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Godkännande av dagordning 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Dagordningen godkänns med följande ändringar: 
 
Strykning av ärenden: 
16. Dalhem 2 –  förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus  
18. Korpen 3 – nybyggnad av flerbostadshus 
 
Tillkommande ärenden: 
24. Stödstorp 2:2 – rättidsprövning 
25. Hjortbron 1 – tillbyggnad av garage, förråd med uterum 
26. Fråga från ledamot – Blåsippan 2, Gamla vårdcentralen, Skillingaryd, 
vad är det klassat som 
27. Fråga från ledamot – Lyckorna, hur många lägenheter avses byggas 
28. Fråga från ledamot –  Gärahov 2:1, Nya vattenverket i Vaggeryd, bygg-
lov samt närhet till Jönköpingsvägen  
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Meddelanden 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden har tagit del av informationen. 
     
Sammanfattning av ärendet 
1. Länsstyrelsens beslut 2017-03-22: Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbal-

ken (1998:808) om förläggning av kabel på fastigheten Hok 1:209 
2. Länsstyrelsens beslut 2017-03-24: Föreläggande om kontroll vid Gära-

hovs avfallsanläggning 
3. Länsstyrelsens beslut 2017-03-30: Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbal-

ken (1998:808) om förläggning av kabel mellan Rastad 1:34 och 
Krängshult 1:25 

4. Försvarsmaktens meddelande 2017-03-23: Information till samtliga 
kommuner avseende remisshantering för olika typer av telemaster 

5. Länsstyrelsens beslut 2017-04-04: Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbal-
ken (1998:808) om förläggning av kabel på fastigheten Morarp 2:98 
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Delegationsbeslut 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Bilaga 1 Miljöärenden  
Bilaga 2 Byggärenden 
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Kurser och konferenser 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Redovisningen av kurser och konferenser godkänns. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inga kurser- och konferensinbjudningar finns att redovisa för nämnden. 
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Svenarums avloppsanläggning – förläggande om re-
dovisning av åtgärdsplan 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden förelägger Vaggeryds kommun, org.nr. 212000-
0522, att senast 2017-06-30 inkomma till miljö- och byggnämnden med 
följande redovisning: 
 
1. En åtgärdsplan som visar hur och när den bristfälliga reningen av av-

loppsvatten från Svenarum kommer att åtgärdas  och reningsfunktionen 
ökas. 
 

2. Vilka åtgärder som vidtas för att, i väntan på åtgärder enligt punkt 1, 
minska risken för skador och olägenheter för människors hälsa och 
miljö. 

 
Beslutet tas med stöd av miljöbalken (MB) kap 26 § 9 och med hänvisning 
till MB kap 2 och kap 9 § 7. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Avlopp från Svenarum går till en kommunal avloppsanläggning dimension-
erad för 50 pe (personekvivalenter). Avloppet genomgår slamavskiljning i 
en trekammarbrunn varefter det pumpas till en upplyft öppen markbädd som 
anordnades 1996. Avloppsanläggningen har legat på platsen sedan 1960-
talet.  
 
Tekniska kontoret tar åtta gånger per år stickprov på avdränerat vatten ned-
ströms avloppsanläggningen och inkommer årligen med en årsrapport till 
miljö- och byggnämnden.   Av årsrapporterna 2012-2015 framgår att årsme-
delvärden för BOD7 och P-tot i är höga i det avdränerade vattnet. Anlägg-
ningen klarar inte normal skyddsnivå enligt Havs- och vattenmyndighetens 
allmänna råd om små avloppsanläggningar (10-30 mg/l BOD 7 och 0,3-1 
mg/l P-tot). Planer för att ansluta avlopp från Svenarum till Skillingaryds 
avloppsreningsverk finns sedan flera år, planerna har vid upprepade till-
fällen skjutits på framtiden. Infiltrationsbädden grävdes enligt egenkontroll-
dokumentationen ur 2012 men någon effekt på utsläppsvärden har inte kun-
nat utläsas. 
 
Miljö- och byggförvaltningens inspekterade 2016-10-25 avloppsanlägg-
ningen. Området med trekammarbrunnen och den öppna markbädden var 
inhägnat med vanligt djurstängsel, utanför betade nötkreatur. Trekammar 
 
   Forts… 
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brunnen hade ett stort trälock som såg ut att vara i dåligt skick, även tre-
kammarbrunnens mellanväggar var av trä.   
Spridningen av avloppsvatten över markbäddarna fungerade dåligt. Till 
varje bädd går ett avloppsrör som mynnar på stenplattor. Det kunde ses att 
avloppsvattnet har skapat kanaler där det rinner ut på bädden. Vid inspekt-
ionstillfället infiltrerades inte vattnet utan det blev stående på en liten yta. 
 
Bräddavlopp till Härån finns från pumpbrunnen. Anläggningen saknar larm 
och datoriserad driftövervakning. Det kan därmed gå flera dagar innan drift-
störningar upptäcks. Tillsyn på plats sker en gång per vecka.  
 
Lagstiftning 
Kap 2 i MB innehåller allmänna hänsynsregler för att förebygga, hindra 
eller motverka skador eller olägenheter för människors hälsa eller miljön. 
Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd är, enligt MB kap 2 § 
1, skyldiga att visa att de allmänna hänsynsreglerna iakttas. Av MB kap 2 § 
7 framgår att hänsynsreglerna gäller i den utsträckning det inte kan anses 
orimligt att uppfylla dem. Vid skälighetsbedömningen ska särskilt nyttan 
jämfört med kostnaderna beaktas. 
 
Enligt MB kap 2 § 2 ska alla som bedriver en verksamhet skaffa sig den 
kunskap som behövs.  Av MB kap 2 § 3 framgår att den som bedriver en 
verksamhet eller vidtar en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de 
begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs.  Dessa försiktig-
hetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller 
åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.  
 
Avloppsvatten ska, enligt MB kap 9 § 7 avledas och renas eller tas om hand 
på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte 
uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra 
inrättningar utföras.  
 
Motivering 
Markbädden ligger ca 40 m från Härån. Området mellan den upplyfta mark-
bädden och Härån är sankt. Avdränerat vatten från markbädden leds via en 
brunn i sankområdet till ån. Vattennivån i brunnen står ofta nära markytan. 
Det är i denna brunn tekniska kontoret brukar ta ut prover. Trots att uttagna 
prover sannolikt är utspädda med grundvatten har analysresultat visat på 
höga halter BOD7 och P-tot.  
 
Miljö- och byggnämnden anser att hög skyddsnivå ska gälla för avloppsan-
läggningar inom 50 m från vattendrag.  Svenarums avloppsanläggning har  
 
   Forts… 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2017-04-25 § 79 2016/576M 9 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

sedan flera år inte klarat normal skyddsnivå. Miljö- och byggnämnden anser 
att avloppsanläggningen för Svenarum har alltför dålig reningsfunktion och 
måste åtgärdas snarast.  
  
Planer på att ansluta avlopp från Svenarum till avloppsreningsverket i Skil-
lingaryd finns sedan flera år tillbaka. Oavsett om den bristfälliga reningen i 
Svenarum åtgärdas genom anslutning till Skillingaryd eller någon annan 
lösning bedömer miljö- och byggnämnden att det är orealistiskt med ome-
delbara åtgärder. I avvaktan på en mer varaktig avloppslösning måste det 
därför utredas hur befintlig avloppsanläggning kan förbättras för att minska 
risker för skador och olägenheter för människors hälsa och miljön.  
 
Den öppna markbädden innebär risk för smittspridning. Det kan dessutom ta 
upp till en vecka innan driftstörningar och bräddningar upptäcks då anlägg-
ningen saknar larm. Problem med spridning av avloppsvatten i öppna infilt-
rationer och markbäddar är vanligt, och det var tydligt att så var fallet i Sve-
narum. Den dåliga spridningen medför att delar av bädden har haft hög be-
lastning och det är därmed troligt att bäddmaterialet i dessa delar är mättat 
på fosfor. Någon förbättring i reningsfunktion har inte kunnat utläsas efter 
den urgrävning av bädden som gjordes 2012. Slamavskiljaren med lock och 
mellanväggar av trä kan inte anses ha tillräcklig hållfasthet och vara godtag-
bar.  
  
Kommunicering 
Ärendet diskuterades med Vaggeryds kommuns VA-chef på beredningens 
möte 2017-04-04.  
 
Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut, daterat 2017-04-10, har 
tillställts Vaggeryds kommun för kännedom och möjlighet till yttrande. 
Vaggeryds kommuns VA-chef meddelade 2017-04-21 att man inte hade 
några synpunkter. 
 
------------------------- 
Besvärshänvisning 
Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. 
 
Tala om vilket beslut ni överklagar. Ange också varför ni anser att beslutet 
är oriktigt och vilken ändring ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som ni 
anser stöder er uppfattning. 
 
Överklagandet skall lämnas in eller skickas till miljö- och byggnämn-
den, som har beslutat i ärendet. Adressen är: Miljö- och byggnämnden,  
 
      Forts… 
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Vaggeryds kommun, Box 43, 568 21 Skillingaryd. För att överklagandet 
skall kunna prövas måste handlingarna ha kommit in till miljö- och bygg-
nämnden senast tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet. 
 
Har ert överklagande kommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas 
vidare till länsstyrelsen, om miljö- och byggnämnden inte själv ändrar be-
slutet på det sätt ni har begärt. 
 
Underteckna skrivelsen och uppge namn, organisations-/personnummer, 
postadress och telefonnummer. 
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Hagafors avloppsanläggning – förläggande om redo-
visning av åtgärdsplan 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden förelägger Vaggeryds kommun, org.nr. 212000-
0522, att senast 2017-06-30 inkomma till miljö- och byggnämnden med 
följande redovisning: 
 
1. En åtgärdsplan som visar hur och när den bristfälliga reningen av av-

loppsvatten från Hagafors kommer att åtgärdas och reningsfunktionen 
ökas. 
 

2. Vilka åtgärder som vidtas för att, i väntan på åtgärder enligt punkt 1, 
minska risken för skador och olägenheter för människors hälsa och 
miljö. 

 
Beslutet tas med stöd av miljöbalken (MB) kap 26 § 9 och med hänvisning 
till MB kap 2 och kap 9 § 7. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Avlopp från Hagafors går till en kommunal avloppsanläggning dimension-
erad för 100 pe (personekvivalenter). Avloppet genomgår slamavskiljning i 
tre kammare varefter det pumpas till en öppen markbädd som byggdes om 
1999. Det avdränerade vattnet från markbädden leds till tre dammar som 
ligger i serie. Eftersom dammarna inte har tät botten infiltreras vattnet, 
dammarna ligger i det sanka området invid ån. 
 
Tekniska kontoret tar åtta gånger per år stickprov på inkommande och utgå-
ende vatten. Prover på utgående vatten tas på det vatten som rinner in i 
damm tre. En årsrapport redovisas årligen till miljö- och byggnämnden. 
  
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade 1999-02-08 § 22 att resthalter i 
utgående vatten från våtmarken. Av inlämnade årsrapporter framgår att vär-
dena på utgående vatten inte har klarats sedan 2012 när det gäller årsmedel-
värden för BOD7 och P-tot. Anläggningen klarar inte normal skyddsnivå 
enligt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanlägg-
ningar (reduktion av BOD7 med 90% och P-tot med 70%).  
 
Planer för att ansluta avlopp från Hagafors till Skillingaryds avloppsre-
ningsverk finns sedan flera år, planerna har vid upprepade tillfällen skjutits 
på framtiden. 
 
      

Forts…  
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Enligt årsrapporter leds mycket ovidkommande vatten till avloppsanlägg-
ningen. Sedan 2012 har andelen ovidkommande vatten årligen varit 60-
70%. Några åtgärder för att minska inflödet av ovidkommande vatten har 
inte redovisats till miljö- och byggnämnden. 
 
Miljö- och byggförvaltningens inspekterade 2016-10-25 avloppsanlägg-
ningen. Spridningen av avloppsvatten över markbäddarna fungerade dåligt. 
Avloppsvattnet pumpas upp i ett litet stenröse som finns mitt på bädden. Vid 
inspektionstillfället blev avloppsvattnet stående på en liten yta invid stenrö-
set. Det saknas uppgifter om när markbädden senast rensades, det har redo-
visats att bäddensyta rensas och att ny sand läggs på när bädden är tät. 
 
Lagstiftning 
Kap 2 i MB innehåller allmänna hänsynsregler för att förebygga, hindra 
eller motverka skador eller olägenheter för människors hälsa eller miljön. 
Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd är, enligt MB kap 2 § 
1, skyldiga att visa att de allmänna hänsynsreglerna iakttas. Av MB kap 2 § 
7 framgår att hänsynsreglerna gäller i den utsträckning det inte kan anses 
orimligt att uppfylla dem. Vid skälighetsbedömningen ska särskilt nyttan 
jämfört med kostnaderna beaktas. 
 
Enligt MB kap 2 § 2 ska alla som bedriver en verksamhet skaffa sig den 
kunskap som behövs.  Av MB kap 2 § 3 framgår att den som bedriver en 
verksamhet eller vidtar en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de 
begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs.  Dessa försiktig-
hetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller 
åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.  
 
Avloppsvatten ska, enligt MB kap 9 § 7 avledas och renas eller tas om hand 
på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte 
uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra 
inrättningar utföras.  
 
Motivering 
Prov på utgående vatten från avloppsanläggningen tas i dammarna som föl-
jer efter markbädden, oftast vid inloppet till damm tre då vattennivån p.g.a. 
infiltration inte når upp till utloppet i damm tre. Dammarna ligger i ett sankt 
område invid ån. Trots utspädning med grundvatten och nederbörd visar 
provtagningarna sedan 2012 på höga halter BOD7 och P-tot.   
 
Miljö- och byggnämnden anser att hög skyddsnivå ska gälla för avloppsan-
läggningar inom 50 m från vattendrag.  Hagafors avloppsanläggning har 
sedan flera år inte klarat normal skyddsnivå. Miljö- och byggnämnden anser  
 
                     Forts… 
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att avloppsanläggningen för Hagafors har alltför dålig reningsfunktion och 
måste åtgärdas snarast.    
 Planer på att ansluta avlopp från Hagafors till avloppsreningsverket i Skil-
lingaryd finns sedan flera år tillbaka.Oavsett om den bristfälliga reningen i 
Hagafors åtgärdas genom anslutning till Skillingaryd eller någon annan lös-
ning bedömer miljö- och byggnämnden att det är orealistiskt med omedel-
bara åtgärder. I avvaktan på en mer varaktig avloppslösning måste det där-
för utredas hur befintlig avloppsanläggning kan förbättras för att minska 
risker för skador och olägenheter för människors hälsa och miljön.  
 
Kommunicering 
Ärendet diskuterades med Vaggeryds kommuns VA-chef på beredningens 
möte 2017-04-04.  
 
Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut, daterat 2017-04-10, har 
tillställts Vaggeryds kommun för kännedom och möjlighet till yttrande. 
Vaggeryds kommuns VA-chef meddelade 2017-04-21 att man inte har 
några synpunkter. 
 
------------------------- 
Besvärshänvisning 
Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. 
 
Tala om vilket beslut ni överklagar. Ange också varför ni anser att beslutet 
är oriktigt och vilken ändring ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som ni 
anser stöder er uppfattning. 
 
Överklagandet skall lämnas in eller skickas till miljö- och byggnämn-
den, som har beslutat i ärendet. Adressen är: Miljö- och byggnämnden, 
Vaggeryds kommun, Box 43, 568 21 Skillingaryd. För att överklagandet 
skall kunna prövas måste handlingarna ha kommit in till miljö- och bygg-
nämnden senast tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet. 
 
Har ert överklagande kommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas 
vidare till länsstyrelsen, om miljö- och byggnämnden inte själv ändrar be-
slutet på det sätt ni har begärt. 
 
Underteckna skrivelsen och uppge namn, organisations-/personnummer, 
postadress och telefonnummer. 
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Rasten 1:12 – ny avloppsanläggning, sluten tank 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden ger NN tillstånd till att avleda WC-avlopp som 
uppkommer på Rasten 1:12 till sluten tank. Om bostadsändamålet ändras 
från fritidsbostad till permanentbostad ska den slutna tanken bytas ut mot 
annan avloppsanordning efter ansökan till miljö- och byggnämnden. 
 
Miljö- och byggförvaltningen ges i uppdrag att besluta om villkor och för-
siktighetsmått för den slutna tanken och BDT-anläggning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sökande: NN 
Fastighet: Rasten 1:12 
 
NN har ansökt om att få installera en sluten tank, Pipelife 3 m3, för WC-
avlopp från en fritidsbostad på fastigheten Rasten 1:12. Enligt ansö-
kan/anmälan kommer både den slutna tanken och BDT-avloppet att placeras 
på fastigheten Rasten 1:12.  
 
Motivering 
Enligt miljö- och byggnämndens riktlinjer ges tillstånd till sluten tank end-
ast för befintliga fritidshus där det saknas markförutsättningar för att kunna 
behandla avloppsvattnet inom rimligt avstånd från bostaden. I de fall till-
stånd ges får endast avlopp från snålspolande vattentoalett avledas till tan-
ken. För avlopp från bad, disk och tvätt måste en separat avloppsanläggning 
inrättas. 
 
Miljö- och byggnämnden anser att sluten tank är en dålig avloppslösning 
som ska undvikas. Ur miljösynpunkt är det inte rimligt att transportera bort 
obehandlat avloppsvatten. När en sluten tank är full kan den inte användas 
förrän den har tömts. Tömningar kan därmed inte samordnas vilket innebär 
ökade transporter. I de fall det saknas förutsättningar för en konventionell 
avloppsanläggning anser miljö- och byggnämnden att en torr toalettlösning 
bör övervägas.  
 
Miljö- och byggförvaltningen har besökt platsen. Det konstateras att WC-
avlopp inte kan behandlas i infiltration eller markbädd på fastigheten. Sö-
kanden har utrett möjligheten att få inrätta avloppsanläggning på grannfas-
tigheten, både enbart för sökandens fastighet och som en gemensam anlägg-
ning för kringliggande bostäder, det har redovisats att det inte är möjligt. 
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Principdiskussion angående avloppslösningar för fri-
tidsboende 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden föreslår Kommunstyrelsen att: 
 genom kommunens miljöstrateg anordna informationsmöte för allmän-

heten angående gemensamma avloppslösningar. 
 verka för att det införs tömningssystem för slutna avloppstankar som 

möjliggör kretslopp av näringen i avfallet. 
  
Sammanfattning av ärendet 
I sjönära lägen är det ofta svårt att lösa vatten och avlopp för bostäder, sär-
skilt då bostäderna ligger tätt. Förr löstes ofta avloppsfrågan med sluten tank 
för toalettavloppet. Miljö- och byggnämnden beslutade 2002-09-24 § 182 
om riktlinjer för installation av sluten tank. Enligt riktlinjerna tillåts sluten 
tank endast för befintliga fritidshus när det inte är möjligt att lösa avlopps-
frågan på annat sätt. Sluten tank anses som en dålig avloppslösning som ska 
undvikas, bl.a. eftersom det ur miljösynpunkt inte är rimligt att transportera 
bort obehandlat avloppsvatten. De slutna tankar nämnden numera ger till-
stånd till, gäller vanligen bostäder där man vill installera vattentoalett och 
där bostäderna ligger sjönära och/eller på små fastigheter/tomter.  
 
Det är sällan det samtidigt är aktuellt för flera bostäder i ett område att an-
ordna en ny avloppsanläggning eller att åtgärda en befintlig avloppsanlägg-
ning.  Gemensamma lösningar för flera bostäder är, liksom lösningar utan-
för den egna fastigheten/tomten, därmed svåra att få till stånd. Det bästa ur 
miljö- och hälsoskyddssynpunkt är när avloppsvatten kan behandlas lokalt i 
gemensamma lösningar som placerats med tillräckliga skyddsavstånd. 
 
När endast avlopp från extremt snålspolande toaletter avleds till sluten tank 
och avfallet efter hygienisering kan återföras till odlingar, anses slutna tan-
kar vara en bra lösning ur miljösynpunkt. Extremt snålspolande toaletter 
medför att antalet tömningar kan minska, och användning av avfallet i od-
lingar ger kretslopp av näringsämnen.  
 
I VA-policyn för Vaggeryds kommun gjorde Kommunfullmäktige 2016-04-
25 §36 följande ställningstaganden när det gäller gemensamma anläggning-
ar och slutna tankar: 
 Tillse att fastighetsägare får tillgång till information och vägledning un-

der den tid gemensamma anläggningar planeras och byggs. 
 Arbeta för att ordna miljömässiga lösningar så att avloppsvatten från 

slutna tankar kan hanteras kretsloppsanpassat.  
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Barn- och utbildningsnämnden – miljösanktionsavgift 
på grund av underlåtenhet att informera tillsynsmyn-
dighet 
  
Miljö- och byggnämndens beslut 
Med stöd av 30 kap. 3 § miljöbalken (MB) och 3 kap. 3 § förordningen 
(2012:259) om miljösanktionsavgifter, beslutar miljö- och byggnämnden att 
Barn- och utbildningsnämnden ska betala miljösanktionsavgift om 3000 
kronor. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsutövare: Barn- och utbildningsnämnden 
Org.nr.: 212000-0522 
Objekt: Öppen förskola, Familjecentralen 
Fastighetsbeteckning: Oden 12 
 
Verksamheten öppen förskola på Familjecentralen öppnade 2017-02-20, 
innan dess hade ingen anmälan inkommit till miljö- och byggnämnden. 
Barn- och utbildningsnämnden inkom med en anmälan, 2017-03-03, för 
öppen förskola inom fastigheten Oden 12 på adressen Sveavägen 4, 567 32 
Vaggeryd. 
 
Motivering 
Miljö- och byggnämnden bedömer att miljösanktionsavgift ska tas ut för att 
Barn- och utbildningsnämnden har underlåtit att informera tillsynsmyndig-
heten innan verksamheten öppnat. 
Det är Barn- och utbildningsnämnden som är verksamhetsutövare och där-
med har ansvaret för att en anmälan om att driva öppen förskola inkommer i 
tid till miljö- och byggnämnden. Anmälan ska inkomma till miljö- och 
byggnämnden senast sex veckor innan verksamheten öppnar. 
 
Lagstiftning 
Enligt 30 kap. MB samt 3 kap. 3 § förordningen om miljösanktionsavgifter, 
ska miljösanktionsavgift om 3 000 kr betalas av den som utan anmälan på-
börjat en verksamhet trots att en sådan anmälan krävs enligt 38 § Förord-
ningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
Enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det 
förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera öppen förskola. Anmälan 
ska göras till den kommunala nämnden i kommunen där verksamheten av-
ses drivas eller arrangeras. En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas 
tidigast sex veckor efter anmälan om inte tillsynsmyndigheten bestämmer 
något annat. 
     Forts… 
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Information 
Miljösanktionsavgift ska betalas oavsett om överträdelsen skett av oaktsam-
het eller uppsåt. Avgiften ska dock inte påföras om det är oskäligt, t.ex. om 
sjukdom medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att göra det som 
krävts. 
 
Kommunicering 
Miljö- och byggnämnden upprättade ett förslag till beslut, som tillställts 
verksamhetsutövaren 2017-04-04. Några synpunkter har inte inkommit till 
miljö- och byggnämnden. 
 
Bilaga: Information om betalning av miljösanktionsavgift. 
 
Besvärshänvisning 
Hur man överklagar miljö- och byggnämndens beslut 
hos Mark- och miljödomstolen 
Om ni inte är nöjd med miljö- och byggnämndens beslut kan ni överklaga 
det skriftligt hos Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt.  
 
Överklagandet ska tillställas Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt, 
men det skickas till Vaggeryds kommun, Miljö- och byggnämnden, Box 
43, 568 21 Skillingaryd. Det ska ha inkommit till Vaggeryds kommun sen-
ast tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet. 

 
Tala om vilket beslut ni överklagar genom att t ex ange paragraf i protokol-
let och ärendets diarienummer. Ange också varför ni anser att beslutet är 
oriktigt och vilken ändring ni vill ha. 

 
Bifoga handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning. 

 
Om miljö- och byggnämnden finner att beslutet är uppenbart oriktigt, t ex  
på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, har nämn-
den skyldighet att i vissa fall ompröva sitt beslut. I annat fall överlämnas 
besvärsskrivelsen till Mark- och miljödomstolen. 

 
Underteckna skrivelsen och uppge namn, organisations/personnummer, 
postadress och telefonnummer. 

 
Om ni anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall 
med fullmakt.  
 
Om något är oklart kan ni vända er till miljö- och byggnämnden. 
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Barn- och utbildningsnämnden – miljösanktionsavgift 
på grund av underlåtenhet att informera tillsynsmyn-
dighet 
  
Miljö- och byggnämndens beslut 
Med stöd av 30 kap. 3 § miljöbalken (MB) och 3 kap. 3 § förordningen 
(2012:259) om miljösanktionsavgifter, beslutar miljö- och byggnämnden att 
Barn- och utbildningsnämnden ska betala miljösanktionsavgift om 3000 
kronor. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsutövare: Barn- och utbildningsnämnden 
Org.nr.: 212000-0522 
Objekt: Öppen förskola Yxenhaga, Familjecentralen 
Fastighetsbeteckning: Svenstorp 1:16 
 
Verksamheten öppen förskola Yxenhaga, Familjecentralen öppnade 2017-
02-20, innan dess hade ingen anmälan inkommit till miljö- och byggnämn-
den. Barn- och utbildningsnämnden inkom med en anmälan, 2017-03-01, 
för öppen förskola inom fastigheten Svenstorp 1:16 på adressen Yxenhaga 
1, 560 13 Hok. 
 
Motivering 
Miljö- och byggnämnden bedömer att miljösanktionsavgift ska tas ut för att 
Barn- och utbildningsnämnden har underlåtit att informera tillsynsmyndig-
heten innan verksamheten öppnat.   
Det är Barn- och utbildningsnämnden som är verksamhetsutövare och där-
med har ansvaret för att en anmälan om att driva öppen förskola inkommer i 
tid. Anmälan ska inkomma till miljö- och byggnämnden senast sex veckor 
innan verksamheten öppnar. 
 
Lagstiftning 
Enligt 30 kap. MB samt 3 kap. 3 § förordningen om miljösanktionsavgifter, 
ska miljösanktionsavgift om 3 000 kr betalas av den som utan anmälan på-
börjat en verksamhet trots att en sådan anmälan krävs enligt 38 § Förord-
ningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
Enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det 
förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera öppen förskola. Anmälan 
ska göras till den kommunala nämnden i kommunen där verksamheten av-
ses drivas eller arrangeras. En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas 
tidigast sex veckor efter anmälan om inte tillsynsmyndigheten bestämmer 
något annat.      
     Forts… 
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Information 
Miljösanktionsavgift ska betalas oavsett om överträdelsen skett av oaktsam-
het eller uppsåt. Avgiften ska dock inte påföras om det är oskäligt, t.ex. om 
sjukdom medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att göra det som 
krävts. 
 
Kommunicering 
Miljö- och byggnämnden upprättade ett förslag till beslut, som tillställts 
verksamhetsutövaren 2017-04-04. Några synpunkter har inte inkommit till 
miljö- och byggnämnden. 
 
Bilaga: Information om betalning av miljösanktionsavgift. 
 
Besvärshänvisning 
Hur man överklagar miljö- och byggnämndens beslut 
hos Mark- och miljödomstolen 
Om ni inte är nöjd med miljö- och byggnämndens beslut kan ni överklaga 
det skriftligt hos Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt.  
 
Överklagandet ska tillställas Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt, 
men det skickas till Vaggeryds kommun, Miljö- och byggnämnden, Box 
43, 568 21 Skillingaryd. Det ska ha inkommit till Vaggeryds kommun sen-
ast tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet. 
 
Tala om vilket beslut ni överklagar genom att t ex ange paragraf i protokol-
let och ärendets diarienummer. Ange också varför ni anser att beslutet är 
oriktigt och vilken ändring ni vill ha. 
 
Bifoga handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning. 
 
Om miljö- och byggnämnden finner att beslutet är uppenbart oriktigt, t ex  
på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, har nämn-
den skyldighet att i vissa fall ompröva sitt beslut. I annat fall överlämnas 
besvärsskrivelsen till Mark- och miljödomstolen. 
 
Underteckna skrivelsen och uppge namn, organisations/personnummer, 
postadress och telefonnummer. 
 
Om ni anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall 
med fullmakt.  
 
Om något är oklart kan ni vända er till miljö- och byggnämnden. 
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Förfallen ladugård inom fastigheten Bondstorps-
Sjöbo 1:32 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att förelägga NN att innan 2017-10-31 ha 
påbörjat restaurering och att senast 2018-10-31 färdigställa restaureringen 
av ladugården inom fastigheten Bondstorps-Sjöbo 1:32. 
 
Har rivningen eller restaurering inte färdigställts innan 2018-10-31 ska frå-
gan om vite beslutas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden har mottagit klagomål avseende fastigheten 
Bondstorps-Sjöbo 1:32. 
 
Då ni är fastighetsägare till Bondstorps-Sjöbo 1:32 upplyses ni om detta 
klagomål. 
 
Miljö- och byggförvaltningen besökte platsen 2017-02-16. 
 
En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall be-
gränsas och betydande olägenheter för omgivning och för trafiken upp-
kommer, enligt 8 kap 15 § plan- och bygglagen, samt att ett byggnadsverk 
ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tek-
niska egenskaperna som avses i huvudsak bevaras, enligt 8 kap 14 § i plan- 
och bygglagen. 
 
Miljö- och byggförvaltningen bedömer att tomten inte hålls i ett vårdat skick 
samt att risk för olycksfall inte begränsas. 
 
Delar av byggnadsverket är inte i ett vårdat skick samt att tekniska egen-
skaperna inte har bevarats.  
 
Enligt 11 kap. 21 § PBL får byggnadsnämnden förelägga ägaren att inom 
viss tid riva byggnadsverket om ett byggnadsverk är förfallet eller skadat i 
väsentlig omfattning och inte sätts i stånd inom skälig tid. 
 
Enligt 11 kap. 27 § PBL får byggnadsnämnden besluta att åtgärden ska ge-
nomföras på den försumliges bekostnad och hur det ska ske. 
 
 
     Forts… 
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Enligt 11 kap. 37 § får rivningsföreläggande förenas med vite. 
   
Ni bereds härmed tillfälle att yttra er angående detta. 
 
Svar skall vara miljö- och byggnämnden tillhanda senast 2017-04-21. 
 
Svar inkom 2017-04-07, per telefon samt 2017-04-11, per e-post. 
NN svarar åt NN  och avser att restaurera ladugården. NN  önskar att få för-
längt så att NNg hinner färdigställa restaureringen. 
 
Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att förelägga NN att 
innan 2017-10-31 riva eller sätta ladugården i stånd där de tekniska egen-
skaperna inte har bevarats. 
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Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 
inom fastigheten Malen 6 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att med stöd av PBL 9 kap 31 b §, medge 
liten avvikelse från gällande detaljplan, fastställd 1984-12-10, och bevilja 
bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med garage/förråd inom fastighet-
en Malen 6. 
 
Sökande 
NN 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sökt byggnation strider mot gällande detaljplan, fastställd 1984-12-10 genom 
att största tillåtna byggnadsyta (190m²) överskrids med 84m² samt att till-
byggnaden placeras närmre fastighetsgräns än 4,5 meter. 
 
Gällande detaljplan medger att bostadshuset får uppta maximalt 190m² samt 
att komplementbyggnad får uppta maximalt 40m².  
 
Miljö- och byggnämndens beredning rekommenderar att förrådsdelen (mekut-
rymmet) uppförs fristående.  
 
I detta fall, om förrådsdelen (mekutrymmet) uppförs fristående, avviker 
byggnationen mot gällande detaljplan, fastställd 1984-12-10, genom att 
största tillåtna byggnadsyta (190m²), för bostadshus, överskrids med ca 34m² 
samt att största tillåtna byggnadsyta (40m²), för komplementbyggnad, över-
skrids med ca 10m². 
 
Miljö- och byggnämndens beredning anser att bygglov kan ges för en åtgärd 
som avviker mot gällande detaljplan med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 
§ 31b pkt. 1 om berörda grannar medger avvikelse mot detaljplan. 
 
Granskningsyttrande kommunicerades 2017-04-05. 
Omarbetade ritningar inkom 2017-04-07. 
Beställning av nybyggnadskarta har inlämnats. 
 
Yttrande från berörda grannar, Malen 5, Malen 7, Malen 10 och Gärsen 6, 
föreligger utan erinran. 
 
 
                            Forts… 
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Yttrande från Malen 12 och Gärsen 1 har inte inkommit till dagens samman-
träde. 
 
Nedanstående föreskrifter ska följas 
 tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan utfärdas, byggherren 

och tekniskt sakkunnig ska närvara vid tekniskt samråd och kallas till 
mötet av bygginspektör, dessutom kan andra kallas 

 teknisk beskrivning ska inlämnas 
 förslag till utvändig färgsättning ska inlämnas 
 nybyggnadskarta med tillbyggnaden inritad och måttsatt ska inges                              
 slutanmälan ska lämnas in på bifogad blankett 
 
Giltighetstid 
Beviljat bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år 
och avslutats inom fem år från den dagen beslutet vann laga kraft.  
Bygglovet vinner laga kraft fyra veckor efter att beslutet kungjorts i Post- 
och Inrikes Tidningar.  
 
Meddelas 
Malen 5, Malen 7, Malen 10, Malen 12, Gärsen 1 och Gärsen 6. 
 
Upplysningar avseende startbesked 
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits och beslut 
om startbesked lämnats. 
 
Enligt PBL 11 kap ska byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftning inte följs. 
 
Avgifter 

Bygglovavgift 

inkl underrättelse: 

Nybyggnadskarta:  

10 626:- 3 942:-  
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Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 
med uterum inom fastigheten Strängen 3 - sanktions-
avgift 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift på 7 235 
kronor, för att uterum uppförts utan bygglov och startbesked, och bevilja 
bygglov samt lämna startbesked för tillbyggnad av enbostadshus med ute-
rum inom fastigheten Strängen 3. Kravet på sanktionsavgift ställs till fastig-
hetsägare tillika sökande NN och NN. 
 
Sökande 
NN och NN 
 
Sammanfattning av ärendet 
2016-01-14 inkom ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med 
uterum. 
2016-01-21 kommunicerades granskningsyttrande med följande erinran: 
 
Sökt byggnation avser tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum. 
 
Tillbyggnaden är planenlig. 
 
Enligt plan- och bygglagen kap 8 § 2 ska en byggnad ha en god form-, färg- 
och materialverkan. Miljö- och byggförvaltningen bedömer att en god form-
verkan ej uppnås. 
Tillbyggnaden dras in från husknuten så en god formverkan uppnås. 
 
Följande kompletteringar ska inlämnas: 

 förslag till kontrollplan (förslag bifogas) 

 reviderad situationsplan (om sökande avser ändra ansökan) 

 reviderade plan- och fasadritningar (om sökande avser ändra ansö-
kan) 

Svar på granskningsyttrande samt uppfylld kontrollplan inkom 2017-03-03. 
 
Miljö- och byggförvaltningen besökte Strängen 3, 2017-04-03, och konstate-
rade att tillbyggnaden uppförts utan bygglov samt startbesked.  
 
 
 
       Forts… 
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Enligt PBL (Plan- och bygglagen) 11 kap 51 §, ska tillsynsmyndigheten 
(kommunen) ta ut en byggsanktionsavgift om någon bryter mot en bestäm-
melse i PBL 8-10 kap. 
Enligt PBL 11 kap 54 § ska en byggsanktionsavgift inte tas ut om rättelse 
sker innan frågan om sanktion eller ingripande har tagits upp till överläggning 
vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten. 
 
Avgift: 
Byggsanktionsavgift för att påbörjat byggnationen innan bygglov och startbe-
sked beslutats, 28 941 kronor. 
Om byggsanktionsavgift beslutas kommer avgiften att ställas till NN och NN. 
 
Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att besluta om sankt-
ionsavgift samt bevilja bygglov och lämna startbesked för tillbyggnad av en-
bostadshus med uterum. 
 
Frågan om sanktionsavgift kommunicerades 2017-04-04. 
Svar inkom 2017-04-12. 
 
Miljö- och byggförvaltningen bedömer att sanktionsavgiften kan sättas ned 
till 25% av 28 941 kronor dvs 7 235 kronor med stöd av PBL kap 11 § 53a, 
avgiften står inte i proportion till den överträdelse som har begåtts. 

 
Förutsättningar för beslut 
Ansökan inkom:  2016-01-14 
Situationsplan i skala 1:500 inkom: 2016-01-14 
Plan- och fasadritningar  
i skala 1:100 inkom:  2016-01-14 
Kontrollplan upprättad:  2016-01-21 
Byggherre:   NN 
 
Följande handlingar ska inlämnas till miljö- och byggnämnden 
som underlag för slutbesked 
 uppfylld kontrollplan  
 slutanmälan ska lämnas in på bifogad blankett 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                   Forts…                                    



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2017-04-25 § 87 2016/013B  26 
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Giltighetstid 
Beviljat bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år 
och avslutats inom fem år från den dagen beslutet vann laga kraft.  
Bygglovet vinner laga kraft fyra veckor efter att beslutet kungjorts i Post- 
och Inrikes Tidningar.  
 
Meddelas 
Strängen 2 och Strängen 4. 
 
Startbesked och slutbesked enligt PBL 10 kap 3 och 4 §§ 
Det aktuella byggprojektet har bedömts vara av ett sådant slag att 
tekniskt samråd inte behöver hållas och att kontrollansvarig inte behöver 
utses. Arbetena får påbörjas, men bygglovet vinner laga kraft fyra veckor 
efter att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. 
 
Tillbyggnaden får tas i bruk före slutbesked utfärdats. Slutbesked skrivs ut 
när samtliga handlingar insänts till miljö- och byggnämnden. 
 
Enligt PBL 11 kap ska byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftning inte följs. 
 
Avgifter 
Bygglovsavgift               
inkl underrättelse: 

Byggsanktionsavgift

2 024:- 7 235:-  
 
Byggsanktionsavgift inbetalas till Vaggeryds kommun inom två månader 
från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
………………………………………………………………… 
Besvärshänvisning 
Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. 
 
Tala om vilket beslut ni överklagar. Ange också varför ni anser att beslutet 
är oriktigt och vilken ändring ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som 
ni anser stöder er uppfattning. 
 
Överklagandet skall lämnas in eller skickas till miljö- och byggnämnden, 
som har beslutat i ärendet. Adressen är: Miljö- och byggnämnden, Vagge-
ryds kommun, Box 43, 568 21 Skillingaryd. För att överklagandet skall 
kunna prövas måste handlingarna ha kommit in till miljö- och byggnämn-
den senast tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet. 
 
                                                                                                             Forts…  
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Har ert överklagande kommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas 
vidare till länsstyrelsen, om miljö- och byggnämnden inte själv ändrar be-
slutet på det sätt ni har begärt. 
 
Underteckna skrivelsen och uppge namn, organisations-/personnummer, 
postadress och telefonnummer. 
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Ansökan om rivningslov för rivning av befintlig bygg-
nad samt bygglov för nybyggnad av tvättanläggning 
inom fastigheten Skruven 8 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov för ny-
byggnad av tvättanläggning inom fastigheten Skruven 8. 
 
Miljö- och byggnämnden behandlar inte ansökan om rivningslov för rivning 
av befintlig byggnad, då rivningslov beviljades 2015-12-15 § 230. 
 
Sökande 
NN 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser rivning av befintlig byggnad samt nybyggnad av en biltvättan-
läggning om 120m². 
 
Gällande nybyggnationen: 
Sökt byggnation strider mot gällande detaljplan, fastställd 1946-01-09, genom 
att tvättanläggningen placeras på mark som är avsett för bostadsändamål. 
 
Kommunens uppfattning är att markanvändningen i planområdet är ”bostads-
ändamål”. Enligt Boverket kan planbeskrivningen läggas till grund vid tolk-
ning av gamla planer. I aktuell plan är planbestämmelsen ”II F4” vilket inne-
bär att byggrätten per tomt är fristående byggnadssätt i högst två våningar 
samt med högst fyra bostadslägenheter. Aktuell fastighet liksom all kvarters-
mark i planen har samma beteckning. Därför gäller planbeskrivningen även 
den nu aktuella tomten. I beskrivningen förekommer ord såsom villaträdgård, 
trädgårdar, villaägaren, modern (!) villabebyggelse. Kommunen tolkar och 
bedömer att gällande detaljplan utan tvekan avser bostadsändamål. 
 
Eftersom den önskade anläggningen utgör en planstridig åtgärd ska ansökan 
avslås. Enligt Plan- och bygglagen 13 kap. 2 § 8 pkt får en fråga – markan-
vändningen i detta ärende - som redan är avgjord genom en detaljplan inte 
överklagas i den del de avser. 

Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att avslå ansökan om 
bygglov för nybyggnad av tvättanläggning då sökt byggnation avviker mot 

      

                                                                                                              Forts… 
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gällande detaljplan, fastställd 1946-01-09. Avvikelsen kan inte anses vara 
liten i enlighet med Plan- och bygglagen 9 kap. 31 b § 1 pkt. 

Gällande rivningen: 
Rivningslov för rivning av bensinstation beviljades 2015-12-15 § 230. 
 
Granskningsyttrande kommunicerades 2017-03-01 via mitt bygge, 2017-03-
10 genom utskick av brev samt 2017-04-05 genom utskick av rekommenderat 
brev. Det rekommenderade brevet har inte mottagits av sökanden och har 
returnerats till Miljö- och byggnämnden. 
 
Svar har inte inkommit till dagens datum. 
Miljö- och byggförvaltningen bedömer att det kan anses att sökande, NN, är 
delgiven granskningsyttrandet. 
 
Meddelas 
Skruven 8. 
 
Avgifter 
Bygglovavgift 
inkl underrättelse: 

Nybyggnadskarta:  

0:-              3 942:- 
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Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppställning av 
30 st boendemoduler, 1 st matsalsmodul, 1 st köksmo-
dul samt 2 st kontorsmoduler inom fastigheten Pålen 
1:1 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att delegera beslutanderätten till byggin-
spektör under förutsättning att yttrandena är positiva. 
 
Sökande 
Strix Television AB, NN, Frihamnsgatan 28, 115 59 Stockholm. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vaggeryds kommuns översiktsplan anger nya bostäder. 
 
Granskningsyttrande kommunicerades 2017-04-05. 

Begärda kompletteringar inkom 2017-04-11. 
 

Yttrande från tekniska kontoret, kultur- och fritid, kommunledningskontoret, 
räddningstjänst och Gästgivaren 1 inhämtas av miljö- och byggnämnden.  
 
Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att bevilja tidsbegrän-
sat bygglov från och med 2017-05-01 till och med 2017-09-24 samt lämna 
startbesked för uppförande av 30 st boendemoduler, 1 st matsalsmodul, 1 st 
köksmodul samt 2 st kontorsmoduler. 
 
2017-04-19 inkom reviderad situationsplan med sju byggnader istället för 2 
byggnader. Plan- och fasadritningar över dessa sju byggnader ska inlämnas 
innan bygglov och startbesked kan beslutas. 
 
Följande handlingar ska inlämnas till miljö- och byggnämnden 
som underlag för bygglov och startbesked 
 Plan- och fasadritningar (boendemoduler, köksmodul, kontorsmodul) 
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Ansökan om bygglov av flerbostadshus, 10 lgh inom 
fastigheten Tiden 2 och Tiden 3. 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov för nybyggnad av 
flerbostadshus, 10 lgh inom fastigheten Tiden 2 och Tiden 3. 
 
Sökande 
G.T Väst Exploatering AB, Pallaregatan 19  553 24 Jönköping 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sökt byggnation avviker mot gällande detaljplan, fastställd 1961-11-11 med 
tillägg laga kraft 2013-03-28, genom att byggnaden placeras på prickmark 
(mark som inte får bebyggas). 
 
Yttrande från Tekniska kontoret föreligger. 
 
Yttrande från räddningstjänst förligger, räddningstjänst tillstyrker bygglov, 
räddningstjänst vill ta del av brandskyddsprojektering och förslag till kon-
trollplan med avseende på brandskydd innan startbesked lämnas. 
 
Enligt boverkets byggregler (BBR) 3:122 ska en angöringsplats för bilar fin-
nas för rörelsehindrade inom 25 meters gångavstånd från en tillgänglig entré.  
Markbeläggningen på sådana angöringsplatser och parkeringsplatser ska vara 
jämn fast och halkfri. 
 
WC-stolarna i lägenheterna med 2rok ska flyttas så att avståndet från centrum 
wc-stol till vägg är minst 500mm, enligt SS 91 42 21:2006. 
 
WC-stolarna i lägenheterna med 3rok ska flyttas så att avståndet från centrum 
wc-stol till vägg är minst 1100mm, enligt SS 91 42 21:2006. 
 
Handfaten i samtliga badrum placeras så att avståndet från centrum handfat 
till vägg är minst 450mm, enligt SS 91 42 21:2006. 
 
Redovisning av tillgängliga badrum har inlämnats. 
 
Sökt byggnation vidtas på två fastigheter, Tiden 2 och Tiden 3. Fastighetsre-
glering ska beställas hos lantmäteriet, kopia ska inges till miljö- och bygg-
nämnden. 
   
                            Forts… 
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Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att bevilja bygglov för 
nybyggnad av flerbostadshus, 10 lgh. 
                                                                                    
Följande komplettering ska inlämnas: 

 Nybyggnadskarta med handikapps parkeringsplats inritad (max 
gångavstånd till entré ska vara 25 meter) 

 Reviderade planritningar i skala 1:100 med tillgängliga badrum 
 brandskyddsbeskrivning 

 
Upplysning: 
I köken i 3rok lägenheterna placeras diskmaskin mellan spis och diskho. En-
ligt SS 91 42 21:2006 skall helst inte diskmaskin placeras mellan spis och 
diskho. 
 
Servisanmälan ska skickas till Tekniska kontoret. 
      
Giltighetstid  
Beviljat bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år 
och avslutats inom fem år från den dagen beslutet vann laga kraft. Bygglo-
vet vinner laga kraft fyra veckor efter att beslutet kungjorts i Post- och Inri-
kes Tidningar.  
 
Meddelas  
Tiden 1, Tiden 4,Tiden 5,Tiden 6, Tiden 7, Tiden 8 samt Tekniska kontoret. 
 
Upplysningar avseende startbesked 
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits och beslut 
om startbesked lämnats. 
 
Enligt PBL 11 kap ska byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftning inte följs. 
       
Avgifter 
Bygglovavgift 
inkl underrättelse: 

Nybyggnadskarta: Utstakning,  
8 punkter: 

44 129:- 5 376:- 10 035:- 
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Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritids-
hus inom fastigheten Kvarnaberg 1:3 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att lämna positivt förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus inom fastigheten Kvarnaberg 1:3. 
 
Sökande 
NN 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vaggeryds kommuns översiktsplan anger kommunal kulturmiljö, Kvarnaberg 
samt öppet odlingslandskap Ekeryd-Plätt. 
 
I Vaggeryds kommuns kulturhistoriska utredning omnämns Kvarnaberg. Fas-
tigheten Kvarnaberg 1:3 omnämns speciellt som en välbevarad gårdsanlägg-
ning med en manbyggnad uppförd i timmer, med två våningar, faluröd lock-
list panel och en taktäckning med enkupigt rött tegel. 
 
Miljö- och byggförvaltningen anser att fritidshuset bör ha ett utseende som 
efterliknar manbyggnaden. 
 
Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att lämna positivt för-
handsbesked. 
 
Yttrande från berörda grannar, Kvarnaberg 1:4 och Kvarnaberg 2:1, angående 
ansökan om förhandsbesked föreligger utan erinran. 
 
Granskningsyttrande kommunicerades 2017-02-16. 
Kompletteringar inkom 2017-04-03. 
 
Upplysning: 
Avståndet mellan fritidshuset och manbyggnad bör överstiga 8,0 meter. 
      
Meddelas  
Kvarnaberg 1:4 och Kvarnaberg 2:1. 
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Giltighetstid  
Förhandsbeskedet upphör att gälla om bygglov inte söks inom två år från 
dagen för beslut.  
       
Avgifter 
Förhandsbesked: 
3 803:-  
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Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad enbo-
stadshus och garage inom fastigheten Mölnarp 1:12 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att lämna positivt förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus och garage inom avstyckning från fastigheten 
Mölnarp 1:12. 
 
Sökande 
NN 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vaggeryds kommuns översiktsplan anger inga allmänna intressen. 
 
Linnesjön samt betesmarkerna vid Mölnarp omnämns i naturvårdspro-
grammet. 
 
Yttrande från berörd granne, Mölnarp 1:12 föreligger utan erinran. 
 
Yttrande från berörd granne, Mölnarp 1:5, föreligger med synpunkter. 
Fastighetsägaren till Mölnarp 1:5 önskar att det planteras en häck eller dy-
likt vid fastighetsgräns mot Mölnarp 1:5. 
 
Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att lämna positivt 
förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage. 
 
Under förutsättning att skyddsavstånd till vattentäkter, vattendrag samt berg 
och grundvatten blir tillräckligt bedömer miljö- och byggförvaltningen att 
avloppet kan lösas med enskild anläggning. Tillstånd för avloppsanläggning 
krävs. För att kunna avgöra vilken typ av avloppsanläggning som är lämplig 
krävs markundersökning. Miljöinspektör på miljö- och byggförvaltningen 
kan kontaktas för diskussion kring avloppsanläggningen. 
 
Anna Karin Slunge (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen. Seth 
Andersson (S) ersätter. 
 
      
Meddelas  
Mölnarp 1:12 och Mölnarp 1:5. 
    
 
         Forts… 
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Giltighetstid  
Förhandsbeskedet upphör att gälla om bygglov inte söks inom två år från 
dagen för beslut.  
       
Avgifter 
Förhandsbesked: 
3 803:- 
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Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbo-
stadshus inom fastigheten Krängshult 1:7 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att lämna positivt förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus inom fastigheten Krängshult 1:7. 
 
Sökande 
NN och NN 
 
Sammanfattning av ärendet 

Vaggeryds kommuns översiktsplan anger inga allmänna intressen på platsen. 

 
Vatten- och avloppslösning ska redovisas. Av redovisningen ska det framgå 
hur stora skyddsavstånd planerade lösningar för dricksvatten och avlopp har 
till andra avloppsanläggningar respektive dricksvattentäkter samt vattendrag 
i närområdet (inom 100 m). 
 
Grannars yttrande beträffande ansökan, Krängshult 1:25, och Krängshult 
1:3, har inkommit med synpunkter angående avstånd från vattentäkt till in-
filtration, Krängshult 1:5 har ingen erinran. 
      
Meddelas  
Krängshult 1:25, Krängshult 1:5, Krängshult 1:3 
     
Giltighetstid  
Förhandsbeskedet upphör att gälla om bygglov inte söks inom två år från 
dagen för beslut.  
       
Avgifter 
Förhandsbesked: 
3 803:- 
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Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikhus 
inom fastigheten Svenstorp 1:16 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att med stöd av PBL 9 kap 31 b §, medge 
liten avvikelse från gällande detaljplan, laga kraft 1995-02-02, och bevilja 
bygglov samt lämna startbesked för nybyggnad av teknikhus inom fastig-
heten Svenstorp 1:16. 
 
Sökande 
Yxenhaga Dorado AB, c/o NN,  Tokeryds Herrgård, Tokeryd 1, 555 94 
Jönköping 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sökt byggnation avser uppförande av teknikhus. 
 
Sökt byggnation avviker mot gällande detaljplan, genom att prickmark be-
byggs (mark som inte får bebyggas), samt att N-område (plantering ska finnas 
inom området och att tillfartsväg ej får anordnas) bebyggs. 
 
Yttrande från berörd granne, Svenstorp 1:13, föreligger med erinran. 
Yttrande från berörd granne, Svenstorp 1:17, har inte inkommit till dagens 
datum. 
 
Granskningsyttrande kommunicerades 2017-01-03. 
Reviderade handlingar inkom 2017-03-03 samt 2017-03-06. 
 
Ändringar avser att teknikhuset placeras längre söderut. 
 
Yttrande från berörd granne, Svenstorp 1:13, föreligger utan erinran. 
Yttrande från berörd granne, Svenstorp 1:17, har inte inkommit till dagens 
datum. 
 
Förutsättningar för beslut 
Ansökan inkom:  2016-12-19 
Översiktskarta i skala 1:1500 inkom: 2017-03-03 
Situationsplan i skala 1:300 inkom: 2017-03-03 
Plan- och fasadritningar  
i skala 1:40 inkom:  2017-03-06 
Kontrollplan upprättad:  2017-04-25 
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Byggherre: Yxenhaga Dorado AB, c/o NN 
 
Följande handlingar ska inlämnas till miljö- och byggnämnden 
som underlag för slutbesked 
 uppfylld kontrollplan  
 reviderade fasadritningar (marknivåer mot fasader ska redovisas) 
 slutanmälan ska lämnas in på bifogad blankett 
 
Giltighetstid 
Beviljat bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år 
och avslutats inom fem år från den dagen beslutet vann laga kraft. 
Bygglovet vinner laga kraft fyra veckor efter att beslutet kungjorts i Post- 
och Inrikes Tidningar.  
 
Meddelas 
Svenstorp 1:13 och Svenstorp 1:17. 
 
Startbesked och slutbesked enligt PBL 10 kap 3 och 4 §§ 
Det aktuella byggprojektet har bedömts vara av ett sådant slag att 
tekniskt samråd inte behöver hållas och att kontrollansvarig inte behöver 
utses. Arbetena får påbörjas, men bygglovet vinner laga kraft fyra veckor 
efter att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. 
 
Byggnaden får inte tas i bruk före slutbesked utfärdats. Slutbesked skrivs ut 
när samtliga handlingar insänts till miljö- och byggnämnden. 
 
Enligt PBL 11 kap ska byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftning inte följs. 
 
Avgifter 
Bygglovavgift 
inkl underrättelse 
2 396:- 
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Budget  2018  
 
Miljö- och byggnämndens beslut: 
Miljö- och byggnämnden beslutar att fastställa handlingarna med tillägg att 
nämnden yrkar uttag från resultatfonden på 20% år 2017 och 2018 enligt 
ordförandens förslag.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen informerade om det kommande arbetet med budget 2018 och 
tidplan för budgetarbetet på nämnden 2017-01-31 § 22. 
Miljö- och byggnämnden beslutade att yrka 200 000 kr för delfinansiering 
av en tjänst. 
Miljö- och byggnämnden beslutade också 2017-01-31 § 23 att timtaxan för 
2018 är oförändrad, 850 kr. 
 
Krav effektivitet 
I budget 2018 finns effektivitetskrav enligt beslut i kommunfullmäktige 
2016-06-27 § 067. För att nå kommunfullmäktiges finansiella mål  mm 
krävs ett effektivitetskrav om 3% generellt. Nämnderna ska skyndsamt 
påbörja arbetet med handlingsplan samt konsekvensbeskrivningar. Dialog 
kring förslag och konsekvensbeskrivningar från nämnderna avseende dessa 
handlingsplaner sker vid budgetdagarna i april. 
 
Det ekonomiska utrymmet för ytterligare medelstilldelning är i dagsläget 
mycket begränsat. Verksamheterna uppdras därför att omgående påbörja 
arbetet med att se över vilka möjligheter som finns till förändring, 
omprioriteringar, översyn av intäkter och kostnader så att tilldelade ramar 
håller. Det ska understrykas att omprövning av här angivna ekonomiska 
förutsättningar och planeringsramar kan bli nödvändiga under hösten om 
kommande skatteprognoser, regeringens budgetproposition mm föranleder 
detta. 
 
Miljö- och byggnämndens krav på effektivitet är -197 000 kr.  
 
Förvaltningen har upprättat förslag till del av strategisk plan och budget 
2018, handlingsplan för budget i balans 2018, konsekvensbeskrivning av 
handlingsplan för budget i balans 2018 och driftbilaga. 
  
Ärendets tidigare handläggning 
Miljö- och byggnämndens beslut 2017-01-31 § 22 
Miljö- och byggnämndens beslut 2017-01-31 § 23 
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Överklagat beslut om bygglov för uppförande av skyltanordning 
inom fastigheten Stödstorp 2:2 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att vidhålla beslut, 2017-02-28 § 42, att medge liten 
avvikelse från gällande detaljplan, fastställd 1994-05-05, och bevilja bygglov samt lämna 
startbesked för skyltanordning inom fastigheten Stödstorp 2:2 och att överlämna ärendet till 
Länsstyrelsen för prövning. 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar att delegera till ordföranden att kommentera inkommet 
yttrande från Trafikverket. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2017-02-28 § 42, att medge liten avvikelse från gällande 
detaljplan, fastställd 1994-05-05, och bevilja bygglov samt lämna startbesked för 
skyltanordning inom fastigheten Stödstorp 2:2. 
 
Överklagan från Trafikverket inkom 2017-03-27 till miljö- och byggnämnden. Sista dag för 
överklagan var 2017-04-04. 
Förvaltningen har konstaterat att överklagan inkommit i rätt tid. 
 
Överklagandet skickas till Länsstyrelsen för prövning. 
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Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage/förråd 
med uterum inom fastigheten Hjortbron 1 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov för till-
byggnad av garage/förråd med uterum inom fastigheten Hjortbron 1. 
 
Sökande 
NN 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sökt byggnation avviker mot gällande detaljplan, fastställd 1943-04-08, ge-
nom att tillbyggnaden placeras närmre bostadshuset än 4,5 meter. 
 
Yttrande från berörda grannar, Hjortbron 2, Linjalen 3, Sandstranden 10 och 
Vassruggen 1, har inkommit utan erinran. 
 
Vad gäller avståndet mellan byggnader gäller följande: 
”Avståndet mellan skilda byggnader på samma fastighet får ej göras mindre 
än 12 meter. Beträffande uthus och andra mindre gårdsbyggnader må bygg-
nadsnämnden, där sådant utan fara för sundhet och brandsäkerhet prövas 
kunna ske och icke försvårar ett lämpligt byggande av kvarteret i dess helhet, 
medgiva mindre avstånd såväl inbördes som till huvudbyggnad, dock ej 
mindre än 4,5 meter.” 
 
Sökt byggnation placeras närmre fastighetsgräns än 4,5 meter. Yttrande från 
berörd granne, Hjortbron 2, föreligger utan erinran. 
 
Redovisad rökkanal ska vara tillräckligt hög för att erhålla en god skorstens-
verkan och förhindra att olägenheter uppstår kring byggnader eller i dess om-
givning. Skorstenar ska också placeras så att rökgaser och avgaser inte förs 
tillbaka till luftintag, öppningsbara fönster, dörrar, balkonger och dylikt i 
byggnaden eller överförs till närliggande byggnader. 
 
Miljö- och byggnämndens beredning bedömer att redovisad höjd på rökkana-
len inte är tillräckligt hög för att undvika olägenheter. Rökkanalen bör mynna 
minst i höjd med boningshusets nock. 
 
Enligt plan- och bygglagen kap 9 § 31 b får bygglov ges för en åtgärd som 
avviker från en detaljplan, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte 
och avvikelsen är liten. 
   Forts… 
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Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att avslå ansökan med 
motiveringen att avvikelsen inte kan anses vara liten. 
 
Eftersom den önskade tillbyggnaden utgör en planstridig åtgärd ska ansökan 
avslås. Enligt Plan- och bygglagen 13 kap. 2 § 8 pkt får en fråga – närhet till 
bostadshus i detta ärende - som redan är avgjord genom en detaljplan inte 
överklagas i den del de avser. 
 
Meddelas  
Hjortbron 2, Linjalen 3, Sandstranden 10 och Vassruggen 1. 
       
Avgifter 
Bygglovavgift 
inkl underrättelse: 

  

0:- 
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Fråga från ledamot 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Gunnel Johansson Lagander (C) frågar om hur fastigheten Blåsippan 2, 
gamla vårdcentralen, Skillingaryd är klassad. 
 
Förvaltningen svarar att för tillfället är fastigheten klassad som bostad samt 
vårdcentral. 
 
Nämnden ger i uppdrag till bygginspektörerna att besöka fastigheten för 
tillsyn. 
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Fråga från ledamot 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Magnus Dauhn (S) frågar om området Lyckorna, hur många bostäder avses 
byggas. 
 
Förvaltningen svarar att det är oklart eftersom förvaltningen ännu inte har 
fått någon bygglovsansökan inskickad till sig. 
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Fråga från ledamot 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ann-Christin Holmgren (L) frågar om bygglov för nya vattenverket i Vag-
geryd, Gärahov 2:1 samt närhet till Jönköpingsvägen. 
 
Förvaltningen informerar om att bygglov har beviljats samt att tekniska har 
fört dialog med berörda grannar angående trafiksituationen.  
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