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Plats och tid Nämndrummet, Kommunkontoret, Skillingaryd 
Tisdagen den  31 oktober 2017, kl 14.00 – 16.30 
 

Beslutande Johnny Wackt (KD), ordförande 
Anna Karin Slunge (S), vice ordförande 
Peter Sjöberg (M) 
Göran Lemke (C) 
Magnus Dauhn (S) 
Roland Svensson (S) 
Ingvar Larsson (SD), kl 14.00 – 15.30 
Ulla-Carin Djerf (MP) 
Malin Gustavsson (L) 
Gunnel Johansson Lagander (C), tjänstgörande ersättare för Ingvar Larsson 
(SD), kl. 15.30 – 16.30 

 
Övriga närvarande 

 
Seth Andersson (S), ej tjänstgörande ersättare 
Anna Jönsson, miljö- och byggchef, § 186-187, 194 
Dörte Schuldt, miljöinspektör, 195 
Matilda Mikaelsson Nilsson, miljöinspektör 
Jenny Tibell, miljö- och hälsoskyddsinspektör, § 188  
Salwan Ali Nima, bygginspektör 
Thomas Andersson, bygginspektör, § 189-193, 196 
Åsa Berg, administratör 

Utses att justera Magnus Dauhn Paragrafer 182-196 
 
Underskrifter  

Sekreterare   
 
 

                     Åsa Berg 
  

Ordförande  
  Johnny Wackt 
  

Justerande 
 
 

  Magnus Dauhn 
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ANSLAG / BEVIS 
 

 

Organ Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum 2017-10-31 Paragrafer 182-196 
 

Anslaget sätts upp 2017-11-08 Anslaget tas ner 2017-11-30 
 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd 

 

Underskrift   

Biljana Mijatovic 
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Godkännande av dagordning 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Dagordningen godkänns med följande ändringar: 
 
Strykning av ärenden: 
5. Fåglabäck 2:6, Smålands Miljö AB – begäran om redovisning gällande 
lagring av avfall 

 
Tillkommande ärenden: 
15. Fråga från ledamot – inventering av avlopp 
16. Båramo 1:7 och 1:13, ansökan om bygglov för upplag, Zenergy AB 
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Meddelanden 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden har tagit del av informationen. 
     
Sammanfattning av ärendet 
1. Länsstyrelsens beslut 2017-09-20: Samråd enligt 12 kap. 6§ miljöbalken 

(1998:808) om förläggning av kabel mellan Byarums-Målen 1:16 och 
Lerås 1:1 

2. Länsstyrelsens meddelande 2017-09-28: Länsstyrelsens revison av livs-
medelskontrollen i Vaggeryds kommun 

3. Beslut från kommunfullmäktige 2017-09-25: Flytt av upprättande och 
antagande av detaljplaner från miljö- och byggnämnden till kommunsty-
relsen. 

4. Beslut från tekniska utskottet  2017-09-26 § 83: VA-plan för de kom-
munala VA-verksamhetsområdena, dnr KS 2013/181 

5. Länsstyrelsens beslut 2017-10-10: Samråd enligt 12 kap. 6§ miljöbalken 
(1998:808) om förläggning av fiberkabel inom Hagshult Torp 

6. Länsstyrelsens beslut 2017-10-10: Samråd enligt 12 kap. 6§ miljöbalken 
(1998:808) om förläggning av kabel vid Hagshults kyrka 

7. Länsstyrelsens beslut 2017-10-16: Samråd enligt 12 kap. 6§ miljöbalken 
(1998:808) om förläggning av elkabel inom Gärahov 

8. Länsstyrelsen meddelande 2017-10-09: Redovisning av genomförd 
grundvattenprovtagning 2011-2014, Tenhults Impregneringssverk AB. 
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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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Götaströms Golfklubb - Avgift för tillsyn enligt miljö-
balken  
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
1. Miljö- och byggnämnden beslutar att ta ut 2 550 kr för miljötillsyn i 

samband med inspektionen 2017. 
  

2. Miljö- och byggnämnden beslutar att fastställa den årliga tillsynsavgif-
ten för tillsyn enligt miljöbalken för Götaströms Golfklubb, org.nr. 
828000-8916 till  3 400 kr. Årsavgift ska tas ut från och med år 2018. 

 
Beslutet tas med stöd av 27 kap. 1§ miljöbalken och Vaggeryds kommuns 
taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, antagen av kommunfull-
mäktige 2015-06-29 § 076 och 2016-06-27 § 067  
 
Detta beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas.  
 
Information 
 Enligt Vaggeryds kommuns taxa får fasta årliga tillsynsavgifter årligen 

räknas upp med konsumentprisindex. 
 Fast årlig avgift faktureras i början av varje kalenderår.  
 Beslutet om den årliga avgiften gäller till dess taxan eller verksamheten 

har ändrats så att annan avgift ska utgå. 
 Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. 
 Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen vid betalning efter förfallodagen, 

även om beslutet överklagas. 
 Beslut om betalning av avgiften får verkställas enligt utsökningsbalken. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden utövar tillsyn enligt miljöbalken över Götaströms 
Golfklubb. För sådan tillsyn utgår tillsynsavgift enligt kommunens taxa för 
prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Den som bedriver/bedrivit 
eller kommer att bedriva verksamheten är betalningsansvarig enligt taxan, 
som finns i sin helhet på: http://www.vaggeryd.se. 
 
Enligt taxan bilaga 2 ska årlig tillsynsavgift betalas för golfbana med sam-
manlagt högst 18 hål. Eftersom någon årlig tillsynsavgift inte var fastställd 
när inspektionen 2017 och tillsynsarbetet efter denna inspektion utfördes, 
tas timavgift ut. 
 
 
 
                         Forts… 
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Timavgift 
Datum Händelse Timmar 
2017-07-12 Inspektion 1 
2017-07-18 Rapportskrivning 1,5 
2017-07-20 Granskning redovisning 0,5 
2017-10-10 Uppföljande inspektion och minnesanteckningar 0,5 
 Summa timmar 2017, timtaxa 850 kr/timme 3,5 
  

Summa avgift 
 
2 975 kr 

  
Av kap 2 §§ 5 - 7 i taxan framgår att timavgift tas ut i förhållande till fak-
tiskt nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid avses den samman-
lagda tid varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning i ärendet, 
kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, 
beredning av ärendet, föredragning och beslut. Avgift ska tas ut för varje 
halvtimme nedlagd handläggningstid. 
 
Årlig tillsynsavgift 
Den årliga avgiften ska fastställas genom riskbedömning enligt kap 2 § 18 
Vaggeryds kommuns taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Tim-
taxan uppgår för närvarande till 850 kronor per timme. Verksamheten risk-
klassas enligt följande: 
 
Faktor och bedömningsgrund Riskpoäng 
1. Markförhållanden, lokalisering m.m.  
a) Historisk förorening i mark eller byggnad  
b) Närhet till bostäder, skola, förskola, sjukhus, vårdloka-

ler eller inom vattenskyddsområde 
 

c) Påverkar mer än ett miljömål eller miljökvalitetsnorm  
2. Kemiska produkter  
a) Råvaror och produkter med krav på särskild hantering  
b) Särskilt farliga kemikalier, utfasningsämnen eller prio-

riterade riskminskningsämnen 
1 
 

3. Tilläggspoäng  
a) Verksamheten omfattas av specialbestämmelser  
b) Särskilt transportintensiv verksamhet eller använder ej 

förnybar energi 
 

Summa riskpoäng 1 
 
 
 
 
 Forts… 
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Klassningskod för verksamheten enligt Vaggeryds kommuns taxa bilaga 2: 
 
92.10002 Golfbana med sammanlagt högst 18 hål. 
 
Avgiftsklass: 4 Antal riskpoäng: 1 
Timmar: 7 Avgift: 5 950 kr 
 
Motivering 
Den årliga tillsynsavgiften får enligt § 23 i taxan sättas ned eller efterskän-
kas om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och om-
fattning, tillsynsbehovet nedlagd handläggningstid och övriga omständig-
heter. Vid en uppföljande inspektion på anläggningen 2017-10-10 konstate-
rades att Götaströms Golfklubb hade åtgärdat påtalade brister vid tidigare 
inspektion. Miljö- och byggnämnden bedömer att den årliga avgiften är hög 
i förhållande till bedömt tillsynsbehov. Årsavgiften sätts ned till 3 400 kr, 
vilket motsvarar 4 timmar.  
 
Kommunicering 
Miljö- och byggförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut, daterat 
2017-08-30, som tillställts Götaströms Golfklubb, för kännedom och möj-
lighet till yttrande.  
 
Ett yttrande inkom 2017-09-12. 
 
------------------------- 

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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Svenarums avloppsanläggning – åtgärder för att 
minska risker för skador och olägenhet  
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att:  

 Alternativ 4 ska genomföras om anslutningen till  
överföringsledningen sker senast 2020 

 Alternativ 1 ska genomföras om anslutningen till  
överföringsledningen byggs efter 2020. 

Oavsett vilket alternativ man väljer ska den åtgärden vara  
färdigställd under 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden har efter granskning av årsrapporter och inspekt-
ion av Svenarums avloppsanläggning 2016, bedömt att avloppsanläggning-
en har alltför dålig reningsfunktion. Nämnden förelade 2017-04-25 § 79 
Vaggeryds kommun att redovisa åtgärdsplaner, dels långsiktiga åtgärder och 
dels åtgärder för att undanröja omedelbara risker för människors hälsa och 
miljö.  
 
Tekniska kontoret inkom 2017-06-22 med en åtgärdsplan. Det anges att en 
överföringsledning mellan Hok, Svenarum och Hagafors planeras inom snar 
framtid för att långsiktigt förbättra avloppsreningen. För att undanröja ome-
delbara risker avsåg tekniska kontoret utreda anläggningens provtagnings-
punkter för att se om provresultat är rättvisande, om så var fallet planerades 
en ombyggnation av markbädden. Miljö- och byggnämnden godtog åtgärds-
planen i beslut 2017-09-07 och erinrade om att åtgärder av markbädden ska 
anmälas till nämnden innan de vidtas. 
  
Tekniska kontoret inkom 2017-10-24 till miljö- och byggnämnden med 
olika alternativ för åtgärder av markbädden för att undanröja omedelbara 
olägenheter. Tekniska kontoret undrar vilken åtgärd nämnden accepterar 
med tanke på kostnad och den förhållandevis korta tid som avloppsanlägg-
ningen kommer att vara i drift.  
 

Lagstiftning 
Kap 2 i MB innehåller allmänna hänsynsregler för att förebygga, hindra 
eller motverka skador eller olägenheter för människors hälsa eller miljön. 
Enligt § 2 ska alla som bedriver en verksamhet skaffa sig den kunskap som 
behövs.   
 
     Forts… 
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Av § 3 framgår att verksamheter är skyldiga att utföra de skyddsåtgärder, 
iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs.  Dessa 
försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet 
eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller 
miljön.  
De allmänna hänsynsreglerna gäller enligt kap 2 § 7 i den utsträckning de 
inte kan anses orimliga. Vid bedömningen ska särskilt beaktas nyttan av 
skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för 
sådana åtgärder.   
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Medborgarförslag – ändring i lokala föreskrifter,  
Djurhållning 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
ärendet innan det tas upp för beslut i nämnden. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Den 25 september remitterade kommunfullmäktige ett medborgarförslag till 
miljö- och byggnämnden för besvarande.  
 
Medborgarförslaget: 
 
”Jag föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
Hej. 
 Vårt medborgarförslag är att ta bort ormtillståndet i kommunen alternativt 
byta ut ormtillståndet mot (avgiftsfri) anmälningsskyldighet. 
Motiveringen till detta är följande: 
I Miljöbalken (1998:808) 9 kap 11§ står det att: "Regeringen får föreskriva 
att vissa djur inte utan särskilt tillstånd av kommunen får hållas inom om-
råde med detaljplan eller områdesbestämmelser, om sådana föreskrifter be-
hövs för att hindra att olägenheter för människors hälsa uppstår. Regeringen 
kan överlåta åt kommunen att meddela sådana föreskrifter." 
I Förordning (1998:899) 39§ står det: ”Om det behövs för att hindra att olä-
genheter för människors hälsa uppkommer, får kommunen föreskriva att 1. 
nötkreatur, häst, get, får eller svin, 2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är säll-
skapsdjur, eller 3. orm inte får hållas inom område med detaljplan eller om-
rådesbestämmelser utan särskilt tillstånd av den kommunala nämnden. Ett 
sådant tillstånd får förenas med särskilda villkor." 
I Miljöbalken (1998:808) 9 kap 3§ står det att: "Med olägenhet för männi-
skors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning 
kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig."  
I prop. 1997/98:46, del 2 s. 109, står följande kommentarer till ovan lag: 
"Bedömningen ska utgå från vad människor i allmänhet anser vara en olä-
genhet och inte baseras på en persons reaktion i det enskilda fallet. Dock ska 
hänsyn tas till personer som är något känsligare än normalt, t.ex. allergiker." 
"Bedömningen av hälsostörningen är enbart medicinsk och hygienisk, såle-
des utan ekonomiska eller tekniska avvägningar." "Bedömningen av vad 
som är ”ringa” är också beroende av hur människor i allmänhet uppfattar si-
tuationen." 
 
    
                           Forts… 
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I Miljöbalken (1998:808) 9 kap 13§ står det att: "Kommunala föreskrifter 
som meddelas till skydd mot olägenheter för människors hälsa får inte med-
föra onödigt tvång för allmänheten eller annan obefogad inskränkning i den 
enskildes frihet." 
Utifrån detta är det klart att kommunen får kräva tillstånd för orm men 
ENDAST om det behövs för att hindra olägenheter för människors hälsa att 
uppstå. Dessa olägenheter ska vara medicinska och hygieniska. Det går inte 
att vara allergisk mot en orm. Det går inte att räkna psykisk oro från grannar 
och andra människor i samhället som en olägenhet enligt exempelvis dessa 
prejudikat: 
Dom 1995-11-15 Mål nr 8161-1994 Kammarrätten i Stockholm: 
"Utredningen i målet ger inte stöd för att människor i allmänhet eller ens 
många människor känner psykiskt obehag av att en granne håller orm i sin 
lgh. Enbart det förhållandet att ett antal grannar kan känna psykiskt obehag 
av ormhållningen medför inte, mot bakgrund av ovan nämnda förarbetsutta-
landen, att den utgör sanitär olägenhet" 
Mål nr M103.06 2006-05-24 Östersunds tingsrätt, Miljödomstolen: 
"Utredningen i målet ger inte stöd för att människor i allmänhet eller ens 
många människor känner psykiskt obehag av att en granne håller orm i sin 
lägenhet. Enbart det förhållandet att ett antal grannar känner psykiskt obe-
hag av ormhållningen medför inte att den utgör olägenhet för människors 
hälsa i miljöbalkens mening" 
Dom 1991-03-15 Kammarrätten i Stockholm: 
”Länsstyrelsen bedömer att risken för sanitär olägenhet i fysiskt hänseende 
är mycket liten i detta fall. Risken för sanitär olägenhet är däremot större i 
psykiskt hänseende genom de reaktioner av oro och liknande som kan upp-
komma hos närboende och allmänheten. För att oro och liknande skall bedö-
mas som sanitär olägenhet eller risk för sådan, måste sådana psykiska reakt-
ioner vara relaterade till den fysiska verkligheten på ett rimligt sätt. I klar-
text skall det kunna beskrivas så som att överdriven oro inte skulle kunna in-
nebära sanitär olägenhet.” 
 
Mål nr M103-06, 2006-05-24, Östersunds tingsrätt, miljödomstolen: 
"Utredningen i målet ger inte stöd för att människor i allmänhet eller ens 
många människor känner psykiskt obehag av att en granne håller orm i sin 
lägenhet. Enbart det förhållandet att ett antal grannar känner psykiskt obe-
hag av ormhållningen medför inte att den utgör olägenhet för människors 
hälsa i miljöbalkens mening."…"I 9 kap. Djurskyddsmyndighetens författ-
ningssamling DFS 2005:8 med särskilda bestämmelser för hållande av or-
mar och ödlor återfinns föreskrifter avseende konstruktion av förvaringsut-
rymmen mm som bl.a. innefattar krav på rymningssäkerhet. Epizootilagen 
 
 
     Forts… 
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med följdförfattningar innehåller bl.a. regler om förebyggande åtgärder och 
bekämpning av sådana allmänfarliga djursjukdomar som kan sprida smitta 
bland djur eller från djur till människa. Med hänsyn till dessa bestämmelser 
saknas anledning att förena tillståndet med villkor.” 
 
Risken för salmonella anser vara lite och därmed inte anses som en sanitär 
olägenhet enligt följande prejudikat: 
 
Dom 1993-06-09 Kammarrätten i Jönköping: 
”Av utredningen får anses framgå att det föreligger små risker för smitt-
spridning avseende salmonella vid hållande av ormar. Många människor får 
dock anses känna en påtaglig oro och rädsla inför ormar. Det finns därför en 
psykisk faktor som inte är obetydlig att beakta i detta sammanhang. Sam-
mantaget finner kammarrätten dock inte att utredningen visar att NNs orm-
hållning föranleder sådan sanitär olägenhet som avses i hälsoskyddslagen.”  
 
Även i Sveriges herpetologiska riksförenings riktlinjer för hållande av orm 
som sällskapsdjur finns följande formulering som visar på att risken för sal-
monella är väldigt liten och därmed försumbar: 
"Salmonella finns i vissa reptilers tarmkanal, men för att det ska smitta till 
människa krävs att man får in något i munnen som kontaminerats med en 
smittad orms avföring. Normal hygien, det vill säga att man tvättar händerna 
efter att ha hanterat ormen, räcker för att undvika smitta. Lagstiftningens 
syfte är dessutom främst att skydda omkringboende, och att dessa skulle 
smittas av salmonella är utomordentligt långsökt." 
Källa: http://shr-herp.se/wp-content/uploads/2014/11/riktlinjer.pdf 
 
Då det är upp till kommunen att avgöra om tillstånd krävs ser det olika ut i 
landet. Följande kommuner är exempel där de inte behövs tillstånd för orm: 
Göteborg, Halmstad, Ulricehamn, Ale, Laholm, Bollebygd, Linköping, 
Umeå, Uppsala, Karlshamn, Älmhult, Mönsterås och Gävle. 
 
Göteborgs kommunen motivering är följande: "Kommunfullmäktige har be-
slutat ta bort tillståndskravet (för nötkreatur, häst, get, får, svin, pälsdjur, fjä-
derfä eller orm) från de lokala föreskrifterna för miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. Motiveringen är att det sällan uppstår några problem kring djur-
hållning och att tillståndskravet innebär en obefogad begränsning av männi-
skors frihet." 
 
 
 
 
 
                           Forts… 
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Källa: http://goteborg.se/wps/portal/start/foretag/tillstand-och-regler/djur-
hallning/regler-djurhall-
ning/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziQw0NAi2cDB0NLA
w8zQw8_dwNfY1NDQ3cA431wwkpiAJKG-
AAjgb6BbmhigCS7jCI/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ 
 
Tillståndskravet i Vaggeryds kommun, enligt er ansökningsblankett, syftar 
till att "dels förhindra olycksfall och dels motverka den oro som människor i 
allmänhet hyser för ormhållning. För att motverka denna oro ställs stränga 
säkerhetskrav, även för ogiftig orm, i syfte att förhindra att ormen kan 
lämna sin förvaringslokal. Ormhållningen får heller inte medföra att perso-
ner som ska ingripa i olyckssituationer eller utföra fastighetsskötsel ska utan 
förvarning påträffa orm vars farlighet kan råda osäkerhet kring." 
 
Som vi skrivit tidigare visar lagar och föreskrifter att kommuner endast får 
kräva tillstånd för ormar OM det behövs för att hindra att olägenheter för 
människors hälsa uppkommer. Som vi även tidigare skrivit visar prejudikat 
på att överdriven oro inte skulle kunna innebära sanitär olägenhet. Därmed 
håller inte syftet att motverka den oro som människor i allmänhet hyser för 
ormhållning som ett argument till att kräva tillstånd, då detta inte är en olä-
genhet.  
Tillståndet för ormhållning enligt miljöbalken har heller inte med djurskydd 
att göra utan finns uteslutande för att hindra att olägenhet för människors 
hälsa uppkommer. Enligt Mål nr M103-06, 2006-05-24, Östersunds tings-
rätt, miljödomstolen, som tidigare nämnts, står det "I 9 kap. Djurskydds-
myndighetens författningssamling DFS 2005:8 med särskilda bestämmelser 
för hållande av ormar och ödlor återfinns föreskrifter avseende konstruktion 
av förvaringsutrymmen mm som bl.a. innefattar krav på rymningssäkerhet. 
Epizootilagen med följdförfattningar innehåller bl.a. regler om förebyg-
gande åtgärder och bekämpning av sådana allmänfarliga djursjukdomar som 
kan sprida smitta bland djur eller från djur till människa. Med hänsyn till 
dessa bestämmelser saknas anledning att förena tillståndet med villkor.” 
Med bakgrund av detta finns redan säkerhetskrav från andra instanser, vilket 
också fungerar som förebyggande mot olycksfall och därmed saknas anled-
ning att kommunen ställer säkerhetskrav och förhindrar olycksfall då detta 
redan görs.  
Vi kan förstå att det kan vara bra om räddningspersonal har vetskap om 
ormhållning, men inte att detta skulle vara en sanitär olägenhet och därför 
kunna kräva tillstånd. Istället skulle kommunen kunna införa en avgiftsfri 
anmälningsskyldighet vid ormhållning så att räddningspersonal får vetskap 
om att ormar finns i byggnaden. Detta tillstånd behövs endast inom detalj-
planerat område, men räddningspersonal behöver rycka ut även vid olyckor  
 
      Forts… 
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utanför detaljplanerat område och kan där träffa på ormar i tjänst utan för-
varning. Det kan därför inte ses som en nödvändighet att räddningspersonal 
har vetskap om att ormar finns i byggnaden. 
 
Vi anser därför att det inte finns några sanitära olägenheter vid ormhållning 
och att det därför inte behövs något ormtillstånd i Vaggeryds kommun. Vi 
anser även att kräva ormtillstånd istället är en sådan inskränkning i den en-
skildes frihet som avses i 9 kap. 13§ Miljöbalken (1998:808). Vårt medbor-
garförslag är därför att ta bort ormtillståndet i kommunen alternativt byta ut 
ormtillståndet mot (avgiftsfri) anmälningsskyldighet.” 
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Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbo-
stadshus inom fastigheten Hålabo 1:37 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att lämna positivt förhandsbesked för ny-
byggnad av enbostadshus inom fastigheten Hålabo 1:37. 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar att villkora förhandsbeskedet enligt plan- 
och bygglagen 9 kap § 39 att enskild avloppsanläggning samt vattentäkt i 
första hand ska gå att anordna inom egen fastighet. 
 
Sökande 
NN     

      
Sammanfattning av ärendet 
Vaggeryds kommuns översiktsplan anger inga allmänna intressen på plat-
sen. 
 
Granskningsyttrande kommunicerades 2017-09-04. 
Komplettering inkom 2017-09-08. 
 
Upplysning: 
Föreslagna lösningar för vatten och avlopp för fastigheterna Hålabo 1:37 
och Hålabo 1:25 bedöms klara kraven på horisontella skyddsavstånd. Om 
planerad avloppslösning är lämplig på aktuell plats kan inte bedömas innan 
markundersökningar har genomförts, d.v.s. jordart och avstånd ner till berg 
och högsta grundvattennivå måste undersökas på platsen för den nya infilt-
rationsanläggningen. Om det är risk för att jordarten på platsen är alltför fin-
kornig för att en infiltrationsanläggning ska vara möjlig bör markundersök-
ning genomföras innan ett förhandsbesked ges. För att inrätta en ny avlopps-
anläggning krävs tillstånd från miljö- och byggnämnden, ansökan bör inges 
i samband med att bygglov söks. 
 
Vid en framtida bygglovsansökan ska även en anmälan för rivning av be-
fintlig byggnad inlämnas. 
 
Meddelas  
Hålabo 1:25. 
 
       

 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 och strandskyddsdis-
pens för uppförande av komplementbyggnad inom fas-
tigheten Skogshyltan 1:11 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att medge strandskyddsdispens för ny-
byggnad av friggebod. 
 
Särskilt skäl för att medge dispens är enligt 7 kap. 18 c § MB, är punkt 1 att 
marken redan är ianspråktagen av fastigheten Skogshyltan 1:11. I och med 
att det finns ett befintligt fritidshus på grannfastigheten Skogshyltan 1:11, ca 
10 m från den planerade byggnaden, och både det befintliga och det plane-
rade huset ska ligga inom samma tomtplats bedöms området som ianspråk-
taget.  
 
Tomtplatsen avgränsas, enligt miljöbalken 7 kap 18 f §, i fastighetsgräns, ef-
ter fastighetsreglering enligt kartbilaga som är daterad 2017-10-12. Det ska 
vara fri passage och tillgängligt för allmänheten utanför fastighetsgränsen. 
 
Sökande 
NN 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av friggebod inom fastig-
heten Skogshyltan 1:2, Vaggeryd, vid Skogshyltasjöns sydöstra strand.  
 
Befintligt fritidshus på fastigheten Skogshyltan 1:11 har en tomtyta på 520 
kvm. Vid besök på platsen ansågs att hemfridszonen med hänsyn till omstän-
digheterna på platsen utgör en större yta än vad tomtytan upptar. 
Därmed anser miljö- och byggförvaltningen att marken utanför Skogshyltan 
1:11 redan är ianspråktagen. 
 
Yttrande från fastighetsägaren till Skogshyltan 1:2 föreligger utan erinran. 
 
Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att medge strand-
skyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad (friggebod). 
 
Meddelas  
Skogshyltan 1:2. 
       

 Forts… 
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Giltighetstid  
Förhandsbeskedet upphör att gälla om bygglov inte söks inom två år från 
dagen för beslut.  
 
Meddelad dispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två 
år och avslutats inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft. 
 
Upplysningar 
Länsstyrelsen har rätt att pröva beslutet om strandskyddsdispens inom 
3 veckor från det att beslutet kommit in till länsstyrelsen.  
       
Avgifter 
Strandskyddsdispens: 
1 500:- 
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Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbo-
stadshus inom fastigheten Hagshults-Torp 2:8 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att lämna positivt förhandsbesked för ny-
byggnad av enbostadshus inom fastigheten Hagshults-Torp 2:8. 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar att villkora förhandsbeskedet enligt plan- 
och bygglagen 9 kap § 39 att enskild avloppsanläggning samt vattentäkt i 
första hand ska gå att anordna inom egen fastighet. 
 
Sökande 
NN.     

Sammanfattning av ärendet 
Vaggeryds kommuns översiktsplan anger öppet odlingslandskap, Hagshult-
Tofteryd. 
 
Vaggeryds kommuns översiktsplan, 2012: 
Levande landsbygd (s.54) 
Kommunen har en positiv syn till att ge lov för landsbygdsboende. För att 
bevara biologisk mångfald och jordbruksmark anser Vaggeryds kommun att 
nya bostäder alltid i första hand bör lokaliseras på skogsmark och inte åker-
mark. Detta för att inte inkräkta på befintliga jordbruksnäringar eller djur-
hållning. 
 
Granskningsyttrande kommunicerades 2017-09-04. 
Komplettering inkom 2017-09-14. 
 
Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att lämna positivt 
förhandsbesked. 
 
Upplysning: 
Det måste visas att vatten och avlopp kan lösas på bra sätt ur miljö- och häl-
soskyddssynpunkt, d.v.s. att de skyddsavstånd som behövs för vatten- och av-
loppsanläggningar kan klaras både för den nya  bostaden och för de befintliga 
i närområdet.  
Gemensamma lösningar för vatten och avlopp rekommenderas för bostäder 
som ligger nära varandra.  

 
 

Forts… 
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Befintlig bostad på fastigheten Hagshults-Torp 2:8 har en avloppsanläggning 
som vid inspektion år 2011 inte bedömdes klara dagens krav på reningsfunkt-
ion. 
 
Meddelas  
Hagshult 1:10, Hagshult 1:4 och Hagshults-Torp 2:9.  
     
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 maskinhall/ga-
rage inom fastigheten Basseberg 2:12 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov och lämna startbesked 
för nybyggnad av maskinhall/garage inom fastigheten Basseberg 2:12. 
 
Sökande 
NN 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vaggeryds kommuns översiktsplan anger inga allmänna intressen på plat-
sen. 
 
I Vaggeryds kommuns kulturhistoriska utredning omnämns bostadshuset på 
fastigheten Basseberg 2:12. 
 
Granskningsyttrande kommunicerades 2017-08-25. 
Svar inkom 2017-09-07. 
 
Yttrande från berörda fastighetsägare (2st) till Basseberg 2:13 föreligger. 
 
Yttrande från berörd fastighetsägare (1st) till Basseberg 2:13 har inte in-
kommit till dagens sammanträde. 
 
Upplysning: 
Miljö- och byggförvaltningen har inget att invända mot förslaget till av-
loppslösning för fordonstvätt. Om det skulle visa sig att vattnet inte renas 
tillräckligt kan ytterligare krav ställas. 
 
Förutsättningar för beslut 
Ansökan inkom:  2017-08-08 
Översiktskarta i skala 1:3000 upprättad: 2017-10-19 
Situationsplan i skala 1:500 inkom: 2017-08-08 
Plan- och fasadritningar  
i skala 1:100 inkom:  2017-08-08 
Förslag till kontrollplan inkom: 2017-09-27 
Byggherre:   NN 
 
 
 

Forts… 
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Följande handlingar ska inlämnas till miljö- och byggnämnden 
som underlag för slutbesked: 
 Utlåtande från kontrollansvarig 
 Uppfylld kontrollplan 
 
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. 
 
Startbesked och slutbesked enligt PBL 10 kap 3 och 4 §§ 
Det aktuella byggprojektet har bedömts vara av ett sådant slag att 
tekniskt samråd inte behövs. Arbetena får påbörjas, men bygglovet vinner 
laga kraft fyra veckor efter att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tid-
ningar. 
 
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. 
 
Meddelas 
Basseberg 2:13. 
         
Avgifter 
Bygglovavgift  
inkl underrättelse: 

4 806:- 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2017-10-31 § 193 2017/309B  25 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbo-
stadshus inom fastigheten Nöthult 1:5 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att lämna positivt förhandsbesked för ny-
byggnad av enbostadshus inom fastigheten Nöthult 1:5. 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar att villkora förhandsbeskedet enligt plan- 
och bygglagen 9 kap § 39 att enskild avloppsanläggning samt vattentäkt i 
första hand ska gå att anordna inom egen fastighet. 
 
Sökande 
NN 
 
Sammanfattning av ärendet 
Översiktsplanen för Vaggeryds kommun anger inga allmänna intressen. 
 
Tillfartsväg ska redovisas på situationsplan. 
 
Granskningsyttrande kommunicerades 2017-09-12. Svar inkom 2017-09-22. 
 
Under förutsättning att skyddsavstånd till vattentäkter, vattendrag samt berg 
och grundvatten blir tillräckligt bedömer miljö- och byggförvaltningen att 
avloppet kan lösas med enskild anläggning. 
 
Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att lämna positivt 
förhandsbesked. 
 
Meddelas  
Nöthult 1:5 
 
Giltighetstid  
Förhandsbeskedet upphör att gälla om bygglov inte söks inom två år från 
dagen för beslut.  
       
Avgifter 
Förhandsbesked: 
3 803:- 
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Programbudget år 2018 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att  
- fastställa upprättat förslag till programbudget för år 2018, bilaga. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggförvaltningen har utarbetat förslag till programbudget för år 
2018. 
Beredningens föreslår att budgetförslaget fastställs. 
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Fråga från ledamot 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Peter Sjöberg (M) och Seth Andersson (S) frågar om: 
 Inventering av enskilda avlopp? 
 Omvandlingsområden 

 
Förvaltningen får i uppdrag att redovisa för nämnden hur långt förvaltning-
en har kommit med arbetet med inventeringen. 
 
Det finns ett antal områden som pekats ut som ska förses med kommunalt 
VA. I kommunens kommande VA-plan ska ett kommunövergripande ställ-
ningstagande göras gällande vilka omvandlingsområden som ska förses med 
kommunalt vatten och avlopp och när det förväntas ske. Se VA-policyn 
http://www.vaggeryd.se/download/18.3b00a003154774e529a34965/146485
3753145/VA-policy%20antagen%202016-04-25.pdf sidan 7. 
 
När miljö- och byggförvaltningen får anmälan/ansökan gällande avlopp 
inom områden som ligger inom omvandlingsområden eller nära befintligt 
ledningsnät tas en diskussion med berörd fastighetsägare och Tekniska kon-
toret för att komma fram till en lämplig lösning. 
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Ansökan om bygglov för tillfälligt uppförande moduler 
inom fastigheten avst. fr. Båramo 1:7 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att: 

- med stöd av PBL kap 9 § 31 b, medge liten avvikelse från gällande 
detaljplan, laga kraft 1994-07-20, bevilja bygglov och lämna startbe-
sked för tillfälligt uppförande av moduler inom fastigheten avst. fr. 
Båramo 1:7. 

- reklam eller skyltar inte får uppföras på modulerna samt att modu-
lerna inte ska vara belysta. 

- Att interna körytor ska utformas så att förare på väg E4 inte blir 
bländande. 

 
Sökande 
Zenergy AB, NN. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sökt åtgärd avser att byggda moduler ställs upp tillfälligt på fastigheten 
avst. fr. Båramo 1:7 i väntan på att ska levereras till kund. 
 
Åtgärden avviker mot gällande detaljplan, laga kraft 1994-07-20, genom att 
del av N2-område nyttjas som tillfällig uppställningsplats. 
 
Yttrande från Trafikverket föreligger med erinran. Uppfylls Trafikverkets 
krav har Trafikverket inget att invända mot åtgärden. 
 
Förutsättningar för beslut 
Ansökan inkom:  2017-08-16 
Situationsplan i skala 1:500 inkom: 2017-09-07 
Kontrollplan upprättad:  2017-10-30 
Byggherre:   Zenergy AB, NN 
 
Följande handlingar ska inlämnas till miljö- och byggnämnden 
som underlag för slutbesked: 
 uppfylld kontrollplan 
 
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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Bygglovet vinner laga kraft fyra veckor efter att beslutet kungjorts i Post- 
och Inrikes Tidningar. 

 
Meddelas 
Båramo 1:14. 
 
Delges 
Trafikverket och Båramo 1:7. 
       
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. 
 
Åtgärden 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: 

2 769:- 
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