
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:   Sida:

Miljö- och byggnämnden 2018-05-29 1(23) 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

 
 
 

Plats och tid Nämndrummet, Kommunkontoret, Skillingaryd 
Tisdagen den 29 maj 2018, kl. 14.00 – 16.40 
 

Beslutande Johnny Wackt (KD), ordförande 
Anna Karin Slunge (S), vice ordförande 
Peter Sjöberg (M) 
Ulla-Carin Djerf (MP) 
Malin Gustavsson (L) 
Magnus Dauhn (S) 
Roland Svensson (S) 
Ingvar Larsson (SD) 
Gunnel Johansson Lagander (C), tjänstgörande ers. för Göran Lemke (C) 
 

Övriga närvarande Seth Andersson (S), ej tjänstgörande ersättare 
Bo Josefsson (S), ej tjänstgörande ersättare 
Anna Jönsson, miljö- och byggchef 
Annie Gustafsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör 
Dörte Schuldt, miljöinspektör 
Matilda Mikaelsson Nilsson, miljöinspektör 
Thomas Andersson, bygginspektör 
Salwan Ali Nima, bygginspektör 
Åsa Berg, administratör 
 

Utses att justera Ingvar Larsson Paragrafer 92 - 105 
  
Underskrifter  

Sekreterare   
 
 

                     Anna Jönsson 
  

Ordförande  
  Johnny Wackt 
  

Justerande 
 
 

  Ingvar Larsson 
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ANSLAG / BEVIS 
 

 

Organ Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum 2018-05-29 Paragrafer 92 - 105 
 

Anslaget sätts upp 2018-06-05 Anslaget tas ner 2018-06-27 
 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd 

 

Underskrift   

Melina Nijemcevic 
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Godkännande av dagordning 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Dagordningen godkänns utan några ändringar. 
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Meddelanden 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden har tagit del av informationen. 
     
Sammanfattning av ärendet 
1. Länsstyrelsens meddelande 2018-04-20: Bekräftelse av anmälan om 

transport av farligt avfall, Hansson & Bergqvist entr AB 
2. Länsstyrelsens beslut 2018-04-27: Statsbidrag till kalkning av sjöar och 

vattendrag för år 2018 
3. Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23 § 071: Val av ny ersättare i 

miljö- och byggnämnden för återstående del av mandatperioden 2015-
2018  

4. Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23 § 061: Miljöredovisning 2017 
för Vaggeryds kommun 

5. Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23 § 060: Revisionsberättelse för 
2017 – Beviljande av ansvarsfrihet  

6. Länsstyrelsens beslut 2018-05-04: Beslut att inte pröva miljö- och bygg-
nämndens beslut 2018-04-24 § 88 om strandskyddsdispens för nybygg-
nad av regnskydd på fastigheten Pålen 1:1 

7. Länsstyrelsens beslut 2018-05-09: Beslut att inte pröva miljö- och bygg-
nämndens beslut 2018-04-24 § 87 om strandskyddsdispens för nybygg-
nad av skyltmonter med skärmtak på fastigheten Båramo 1:12 

8. Länsstyrelsens beslut 2018-05-09:Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken 
(1998:808) om underhållsröjning av ledningsgata mellan Norragården 
och Gallnås i Värnamo, Vaggeryd och Sävsjö kommuner 

9. Länsstyrelsens beslut 2018-05-17: Beslut att inte pröva miljö- och bygg-
nämndens beslut 2018-04-24 § 79 om strandskyddsdispens för nybygg-
nad av fritidshus på fastigheten Krängshult 1:2 
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Information om aktuella frågor 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden har tagit del av informationen. 
     
Sammanfattning av ärendet 
 Regeringsbeslut:  

Överklagande av beslut om tillstånd till gruppstation för vindkraft på fas-
tigheterna Tofteryd-Skog 1:4 och 2:1 m.fl  
 

 Frågor från ledamöter: 
Hantering och mellanlagring av konstgräsplaner 
Förvaltningen informerar om att konstgräsplanerna är bortforslade. 

 
Blåsippan 2, vad händer i ärendet?  
Förvaltningen informerar, ärendet kommer att tas upp på beredning och 
nämnd i augusti. 
 
Lyckorna  
Grannarna önskar skriftlig information i vad som händer i ärendet. Ord-
förande informerar om samråd angående detaljplan då grannar var kal-
lade och närvarande. Ett svar på frågor från en närboende kommer att 
sammanställas och skickas inom kort. 
 
Bratteborg 2:8  
Från anonym källa har det kommit information om att en kanal har grävts 
på fastigheten. Länsstyrelsen har beviljat tillstånd för visst arbete. In-
formationen har överlämnats till länsstyrelsen som handlägger ärendet. 
 
Återvinningscentralen Götafors, skötsel?  
Förvaltningen informerar om skyltar på återvinningscentralen med tele-
fonnummer dit man kan ringa för att anmäla nedskräpning. 
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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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Tillsynsuppföljning per den 30 april år 2018 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av tillsyns-
plan 2018, per april månad. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Den 19 december 2017 fastställdes tillsynsplanen för nämndens arbete inom 
miljö- och hälsoskyddsområdet för 2018. Uppföljningar av tillsynsplanen 
ska ske samtidigt med budgetuppföljning. 
Tillsynsuppföljning för perioden januari – april 2018 redovisas nedan.  

 

Återkommande tillsyn 
 Inspektioner Mål 2018 
Livsmedel 45 137 
Hälsoskydd 9 38 
Miljöfarlig verksamhet 18 175 

 
I tillsynsärenden ingår även efterarbete. Det kan vara rapportskrivning, före-
lägganden och förbud som föranletts av inspektionen samt granskning av 
redovisningar som inkommit efter inspektionstillfället.  För en del av objek-
ten som inspekterades under 2017 har därför tillsynsarbetet fortsatt under 
2018. 

 

Handläggning – myndighetsärenden 
Tillstånd av eller anmälan till miljö- och byggnämnden krävs enligt miljö-
balks- och livsmedelslagstiftningen innan olika åtgärder eller verksamheter 
får påbörjas. 

 
Ansökan/anmälan om: Inkomna ärenden 

t.om. 2018-04-30 
Inkomna ärenden 
2017-04-30 

Livsmedelsverksamhet 6 10 
Ny skola/ förskola 4 5 
Miljöfarlig verksamhet 3 2 
Avloppsanläggning 13 18 
Värmepumpsanläggning 12 13 
Strandskyddsdispens 6 4 
Föroreningsskada/sanering 3 1 
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Användning av bekämp-
ningsmedel 

5 2 

Kompostering/ ren-
hållningsdispens 

5 1 

 

Livsmedel 
Vi kommer att delta i länsprojektet ”Transport av mat” under hösten 2018.  
 
Flera förändringar väntas gällande livsmedelstillsynen. Bland annat nya 
kontrollpunkter som är kopplade till den årliga rapporteringen till Livsme-
delsverket. Detta har medfört mer jobb i form av inläsning, framtagning av 
internt arbetsmaterial, inrapportering av inspektioner mm.  

 

Hälsoskydd 
Vi kommer att delta i länsprojektet om solarium under hösten. Tillsyn av 
bl.a. förskolor samt tillsyn av kommunens strandbad kommer att göras un-
der badsäsongen. I övrigt kommer en inventering av stickande och skärande 
verksamheter med efterföljande tillsyn att ske under hösten. 

 

Miljöfarlig verksamhet 
Projektet ”Incitament för energieffektivisering” har startat och tillsyn av 
verkstadsindustrier kommer att påbörjas i september. Tillsyn av lantbruk 
blev inte som planerat, endast ett fåtal lantbruk besöktes. 

 

Förorenad mark 
För närvarande finns det 11 pågående MIFO-ärenden. 
2018 har inga nya ärenden kommit in som handlar om misstänkt förorenad 
mark. 

 

Registervård och byte av ärendehanteringssystem 
Vi arbetar aktivt med att avsluta ärenden. Upphandlingsprocessen har inte 
fortskridit som planerat och har därför tagit mer tid, vi är just nu i slutfasen 
av upphandlingen. Vi räknar med att hålla planen och att installation sker 
under hösten. 
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Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppställning av 
39 boendemoduler inom fastigheten Räven 8 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja tidsbegränsat bygglov till och 
med 2018-10-30 för uppställning av 39 boendemoduler inom fastigheten 
Räven 8. 
 
Sökande 
Zenergy AB, NN, Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd. 
 
Följande handlingar ska inlämnas för att erhålla startbesked 
 Förslag till kontrollplan 
 brandskyddsdokumentation 
 
Upplysningar avseende startbesked 
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän beslut om startbesked lämnats. 
 
Enligt PBL 11 kap ska byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftning inte följs. 
 
Giltighetstid 
Beviljat bygglov upphör att gälla 2018-10-30. 
Bygglovet vinner laga kraft fyra veckor efter att beslutet kungjorts i Post- och 
Inrikes Tidningar.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämndens beredning är positiv till tidsbegränsat bygglov om 
berörda grannar är det. 
 
Redovisning av parkeringslösning inom fastigheten Illern 1 för 20 p-platser 
inkom 2018-05-16. 
 
Sökt åtgärd avser uppförande av boendemoduler mellan 2018-06-01 – 2018-
10-31. 
 
Vaggeryds kommun arbetar med en ny detaljplan för kvarteret Räven (bo-
stadsändamål). 
Idag anger gällande detaljplan småindustriändamål. 
 
2016 utfördes en MIFO fas 1 utredning. Där gjordes en bedömning att objek-
tet hamnar i riskklass 3.  

Forts… 
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Det finns risk att fastigheten är förorenad och därför behöver en översiktlig 
undersökning göras inför ev. exploatering. 
 
Om det ska grävas/schaktas inom fastigheten Räven 8 ska en översiktlig 
undersökning av marken utföras och resultatet ska redovisas till Miljö- och 
byggnämnden innan bygglov och startbesked kan beslutas. 
Visar det sig att området är förorenat ska en marksanering utföras innan 
bygglov och startbesked kan beslutas. 
 
Om det inte ska grävas/schaktas inom fastigheten Räven 8 ska det säkerställas 
att en framtida marksanering inte försvåras av etableringen av boendemodu-
ler. Redovisning av hur detta säkerställs ska redovisas till Miljö- och bygg-
nämnden. 
 
Zenergy har meddelat att det inte ska grävas/schaktas, modulerna kommer 
placeras på reglar. 
 
Yttrande från berörda grannar, Järven 1, Järven 5, Järven 6, Järven 7, Järven 
14, Illern 8 och Räven 3 föreligger utan erinran. 
 
Yttrande från berörd granne, Järven 14, föreligger med erinran. Fastighetsä-
garen vill se en redovisning av parkering. 
 
Svar från berörda grannar, Lämmeln 17 och Järven 8, har inte inkommit till 
dagens sammanträde. 
 
Delges 
Järven 14. 
 
Meddelas 
Järven 1, Järven 5, Järven 6, Järven 7, Järven 8, Lämmeln 17, Illern 8 och Räven 3 
 
Avgifter 
Bygglovavgift 
inkl underrättelse: 

   

15 328:-    
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-05-29 § 99 2018/020B  12 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av cistern med 
mätarplattform inom fastigheten Klevshult 1:131 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov för nybyggnad av 
cistern med mätarplattform inom fastigheten Klevshult 1:131. 
 
Sökande 
PS Olje AB, Att: NN, Oljevägen, 302 50 Halmstad 
 
Följande ska inlämnas för att erhålla startbesked 
 Förslag till kontrollplan 
 
Upplysningar avseende startbesked 
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän beslut om startbesked lämnats. 
 
Enligt PBL 11 kap ska byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftning inte följs. 
 
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.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Aktuell detaljplan, fastställd 1980-08-21, anger småindustriändamål. 
 
Sökt åtgärd är planenlig. 
 
Yttrande från berörd granne, Klevshult 1:116, har inte inkommit till dagens 
sammanträde. 
 
Yttrande från Räddningstjänst har inkommit. Räddningstjänst tillstyrker 
bygglov. I yttrandet upplyses sökanden om kravet på tillstånd för hantering 
av brandfarlig vara enligt lag (2010:1011). 
 
Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att bevilja bygglov 
och lämna startbesked. 
 
Meddelas 
Klevshult 1:116. 

Forts… 
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Avgifter 
Bygglovavgift 
inkl underrättelse: 

Utstakning, 
4 punkter:

  

3 400:- 2 912:-   
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Ansökan om rivningslov för befintligt garage och ute-
rum samt bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 
med garage och uterum inom fastigheten Örnen 13 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att: 

- bevilja rivningslov samt lämna startbesked för rivning av befintligt 
garage och uterum inom fastigheten Örnen 13 

- med stöd av PBL 9 kap 31 b §, medge liten avvikelse från gällande 
detaljplan, fastställd 1963-08-29, och bevilja bygglov samt lämna 
startbesked för tillbyggnad av enbostadshus med garage och uterum 
inom fastigheten Örnen 13 

 
Sökande 
NN 
 
Följande ska inlämnas för att erhålla slutbesked 
 uppfylld rivningsplan  
 uppfylld kontrollplan  
 
Startbesked och slutbesked enligt PBL 10 kap 3 och 4 §§ 
Åtgärderna 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. 
 
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. 
 
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.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Sökta åtgärder strider mot gällande detaljplan, fastställd 1963-08-29, genom 
att sökta åtgärder överskrider byggnadsrätten för huvudbyggnaden med 61 
kvadratmeter, enligt gällande detaljplan ska huvudbyggnaden inte uppta 
större area än 150 kvadratmeter. 
 

Forts… 
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Sökt byggnation placeras närmare än 4,5 meter från fastighetsgräns till Är-
lan 14.      
Yttrande från berörda grannar, Ärlan 15, Ärlan 16, Ärlan 17, Örnen 12, Ör-
nen 14, Örnen 15, Pålen 1:1, angående avvikelsen samt Ärlan 14 angående 
avvikelsen och närhet till gräns, föreligger utan erinran. 
 
Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att bevilja bygglov 
och lämna startbesked och medge avvikelse.  
 
Förutsättningar för beslut 
Ansökan inkom:   2018-04-04 
Situationsplan inkom:   2018-04-04 
Plan- och fasadritningar i skala 1:100 inkom:  2018-04-04 
Kontrollplan upprättas:   2018-05-16 
Byggherre är:   NN 
 
Meddelas 
Ärlan 14, Ärlan 15, Ärlan 16, Ärlan 17, Örnen 12, Örnen 14, Örnen 15, På-
len 1:1 
 
Avgifter 
Bygglovavgift 
inkl underrättelse: 

3 622: - 
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Ansökan om bygglov för nybyggnad av förskola inom 
fastigheten Sörgården 1:4 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov för mark- och grund-
arbete för förskola inom fastigheten Sörgården 1:4. 
 
Sökande 
Vaggeryds kommun, Fastighetsenheten, Box 43, 568 21 Skillingaryd. 
 
Nedanstående föreskrifter ska följas 
 tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan utfärdas, byggherren 

kontaktar bygginspektör för bokning, byggherren och kontrollansvariga 
ska närvara vid tekniskt samråd 

 teknisk beskrivning ska inges före det tekniska samrådet 
 förslag till utvändig färgsättning ska inges för godkännande 
 förslag till kontrollplan ska inges före tekniskt samråd, nämnden ska 

fastställa kontrollplanen i startbeskedet  
 ansökan om utstakning ska göras 
 K-ritningar ska inges  
 
Upplysningar avseende startbesked 
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits och beslut 
om startbesked lämnats. 
 
Startbesked lämnas inte utan att färdigställandeskydd redovisats för Miljö- 
och byggnämnden. 
 
Redovisning av byggnadens specifika energianvändning ska inlämnas till 
miljö- och byggnämnden innan startbesked kan lämnas. 
 
Enligt PBL 11 kap ska byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftning inte följs. 
 
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.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Sökt byggnation avser nybyggnad av förskola inom fastigheten Sörgården 
1:4.      Forts… 
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Sökt byggnation är planenlig.  
 
Yttrande från berörda grannar Ärlan 19, Ärlan 20, Ärlan 21, Ärlan 22, Ärlan 
26, Backsvalan 1, Backsvalan 2 och Backsvalan 3 har inkommit, utan erin-
ran. 
 
Yttrande från berörda grannar, Ärlan 27 och Ärlan 23, har inkommit, med 
erinran. Trafiksituationen ifrågasätts.  
Yttrandena har kommunicerats med sökanden. 
 
En reviderad nybyggnadskarta har inkommit med redovisning av parkering. 
 
Yttrande från räddningstjänsten har inkommit. 
 
Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att bevilja bygglov 
och förslår önskvärd angöringsficka för avsläpp av barn.  
 
Delges 
Ärlan 23 och Ärlan 27. 
  
Meddelas 
Ärlan 19, Ärlan 20, Ärlan 21, Ärlan 22, Ärlan 26, Backsvalan 1, Backsvalan 
2 och Backsvalan 3. 
 
Avgifter 
Bygglovavgift 
inkl underrättelse: 

Utstakning, 
34 punkter:

68 362: - 21 476: - 
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Ansökan om bygglov för inredning av ytterligare en lä-
genhet inom fastigheten Pålen 1:22 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov med avvikelse från 
tillgänglighet (hiss) för inredning av ytterligare en lägenhet inom fastigheten 
Pålen 1:22. 
 
Gällande startbesked beslutar miljö- och byggnämnden att delegera beslu-
tanderätten till bygginspektör. 
 
Sökande 
NN 
 
Följande ska inlämnas för att erhålla startbesked 
 Reviderade planritningar  
 
Upplysningar avseende startbesked 
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän beslut om startbesked lämnats. 
 
Enligt PBL 11 kap ska byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftning inte följs. 
 
Upplysning: 
I gällande detaljplan, fastställd 2005-01-10, nämns att stationsbyggnaden är 
värdefull kulturhistoriskt. 
Exteriören ska bevaras och underhåll ska ske med ursprungliga material, ku-
lörer och arbetstekniker. 
 
Två av varandra oberoende utrymningsvägar från andra och tredje plan ska 
redovisas. 
 
Hiss ska installeras om omständigheterna kräver det, byggherren ansvarar 
och bekostar installation av hiss. 
 
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.  
 
 
 
 

Forts… 
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Förutsättningar för beslut 
Ansökan inkom:   2018-03-26 
Planritningar i skala 1:100 inkom:   2018-05-18 
Byggherre är:   NN 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sökt åtgärd avser inredning av vind till ytterligare en lägenhet inom fastig-
heten Pålen 1.22. 
 
Enligt BBR 3:513 ska det vid omfattande ändringar av flerbostadshus 
med fler än två våningar installeras en tillgänglig och användbar hiss eller 
annan lyftanordning om sådan saknas. 
 
Allmänt råd till BBR 3:513: Omfattande ändringar av flerbostadshus kan 
vara större förändringar av planlösningar. 
 
Med hänsyn till detta ska en hiss eller annan hissanordning installeras. 
Enligt BBR 1:21 får byggnadsnämnden i enskilda fall medge mindre avvi-
kelser från föreskrifterna i BBR. 
 
Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att bevilja bygglov 
samt medge mindre avvikelse från föreskrifterna i BBR 3:513. 
 
Avgifter 
Bygglovavgift 
inkl underrättelse: 

3 622: - 
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Ansökan om bygglov för uppförande av plank inom 
fastigheterna Solstrålen 5 och Stödstorp 2:1 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov för uppfö-
rande av plank inom fastigheterna Solstrålen 5 och Stödstorp 2:1 för att 
planket kommer att bli för dominant. 
 
Sökande 
NN 
 
Yrkanden 
Ingvar Larsson (SD) yrkar att planket uppförs.  
 
Propositioner 
Ordföranden ställer proposition på beredningens förslag och Ingvar Lars-
sons yrkande. 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt beredningens förslag. 
 
Omröstning 
Omröstning begärs av Ingvar Larsson och ska verkställas. 
Ja-röst för beredningens förslag. 
Nej-röst för Ingvar Larssons yrkande.         

                                  
Namn:   Ja Nej 
Johnny Wackt (kd)  x 
Peter Sjöberg (m)  x  
Ulla-Carin Djerf (mp)  x  
Gunnel Johansson Lagander (c)  x  
Malin Gustavsson (fp)  x  
Anna Karin Slunge (s)  x                                             
Magnus Dauhn (s)   x 
Roland Svensson (s)   x                       
Ingvar Larsson (sd)   x 
   _______________ 
                                                                               6                        3                           
 
Miljö- och byggnämnden beslutar med 6 ja-röster och 3 nej-röster att bifalla 
beredningens förslag. 
 
Reservationer  
Ingvar Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande. 
 

Forts… 
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Sammanfattning av ärendet 
Planket placeras till större del inom fastigheten Solstrålen 5, del av planket 
placeras inom fastigheten Stödstorp 2:1. 
 
Yttrande från sökanden inkom, 2018-05-18 med kompletterande informat-
ion. 
 
Yttrande från berörda grannar, Stödstorp 2:1 samt tekniska kontoret, har inte 
inkommit till dagens datum,  
 
Miljö- och byggförvaltningens beredning bedömer att planket kommer att 
bli för dominant och föreslår miljö- och byggnämnden att avslå ansökan om 
bygglov. 
 
Upplysning: 
Miljö- och byggförvaltningens beredning föreslår att häck planteras eller 
bygglovsfritt staket uppförs. 
 
 
Avgifter 
 950:-    

    
...................................................................................................... 
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. 
      
Har ert överklagande kommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vi-
dare till länsstyrelsen, om miljö- och byggnämnden inte själv ändrar beslu-
tet på det sätt ni har begärt. 
 
Underteckna skrivelsen och uppge namn, organisations-/personnummer, 
postadress och telefonnummer. 
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Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av 
skolmoduler inom fastigheterna Trekanten 2 och Tre-
kanten 8 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att delegera beslutanderätten till byggin-
spektör att besluta i ärendet om grannar inte har något att erinra. 
 
Sökande 
Vaggeryds kommun, Fastighetsenheten, Box 43, 568 21 Skillingaryd. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt gällande detaljplan, fastställd, 1969-01-03, placeras sökt byggnation 
på område för motorserviceändamål. 
 
Yttrande från berörda grannar, Trekanten 3, Trekanten 5, Trekanten 6 samt 
Götastrand 1:1, angående avvikelsen inhämtas av miljö- och byggförvalt-
ningen. 
 
Yttrande från berörd granne, Götastrand 1:1 samt Trekanten 5, föreligger, 
utan erinran. 
 
Yttrande från berörda grannar, Trekanten 3 och Trekanten 6 har inte inkom-
mit till dagens datum 2018-05-29. 
 
Miljö- och byggnämndens beredning är positiva till åtgärden, men anser att 
en placering längs med Valhallavägen bör beaktas. 
 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår nämnden besluta att delegera beslutan-
derätten till bygginspektör att besluta i ärendet om grannar inte har något att 
erinra. 
 
Upplysning: 
Bullerskydd enligt BBR 7:1 ska följas. 
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Budgetuppföljning per den 30 april 2018 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att fastställa budgetuppföljningen per den 
30 april 2018. Bilaga. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggförvaltningen har gjort budgetuppföljning för miljö- och 
byggnämnden, utfall per den 30 april 2018. 
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