite om 500 000 kr 
vidta åtgärder, i enlighet med Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2022-
10-11 och tillhörande bilaga 2022-10-10, för att nå ett skäligt brand-
skydd enligt lagen om skydd mot olyckor på gemensamhetsboendet 
Gula Villan 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-10-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Moderaterna instämmer i ordförandes yrkande. 
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Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Stadsbyggnadsnämnden förelägger A6 café & Restaurang AB med    

organisationsnummer 556516-7532 att vid engångsvite om 500 000 kr 
vidta åtgärder, i enlighet med Räddningstjänstens tjänsteskrivelse  
2022-10-11 och tillhörande bilaga 2022-10-10, för att nå ett skäligt 
brandskydd enligt lagen om skydd mot olyckor på gemensamhets- 
boendet Gula Villan 

Beslutet expedieras till: 
A6 café & Restaurang AB 
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§ 379  
 
Räddningstjänstens julfester 
 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-10-20  
 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Uppdrar åt ledamöter att enligt nedan att delta vid räddningstjänstens  
julfester 

Station datum och tid 
stadsbyggnadsnämndens  
representant 

Norrahammar 25 november kl. 18:00 Leif Regnér (S) 
Visingsö 25 november kl. 18:00 Tomas Arvidsson (M) 
Ryd/Bottnaryd 1 december kl. 18:00 Jan Sidenvall (L) 
Unnefors  5 december kl. 18:00 Anders Samuelsson (C) 
Huskvarna 8 december kl. 17:00 Kerstin Hurtig (KD) 
Bankeryd 12 december kl. 18:00 Jonas Hallin (M) 
Gränna 19 december kl. 17:30 Eric Sjöberg (M) 
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§ 380  
 
Information får stadsbyggnadskontorets stab 
 

Stadsbyggnadsdirektör Christina Stenberg informerar om att det är dags att  
nominera till 2022 års stadsbyggnadspris.  
Läs mer och nominera här Stadsbyggnadspriset Jönköpings kommun 2022 

Stadsarkitekt Bengt Mattias Carlsson presenterar den antagna Arkitektur- 
strategin. 
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§ 381  
 
Belsut om stadsbyggnadsnämndens sammanträdesdatum 
Stbn/2021:357   006  

Sammanfattning 
Sammanträdesdatum för stadsbyggnadsnämnden nästkommande år ska beslu-
tas årligen av nämnden. 

Beslutsunderlag 
Förslag på sammanträdesdatum för stadsbyggnadsnämnden 2023 enligt tjänste-
skrivelse 2022-10-11  

Stadsbyggnadskontorets förslag 
[Stadsbyggnadskontorets] förslag till beslut: 
– Förslag på sammanträdesdatum för 2023 godkänns 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-10-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Förslag på sammanträdesdatum för 2023 godkänns 

 

Beslutet expedieras till: 
kommunstyrelsen 
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§ 382  
 
Stadsbyggnadsnämndens julavslutning 
 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-10-20  
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Stadsbyggnadsnämndens julavslutning hålls torsdagen den 15 december 
klockan 18:00 på Ester kök & bar, Hotel John Bauer med adress Södra 
Strandgatan 15 i Jönköping 
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§ 383  
 
Information från översiktlig planering 
 

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

14



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-10-20 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

§ 384  
 
Promemorian Näringslivets klimatomställning 
Stbn/2022:331   400  

Sammanfattning 
Tillväxtanalys (Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser) 
har tagit fram en rapport som utgör ett underlag inför den kommande statliga 
klimatpolitiska handlingsplanen. I rapporten presenteras analyser och förslag 
till styrmedel och andra åtgärder som anses bidra till näringslivets klimatom-
ställning. 

Stadsbyggnadskontoret svarar på de frågor som berör förvaltningens ansvars-
områden. Stadsbyggnadskontoret ser generellt positivt på de åtgärder som fö-
reslås i rapporten och har i övrigt inga ytterligare förslag på justeringar eller 
tillägg.  

Beslutsunderlag 
Näringslivets klimatomställning PM 2022:10 inklusive bilagor 
Tjänsteskrivelse 2022-1012 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Förslag till kommunstyrelsen: 
– Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2022-10-12 överlämnas som nämn-

dens yttrande på PM 2022:10 Näringslivets klimatomställning 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-10-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Protokollsanteckning 
Miljöpartiet lämnar nedanstående protokollsanteckning. 

Vi i miljöpartiet ser med spänning fram emot hur förslagen i denna livsvik-
tiga promemoria kommer förvaltas i framtiden. Det är många viktiga frågor 
som tas upp och ges konkreta förslag på handling.  
I de delar som berör vår nämnd tycker vi dock man kunde varit mer framåt-
riktad i sin analys och förslag på åtgärder, bl.a. därför att byggsektor står för 
21,1% av Sveriges utsläpp av växthusgaser (2019). Därför tycker vi att tjäns-
teskrivelsens svar på denna remiss bör innehålla förslag på mer specifika åt-
gärder enligt nedan. Dessa anser vi är helt avgörande för att Sverige ska 
kunna nå sina klimatmål inom bygg och konstruktionssektorn.    
-Innan ett nybygge påbörjas ska frågan alltid ställas om ett nybygge verkligen 
behövs.   
-Upphandla byggnader och konstruktioner så att hållbara och effektiva lös-
ningar premieras.  
-Inför krav på CO2 deklaration för byggprocessen.  
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-Beroende på höga CO2 utsläpp ska kravet på att använda cement brytas och 
helst förbjudas där fungerande alternativ finns. Alternativen med trä och stål 
som konstruktionsmaterial måste prioriteras.  
-Arbeta aktivt för att ta fram konstruktionsprinciper för andra alternativa mate-
rial. T.ex halm.    
-Undvik överdimensionerade konstruktioner. Sådana kostar mycket resurser.   
 
Moderaterna lämnar nedanstående protokollsanteckning. 

En brist i rapporten är att det är svårt att se effektsamband för förslagen mellan 
önskade målsättningar, till exempel sysselsättning, tillväxt och hållbarhet. 
En ökad och helst forcerad klimatomställning måste också göras ekonomiskt 
hållbar samt ge förutsättningar för tillväxt genom till exempel teknikinnovatio-
ner. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
Förslag till kommunstyrelsen: 
– Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2022-10-12 överlämnas som nämn-

dens yttrande på PM 2022:10 Näringslivets klimatomställning 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsens diarium 
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§ 385  
 
Information från utvecklings- och trafikavdelningen 
 

Sammanträdespunkten utgår då det inte finns någon information från  
utvecklings- och trafikavdelningen. 
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§ 386  
 
Rapport 2022:14 Förslag som leder till transportsektorns klimat- 
omställning 
Stbn/2022:332   510  

Sammanfattning 
Rapport 2022:14 Förslag som leder till transportsektorns klimatomställning har 
studerats med fokus på de punkter som berör stadsbyggnadskontorets verksam-
het och som också är de områden där vi har större möjlighet att påverka. Det 
handlar om Förslag inom ett transporteffektivt samhälle.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-12 
Remiss, Rapport 2022:14 Förslag som leder till transportsektorns klimatom-
ställning 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Förslag till kommunstyrelsen: 

 Stadsbyggnadskontoret tjänsteskrivelse överlämnas som nämndens ytt-
rande på remissen Rapport 2022:14 Förslag som leder till transport-
sektorns klimatomställning 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-10-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Eric Sjöberg yrkar för Moderaterna att ärendet återremitteras.  

Ordföranden yrkar avslag på Eric Sjöbergs yrkande om återremiss. 

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att ärendet ska avgöras 
på dagens sammanträde. 

Eric Sjöberg (M) yrkar avslag. 

Ordförande ställer yrkandet om avslag och yrkandet om bifall mot varandra 
och finner att nämnden beslutar enligt hans eget yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
Förslag till kommunstyrelsen: 

 Stadsbyggnadskontoret tjänsteskrivelse överlämnas som nämndens ytt-
rande på remissen Rapport 2022:14 Förslag som leder till transportsek-
torns klimatomställning 
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Reservationer 
Moderaterna reserverar sig mot beslutet med nedanstående motivering. 

Tjänsteskrivelsen innehåller värderingar om lämpliga förslag att genomföra i 
kommunen utan någon hänvisning till kommunens ännu inte framarbetade tra-
fikstrategi. Arbetet med kommunens trafikstrategi har precis startats upp, och 
lämpligheten med förslagen ska behandlas där och inte förekommas av tjänste-
personer som remissvar. 

 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsens diarium 
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§ 387  
 
Information från planavdelningen 
 

Planchef Liselott Johansson presenterar en ny medarbetare, Sofia Starck,  
planarkitekt. 
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§ 388  
 
Ansökan om planbesked för fastigheten Flahult 2:365  
Stbn/2022:156   214  

Sammanfattning 
Ansökan om planbesked har inkommit till Stadsbyggnadskontoret 2022-04-13 
gällande Nybyggnation av sportanläggning för skridskosporter på fastigheten 
Flahult 2:365. 

Stadsbyggnadskontoret anser att det kan vara lämpligt och föreslår att ge posi-
tivt planbesked för att pröva detta i en detaljplaneläggning 

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 tidigast kunna påbörjas 2025. 

Beslutsunderlag 
Underlag för planbesked 2022-10-12 
Tjänsteskrivelse 2022-10-12 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
[Förvaltningens] förslag till beslut: 

 Positivt planbesked lämnas för fastigheten Flahult 2:365 
 Planavdelningen ges i uppdrag att planmässigt pröva ärendet genom de-

taljplaneläggning 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-10-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Positivt planbesked lämnas för fastigheten Flahult 2:365 
 Planavdelningen ges i uppdrag att planmässigt pröva ärendet genom de-

taljplaneläggning 

 

Beslutet expedieras till: 
Sökanden  
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§ 389  
 
Ansökan om planbesked för Granarp 1:1  
Stbn/2022:153   214  

Sammanfattning 
Ansökan om planbesked har inkommit till Stadsbyggnadskontoret 2022-04-07 
där sökanden önskar utveckla skogsmark på del av fastigheten Granarp 1:1 till 
verksamhetsmark för industri och logistik. 

Planprogrammets godkännande anses vara likställt med beslut om positivt 
planbesked varför planarbete för delar som ligger inom programområdet kan 
påbörjas efter enbart beslut via tjänsteskrivelse i stadsbyggnadsnämnden. Plan-
området kan komma att omfatta ett mindre eller större område än vad ansökan 
avser och kan förutom gatumark och naturmark även komma att omfatta plan-
läggning för kvartersmark även inom andra fastigheter i enlighet med planpro-
grammet. Avgränsningen görs under kommande planarbete. 

Detaljplanen för etapp 3 bedöms få laga kraft 2 år efter det att ett detaljplanear-
bete startats, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplanen för ärendet 
kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen.  

Detaljplanen för etapp 3 bedöms kunna påbörjas 2028. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-11 
Underlag till planbesked 2022-10-11 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Positivt planbesked har redan givits för norra delen av område C i ansö-
kan i och med godkännande av planprogrammet och planarbete kan 
startas under 2025. Mindre delar ingår i pågående planläggning för 
etapp 1 

 Positivt planbesked ges för södra delen av område C i ansökan, motsva-
rande etapp 3 i planprogrammet, samt för område B i ansökan 

 Planavdelningen ges i uppdrag att planmässigt pröva etapp 3 av Målöns 
verksamhetsområde (där södra delen av område C i ansökan ingår), 
samt utöka planområdet till att omfatta även område B i ansökan. Exakt 
avgränsning får bli en del av kommande planarbete 

 Negativt planbesked ges för de delar av område A i ansökan som inte 
omfattas av pågående planläggning eller av markområde som krävs för 
fortsatt utbyggnad av matargata mot sydost 
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STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-10-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Positivt planbesked har redan givits för norra delen av område C i ansö-

kan i och med godkännande av planprogrammet och planarbete kan 
startas under 2025. Mindre delar ingår i pågående planläggning för 
etapp 1 

 Positivt planbesked ges för södra delen av område C i ansökan, motsva-
rande etapp 3 i planprogrammet, samt för område B i ansökan 

 Planavdelningen ges i uppdrag att planmässigt pröva etapp 3 av Målöns 
verksamhetsområde (där södra delen av område C i ansökan ingår), 
samt utöka planområdet till att omfatta även område B i ansökan. Exakt 
avgränsning får bli en del av kommande planarbete 

 Negativt planbesked ges för de delar av område A i ansökan som inte 
omfattas av pågående planläggning eller av markområde som krävs för 
fortsatt utbyggnad av matargata mot sydost 

Beslutet expedieras till: 
sökanden 
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§ 390  
 
Ändring av byggnads- och detaljplaner för Attarp 2:689 m fl 
Stbn/2020:432   214  

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

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

Beslutsunderlag 
Berörda planer och granskningshandlingar enligt förteckning, 2022-10-12 
Undersökning av miljöpåverkan, 2022-03-02 
Samrådsredogörelse, 2022-10-12 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ändring och upphävande av byggnadsplaner och detaljplaner som finns 
upptagna i – Förteckning över berörda planer och granskningshand-
lingar, daterade 2022-10-12, godkänns för granskning 

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

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-10-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 
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Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ändring och upphävande av byggnadsplaner och detaljplaner som finns 

upptagna i – Förteckning över berörda planer och granskningshand-
lingar, daterade 2022-10-12, godkänns för granskning 

 Stadsbyggnadsnämnden finner, utifrån dagens kännedom av projektets 
omfattning, att genomförandet av detaljplanen inte kommer att medföra 
en betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap§11-18 mil-
jöbalken (1998:808) 
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§ 391  
 
Detaljplan för Öggestorp 1:22  
Stbn/2017:280   214  

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för framtida etablering av ytkrävande 
verksamhet; lagerlokal, handel, bilservice eller bensinstation inom fastigheten 
Öggestorp 1:22. Detaljplanen reglerar möjlig utbredning av byggnation, högsta 
tillåtna höjd för bebyggelse och lämplig placering av infart. I nära anslutning 
till fastigheten ligger Riksväg 31/40 och Jönköpingsbanan som båda är leder 
för transport av farligt gods. För att  det ska vara lämpligt att etablera någon av 
ovan nämnda verksamheter på platsen ställer detaljplanen krav på bebyggel-
sens konstruktion. Särskilt skyddsavstånd regleras för bensinstation. 

Beslutsunderlag 
Planbeskrivning 2022-10-11 
Plankarta 2022-10-11 
Granskningsutlåtande 2022-10-11 
Tjänsteskrivelse 2022-10-11 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Detaljplanen för Öggestorp 1:22, daterad 2022-10-11, antas 
 Stadsbyggnadsnämnden finner, utifrån dagens kännedom av projektets 

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

 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-10-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Detaljplanen för Öggestorp 1:22, daterad 2022-10-11, antas 
 Stadsbyggnadsnämnden finner, utifrån dagens kännedom av projektets 

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

Beslutet expedieras till: 
Sökande, sakägare, länsstyrelsen 
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§ 392  
 
Detaljplan för Ljungarp 1:9 Beslut om antagande 
Stbn/2020:430   214  

Sammanfattning 
Planförslaget har upprättats med syfte att möjliggöra uppförandet av cirka 6 en-
bostadshus på Ljungarp 1:9 och del av Tenhult 24:47 samt byggnation av två 
flerbostadshus på Ljungarp 1:20. Planförslaget möjliggör även uppförandet av 
en kommunal gata med vändplan samt område för transformatorstation. Fastig-
heterna Ljungarp 1:7, Ljungarp 1:28, Ljungarp 1:35 samt del av Ljungarp 1:44 
ingår i detaljplanen med syftet att tillgodose utrymme för teknisk försörjning, 
möjliggöra förtätning samt för att få en bra helhet på detaljplanen.   

Beslutsunderlag 
Granskningsutlåtande 2022-10-12 
Planbeskrivning 2022-10-12 
Plankarta 2022-10-12 
Tjänsteskrivelse 2022-10-12 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut:  

 Detaljplanen för Ljungarp 1:9 m.fl., daterad 2022-10-12, 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 mil-
jöbalken (1998:808) 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-10-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Detaljplanen för Ljungarp 1:9 m.fl., daterad 2022-10-12, 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 mil-
jöbalken (1998:808) 

Beslutet expedieras till: 
Sökanden, sakägare, länsstyrelsen 
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§ 393  
 
Planprogram för Råslätt 
Stbn/2019:344   214  

Sammanfattning 
Råslätt kommer i framtiden ha ett strategiskt läge i kommunen. Planering sker 
för möjligheterna till en ny höghastighetsbana vid Södra Munksjön vilket kan 
bli en viktig knutpunkt i Jönköping. Från den nya höghastighetsbanan kommer 
det vara lika långt till Råslätt som till centrala Jönköping, cirka 3 kilometer. I 
framtiden kommer då Råslätt ligga i ett centralt läge i förhållande till den nya 
höghastighetsbanan. 

Idag har Råslätt god kollektivtrafik och ett tillgång till ett stadsdelscentrum 
med varierat serviceutbud. Att utveckla Råslätt och dra nytta av den infrastruk-
tur och service som redan finns där är strategiskt när staden växer. Under år 
2017 inkom flera planbesked för nya bostäder, verksamheter och ny skola på 
Råslätt. I samband med det identifierades behovet av att ta ett helhetsgrepp 
kring stadsdelens framtida utveckling och ett planprogram har därför tagits 
fram. 

Planprogrammet syftar till att skapa en översikt av lämplig förtätning och om-
vandling som är anpassad till områdets karaktär och tar hänsyn till framtida be-
hov gällande skola, bostäder, trafik och centrumbildning m.m.  

Planprogrammet kommer att vara vägledande för framtida detaljplaner i områ-
det. Följer framtida förfrågningar om att ändra nuvarande markanvändning 
planprogrammet räcker tjänsteskrivelser som planbesked. 

Detaljplanearbete för Övermannen 20 m.fl. och del av Råslätt 6:1 har redan  
påbörjats. 

Beslutsunderlag 
Programförslag 2022-10-12 
Samrådsredogörelse 2022-10-12                                                                
Tjänsteskrivelse 2022-10-12 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut:  

- Planprogram för Råslätt, daterad 2022-10-12, godkänns 
- Stadsbyggnadskontorets berörda avdelningar får i uppdrag att avsätta 

resurser för att delta i arbetsgrupp för att utreda och ta fram förslag för 
sträckning av ny promenadväg längs med Lillån och fortsatt utveckling 
av Norra skogsparken enligt planprogrammets intentioner. Detta ska 
göras i samarbete med Tekniska kontoret  

- Stadsbyggnadsnämnden finner, utifrån dagens kännedom av projektets 
omfattning, att genomförandet av planprogram inte kommer att med-
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föra en betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap§11-18 
miljöbalken (1998:808). 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-10-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Protokollsanteckning 
Moderaterna lämnar nedanstående protokollsanteckning. 

Planprogrammets godkännandehandling (2022-10-12) innehåller i dess inle-
dande beskrivning en skrivning, ”Planering sker för möjligheterna till en ny 
höghastighetsbana vid Södra Munksjön vilket kan bli en viktig knutpunkt i 
Jönköping”, som kan synas märklig då det framkommer när ärendet föredras 
att planprogrammet egentligen inte har någon särskild koppling till en framtida 
ny, idag högst osäker, höghastighetsbana vid Södra Munksjön. Planprogram-
met har således relevans obetingat frågan om en ny eventuell höghastighets-
bana och dess lokalisering i kommunen. Därav borde denna skrivning utgå. Vi-
dare så borde planprogrammets godkännandehandling tydligare från början 
markera att bebyggelse mellan Värnamovägen och motorväg E4, såväl i söder 
som norr, inte är lämplig för bostadsbebyggelse med hänsyn till miljöaspekter 
såsom buller utan tvärtom borde naturzonen återställas eller helst förstärkas. 
Slutligen så bör i det fortsatta arbetet också beaktas vid en omgestaltning av 
Värnamovägen att dess funktion som pendlingsväg för boende samt stråk för 
nyttotransporter inte bara vid Råslätts gård utan även för kommundelarna Loc-
kebo, Barnarp och Norrahammar beaktas så att tillgänglighet och framkomlig-
het inte nedgår och pendlingstiderna ökar. En omgestaltning av Värnamovägen 
skall också göras trafiksäkert ur ett användarperspektiv. 

Miljöpartiet lämnar nedanstående protokollsanteckning 

Miljöpartiet tycker det är viktigt och spännande att Råslätt utvecklas. Vi har 
inga större synpunkter på planen i detta läge, men vill göra ett medskick gäl-
lande kolonilotterna. Kolonilotternas värde och funktion är viktig för de bo-
ende i området på flera sätt. Av den anledningen anser vi att antalet kolonilotter 
inte bara ska bibehållas utan även bli fler i takt med att antalet invånare i områ-
det ökar. Antalet kolonilotter per capita ska bibehållas eller helst öka.   

Sverigedemokraterna lämnar nedanstående protokollsanteckning 

Värnamovägen som idag är en flaskhals för biltrafiken måste förbättras. Ett en-
kelt förslag är att ändra rödljusen till att i default alltid ha grönt ljus på Värna-
movägen när ingen annan trafik finns. Vore önskvärt om man kunde utreda 
möjligheterna med att ansluta Värnamovägen till E4 där Värnamovägen går 
under E4 då det i närtid ändå skall byggas en cykelväg där till Barnarp. 
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Stadsbyggnadsnämndens beslut 
- Planprogram för Råslätt, daterad 2022-10-12, godkänns 
- Stadsbyggnadskontorets berörda avdelningar får i uppdrag att avsätta 

resurser för att delta i arbetsgrupp för att utreda och ta fram förslag för 
sträckning av ny promenadväg längs med Lillån och fortsatt utveckling 
av Norra skogsparken enligt planprogrammets intentioner. Detta ska 
göras i samarbete med Tekniska kontoret  

Beslutet expedieras till: 
Tekniska kontoret 
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§ 394  
 
Redovisning av inkomna meddelanden till stadsbyggnadsnämnden 
Stbn/2022:12   000  

Beslutsunderlag 
Redovisning av inkomna meddelanden till stadsbyggnadsnämnden 2022-10-20 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-10-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att redovisning av in-
komna meddelanden till stadsbyggnadsnämnden 2022-10-20 godkänns. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Redovisning av inkomna meddelanden till stadsbyggnadsnämnden 

2022-10-20 godkänns 
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§ 395  
 
Redovisning av stadsbyggnadsnämndens delegationsbeslut 2022 
Stbn/2022:13   000  

Beslutsunderlag 
Redovisning av stadsbyggnadsnämndens delegationsbeslut 2022-10-20 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-10-20  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att redovisning av 
stadsbyggnadsnämndens delegationsbeslut 2022-10-20 godkänns. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Redovisning av stadsbyggnadsnämndens delegationsbeslut 2022-10-20 

godkänns 
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§ 396  
 
Information från bygglovavdelningen 
 

Sammanträdespunkten utgår då det inte finns någon information från bygg-
lovavdelningen. 
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§ 397  
 
BOGLA 1:35 Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus 
med garage 
BL 2022-001657     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av tre stycken enbostadshus.   
Fastigheten är belägen i Bogla, cirka 1,5 nordost om Rogberga kyrka. Den   
föreslagna platsen ligger i en skogsdunge som är omgiven av åkermark och   
befintlig bostadsbebyggelse. Skogsdungen markerar det naturliga avslutet på   
bostadsbebyggelsen i området. Området har exploaterats kraftigt senaste åren   
utan detaljplanering. Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2022-09-22 att återre-
mittera ärendet för ytterligare utredning kring anslutning till kommunalt VA-
nät. 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2022-10-07 
Ärendebeskrivning    2022-10-07 
Översiktskarta    2022-08-24 
Epostbilaga Inkommande e-post meddelande 2022-09-14 
Remissvar     2022-09-13 
Yttrande från sökande   2022-09-12 
Skrivelse     2022-08-15 
Epostmeddelande    2022-08-15 
Situationsplan/tomtkarta    2022-08-15 
Översiktskarta    2022-08-15 
Ansökan     2022-08-15 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

 Debitering 8 694  kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-10-20  
Yrkanden 
Ordförande Andes Samuelsson (C) yrkar för koalitionen på ett positivt för-
handsbesked med nedanstående motivering. 

Ansökan avser byggnation av tre bostadshus i del av en skogsdunge. 
Byggnationen ansluter direkt till befintlig väg och befintlig bebyggelse. Ingen 
jordbruksmark tas i anspråk. 
Stadsbyggnadsnämnden har återremitterat ärendet för att ytterligare belysa 
möjligheten att ansluta tillkommande och befintlig byggnation till kommunalt 
VA.  
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Anslutning till kommunalt VA är möjligt direkt till kommunens nät enligt Tek-
niska kontorets VA-chef som enligt ett särskilt yttrande inte längre har något 
att invända mot att bygglov beviljas.  
Enligt särskilt yttrande från markägarna är även de tre närliggande grannfastig-
heterna som idag har enskilt avlopp villiga att ansluta sig till kommunens VA-
nät när en ny anslutningspunkt skapas. 
Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget att ett positivt förhandsbesked i 
detta fall innebär en lämplig användning av markresurser 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Positivt förhandsbesked lämnas med motivering enligt ovanstående  

yrkade 
 Debitering 8 694 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

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

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

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

Övriga upplysningar 
Åtgärden får laga kraft tidigast fyra veckor efter att beslutet har annonserats i  
Post- och Inrikes Tidningar.  
  
Ett beviljat förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden 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 
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möjligt efter att förhandsbeskedet har fått laga kraft, bifoga beslutshandlingarna inklu-
sive karta till förrättningsansökan. 
  
För ny adress på landet tag kontakt med lantmäteriavdelningen, sbk.klm@jonko-
ping.se eller via kommunens kontaktcenter 036-10 50 00. 
  
Som sökanden har du skyldighet att begära om eventuell arkeologisk utredning hos 
Länsstyrelsen.  
 
Debitering 
8 694 kr. 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 

Grannar med erinran, fastighet BOGLA 1:48 och BOGLA 1:56 

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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§ 398  
 
ÖLMSTADS-RYD 1:2 (RYD 10) Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus 
BL 2022-001157     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Fastigheten är 
belägen i Rybo, beläget norr om Ölmstad cirka 1,9 kilometer nordost om Ölm-
stads kyrka. Marken består främst av betesmark som är inhägnad och betas. Fö-
reslagen placering av huvudbyggnad placeras på åkermark. Ytterligare tomt be-
döms ta ytterligare åkermark i anspråk. Stadsbyggnadskontoret har under hand-
läggningstiden haft diskussioner med sökande om en alternativ placering och 
sökande har justerat sin ansökan till aktuell plats, vilken enligt stadsbyggnads-
kontoret ej är lämplig då betesmark och åkermark avses tas i anspråk för ett en-
skilt ändamål. 

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut är att avslå ansökan.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse    2022-09-26 
Ärendebeskrivning     2022-09-26 
Översiktskarta     2022-09-26 
Fotografi föreslagen husplacering   2022-09-01 
Fotografi föreslagen husplacering   2022-09-01 
Fotografi föreslagen ny infartsväg   2022-09-01 
Fotografi föreslagen plats garage   2022-09-01 
Fotografi föreslagen infart    2022-09-01 
Situationsplan/tomtkarta    2022-08-01 
Sammanställning e-tjänst     2022-05-14 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

 Debitering 8 694 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-10-20  
Yrkanden 
Ordförande Andes Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att ett positivt för-
handsbesked lämnas med motivering enligt nedan. 

Ansökan avser byggnation av ett bostadshus i byn Ryd som ett led i ett genera-
tionsskifte där det är sonen till markägaren som skall bygga. 
Den sökta platsen ansluter väl till befintlig väg och övrig samlad bebyggelse i 
byns centrum.  
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Marken består av betesmark av sämre kvalité som ligger i direkt anslutning till 
gårdens ekonomibyggnader.  Om denna betesmark tas i anspråk innebär det 
därför ingen avskärmning av annan betesmark. 
Sökande har efter dialog justerat sitt sökta läge i två steg vilket innebär att 
ingen del av byggnationen längre är belägen på den plöjda åkern. Avstyckning 
är ej aktuellt i detta fall.  
Sökande har utfäst sig att kompensera betesmark motsvarande den yta som tas i 
anspråk på grannfastigheten som man också äger enligt insänd specifikation. 
Sammantaget ser därför Stadsbyggnadsnämnden att brukningsenheten inte på-
verkas negativt av denna byggnation.  
Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget att ett positivt förhandsbesked i 
detta fall innebär en lämplig användning av markresurser. 
 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Positivt förhandsbesked lämnas med motivering enligt ovanstående  
yrkande 

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

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

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

Övriga upplysningar 
Åtgärden får laga kraft tidigast fyra veckor efter att beslutet har annonserats i  
Post- och Inrikes Tidningar.  
  
Ett beviljat förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän 
bygglov sökts och beviljats. I samband med ansökan om bygglov ska kontrollansvarig 
anges.  
  
När du fått ett positiv förhandsbesked måste du ha en dialog med bygglovavdelningen 
om byggnadens utformning, innan du söker bygglov. Byggnader utanför planlagt om-
råde ska till storlek och utformning anpassas till tomten, landskapsbilden och den tra-
ditionella lantliga miljön. Innan du tar fram ritningar till din ansökan om bygglov, ta 
kontakt med oss på bygglovavdelningen för att diskutera utformningen. Du kontaktar 
oss via www.jonkoping.se/bygglov, sökord: kontakta bygglovavdelningen. Skriv ditt 
diarienummer när du skriver din fråga. 
  
I samband med bygglovsansökan ska markplanering- och marksektionsritning redovi-
sas.  
 
Tillstånd för enskild VA-anläggning ska sökas hos Miljö- och hälsoskyddskontoret.   
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Om en ny fastighet ska bildas prövas läget för dess gränser av lantmäterimyndigheten 
i en lantmäteriförrättning. Ansökan om lantmäteriförrättning bör göras så snart som 
möjligt efter att förhandsbeskedet har fått laga kraft, bifoga beslutshandlingarna inklu-
sive karta till förrättningsansökan. 
  
För ny adress på landet tag kontakt med lantmäteriavdelningen, sbk.klm@jonko-
ping.se eller via kommunens kontaktcenter 036-10 50 00. 
  
Som sökanden har du skyldighet att begära om eventuell arkeologisk utredning hos 
Länsstyrelsen.  
 
Debitering 
8 694 kr. 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

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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§ 399  
 
RIDDERSBERG 1:14 (RIDDERSBERG 24) Strandskyddsdispens 
för nybyggnad av fritidshus 
BL 2022-001969     

Sammanfattning 
Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus. Fastigheten är 
belägen i Riddersberg, sydost om Jönköping och cirka 1 kilometer väster om 
Rogberga kyrka. Fastigheten ligger inom område för detaljplan men strand-
skyddet är inte upphävt söder om lokalgatan som löper genom området. Aktu-
ell plats ligger söder om lokalgatan. Platsen har varit enligt ortofoto 1969-1977 
varit bebyggd historiskt och är bebyggd idag. Befintlig fritidsbostad avses rivas 
och ersättas med ett nytt fritidshus. Åtgärden bedöms inte påverka förhållan-
dena för djur- eller växtlivet och inte heller påverka allmänhetens tillträde till 
området. 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att ansökan om strandskyddsdispens kan be-
viljas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2022-10-10 
Ärendebeskrivning   2022-10-10 
Översiktskarta   2022-10-10 
Tomtplatsavgränsning   2022-10-10 
Ortofoto 1969-1977  2022-10-10 
Ansökan    2022-09-13 
Förenklad nybyggnadskarta  2022-09-13 
Fasad/plan/sektionsritning   2022-09-13 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus beviljas. 
Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 1 Miljöbalken, området har 
redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften 

 Den yta som får tas i anspråk som tomt är markerad på bilaga tomt-
platsavgränsning 2022-10-10 

 Debitering 5 796 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-10-20  
Yrkanden 
Ordförande Andes Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 
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Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus beviljas. 

Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 1 Miljöbalken, området har 
redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften 

 Den yta som får tas i anspråk som tomt är markerad på bilaga tomt-
platsavgränsning 2022-10-10 

 Debitering 5 796 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 
 
Giltighetstid 
Beviljat tillstånd enligt miljöbalken upphör att gälla om åtgärden inte har 
påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från dagen då beslutet fått 
laga kraft.  
Länsstyrelsen kan överpröva beslutet. Sökanden bör därför avvakta utgången 
av tiden för överprövning - tre veckor - räknas från dagen då kommunens 
dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen. 

Övriga upplysningar 
Åtgärden är anmälningspliktig/bygglovpliktig och startbesked krävs innan 
åtgärden får påbörjas. 

Ansökan om bygglov handläggs i ett separat ärende med diarienummer BL 
2022-1880. 

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

Debitering 
5 796 kr. 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00 
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§ 400  
 
ÖRSNÄS 1:5 (ÖRSNÄS 9) Strandskyddsdispens för tillbyggnad av 
komplementbostadshus 
BL 2022-001947     

Sammanfattning 
Ansökan avser strandskyddsdispens för tillbyggnad av komplementbostadshus. 
Fastigheten är belägen i området Örsnäs i nordöstra delen av Jönköpings kom-
mun, cirka 12 kilometer ostnordost om Ölmstads kyrka. Marken mellan fastig-
heten och strandlinjen består främst av en plan gräsmatta som bedöms ingå i 
fastighetens tomtplats. Den aktuella byggnaden finns med på ortofoto från 
1962-1964 och är således uppförd före strandskyddsbestämmelserna kom 
1975. 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att ansökan om strandskyddsdispens kan be-
viljas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2022-10-07 
Ärendebeskrivning    2022-10-07 
Översiktskarta    2022-10-07 
Tomtplatsavgränsning    2022-10-07 
Sammanställning e-tjänst    2022-09-20 
Situationsplan/tomtkarta    2022-09-20 
Fasad/plan/sektionsritning    2022-09-20 
Ortofoto 1962-1964   2022-10-07 

Stadbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av komplementbo-
stadshus beviljas. Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 1 Miljö-
balken, området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det 
saknar betydelse för strandskyddets syften. 

 Den yta som får tas i anspråk som tomt är markerad på bilaga tomt-
platsavgränsning 2022-10-07. 

 Debitering 5 796 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-10-20  
Yrkanden 
Ordförande Andes Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av komplementbo-

stadshus beviljas. Som särskilt skäl anges 7 kap. 18 c § punkt 1 Miljö-
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balken, området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det 
saknar betydelse för strandskyddets syften 

 Den yta som får tas i anspråk som tomt är markerad på bilaga tomt-
platsavgränsning 2022-10-07 

 Debitering 5 796 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 
 
Giltighetstid 
Beviljat tillstånd enligt miljöbalken upphör att gälla om åtgärden inte har 
påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från dagen då beslutet fått 
laga kraft.  
Länsstyrelsen kan överpröva beslutet. Sökanden bör därför avvakta utgången 
av tiden för överprövning - tre veckor - räknas från dagen då kommunens 
dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen. 

Övriga upplysningar 
Åtgärden är bygglovspliktig och giltigt bygglov med startbesked krävs innan 
åtgärden får påbörjas. 

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

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

Debitering 
5 796 kr. 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00 
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§ 401  
 
BARNARP 1:248 (BJÖRKGRÄND 2) Bygglov för nybyggnad av   
enbostadshus samt installation av eldstad samt mur 
BL 2022-001713     

Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av 
eldstad samt mur. Huvudbyggnad uppförs till en bruttoarea (BTA) om 163 m2. 
Mur uppförs vid tre fasader för att ta upp nivåskillnader och blir som högst 1,3 
meter. Eldstad installeras i bostaden. 

Stadsbyggnadsnämnden beviljade 2022-01-20 bygglov på fastigheten för en 
villa som delvis placerades på prickmark. Beslutet överklagades och Länssty-
relsen beslutade 2022-04-22 att upphäva stadsbyggnadsnämndens beslut. Sö-
kande har inkommit med en ny ansökan som inte placeras på prickmark. Ansö-
kan är därmed förenlig med bestämmelserna i detaljplanen.  

Stadsbyggnadskontoret bedömer att bygglov kan beviljas för åtgärden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2022-10-07 
Ärendebeskrivning    2022-10-07 
Översiktskarta    2022-10-07 
Nybyggnadskarta    2022-09-16 
Fasadritning med marklinjer   2022-09-16 
Sektionsritning    2022-09-16 
Fasadritning med marklinjer   2022-09-16 
Markplaneringsritning    2022-09-16 
Fasadritning med marklinjer   2022-09-16 
Fasadritning med marklinjer   2022-09-16 
Planritning     2022-09-16 
Sammanställning e-tjänst    2022-08-23 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning  
 Debitering 28 806 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-10-20  
Yrkanden 
Ordförande Andes Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 
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Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning  
 Debitering 28 806 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

 
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 
startbesked.  

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

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

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

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

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

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

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

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 2022-09-16 och beslut 
beräknas fattas 2022-10-20. Det innebär att handläggning sker inom lagstadgad 
period. 

Debitering 
28 806 kr. 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
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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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§ 402  
 
GÖKEN 10 (HÄVDEVÄGEN 22) Bygglov för anordnande av        
parkeringsplatser 
BL 2022-001674     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om bygglov för anordnande av 3 parkeringsplatser.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2022-09-28 
Ärendebeskrivning   2022-09-28 
Fotografi    2022-09-29 
Yttrande    2022-09-14 
Sammanställning e-tjänst   2022-08-17 
Situationsplan/tomtkarta   2022-08-17 
Fotografi    2022-08-17 
Fotografi    2022-08-17 
Fotografi    2022-08-17 
Situationsplan  2022-10-20 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 2 700 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-10-20  
Yrkanden 
Ordförande Andes Samuelsson (C) yrkar för koalitionen enligt nedan. 
Ansökan om anordnande av parkeringsplats C beviljas. Ansökan om anord-
nande av parkeringsplats A och B avslås med motivering enligt ärendebeskriv-
ning. 
Debitering 2 700 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Ansökan om anordnande av parkeringsplats C beviljas 
 Ansökan om anordnande av parkeringsplats A och B avslås med moti-

vering enligt ärendebeskrivning, ansökan avslås 
 Debitering 2 700 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

 
Giltighetstid 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och av-
slutats inom fem år från den dagen då detta beslut fått laga kraft. 
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Övriga upplysningar 
Byggherren ansvarar för att åtgärden följer kraven i plan- och bygglagstift-
ningen. 

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

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

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 arbetet, 
kontakta alltid Länsstyrelsen i Jönköpings län på 010-223 60 00 eller via e-post jonko-
ping@lansstyrelsen.se.  
 

Debitering 
2 700 kr  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
Sökanden 
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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§ 403  
 
LILLA VÄSTANSJÖ 1:28 (LILLA VÄSTANSJÖ 32) Bygglov för 
nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad samt               
installation av eldstad 
BL 2022-001424     

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

Stadsbyggnadskontoret har mottagit erinran från fyra grannar som är emot 
byggnation på fastigheten.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2022-10-10 
Ärendebeskrivning    2022-10-10 
Översiktskarta   2022-10-03 
Situationsplan/tomtkarta    2022-08-23 
Fasadritning     2022-06-22 
Fasadritning     2022-06-22 
Plan- och sektionsritning    2022-06-22 
Fasad/plan/sektionsritning    2022-06-22 
Sammanställning e-tjänst    2022-06-22 
Remissvar SBK-Naturvård   2022-10-07 
Remissvar flera grannar med erinran  2022-09-26 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-10-20  
Yrkanden 
Ordförande Andes Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 33 675 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 
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Giltighetstid 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och av-
slutats inom fem år från den dagen då detta beslut fått laga kraft. 

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

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

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

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

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

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

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

Utstakning 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. 

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

 

 

56



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-10-20 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2022-08-23 och beslut 
fattades 2022-10-20. Det innebär att handläggning sker inom lagstadgad pe-
riod. 

Debitering 
33 675 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 
LILLA VÄSTANSJÖ 1:22 
LILLA VÄSTANSJÖ 1:25  
LILLA VÄSTANSJÖ 1:9  
LILLA VÄSTANSJÖ 1:12 
  
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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§ 404  
 
LODJURET 5 (STÅHLGATAN 9) Bygglov för nybyggnad av flerfa-
miljshus samt anordnande av parkeringsplatser och rivningslov 
BL 2022-001349     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus om 648 
m² BTA (bruttoarea). Beslutet gäller även anordnande av 10 parkeringsplatser 
och rivning av befintligt hus och komplementbyggnader.  

Stadsbyggnadskontoret föreslår att ansökan om bygglov för nybyggnad av fler-
familjshus och anordnande av parkeringsplatser avslås samt ansökan om riv-
ningslov beviljas.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2022-09-28 
Ärendebeskrivning   2022-09-28 
Nybyggnadskarta   2022-09-14 
Fasadritning    2022-09-14 
Fasadritning    2022-09-14 
Planritning    2022-09-14 
Planritning    2022-09-14 
Planritning    2022-09-14 
Planritning    2022-09-14 
Yttrande    2022-07-05 
Remissvar   2022-10-12 
Remissvar   2022-10-10 
Remissvar   2022-10-09 
Yttrande   2022-10-09 
Yttrande   2022-10-09 
Remissvar   2022-10-09 
Yttrande   2022-10-09 
Yttrande   2022-10-09 
Remissvar   2022-10-07 
Remissvar   2022-10-03 
Sammanställning e-tjänst   2022-06-10 
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Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

- Rivningslov för rivning av befintligt hus och komplementbyggnader be-
viljas samt bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus avslås med moti-
vering enligt ärendebeskrivning. 

- Debitering 40 572 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-10-20  
Yrkanden 
Ordförande Andes Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Jonas Hallin yrkar för Moderaterna att rivningslov och bygglov beviljas enligt 
ansökan. 

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

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Rivningslov för rivning av befintligt hus och komplementbyggnader be-

viljas samt bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus avslås med moti-
vering enligt ärendebeskrivning. 

 Debitering 40 572 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 
 
Giltighetstid 
Rivningslovet 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 rivningsansökan avser får påbörjas tidigast fyra veckor efter att 
detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Om åtgärden påbörjas 
efter dessa fyra veckor har gått men innan lovbeslutet har fått laga kraft sker 
det på egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det överklagas. 

Om en åtgärd påbörjas utan startbesked tar Stadsbyggnadsnämnden ut en 
byggsanktionsavgift (en byggsanktionsavgift kan uppgå till betydande belopp).  

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

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

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

Debitering 
40 572 kr  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

 

 

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

Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Fastighetsägare 

Kontrollansvarig 

  
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
Grannar med erinran, fastighet PLOGEN 5 
Grannar med erinran, fastighet PLOGEN 20 
Grannar med erinran, fastighet PLOGEN 19 
Grannar med erinran, fastighet LODJURET 6 
Grannar med erinran, fastighet LODJURET 4 
Grannar med erinran, fastighet LODJURET 4 
Grannar med erinran, fastighet GÄRDET 2 
 
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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§ 405  
 
MJÄLARYD 3:94 (IDROTTSVÄGEN 4) Bygglov för nybyggnad av 
idrottsanläggning samt mur samt anordnande av parkeringsplatser 
BL 2022-001514     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om bygglov för nybyggnad av idrottsanläggning om 
760 m2 BTA (bruttoarea) samt uppsättning av skylt ”BERGA Träningsstudio”. 
Ansökan gäller även anordnande av 24 parkeringsplatser och uppförande av 
stödmur mellan 2,3 m och 1,3 m hög. Stadsbyggnadskontoret föreslår att ansö-
kan beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2022-09-28 
Ärendebeskrivning   2022-09-28 
Yttrande   2022-10-11 
Remissvar   2022-10-10 
Översiktskarta  2022-09-28 
Marksektionsritning  2022-10-07 
Nybyggnadskarta   2022-09-22 
Fasadritning    2022-09-22 
Planritning    2022-08-26 
Sammanställning e-tjänst   2022-07-04 
Verksamhetsbeskrivning   2022-07-04 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 83 380 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-10-20  
Yrkanden 
Ordförande Andes Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 83 380 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 2022-09-22 och beslut 
fattades 2022-10-20. Det innebär att handläggning sker inom lagstadgad pe-
riod.  

Debitering 
83 380 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 MJÄLARYD 3:87, Jönköpings kommun 
  
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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§ 406  
 
MULSERYDS-RYD 2:31 (BYSKOLEVÄGEN 4) Bygglov för        
uppförande av plank (bullerskärm) 
BL 2022-001639     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om bygglov för uppförande av plank (bullerskärm) runt 
skola. Planket är totalt ca 170 meter långt och 2,5 meter högt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2022-09-13 
Ärendebeskrivning  2022-09-13 
Översiktskarta   2022-08-11 
Remissvar    2022-08-23 
Översiktskarta översiktsplan  2022-08-11 
Fasad/plan/sektionsritning   2022-08-11 
Situationsplan/tomtkarta   2022-08-11 
Sammanställning e-tjänst   2022-08-11 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-10-20  
Yrkanden 
Ordförande Andes Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 3 338 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

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

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

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

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

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2022-09-13 och beslut 
fattades 2022-10-20. Det innebär att handläggning sker inom lagstadgad pe-
riod.  

Debitering 
3 338 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
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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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§ 407  
 
STÄMJÄRNET 5 (TORSGATAN 11) Bygglov för tillbyggnad av 
flerfamiljshus (takkupor) samt inredning av vind (3 lägenheter) 
BL 2022-000244     

Sammanfattning 
Ansökan avser tillbyggnad av flerfamiljshus (2 takkupor) samt inredning av 
vind (3 lägenheter). 

Den aktuella byggnaden är utvärderad som kulturhistoriskt värdefull och ingår 
i kommunens program för kulturminnesvård, antagen av kommunfullmäktige 
1989-09-28. 

Åtgärden avviker från gällande detaljplan genom överskriden byggnadshöjd, 
överskridet våningsantal och inredning av vind med mer än en tredjedel. Sam-
mantaget kan åtgärderna inte bedömas som en liten avvikelse. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2022-09-29 
Ärendebeskrivning    2022-09-29 
Översiktskarta   2022-09-16 
Situationsplan/tomtkarta    2022-05-31 
Perspektivritning    2022-05-31 
Fasadritning Väster, Söder   2022-05-31 
Fasadritning Öster, Norr   2022-05-31 
Sektionsritning    2022-05-31 
Planritning Vind, Tak   2022-05-31 
Plan- och sektionsritning   2022-07-27 
Planritning Källarplan   2022-09-02 
Sammanställning e-tjänst    2022-02-01 
Remissvar Miljö- och hälsoskyddskontoret 2022-04-19 
Remissvar Räddningstjänsten  2022-04-21 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-10-20  
Yrkanden 
Ordförande Andes Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Eric Sjöberg instämmer för Moderaterna i Anders Samuelssons yrkande. 
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Johan Edvardsson yrkar för Sverigedemokraterna att bygglov beviljas enligt 
ansökan. 

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

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskriv-

ning 
 Debitering 3 338 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

 
Övriga upplysningar 
Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2022-03-15 och beslut 
fattades 2022-10-20. Det innebär att handläggningen överskrider lagstadgad 
period. 

Avgiften reduceras med 7 095 kr - med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och byggla-
gen (2010:900).  

Debitering 
3 338 kr  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Mottagarens/mottagarnas namn 
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Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00 
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§ 408  
 
ÅSEN 1:28 (ÅSENS GÅRD 1) Bygglov för fasadändring av             
mangårdsbyggnad (byte av fönster) 
BL 2022-000335     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om byte av fönster på huvudbyggnaden på Åsens gård. 

Åtgärden innebär att befintliga fönster skulle ersättas med sidohängda fönster 
med utvändig aluminiumbeklädnad. Sökandes avsikt är samtliga fönster ska få 
den indelning som fönstren på övervåningen idag har.  

Den aktuella fastigheten är en del av ett område som är utvärderat som kultur-
historiskt värdefullt och som ingår i kommunens program för kulturminnes-
vård, antagen av kommunfullmäktige 1989-09-28. Av programmet framgår att 
stor restriktivitet ska gälla mot förändringar av byggnaderna.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2022-03-25 
Ärendebeskrivning    2022-03-25 
Översiktskarta    2022-03-24 
Yttrande    2022-10-03 
Yttrande    2022-10-03 
Yttrande    2022-10-03 
Övrigt, utdrag ur kulturminnesprogrammet, 1988 2022-03-18 
Situationsplan/tomtkarta    2022-03-17 
Epostbilaga, länk till produktblad  2022-03-17 
Produktinformation   2022-03-17 
Epostbilaga, bildbilaga    2022-03-17 
Antikvariskt utlåtande    2022-03-15 
Sammanställning e-tjänst    2022-02-11 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning. 
 Debitering 1 391 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
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STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-10-20  
Yrkanden 
Ordförande Andes Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att bygglov beviljas 
med nedanstående motivering. 

Ansökan avser byte av fönster på huvudbyggnaden på Åsens gård.  
Stadsbyggnadsnämnden bedömer i enlighet med antikvariskt utlåtande från 
Jesper Kallhed, BSV Arkitekter & Ingenjörer, att utformningen av de före-
slagna fönstren med beskriven spröjs tar tillräcklig hänsyn till de kultur- 
historiska värdena på platsen och inte innebär en förvanskning av byggnaden. 
Stadsbyggnadsnämnden bedömer att ansökt åtgärd i detta fall kan tillåtas. 
Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget att bygglov kan beviljas för den 
sökta åtgärden. 
 
Johan Edvardsson yrkar för Sverigedemokraterna bifall till förvaltningens för-
slag. 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar 
enligt hans eget yrkande. 
 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Bygglov beviljas med motivering enligt ovanstående yrkande. 
 Debitering 2 550 kr 

Reservationer 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

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

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

Åtgärden får inte påbörjas innan du får ett startbesked.  

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

Tekniskt samråd krävs inte för denna åtgärd.   

Följande punkter fastställs som underlag till startbeskedet. Du lämnar besked 
om att punkterna är uppfyllda när du är färdig med åtgärden och begär om att 
få ett slutbesked via e-tjänsten Begäran om slutbesked (https://bygg.jonko-
ping.se/JON-BYGG-SLUT). 
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• Intyg om överensstämmelse mot Boverkets föreskrifter gällande glas i bygg-
nader (BBR 8:35).  
Termiskt härdat säkerhetsglas eller laminerat säkerhetsglas ska användas om 
avståndet från glasets underkant till golv/mark är mindre än 0,6 meter. 

 

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

Debitering 
2 550 kr 
 
Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

 

 

 

 

 

 
 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
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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§ 409  
 
ÄLGPASSET 4 (INSTRUMENTVÄGEN 3) Bygglov för nybyggnad 
av verkstad, lager och kontor samt rivning av befintlig byggnad 
BL 2022-001309     

Sammanfattning 
Stadsbyggnadskontoret föreslår att ansökan om bygglov för nybyggnad av 
verkstad, lager och kontor avslås.  
Stadsbyggnadskontoret föreslår att ansökan om rivningslov av industribyggnad 
beviljas.  
 
Stadsbyggnadsnämnden har 2022-09-22 beslutat att återremittera ärendet så att 
förvaltningen skall kunna höra grannar samt att sökande skall inkomma med en 
verksamhetsbeskrivning.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2022-10-04  
Ärendebeskrivning    2022-10-04 
Remissvar    2022-09-30 
Verksamhetsbeskrivning    2022-09-28 
Översiktskarta    2022-09-05 
Yttrande     2022-08-15 
Perspektivritning    2022-06-07 
Material/Kulörbeskrivning   2022-06-07 
Fasadritning Väst + Norr   2022-06-07 
Fasadritning Öst + Syd   2022-06-07 
Sektionsritning Sektion A-A + Sektion B-B 2022-06-07 
Planritning Plan 13 (3tr) + Plan 14 (Takplan) 2022-06-07 
Planritning Plan 11 (1tr) + Plan 12 (2tr)  2022-06-07 
Planritning Plan 10 - Entréplan  2022-06-07 
Situationsplan/tomtkarta    2022-06-07 
Nybyggnadskarta    2022-06-07 
Sammanställning e-tjänst    2022-06-07 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Rivningslov av industribyggnad beviljas samt bygglov för nybygg-
nad av kontor, verkstad och kontor avslås med motivering enligt 
ärendebeskrivning 

 Debitering 68 972 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 
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STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-10-20  
Yrkanden 
Ordförande Andes Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att bygglov beviljas 
med motivering enligt nedan. 

Ansökan avser bl a nybyggnad av verkstad, lager och kontor. Stadsbyggnads-
nämnden har tidigare återremitterat ärendet. 
Stadsbyggnadsnämnden bedömer att den sökta verksamheten som nu även om-
fattar verkstad och lager kan ses som en liten avvikelse mot detaljplanens ända-
mål. 
Även att åtgärden överstiger den högsta tillåtna byggnadshöjden anser Stads-
byggnadsnämnden kan ses som en liten avvikelse mot detaljplanen.  
Stadsbyggnadsnämnden bedömer även sammantaget att de sökta åtgärderna 
kan ses som en liten avvikelse mot gällande detaljplan. 
Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget att bygglov kan beviljas för den 
sökta åtgärden med nedanstående villkor. 
 
Innan slutbesked kan utfärdas ska sökande säkerställa att tillräckligt med par-
keringar för detta projekt finns på den egna fastigheten eller genom servitut på 
intilliggande fastigheter. Antal parkeringsplatser ska vara enligt gällande par-
keringsnorm vid tillfället för slutbeskedet. Enligt p-norm vid tillfället för  
bygglovet behövs 21 p-platser för byggnationen. 
 
Moderaterna instämmer i ordförandes yrkande. 
 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Rivningslov av industribyggnad beviljas 
 Bygglov för nybyggnad av kontor, verkstad och kontor beviljas med 

motivering enligt ovanstående yrkande, med följande villkor: 
Innan slutbesked kan utfärdas ska sökande säkerställa att tillräckligt 
med parkeringar för detta projekt finns på den egna fastigheten eller ge-
nom servitut på intilliggande fastigheter. Antal parkeringsplatser ska 
vara enligt gällande parkeringsnorm vid tillfället för slutbeskedet. En-
ligt p-norm vid tillfället för bygglovet behövs 21 p-platser för  
byggnationen. 

 Debitering 181 160 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 
 
Villkor 
Innan slutbesked kan utfärdas ska sökande säkerställa att tillräckligt med par-
keringar för detta projekt finns på den egna fastigheten eller genom servitut på 
intilliggande fastigheter. Antal parkeringsplatser ska vara enligt gällande par-
keringsnorm vid tillfället för slutbeskedet. Enligt p-norm vid tillfället för  
bygglovet behövs 21 p-platser för byggnationen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 2022-08-15 och beslut  
fattades 2022-10-20. Det innebär att handläggning sker inom lagstadgad pe-
riod.  
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Debitering 
181 160 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: 
ÄLGSKYTTEN 11 
  
Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
  
Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
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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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§ 410  
 
ORION 7 (SANDGATAN 3) Olovlig åtgärd startat utan startbesked 
enbostadshus (tillbyggnad uterum och balkong) 
BL 2022-001893     

Sammanfattning 
Bygglov är beviljat 2022-03-18. Åtgärden har påbörjats utan startbesked.   

Bygglovavdelningen skickade 2022-09-22 en skrivelse till fastighetsägaren för 
att ge möjlighet om att inkomma med förklaring. Efter kommunicering med 
Sandy Mazin Samil Tooma 2022-09-16 framkom att byggnationen är påbörjad 
utan beviljat startbesked. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2022-09-29 
Ärendebeskrivning   2022-09-29 
Beräkning av byggsanktionsavgift  2022-09-22 
Fotografi    2022-09-16 
Yttrande från byggherren   2022-09-19 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Med stöd av PBL 11 kap. 53 § samt PBF 9 kap. påföres sökande  
 en byggsanktionsavgift med totalt 

17 629 kr för att ha påbörjat installationen utan startbesked  

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-10-20  
Yrkanden 
Ordförande Andes Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

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

 en byggsanktionsavgift med totalt 
17 629 kr för att ha påbörjat installationen utan startbesked  

 
Övriga upplysningar 
Beräknad sanktionavgift uppgår till 17 629 kr. Sanktionsavgiften är beräknad 
utifrån den underlag som sökande har lämnat i samband med bygglovsansökan.  

Innan ett startbesked kan utfärdas behöver handlingar enl föreläggande om 
komplettering 22/3-2022 lämnas in för teknisk granskning.  

Sanktionsavgift 
17 629 kr 
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Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Mottagarens/mottagarnas namn 
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Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00 
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§ 411  
 
ÖGGESTORPS-TORP 1:8 (Torp 17) Oanmäld installation 
eldstad/rökkanal garage 
STBN 2020-000398     

Sammanfattning 
Åtgärden har påbörjats utan startbesked.   
Bygglovavdelningen skickade 2022-08-29 en skrivelse till fastighetsägaren för 
att ge möjlighet om att inkomma med förklaring. Efter kommunicering med sö-
kandena 2022-09-11 framkom att installationen är påbörjad utan beviljat start-
besked. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse    2022-09-19 
Ärendebeskrivning    2022-09-19 
Sotintyg    2020-02-18 
Beräkning av byggsanktionsavgift   2022-08-29 
Yttrande från fastighetsägare   2022-09-19 
Fasadritning    2022-09-19 
Planritning    2022-09-19   
 

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

garna  och  byggsanktionsavgift 
med 2 365kr vardera. Totalt 4 730kr för att ha påbörjat installationen 
utan beviljat startbesked.  

 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-10-20  
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 fastighetsä-

garna  och  byggsanktionsavgift 
med 2 365kr vardera. Totalt 4 730kr för att ha påbörjat installationen 
utan beviljat startbesked.  
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Debitering  
SANKTIONSAVGIFT 4 730 KR 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas 

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

 

§ 412  
 
Redovisning av ej tidigare anmälda förrättningar 
 

Redovisning av ej tidigare anmälda förrättningar inkommer från Anders  
Samuelsson (C) och Leif Regnér (S). 
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§ 413  
 
Övriga ärenden 
 

Sammanträdespunkten utgår då inga övriga ärenden anmälts. 
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