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Justerandes sign 
   

Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid 

Sessionssalen, Västra Storgatan 16, Jönköping kl. 08:30 – 11:30 samt 13:00-17:20 
Förtroendevalda deltar hela sammanträdet där ej annat anges. 

 
Beslutande Anders Samuelsson (C), ordförande  

Niklas Sigvardsson (S) 
Fatime Elezi (S) 
Leif Regnér (S) 
Bayda Aldoori (S) ist f Marianne  
Johansson   
Jan Sidenvall (L) 
Christopher Stock (MP) 08:30-17:00 
t o m §584 
Alissar Rajha (MP) ist f Christopher 
Stock fr §585 

 

Kerstin Hurtig (KD) ist f Gabriella  
Lönn  
Ann-Marie Dahl (KD) 
Bengt Regné (M) 
Jonas Hallin (M) 08:30-17:00 t o m §584 
Per Allan Axén (M) ist f Jonas Hallin fr 
§585 
Eric Sjöberg (M) 
Johan Edvardsson (SD) jäv §587 
Thomas Arvidsson (M) ist f Johan  
Edvardsson §587 

Övriga närvarande Elin Bäckström (S) 
Christopher Rydell (S) fr kl 11:00 
Eric Hedlund (L) 

Thomas Olofsson (KD), deltar digitalt 
Björn Andersson (SD), deltar digitalt  

Utses att justera Eric Sjöberg  

Justeringens plats och tid stadsbyggnadskontoret 2021-12-21 Paragrafer  553-591 

Underskrifter Sekreterare   
  Pernilla Thor  

 Ordförande   
  Anders Samuelsson  

 Justerande   
 Eric Sjöberg   

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

Organ Stadsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-12-16 
 

Datum för anslags uppsättande 2021-12-22 Datum för anslags nedtagande 2022-01-12 

Förvaringsplats för protokollet stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun 

Underskrift   
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Övriga deltagare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anna Klahr, bygglovchef 
Bengt Mattias Carlsson, stadsarkitekt 
Cecilia Idermark, planarkitekt 
Christina Stenberg, t f stadsbyggnadsdirektör 
Emma Svärd, verksamhetschef utvecklings- och trafikavdelningen 
Hanna Holmlund, projektledare utvecklings- och trafikavdelningen 
Henrik Zetterholm, utvecklings- och trafikchef 
Ingrid Fjordhult, bygglovhandläggare 
Jessy Abu Akl, bygglovhandläggare 
Linnéa Månberg, stf nämndsekreterare/bygglovhandläggare 
Mattias Karlsson, översiktsplanerare 
Mikael Enarsson, verksamhetschef utvecklings- och trafikavdelningen 
Pernilla Thor, förvaltningssekreterare/nämndsekreterare 
Samuel Nyström, räddningschef 
Stefan Lind, chef översiktlig planering 
Tor Olsson, belysningsplanerare 
Bengt-Åke Berg, (V) insynsplats 
Mats Jarhammar, Living Cities 
Simon Klinthage, hållbarhetsstrateg 
Linda Hassel, hållbarhetsstrateg 
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Innehåll  

  

§ 553 Protokollets justering 
 

 

§ 554 Information från Räddningstjänsten 
 

 

§ 555 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddnings-
tjänst 

Stbn/2021:419 

 

§ 556 Ej avgjorda ärenden t o m 2020-12-31 
Stbn/2021:380 

 

§ 557 Stadsbyggnadspriset 2021 
Stbn/2021:387 

 

§ 558 Information från Översiktlig planering 
 

 

§ 559 Information från Utvecklings- och trafikavdelningen 
 

 

§ 560 Information från SBK stab 
 

 

§ 561 Framskrivning av medel för Västra Storgatan, delen Brånebacken – 
Junegatan samt entrén till tändsticksområdet 

Stbn/2021:464 

 

§ 562 Motion om en fungerande trafik i en växande kommun 
Stbn/2021:363 

 

§ 563 Medborgarförslag om badbrygga på Norrängen i Huskvarna 
Stbn/2021:143 

 

§ 564 Medborgarförslag om att göra Vätterstranden mer gästvänlig 
Stbn/2021:144 

 

§ 565 Medborgarförslag om trafiksituationen i Tenhult 
Stbn/2021:389 

 

§ 566 Information från Planavdelningen 
 

 

§ 567 Medborgarförslag om att utarbeta ett planprogram för Bottnaryd 
Stbn/2021:451 

 

§ 568 Redovisning av inkomna meddelanden till stadsbyggnadsnämnden 
Stbn/2020:13 

 

§ 569 Redovisning av stadsbyggnadsnämndens delegationsbeslut 
Stbn/2020:12 

 

§ 570 Information från Bygglovavdelningen 
 

 

§ 571 RAVELSMARK 13:20 (RAVELSMARKS GÅRD 1)  
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus 

STBN/2021:12453 

 

§ 572 ÄNGSBERG 1:2 (ÄNGSBERG 15)  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

 

STBN/2021:12234 
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§ 573 FLÄTTINGE 6:1 (FLÄTTINGE UPPEGÅRDEN 3)  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

STBN/2021:12547 

 

§ 574 HÄSSLARP 8:1 (HÄSSLARP 7A)  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

STBN/2021:12440 

 

§ 575 HÖVIK 1:8  
Strandskyddsdispens för brygga 

STBN/2021:12293 

 

§ 576 TREVNADEN 12 (KORTEBOVÄGEN 43)  
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 

STBN/2021:12764 

 

§ 577 STORA ROTEN 1:5 (STORA ROTEN 14)  
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad 

STBN/2021:10916 

 

§ 578 VÄLKOMMAN 2 (GRIPENBERGSGATAN 24)  
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus ( förråd med altan) samt 
rivning av befintligt garage 

STBN/2021:11666 

 

§ 579 RYHOV 4:1  
Bygglov för nybyggnad av garage och komplementbyggnader samt 
tillbyggnad av golfstudio 

STBN/2021:12549 

 

§ 580 FLÄTTINGE 6:7 (FLÄTTINGE 15)  
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad 
samt komplementbyggnad 

STBN/2021:12401 

 

§ 581 FLÄTTINGE 6:6 (FLÄTTINGE 16)  
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad 
samt komplementbyggnad 

STBN/2021:12672 

 

§ 582 ORKESTERN 3 (SAGOGATAN 28)  
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad 

STBN/2021:12797 

 

§ 583 ROSENBORG 11 (KUNGSGATAN 17A)  
Bygglov för anordnande av parkeringsplats 

STBN/2021:11731 

 

§ 584 VÅRDEN 1 (SJUKHUSGATAN 16)  
Rivningslov för rivning av studentboende 

STBN/2021:10592 

 

§ 585 VALVBÅGEN 26 (VIOLBACKEN 49)  
Bygglov för tillbyggnad av rad/kedjehus (tillbyggnad av balkong) 

STBN/2021:12418 

 

§ 586 ALGEN 3  
Bygglov för uppsättande av två stycken digitala skyltar på fasad av 
affärs- och kontorshus 

 

STBN/2021:12762 
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§ 587 STRÖMSBERG 3:5 (STRÖMSBERGS GÅRD 8)  
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, installation av eldstad 
samt rivning av den befintliga bostaden 

STBN/2021:10383 

 

§ 588 LILLA SPÅNHULT 2:24  
Bygglov för nybyggnad av väderskydd och cykelparkering 

STBN/2018:13465 

 

§ 589 Redovisning av ej tidigare anmälda förrättningar 
 

 

§ 590 Kurser och konferenser 
 

 

§ 591 Övriga ärenden 
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§ 553  
 
Protokollets justering 
Protokollet justeras tisdagen den 21 december klockan 13:00 av Anders  
Samuelsson (C) Eric Sjöberg (M) med Niklas Sigvardsson (S) och Ann-Marie 
Dahl (KD) som ersättare.
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§ 554  
 
Information från räddningstjänsten 
 

Sammanträdespunkten utgår då ingen information från räddningstjänsten  
föreligger.
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§ 555  
 
Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddnings-
tjänst 
Stbn/2021:419   170  

Sammanfattning 
Riksdagen har beslutat om ändring i lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
(LSO). Förändringarna i lagen innebär bl.a. att kraven på kommunernas hand-
lingsprogram förtydligas för att stärka styrningen. Syftet är även att handlings-
programmen ska bli mer konkreta, hålla högre kvalitét och bli mer jämförbara 
mellan olika kommuner. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) har beslutat om föreskrift som reglerar innehåll och struktur i hand-
lingsprogrammen.  
Med anledning av detta har Räddningstjänsten reviderat tidigare program för 
att anpassa det efter den nya föreskriften från MSB. Revideringen innebär ing-
en förändrad ambition eller förmåga jämfört med tidigare program.  
Tidigare delprogram har beslutats av Kommunfullmäktige, medan detta fö-
reslås beslutas av Stadsbyggnadsnämnden. Beslutet i Stadsbyggnadsnämnden 
förutsätter att Kommunfullmäktige överlåter beslutanderätten till nämnden av-
seende detta delprogram. Programmet föreslås gälla för åren 2022-2026 men 
kan behöva revideras tidigare på grund av ändrad riskbild, förmåga, verksam-
het, eller andra förutsättningar som förändras.   
Detta dokument utgör ett delprogram till Program för trygghet och säkerhet. 
Samråd med berörda myndigheter och kommuner har genomförts och framgår i 
delprogrammets bilaga B. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-12-07 
Delprogram Brandsäkerhet och operativa insatser 2022-2026 

Räddningstjänstens förslag 
Räddningstjänstens förslag till beslut. 
Under förutsättning att Kommunfullmäktige överlåter beslutanderätten avseen-
de delprogram Brandsäkerhet och operativa insatser 2022-2026 till Stadsbygg-
nadsnämnden beslutar Stadsbyggnadsnämnden:  

 Förslag till delprogram Brandsäkerhet och operativa insatser 2022-2026 
antas. Antaget program gäller från och med att kommunfullmäktige fat-
tar beslut om att upphäva nu gällande delprogram. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-12-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till  
förvaltningens förslag. 
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Protokollsanteckning 
Miljöpartiet lämnar nedanstående protokollsanteckning. 

Räddningstjänst är en mycket uppskattad, viktig och integrerad del av både 
Stadsbyggnadsnämndens verksamhetsansvar och som underlag för Nämndens 
olika beslut.  
Som sådan är det viktig enligt Miljöpartiet att Nämnden säkerställa Räddnings-
tjänstens operativa förmåga i en växande kommun och en föränderlig värld 
varför Miljöpartiet vill befästa detta genom de följande kommentarer.  
Under avsnitt Riskbilder välkomna Miljöpartiet att trähusbebyggelse, skogs-
bränder och andra naturolyckor samt drunkningsolyckor tas upp i programmet 
tillsammans med problem kring olika utsläpp inklusive släktvatten.  
Miljöpartiet önskar att Räddningstjänst hade betonat eventuella problem att 
täcka framtida risker i kommunens växande nya yttre industri- och logistikom-
råden.  
Miljöpartiet notera att tvåtredjedel av total 600 årliga trafikolyckor som sker i 
kommunen inträffa på den statliga vägnät. Detta innebär en ekonomisk belast-
ning för kommunen som kräver ökat statligt stöd. Medan det är bra att hastig-
heten på E4 genom Jönköping ha sänkts från 90 till 80 km/tim, efterlevs denna 
sänkning av allt färre fordon, inklusive tunga utlandsregistrerade fordon, varför 
nya förstärkt åtgärder behövs.  
Miljöpartiet anser det mycket bra att Räddningstjänst påtala särskilt risker med 
fordon med alternativ drivmedel. Däremot mycket talar för nya växande risk-
scenario kring evakuering av personer och släktning av batteribränder. Denna 
kan medföra stora utdragna störning i trafiken under räddningsinsats varför bl a 
ännu fler vattenenheter kan behövas framöver.  
Miljöpartiet notera speciellt att även ökade brandrisker i parkeringshus om-
nämns men däremot inte underjordiska garage. Miljöpartiet hoppas att Rädd-
ningstjänst kan få bättre gehör för införande av sprinklers hos såväl statens 
myndighet för samhällsskydd och beredskap (MSB) som Boverket än hittills 
och på sikt även i plan- och bygglagen.  
Miljöpartiet välkomna att Räddningstjänsten flagga för ökade risker för naturo-
lyckor. Som en följd önskar Miljöpartiet ännu mer konkreta råd i remissvar till 
Stadsbyggnadskontoret och Nämnden kring byggnads-, natur- och klimatrelate-
rade risker. Samtidigt beklagar Miljöpartiet att Staten inte vill tillåta laglig in-
förande av tekniska särkrav i olika kommunala beslut knuten till plan- och 
bygglagen trots lagen om skydd mot olyckor mm.  
Slutligen har Miljöpartiet förhoppningen att statens ansvariga myndigheter vill 
införa ännu större krav i bestämmelser mot brandfarliga byggnadsmaterial samt 
att Räddningstjänst vill införa brandtillsyn på olovliga balkonger i olika tätbe-
byggda bostadsområden. 
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Stadsbyggnadsnämndens beslut 
Under förutsättning att Kommunfullmäktige överlåter beslutanderätten avseen-
de delprogram Brandsäkerhet och operativa insatser 2022-2026 till Stadsbygg-
nadsnämnden beslutar Stadsbyggnadsnämnden:  

 Förslag till delprogram Brandsäkerhet och operativa insatser 2022-2026 
antas. Antaget program gäller från och med att kommunfullmäktige fat-
tar beslut om att upphäva nu gällande delprogram. 

 
 
 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsens diarium
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§ 556  
 
Ej avgjorda ärenden t o m 2020-12-31 
Stbn/2021:380   000  

Sammanfattning 
Årligen redovisas status på ej avgjorda ärenden som är uppstartade före senaste 
årsskiftet för stadsbyggnadsnämnden.  
Stadsbyggnadsnämndens presidium har tillsammans med berörda tjänstemän 
gått igenom rapport över stadsbyggnadsnämndens ej avgjorda ärenden vilken 
redovisas på stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 16 december. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadsnämndens ej avgjorda ärenden uppstartade före 2020-12-31  
Tjänsteskrivelse 2021-12-16 
 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 
– Redovisning av stadsbyggnadsnämndens ej avgjorda ärenden uppstartade 

före 2020-12-31 godkänns 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-12-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till  
förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
– Redovisning av stadsbyggnadsnämndens ej avgjorda ärenden uppstartade 

före 2020-12-31 godkänns 

 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsens diarium
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§ 557  
 
Stadsbyggnadspriset 2021 
Stbn/2021:387   000  

Sammanfattning 
Stadsbyggnadsnämnden har sedan 1994 varje år delat ut ett stadsbyggnadspris 
till det byggnadsverk eller anläggning som färdigställts under året och bedömts 
vara det mest värdefulla bidraget till den byggda miljön i Jönköpings kommun 
i någon av klasserna God arkitektur, God byggnadsvård eller God livsmiljö. 
Genom annonsering i pressen och på kommunens hemsida har bl a allmänheten 
och fastighetsägare kunnat vara med och lämna förslag på nomineringar. 
 

Beslutsunderlag 
Sammanställning av de nominerade förslagen 
 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut. 

-  Utse en av de nominerade i varje klass som klassegrare 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-12-16  
 Utse NN till vinnare i klassen god byggnadsvård  
 Utse NN till vinnare i klassen god arkitektur  
 Utse NN till vinnare i klassen god livsmiljö 
 Stadsbyggnadsnämnden uppdrar åt nämndens ordförande att med  

ledning av stadsbyggnadsnämndens diskussion utse mottagare av 2021 
års stadsbyggnadspris 

 Stadsbyggnadsnämnden lämnar ett hedersomnämnande till NN i  
klassen god arkitektur. 

 Presentation av vinnare och prisutdelning sker på stadsbyggnads- 
nämndens sammanträde den 20 januari 2022, alternativt en digital pris-
utdelning.
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§ 558  
 
Information från översiktlig planering 
 

Stefan Lind, chef översiktlig planering, informerar om det pågående arbetet 
med Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare.
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§ 559  
 
Information från utvecklings- och trafikavdelningen 
 

Simon Hjälmarö, kommunikatör, informerar om Jönköpings kommuns  
skyltprogram. 

Mats Jarhammar från Living Cities, informerar om utvärderingen av  
sommargågator i Jönköping.
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§ 560  
 
Information från SBK stab 
 

Kommunens hållbarhetsstrateger Simon Klintefors och Linda Hassel  
informerar om Jönköpings kommuns klimat- och hållbarhetsarbete.
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§ 561  
 
Framskrivning av medel för Västra Storgatan, delen Brånebacken – 
Junegatan samt entrén till tändsticksområdet 
Stbn/2021:464   510  

Sammanfattning 
För att genomföra projektet föreslås att 15 mnkr ställs till stadsbyggnadsnämn-
dens förfogande i enlighet med VIP 2022-2024. Projektet innebär att entrén till 
Tändsticksområdet förbättras och anpassas efter de nya verksamheter och funk-
tioner som kommer inom området samt att Brånebacken och Västra Storgatan 
byggs om. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-12-03 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Förslag till kommunstyrelsen: 

 15 mnkr ställs till stadsbyggnadsnämndens förfogande för att genomfö-
ra åtgärderna på Västra Storgatan och Brånebacken enligt VIP 2020-
2022 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-12-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 15 mnkr ställs till stadsbyggnadsnämndens förfogande för att genomfö-

ra åtgärderna på Västra Storgatan och Brånebacken enligt VIP 2020-
2022 

Beslutet expedieras till: 
Stadskontoret/KS



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-12-16

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 562  
 
Motion om en fungerande trafik i en växande kommun 
Stbn/2021:363   530  

Sammanfattning 
Kristdemokraterna förslår i en motion att ett rejält omtag ska göras gällande 
trafikplaneringen i Jönköpings kommun. Stadsbyggnadskontoret anser att gäl-
lande Kommunikationsstrategi, åtgärder för ett hållbart trafiksystem behöver 
förnyas och föreslår att en ny trafikstrategi ska tas fram. 

Beslutsunderlag 
Motion om en fungerande trafik i en växande kommun 
Tjänsteskrivelse 2021-12-03 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Förslag till kommunstyrelsen: 

 Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att påbörja arbetet med en ny  
trafikstrategi.  

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-12-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Bengt Regné yrkar för Moderaterna att beslutsmeningen formuleras om enligt 
följande. 

 Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att påbörja arbetet med en ny  
trafikstrategi 

Stadsbyggnadsnämnden ställer sig bakom Moderaternas yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att påbörja arbetet med en ny  

trafikstrategi 

Beslutet expedieras till: 
kommunstyrelsen
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§ 563  
 
Medborgarföslag om badbrygga på Norrängen i Huskvarna 
Stbn/2021:143   519  

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag daterat 2021-02-25 har inkommit där förslagsställaren fö-
reslår att det ska byggas en brygga vid Norrängen i Huskvarna för att öka till-
gängligheten till Vättern. Stadsbyggnadskontoret föreslår att medborgarförsla-
get blir en del av utredningsmaterialet i den pågående utredningen Vision Söd-
ra Vättern. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om badbrygga på Norrängen i Huskvarna, daterad 
2021-02-25 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-06 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Medborgarförslaget blir en del av utredningsmaterialet i kommunens 
pågående visionsarbetet kring Vättern 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-12-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till  
förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Medborgarförslaget blir en del av utredningsmaterialet i kommunens 

pågående visionsarbetet kring Vättern 

Beslutet expedieras till: 
Sophie Alriksson
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§ 564  
 
Medborgarförslag om att göra Vätterstranden mer gästvänlig 
Stbn/2021:144   519  

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag daterat 2021-02-25 har inkommit där förslagsställaren fö-
reslår olika åtgärder för att göra Vätterstranden i Huskvarna mera gästvänlig. 
Stadsbyggnadskontoret föreslår att medborgarförslaget blir en del av utred-
ningsmaterialet i den pågående utredningen Vision Södra Vättern. 

 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om att göra Vätterstranden mer gästvänlig, daterat 21-02-25 
Tjänsteskrivelse, daterad 21-12-06 
 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Medborgarförslaget blir en del av utredningsmaterialet i kommunens 
pågående visionsarbetet kring Vättern 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-12-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till  
förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Medborgarförslaget blir en del av utredningsmaterialet i kommunens 

pågående visionsarbetet kring Vättern 

 

Beslutet expedieras till: 
Åke Hallemyr
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§ 565  
 
Medborgarförslag om trafiksituationen i Tenhult 
Stbn/2021:389   512  

Sammanfattning 
Ingemar Ström beskriver att trafiksituationen på Industrivägen i Tenhult utgör 
en stor risk för gående längs gatans trottoar. Ekipagens hastigheter uppgår ofta 
till 60-70 km/h. Ingemar föreslår 3 åtgärder: 

Förslag 1: att någon form av fartindikator monteras upp som visar vilken has-
tighet man för fram sitt fordon i. 

Förslag 2: att en permanent fartkamera monteras upp. 

Förslag 3: att polisen övervakar/kontrollerar hastigheten oftare. 

Stadsbyggnadskontoret avser att bifalla förslag nr 1 med att periodvis ha digita-
la hastighetstavlor uppmonterade på Industrivägen i Tenhult. Däremot förslag 
nr 2 har vi som kommun ingen möjlighet att utföra. Fartkameror används en-
bart på statliga vägar. Förslag nr 3 har vi som kommun ingen rådighet att styra 
över. Däremot kommer vi att framföra önskemålet i den dialog vi har med Poli-
sen i denna typ av frågor. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om trafiksituationen i Tenhult  Stbn/2021:389 512 
Tjänsteskrivelse 2021-12-06 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Bifalla förslag nr 1 med att periodvis ha digitala hastighetstavlor upp-
monterade samt att i dialog med polisen framföra önskemålet om tätare 
hastighetskontroller 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-12-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Bifalla förslag nr 1 med att periodvis ha digitala hastighetstavlor upp-

monterade samt att i dialog med polisen framföra önskemålet om tätare 
hastighetskontroller 

Beslutet expedieras till: 
Ingemar Ström
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§ 566  
 
Information från planavdelningen 
 

Sammanträdespunkten utgår då ingen information från planavdelningen  
föreligger.
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§ 567  
 
Medborgarförslag om att utarbeta ett planprogram för Bottnaryd 
Stbn/2021:451   219  

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit med en önskan om att ett planprogram ska 
upprättas för Bottnaryds utveckling och att det därefter omgående ska följas av 
nya detaljplaner.  

Beslutsunderlag 
-Medborgarförslag (daterad 2021-10-27) 
-Tjänsteskrivelse (daterad 2021-12-08)  

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 
 Ge avslag till att upprätta ett planprogram eftersom kommande utbyggnads-

strategi uppfyller det behovet 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-12-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Bengt Regné yrkar för Moderaterna följande beslutsmening. 

Då den kommande utbyggnadsstrategin uppfyller medborgarförslagets syfte 
med ett planprogram, avslår stadsbyggnadsnämnden medborgarförslaget. 

Stadsbyggnadsnämnden ställer sig bakom Bengt Regnés yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Då den kommande utbyggnadsstrategin uppfyller medborgarförslagets 

syfte med ett planprogram, avslår stadsbyggnadsnämnden medborgar-
förslaget 
 

 

Beslutet expedieras till: 
Daniel Corneskog, Bo-Christer Löf och Bengt Faleskog
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§ 568  
 
Redovisning av inkomna meddelanden till stadsbyggnadsnämnden 
Stbn/2020:13   000  

Beslutsunderlag 
Redovisning av inkomna meddelanden till stadsbyggnadsnämnden daterad 
2021-12-16 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-12-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att redovisning av in-
komna meddelanden till stadsbyggnadsnämnden daterad 2021-12-16 godkänns. 

Protokollsanteckning 
Miljöpartiet lämnar nedanstående protokollsanteckning. 

Miljöpartiet är knappast ensam om att notera den ökande antal ärendebeslut 
som ändras av Länsstyrelsen trots att dessa oftast påverka kommunens uttalade 
policy som framförs i sin senaste översiktsplan.  
Som en konsekvens av detta har Miljöpartiet förhoppningen att Nämndens pre-
sidium vill överväga att ta ett rundabordssamtal med de ansvariga på Länssty-
relsen för att reda ut de orsakerna till de tydliga meningsskiljaktighet som ver-
kar uppstår. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Redovisning av inkomna meddelanden till stadsbyggnadsnämnden  

daterad 2021-12-16 godkänns 
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§ 569  
 
Redovisning av stadsbyggnadsnämndens delegationsbeslut 
Stbn/2020:12   000  

Beslutsunderlag 
Förteckning över stadsbyggnadsnämndens delegationsbeslut 2021-12-16 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-12-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att redovisning enligt 
Förteckning över stadsbyggnadsnämndens delegationsbeslut 2021-12-16  
godkänns 
 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Redovisning enligt Förteckning över stadsbyggnadsnämndens  
delegationsbeslut 2021-12-16 godkänns 
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§ 570  
 
Information från bygglovavdelningen 
 

Ingrid Fjordhult, bygglovhandläggare, informerar om gestaltning på  
landsbygden i Jönköpings kommun. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-12-16  
Yrkande 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att stadsbyggnadsnämndens  
presidium ska ha ett arbetsmöte i syfte att gå igenom och revidera Gestaltning 
på landsbygden i Jönköpings kommun. 

Bengt Regné (M) instämmer i Anders Samuelssons yrkande. 
 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Presidiet kallas till ett arbetsmöte gällande dokumentet Gestaltning på 

landsbygden i Jönköpings kommun 
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§ 571  
 
RAVELSMARK 13:20 (RAVELSMARKS GÅRD 1) Förhandsbe-
sked för nybyggnad av två enbostadshus 
BL 2021-002453     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus. Fastighe-
ten ligger cirka 3,5 kilometer söder om Gränna kyrka. Marken består främst av 
skogsmark. 

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut är positivt förhandsbesked. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-11-24 
Ärendebeskrivning   2021-11-24 
Översiktskarta  2021-11-09 
Yttrande fr sökanden  2021-10-28 
Översiktskarta tomtindelning 2021-10-28 
Översiktskarta   2021-10-28 
Ansökan reviderad  2021-10-28 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-
skrivning 

 Debitering 8 568 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-12-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ärendebe-

skrivning 
 Debitering 8 568 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

Reservationer 
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet med följande motivering. 

Miljöpartiet notera att Stadsbyggnadskontoret föreslog att ansökan om för-
handsbesked skulle beviljas utifrån en besiktning i oktober 2020. Vidare ansågs 
fastigheten ligger i direkt anslutning till befintlig bebyggelse och att enbart en 
mindre infartsväg behövas anläggas.  
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Enligt handlingens kartmaterial däremot utgör ’befintlig bebyggelse’ en ensam 
redan isolerade bostadshus i änden av en lång och någon till synes krånglig till-
fartsväg. Miljöpartiet anser att den nu sökt ny bebyggelse ökar belastning på 
denna befintliga långa tillfartsväg samt att den nya uppfarten från den befintlig 
tillfartsväg till de nu ansökt tomter är så utformad att den öppna upp för ytterli-
gare bostäder och därmed ännu mer trafik. 
Miljöpartiet anser vidare att sökandes framförda argument för fler villatomter i 
Jönköping saknar betydelse för ärende och att påståenden om lägets relativa 
närhet till kommunikationer, vård, skola och omsorg är långsökt om inte felak-
tig.  
Utifrån den topografiska kartan i handlingar till ärenden tyder mycket på att det 
föreslagna lägen ligger bakom en skogbevuxen höjd som försämra solförhål-
landen och utsikten som annars hade varit positiva aspekter. Miljöpartiet anser 
slutligen att det nuvarande förslag okar risken för ytterligare bebyggelse samt 
kan förstärka vatten- och avlopps problematiken.  
Miljöpartiet har i princip inget emot begränsad kompletterande byggnation på 
landsbygden, särskild när den är direkt knuten till t ex ’generationsskifte’ inom 
livskraftigt jordbruk och så länge den utgör en del av s.k. sammanhållen bebyg-
gelse. 
Däremot är Miljöpartiet emot och/eller tveksam till etableringar av ny fritids- 
och permanentbebyggelse samt spekulativa satsningar på jordbruksmark 
och/eller i närhet av naturkänsliga områden.  
Partiet är särskild emot för samhället omotiverade etableringar i enskilda isole-
rade lägen som i detta fall, samt oplanerad expansion av små grupper av bebyg-
gelse när alternativa lägen i direkt anslutning till eller helst inom befintliga be-
byggelsegrupper finns.  
Miljöpartiet väljer därför att RESERVERA sig mot Stadsbyggnadsnämndens 
beslut att ge ett positiv förhandsbesked. 

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. 
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När du fått ett positiv förhandsbesked måste du ha en dialog med 
bygglovavdelningen om byggnadens utformning, innan du söker bygglov. 
Byggnader utanför planlagt område ska till storlek och utformning anpassas till 
tomten, landskapsbilden  och den traditionella lantliga miljön. Innan du tar 
fram ritningar till din ansökan om bygglov, ta kontakt med oss på 
bygglovavdelningen för att diskutera utformningen. Du kontaktar oss via 
www.jonkoping.se/bygglov, sökord: kontakta bygglovavdelningen. Skriv ditt 
diarienummer när du skriver din fråga. 

I samband med bygglovsansökan ska markplanering- och marksektionsritning 
redovisas. 

Tillstånd för enskild VA-anläggning ska sökas hos Miljö- och 
hälsoskyddskontoret.   

Om en ny fastighet ska bildas prövas läget för dess gränser av 
lantmäterimyndigheten i en lantmäteriförrättning. Ansökan om 
lantmäteriförrättning bör göras så snart som möjligt efter att förhandsbesked 
beviljats och beslutet har fått laga kraft, bifoga beslutshandlingarna inklusive 
karta till förrättningsansökan. 

För ny adress på landet tag kontakt med lantmäteriavdelningen, Helen Lerge 
036-10 52 94. 

Som sökanden har du skyldighet att begära om eventuell arkeologisk utredning 
hos Länsstyrelsen. 

Debitering 
8 568 kr. 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Sökande 
Fastighetsägare 

Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
Grannar med erinran, RAVELSMARK 13:13 

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 in-
te prövas. 

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 572  
 
ÄNGSBERG 1:2 (ÄNGSBERG 15) Förhandsbesked för nybyggnad 
av enbostadshus 
BL 2021-002234     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Fastigheten är 
belägen i Kaxholmen, i området Ängsberg cirka 5,7 kilometer syd-sydväst om 
Skärstads kyrka. Åtgärden utförs i enskilt läge och på en väldigt kuperad fas-
tighet inom tätortsnära friluftsområde. 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut är avslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2021-11-08 
Ärendebeskrivning    2021-11-08 
Översiktskarta   2021-09-22 
Yttrande    2021-12-05 
Fotografi Ingen väg. Stig norrifrån  2021-09-30 
Fotografi     2021-09-30 
Fotografi Kuperat   2021-09-30 
Fotografi     2021-09-30 
Fotografi Stig söderifrån   2021-09-30 
Situationsplan/tomtkarta väg  2021-08-30 
Situationsplan/tomtkarta    2021-08-30 
Ansökan     2021-08-30 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

 Debitering 8 568 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-12-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att ärendet åter- 
remitteras för besiktning på plats. 

Bengt Regné (M) instämmer i Anders Samuelssons yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ärendet återremitteras för besiktning på plats 
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Beslutet expedieras till: 
Sökande 
Fastighetsägare
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§ 573  
 
FLÄTTINGE 6:1 (FLÄTTINGE UPPEGÅRDEN 3) Förhandsbe-
sked för nybyggnad av enbostadshus 
BL 2021-002547     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.  Fastigheten är 
belägen i Flättinge, cirka 1,6 kilometer sydöst om Ölmstads kyrka. Föreslagen 
placering utgörs av kultiverad betesmark samt avses placeras i ett enskilt läge, 
vilket strider mot riktlinjerna i gällande översiktsplan.  

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut är avslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-10-25 
Ärendebeskrivning   2021-10-25 
Översiktskarta   2021-10-18 
Sammanställning e-tjänst   2021-10-22 
Sammanställning e-tjänst   2021-10-14 
Situationsplan/tomtkarta   2021-10-14 
Situationsplan/tomtkarta   2021-10-14 
Situationsplan/tomtkarta   2021-10-14 
Ansökan    2021-10-14 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

 Debitering 8 568 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-12-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att ärendet åter- 
remitteras för besiktning på plats. 

Johan Edvardsson (SD) instämmer i Anders Samuelssons yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ärendet återremitteras för besiktning på plats 

 
Beslutet expedieras till: 
Sökande 
Fastighetsägare
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§ 574  
 
HÄSSLARP 8:1 (HÄSSLARP 7A) Förhandsbesked för nybyggnad 
av enbostadshus 
BL 2021-002440     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Fastigheten är 
belägen i Hässlarp, cirka 6,8 kilometer nordost om Lekeryds kyrka. Marken be-
står av produktiv jordbruksmark(åkermark) och åtgärden bedöms ha negativ in-
verkan på de areella näringarnas behov. 

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut är avslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-11-08 
Ärendebeskrivning   2021-11-08 
Översiktskarta   2021-11-08 
Sammanställning e-tjänst   2021-11-02 
Illustration    2021-11-02 
Ansökan    2021-09-29 
Översiktskarta   2021-09-29 
Planritning    2021-09-29 
Fasadritning    2021-09-29 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

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

 Debitering 8 568 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-12-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att ärendet åter- 
remitteras för ytterligare dialog med sökande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ärendet återremitteras för ytterligare dialog med sökande 

 
Beslutet expedieras till: 
Sökande 
Fastighetsägare 
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§ 575  
 
HÖVIK 1:8 Strandskyddsdispens för brygga 
BL 2021-002293     

Sammanfattning 
Ansökan avser strandskyddsdispens för brygga. Bryggans yta anges till ca 10 
m2. Området är idag vildvuxet och möjlighet att angöra båt finns ej i närområ-
det. Bryggan bedöms främja friluftslivet i området. 

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut är positiv strandskyddsdispens. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2021-11-08 
Ärendebeskrivning   2021-11-08 
Översiktskarta   2021-11-08 
Tomtplatsavgränsning  2021-11-30 
Sammanställning e-tjänst   2021-10-17 
Karta    2021-10-17 
Situationsplan/tomtkarta   2021-09-22 
Ansökan    2021-09-08 
Fotografi    2021-09-26 
Fotografi    2021-09-26 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Stadsbyggnadskontoret föreslår att ansökan om strandskyddsdispens för 
brygga beviljas i enlighet med 7 kap. 18 c § punkt 3. Den yta som får 
tas i anspråk är begränsad till bryggans yta på mark, enligt bilaga tomt-
platsavgränsning 2021-11-30. 

 Debitering 5 712 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-12-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Bengt Regné (M) instämmer i Anders Samuelssons yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Stadsbyggnadskontoret föreslår att ansökan om strandskyddsdispens för 

brygga beviljas i enlighet med 7 kap. 18 c § punkt 3. Den yta som får 
tas i anspråk är begränsad till bryggans yta på mark, enligt bilaga tomt-
platsavgränsning 2021-11-30. 

 Debitering 5 712 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 
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Reservationer 
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet med följande motivering. 

Miljöpartiet notera att Stadsbyggnadskontoret föreslog att ärenden skulle få ett 
positiv strandskyddsdispens, ett råd som Stadsbyggnadsnämnden valde att följa 
i detta ärende. 
Miljöpartiet notera vidare utifrån utskickade handlingar att val av läget var i 
stort sett omöjligt att säkerställa men verkar både isolerad, oexploaterade, långt 
ifrån befintlig bebyggelse, består av sly och nås via ett ’stig’. 
P g a det isolerade läge bedöma Miljöpartiet att det finns en uppenbar risk att 
bryggan kan leda till framtida ansökningar om kompletterande byggnader, 
väganslutning mm som i sig ökar exploatering och risk för oavsiktlig påverkan 
på och/eller förorening av sjön. 
Utifrån motståndet från Miljöpartiets representanter i såväl regeringen som 
riksdagens till lättnande på strandskyddsbestämmelser i samband med årets 
budgetförhandlingar samt Lagrådets invändningar mot själva uppgörelsen, väl-
jer Miljöpartiet att RESERVERA sig mot Stadsbyggnadsnämndens beslut att 
ge en positiv strandskyddsdispens och hoppas att Länsstyrelsen samtidigt pröva 
beslut om dispens. 

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 inte bygglov- eller anmälningspliktig och startbesked för åtgärden 
krävs ej. 

Debitering 
5 712 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 in-
te prövas. 

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 576  
 
TREVNADEN 12 (KORTEBOVÄGEN 43) Bygglov för tillbyggnad 
av enbostadshus 
BL 2021-002764     

Sammanfattning 
Tillbyggnad av enbostadshus (inglasad altan) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-11-25 
Ärendebeskrivning   2021-11-25 
Översiktskarta skala 1:2000 2021-11-25 
Skrivelse från sökanden  2021-11-23 
Sammanställning e-tjänst   2021-11-11 
Situationsplan/tomtkarta   2021-11-11 
Planritning    2021-11-11 
Fasadritning    2021-11-11 
 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 3 713 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-12-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Bengt Regné (M) instämmer i Anders Samuelssons yttrande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 3 713 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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Byggherren ansvarar för att kontrollera var ledningar och annan nedgrävd  
infrastruktur finns innan markarbeten påbörjas.   
  
Byggherren bör kontrollera om det förekommer någon form av servitut på  
fastigheten.  
  
Tekniskt samråd krävs inte för denna åtgärd.    
 
När du är färdig med åtgärden begär du om att få ett slutbesked via e-tjänsten  
Begäran om slutbesked (https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-SLUT).  
  
Om en åtgärd påbörjas utan startbesked eller byggnadsverket börjar nyttjas ut-
an slutbesked, tar Stadsbyggnadsnämnden ut en byggsanktionsavgift (en  
byggsanktionsavgift kan uppgå till betydande belopp).   
  
Byggherren ansvarar för att åtgärden följer kraven i plan- och bygglagstiftning-
en.  
  
Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2021-11-23 och beslut  
fattades 2021-12-16. Det innebär att handläggning sker inom lagstadgad  
period.   
  

Debitering 
3 713KR 
 

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. 
 
 

  

https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-SLUT
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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 in-
te prövas. 

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 577  
 
STORA ROTEN 1:5 (STORA ROTEN 14) Bygglov för nybyggnad 
av enbostadshus samt installation av eldstad 
BL 2021-000916     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus om 192 m² 
BTA (bruttoarea) samt 27 m² OPA (öppenarea). 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att platsen består av kraftigt kuperad terräng 
och avstyrker ansökan.   

Stadsbyggnadsnämnden återremitterade ärendet 2021-11-25 för besiktning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2021-12-06 
Ärendebeskrivning   2021-12-06 
Reviderad situationsplan   2021-12-14 
Yttrande     2021-11-08 
Fasadritning med marklinjer   2021-11-02 
Fasadritning med marklinjer   2021-11-02 
Fotografi     2021-09-14 
Karta     2021-09-01 
Fasadritning     2021-04-19 
Fasadritning     2021-04-19 
Planritning     2021-04-19 
Situationsplan/tomtkarta    2021-04-19 
Sammanställning e-tjänst    2021-04-19 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 4 570 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-12-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att bygglov beviljas 
men nedanstående motivering. 

Ansökan är ett led i ett pågående generationsskifte där sonen söker förhandsbe-
sked för byggnation på egen fastighet. Det sökta läget är i direkt anslutning till 
befintlig stamfastighet i byn Stora Roten.  
Den sökta platsen består av skogsmark och ligger på en kulle ovanför stamfas-
tigheten. Väganslutning planeras via en skogsväg där det bedöms möjligt att 
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angöra utan att det blir alltför brant lutning. 
Efter dialog har sökande justerat läget med ca 5 meter och flyttat byggnaden 
mot nordost. Byggnaden placeras då mer uppe på kullen vilket medför mindre 
behov av utfyllnaden av marken i sydväst.  
Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget att bygglov kan beviljas för den 
sökta åtgärden. 

Bengt Regné (M)och Johan Edvardsson (SD) instämmer i ordförandes yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ovanstående yr-

kande 
 Debitering 30 274 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

Reservationer 
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet med nedanstående motivering. 

Miljöpartiet notera att Stadsbyggnadskontoret föreslog att ansökan om bygglov 
för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad bör avslås. Miljö-
partiet notera vidare att Stadsbyggnadskontoret ha besiktat platsen. Utifrån det-
ta anser kontoret att platsen trotts skogsmark medför negativt inverkan på land-
skapsbilden och bedöms inte vara lämplig för byggnation eftersom terrängen är 
kraftig kuperad. Trotts att sökande har reviderat läget något vidmakthåll konto-
ret under Nämndens behandling sin ståndpunkt som Miljöpartiet väljer att stöd-
ja. 
Miljöpartiet har i princip inget emot begränsad kompletterande byggnation på 
landsbygden, särskild när den är direkt knuten till t ex ”generationsskifte” inom 
livskraftigt jordbruk och så länge den utgör en del av s.k. sammanhållen bebyg-
gelse. 
Däremot är Miljöpartiet emot och/eller tveksam till etableringar av ny fritids- 
och permanentbebyggelse samt spekulativa satsningar på jordbruksmark 
och/eller i närhet av naturkänsliga områden och/eller som har negativ inverkan 
på landskapsbilden som i detta fall.  
Miljöpartiet är särskild emot för samhället omotiverade etableringar i enskilda 
isolerade lägen samt oplanerad expansion av små grupper av bebyggelse när al-
ternativa lägen i direkt anslutning till eller helst inom befintliga bebyggelse-
grupper finns.  
Miljöpartiet väljer därför att RESERVERA sig mot Stadsbyggnadsnämndens 
beslut att ge ett positiv bygglov. 

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

Övriga upplysningar 
Byggherren ansvarar för att åtgärden följer kraven i plan- och bygglagstiftning-
en. 
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Åtgärden får inte påbörjas innan stadsbyggnadsnämnden har lämnat ett startbe-
sked.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Om du stöter på en fornlämning eller misstänkt fornlämning i samband med ar-
betet, kontakta alltid Länsstyrelsen i Jönköpings län på 010-223 60 00 eller via 
e-post jonkoping@lansstyrelsen.se.  
 
Debitering 
30 274 kr 

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2021-12-14 och beslut 
fattades 2021-12-16. Det innebär att handläggning skett inom lagstadgad peri-
od.  
Du kommer att få en faktura i ett separat brev.  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-MEDD
https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-MEDD
https://www.ledningskollen.se/
mailto:jonkoping@lansstyrelsen.se
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Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Sökande 
Kontrollansvarig 
   
Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
  
Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
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Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 578  
 
VÄLKOMMAN 2 (GRIPENBERGSGATAN 24) Bygglov för till-
byggnad av enbostadshus (förråd med altan) samt rivning av befint-
ligt garage 
BL 2021-001666     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, förråd om 
ca 43 kvm BTA (bruttoarea) med altan om ca 92 m² OPA (öppenarea) samt riv-
ning av befintligt garage.  

Stadsbyggnadskontoret föreslår att ansökan om bygglov för tillbyggnad av en-
bostadshus (förråd med altan) avslås eftersom den sammanlagda avvikelsen in-
te kan ses som en sådan liten avvikelse som avses i 9 kap. 31 b §.plan- och 
bygglagen (2019:900).  

Stadsbyggnadskontoret föreslår att rivning av befintligt garage beviljas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2021-11-26 
Ärendebeskrivning    2021-11-26 
Fasadritning     2021-07-06 
Planritning Plan 2   2021-07-06 
Planritning Plan 1   2021-07-06 
Situationsplan/tomtkarta (1:400)  2021-12-03 
Sammanställning e-tjänst    2021-07-06 
Sektionsritning   2021-08-16 
Yttrande    2021-10-14 
Fotografi    2021-12-03 
Yttrande    2021-12-03 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (förråd med altan) avslås med 
motivering enligt ärendebeskrivning 

 Rivning av befintligt garage beviljas med motivering enligt ärendebe-
skrivning 

 Debitering 6 855 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-12-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att ärendet åter- 
remitteras för besiktning på plats. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-12-16

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ärendet återremitteras för besiktning på plats 

 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Sökande 
Fastighetsägare 
Kontrollansvarig 
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§ 579  
 
RYHOV 4:1 Bygglov för nybyggnad av garage och komplement-
byggnader samt tillbyggnad av golfstudio 
BL 2021-002549     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om bygglov för nybyggnad av garage om ca 98 m² 
BTA (bruttoarea) samt 2 komplementbyggnader för golfverksamhet om ca 256 
m² BYA (byggnadsarea) vardera. Ansökan gäller även en tillbyggnad av studio 
om ca 132 m² BTA.   

Stadsbyggnadskontoret föreslår att ansökan beviljas med motivering enligt 
ärendebeskrivning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse    2021-11-24 
Ärendebeskrivning     2021-11-24 
Översiktskarta    2021-11-25 
Förenklad nybyggnadskarta    2021-11-11 
Fasadritning      2021-10-15 
Illustration     2021-10-15 
Ansökan      2021-10-15 
Marksektionsritning     2021-10-15 
Situationsplan/tomtkarta     2021-10-15 
Plan- och sektionsritning     2021-10-15 
Plan- och sektionsritning     2021-10-15 
Plan- och sektionsritning     2021-10-15 
Kombinerad fasad/sektion/plan/sitplan    2021-10-15 
Fasadritning      2021-10-15 
Remissvar Räddningstjänsten   2021-11-17 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 50 860 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-12-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Bengt Regné (M) instämmer i Anders Samuelssons yrkande. 
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Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 50 860 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

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

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

Åtgärden får inte påbörjas innan stadsbyggnadsnämnden har lämnat ett 
startbesked.    

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

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

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

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

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2021-11-11 och beslut 
beräknas fattas 2021-12-16. Det innebär att handläggning sker inom lagstadgad 
period.   

Debitering 
50 860 kr  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 
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Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

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

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 580  
 
FLÄTTINGE 6:7 (FLÄTTINGE 15) Bygglov för nybyggnad av en-
bostadshus, installation av eldstad samt komplementbyggnad 
BL 2021-002401     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus om ca 230 
m² BTA (bruttoarea) samt garage med förråd om ca 82 m² BTA.  

Sökande avser uppföra byggnaden i järnvitriol träfasad med tak i grått tegel. 
Stadsbyggnadskontoret har föreslagit röda takpannor för att väl passa in i land-
skapsbilden, därmed bedömer Stadsbyggnadskontorets bygglovavdelning att 
ansökan ej har optimal utformning. Stadsbyggnadskontoret avstyrker ej ansö-
kan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2021-11-24 
Ärendebeskrivning    2021-11-24 
Översiktskarta   2021-11-26 
Fasadritning och situationsplan   2021-09-23 
Sammanställning e-tjänst    2021-09-23 
Situationsplan/tomtkarta    2021-09-23 
Planritning     2021-09-23 
Fasad- och sektionsritning    2021-09-23 
Fasadritning     2021-09-23 
Fasad- och sektionsritning    2021-09-23 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 39 242 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-12-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Bengt Regné (M) instämmer i Anders Samuelssons yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 39 242 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 
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Giltighetstid 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och av-
slutats inom fem år från den dagen då detta beslut fått laga kraft. 

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

Åtgärden får inte påbörjas innan stadsbyggnadsnämnden har lämnat ett 
startbesked.   

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

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

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

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.   

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

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

Debitering 
39 242 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 
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Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Sökande 
Fastighetsägare 
Kontrollansvarig 
  
Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
  
Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
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Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 581  
 
FLÄTTINGE 6:6 (FLÄTTINGE 16) Bygglov för nybyggnad av en-
bostadshus samt installation av eldstad samt komplementbyggnad 
BL 2021-002672     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus om ca 212 
m² BTA (bruttoarea) samt garage med förråd om ca 82 m² BTA.  

Sökande avser uppföra byggnaden i järnvitriol träfasad med tak i grått tegel. 
Stadsbyggnadskontoret har föreslagit röda takpannor för att väl passa in i land-
skapsbilden, därmed bedömer Stadsbyggnadskontorets bygglovavdelning att 
ansökan ej har optimal utformning. Stadsbyggnadskontoret avstyrker ej ansö-
kan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2021-11-24 
Ärendebeskrivning    2021-11-24 
Sammanställning e-tjänst    2021-10-31 
Situationsplan/tomtkarta    2021-10-31 
Planritning     2021-10-31 
Fasad- och sektionsritning    2021-10-31 
Fasadritning     2021-10-31 
Fasad/plan/sektionsritning garage/förråd  2021-10-31 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 39 242 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-12-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Bengt Regné (M) instämmer i Anders Samuelssons yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 39 242 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 
bygglagstiftningen.  

Åtgärden får inte påbörjas innan stadsbyggnadsnämnden har lämnat ett 
startbesked.   

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

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

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

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.   

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

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

Debitering 
39 242 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 
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Beslutet expedieras till: 

Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Sökande 
Fastighetsägare 
Kontrollansvarig 
  
Följande meddelas: 
Berörda grannar och sakägare 
  
Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
 

 

  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-12-16

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 
 

Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 582  
 
ORKESTERN 3 (SAGOGATAN 28) Bygglov för nybyggnad av 
komplementbyggnad 
BL 2021-002797     

Sammanfattning 
Ärendet gäller ansökan om nybyggnad av en komplementbyggnad om 16,5 m² 
BTA (bruttoarea). Komplementbyggnaden är avsedd att vara ett ouppvärmt 
förråd. Byggnaden är i sin helhet avsedd att placeras på mark som inte får be-
byggas samt gör att byggrätten på fastigheten överskrids med 0,9 %. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-11-23 
Översiktskarta  2021-11-23 
Sammanställning e-tjänst   2021-11-16 
Situationsplan/tomtkarta   2021-11-16 
Fasad/plan/sektionsritning   2021-11-16 
Ärendebeskrivning   2021-11-23 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 2 468 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-12-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att ärendet återremit-
teras för besiktning på plats. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 ärendet återremitteras för besiktning på plats 

 

Beslutet expedieras till: 
sökande 
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§ 583  
 
ROSENBORG 11 (KUNGSGATAN 17A) Bygglov för anordnande 
av parkeringsplats 
BL 2021-001731     

Sammanfattning 
Ansökan gäller anläggande av 10 parkeringsplatser utmed Kungsgatan inom 
fastigheten Rosenborg 11. Syftet med åtgärden är att möjliggöra laddning av 
elfordon på en samlad plats, i samband med att man återställer del av innergår-
den.   

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

Det aktuella förslaget strider mot gällande detaljplan genom att parkeringsplat-
serna är helt belägna på mark som inte får bebyggas. Av detaljplanen framgår 
även att kvarteret omfattas av skyddsbestämmelsen q: särskild miljöhänsyn.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse    2021-11-24 
Ärendebeskrivning     2021-11-24 
Översiktskarta    2021-11-23 
Skrivelse från sökande     2021-11-14 
Epostbilaga, Bilaga till remissvar   2021-10-11 
Remissvar      2021-10-11 
Situationsplan/tomtkarta     2021-09-07 
Skrivelse, bilaga till ansökan    2021-07-08 
Fotografi      2021-07-08 
Ortofoto      2021-07-08 
Ortofoto      2021-07-08 
Ortofoto      2021-07-08 
Sammanställning e-tjänst     2021-07-08 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 2 160 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 
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Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-12-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Christopher Stock (MP) och Jan Sidenvall (L) instämmer i Anders Samuels-
sons yrkande. 

Kerstin Hurtig yrkar för Kristdemokraterna att bygglov beviljas enligt ansökan. 

Johan Edvardsson (SD) instämmer i Kerstin Hurtigs yrkande.  

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

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 2 160 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

Reservationer 
Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

 

Debitering 
2 160 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

Beslutet annonseras inte i Post- och Inrikes Tidningar. 
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Utdragsbestyrkande 

 
 

Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

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

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

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 584  
 
VÅRDEN 1 (SJUKHUSGATAN 16) Rivningslov för rivning av      
studentboende 
BL 2021-000592     

Ärendet utgår från dagens sammanträde.
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§ 585  
 
VALVBÅGEN 26 (VIOLBACKEN 49) Bygglov för tillbyggnad av 
rad/kedjehus (tillbyggnad av balkong) 
BL 2021-002418     

Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av rad/kedjehus (utbyggnad av bal-
kong) ca 11 m2 BTA (bruttoarea). 

Det aktuella förslaget strider mot gällande detaljplan genom att utbyggnaden av 
balkongen kommer innebära att avståndet till tomtgräns blir mindre än 4,5 m 
(ca 1 m), vilket med tanke på tillbyggnadens funktion bedöms som olämpligt 
som avses i 2 kap 9 § plan- och bygglagen (2010:900). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-11-29 
Ärendebeskrivning   2021-11-29 
Översiktskarta  2021-11-21 
Planritning    2021-10-25 
Situationsplan/tomtkarta   2021-10-21 
Översiktskarta   2021-10-21 
Fasadritning    2021-09-27 
Fotografi Räcke  2021-09-27 
Ansökan    2021-09-27 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 1 234 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-12-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Bengt Regné (M) yrkar för Moderaterna att bygglov beviljas enligt ansökan. 

Johan Edvardssson (SD) instämmer i Bengt Regnés yrkande. 

Niklas Sigvardsson (S) begär att ärendet ajourneras. 

Efter ajournering instämmer koalitionen i Bengt Regnés yrkande.  

Alissar Rajha yrkar för Miljöpartiet bifall till förvaltningens förslag. 
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Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar 
enligt Bengt Regnés yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas. 
 Debitering 3 633 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

 

Reservationer 
Miljöpartiet 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 
Byggherren ansvarar för att åtgärden följer kraven i plan- och bygglagstiftning-
en. 

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

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

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

Debitering 
3 633 kr  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

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

https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-MEDD
https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-MEDD
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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 in-
te prövas. 

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 586  
 
ALGEN 3 Bygglov för uppsättande av två stycken digitala skyltar på 
fasad av affärs- och kontorshus 
BL 2021-002762     

Sammanfattning 
Ärendet gäller ansökan om bygglov för uppsättande av två stycken digitala re-
klamvitriner på fastigheten Algen 3. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2021-11-15 
Ärendebeskrivning    2021-11-15 
Översiktskarta   2021-11-15 
Epostbilaga Inkommande e-post meddelande 2021-11-15 
Sammanställning e-tjänst    2021-11-11 
Fasadritning Öster   2021-11-11 
Skyltritning     2021-11-11 
Förenklad nybyggnadskarta   2021-11-11 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 4 570 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-12-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Bengt Regné (M) instämmer i Anders Samuelssons yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 4 570 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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Byggherren bör kontrollera om det förekommer någon form av servitut på 
fastigheten.  

Tekniskt samråd krävs inte för denna åtgärd.    

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

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

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

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

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2021-11-11 och beslut 
beräknas fattas 2021-12-16. Det innebär att handläggning sker inom lagstadgad 
period.  

Debitering 
4 570 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 in-
te prövas. 

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 587  
 
STRÖMSBERG 3:5 (STRÖMSBERGS GÅRD 8) Bygglov för       
nybyggnad av enbostadshus, installation av eldstad samt rivning av 
den befintliga bostaden 
BL 2021-000383     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om rivning av befintlig byggnad, nybyggnad av enbo-
stadshus ca 150 m² BTA (bruttoarea) samt installation av eldstad.   

Det aktuella området är utvärderat som kulturhistoriskt värdefullt och ingår i 
kommunens program för kulturminnesvård, antagen av kommunfullmäktige 
1989-09-28.  

I Jönköpings kommuns översiktsplan pekas området runt Strömsbergs gård  
ut som Särskilt värdefullt kulturmiljöområde. Som riktlinjer anges att nya  
byggnader och anläggningar endast ska tillåtas om de kan komplettera  
befintlig bebyggelse och kulturmiljö på ett välanpassat sätt.  

Förslag till utformning av nytt bostadshus bedöms inte utgöra ett välanpassat 
komplement.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2021-11-29 
Ärendebeskrivning  2021-11-29 
Översiktskarta  2021-11-15 
Samlingsdokument med komplettering 2021-12-13   
Brev    2021-11-22 
Skrivelse från sökande  2021-10-28 
Antikvariskt utlåtande   2021-10-28 
Situationsplan/tomtkarta   2021-10-28 
Planritning    2021-10-28 
Skrivelse från sökande   2021-09-01 
Planritning    2021-09-01 
Fasadritning Väster  2021-09-01 
Fasadritning Söder  2021-09-01 
Fasadritning Norr  2021-09-01 
Fasadritning Öster  2021-09-01 
Fotografi    2021-09-01 
Fotografi    2021-09-01 
Fotografi    2021-09-01 
Fotografi    2021-09-01 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-12-16

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Antikvariskt utlåtande   2021-06-24 
Epostmeddelande   2021-06-15 
Skrivelse från sökande  2021-02-24 
Fotografi    2021-02-24 
Fotografi    2021-02-24 
Intyg    2021-02-24 
Planritning Övervåning  2021-02-24 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 11 424 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-12-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att ärendet återremit-
teras för besiktning på plats. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ärendet återremitteras för besiktning på plats 

Jäv 
Johan Edvardsson (SD) anmäler jäv 

Beslutet expedieras till: 
Sökande 
Fastighetsägare 
Kontrollansvarig 
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§ 588  
 
LILLA SPÅNHULT 2:24 Bygglov för nybyggnad av väderskydd och 
cykelparkering 
STBN 2018-003465     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om bygglov för nybyggnad av väderskydd och cykel-
parkering ca 8m² BTA (bruttoarea) på fastigheten Lilla Spånhult 2:24.  

Då åtgärden redan är utförd kommer en sanktionsavgift att tas ut.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse    2021-11-10 
Ärendebeskrivning     2021-11-10 
Översiktskarta skala 1:2000   2021-11-10 
Övrigt Sanktion    2021-11-10 
Inkommande e-postmeddelande   2021-11-08 
Fotografi      2018-12-18 
Fasadritning plan    2018-12-18 
Översiktskarta     2018-12-18 
Situationsplan/tomtkarta     2018-12-18 
Ansökan      2018-12-18 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas retroaktivt med motivering enligt ärende-
beskrivning 

 Debitering 2 840 kr  
 Med stöd av PBL 11 kap. 51-57 §§ samt PBF 9 kap. påföres sökanden 

Stadsbyggnadskontoret Utvecklings- och trafikavdelning (212000-
0530) en byggsanktionsavgift med totalt 2 957kr – taxan är beslutad av 
kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-12-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 
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Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas retroaktivt med motivering enligt ärende-

beskrivning 
 Debitering 2 840 kr  
 Med stöd av PBL 11 kap. 51-57 §§ samt PBF 9 kap. påföres sökanden 

Stadsbyggnadskontoret Utvecklings- och trafikavdelning (212000-
0530) en byggsanktionsavgift med totalt 2 957kr – taxan är beslutad av 
kommunfullmäktige 

 
Giltighetstid 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och av-
slutats inom fem år från den dagen då detta beslut fått laga kraft. 
 
Övriga upplysningar 
Åtgärden som bygglovsansökan avser får påbörjas tidigast fyra veckor efter att  
beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Om åtgärden påbörjas efter 
dessa fyra veckor har gått men innan lovbeslutet har fått laga kraft sker det på 
egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det överklagas.  
  
Åtgärden får inte påbörjas innan stadsbyggnadsnämnden har lämnat ett startbe-
sked.   
  
Byggherren ansvarar för att kontrollera var ledningar och annan nedgrävd  
infrastruktur finns innan markarbeten påbörjas.   
  
Byggherren bör kontrollera om det förekommer någon form av servitut på  
fastigheten.  
  
Tekniskt samråd krävs inte för denna åtgärd.   
  
När du är färdig med åtgärden begär du om att få ett slutbesked via e-tjänsten  
Begäran om slutbesked (https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-SLUT).  
  
Om en åtgärd påbörjas utan startbesked eller byggnadsverket börjar nyttjas ut-
an  
slutbesked, tar Stadsbyggnadsnämnden ut en byggsanktionsavgift (en  
byggsanktionsavgift kan uppgå till betydande belopp).   
Byggherren ansvarar för att åtgärden följer kraven i plan- och bygglagstiftning-
en.   
Stadsbyggnadskontoret, bygglovavdelningen  
 
Debitering 
2 840 KR 

SANKTIONSAVGIFT  
2 957 KR 
 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2021-12-16

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med delgivningskvitto 
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 in-
te prövas. 

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

Överklagandet ska innehålla: 

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

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

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

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

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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Utdragsbestyrkande 

§ 589  
 
Redovisning av ej tidigare anmälda förrättningar 
 

Anmälan om ej tidigare beslutade förrättningar inkommer från Anders  
Samuelsson (C), Bengt Regné (M), Johan Edvardsson (SD) samt Eric Sjöberg, 
(M), Christopher Stock (MP) och Thomas Olofsson (KD).
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§ 590  
 
Kurser och konferenser 
Sammanfattning 
Jönköpingsdagen är en mötesplats som fokuserar på Jönköpings framtida ut-
veckling och belyser områden som påverkar byggande, tillväxt och investering-
ar. Den 31 januari 2022 hålls Jönköpingsdagen på kulturhuset Spira. 

Beslutsunderlag 
https://jonkopingsdagen.se/  

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-12-16  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson yrkar att samtliga ledamöter och ersättare ska 
ha möjlighet att anmäla sig till Jönköpingsdagen 2022 och att var och en som 
vill delta ansvarar för att själv anmäla sig och följa gällande restriktioner från 
Folkhälsomyndigheten. 
 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Samtliga ledamöter och ersättare i stadsbyggnadsnämnden har  

möjlighet att anmäla sig till Jönköpingsdagen 2022 
 Var och en som vill delta ansvarar för att själv anmäla sig och följa  

gällande restriktioner från Folkhälsomyndigheten 
 

https://jonkopingsdagen.se/
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§ 591  
 
Övriga ärenden 
 

Sammanträdespunkten utgår då inga övriga ärenden anmälts.
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