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Peter Sjöberg (M) 
Magnus Dauhn (S) 
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Seth Andersson (S) 
Bo Josefsson (S) 
Patrik Isaksson (KD) 
Anna Jönsson, miljö- och byggchef 
Jenny Tibell, miljö- och hälsoskyddsinspektör  
Dörte Schuldt, miljöinspektör 
Johan Karlsson, bygginspektör 
Thomas Andersson, bygginspektör  
Åsa Berg, administratör 

Utses att justera Malin Gustavsson Paragrafer 142-163 
 
Underskrifter  

Sekreterare   
 
 

                     Åsa Berg 
  

Ordförande  
  Johnny Wackt 
  

Justerande 
 
 

  Malin Gustavsson 
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Sammanträdesdatum 2017-08-29 Paragrafer 142-163 
 

Anslaget sätts upp 2017-09-06 Anslaget tas ner 2017-09-28 
 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd 

 

Underskrift   

Biljana Mijatovic 
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Godkännande av dagordning 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Dagordningen godkänns med följande ändringar: 
 
Tillkommande ärenden: 
19. Boken 9 – ansökan om bygglov för nybyggnad av garage med carport  
20. Korpen 3 – ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus 
21. Fråga från ledamot –  kv Lyckorna, information önskas ang antal hus  
22. Fråga från ledamot – föroreningar i Vaggeryds grundvatten 
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Meddelanden 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden har tagit del av informationen. 
     
Sammanfattning av ärendet 
1. Länsstyrelsens meddelande 2017-06-16: Svar på anmälan enligt Seve-

solagstiftningen för Hok bergtäkt 
2. Länsstyrelsens beslut 2017-07-05: Tillstånd till vetenskaplig undersök-

ning inom Store mosse nationalpark 
3. Länsstyrelsens beslut 2017-06-30: Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbal-

ken (1998:808) om förläggning av kabel inom Skillingaryds läger 
4. Länsstyrelsens beslut 2017-07-05: Undantag från gällande förbud mot 

körning i terräng med motorfordon på fastigheterna Kvarnaberg 2:1, 2:2 
och 1:3 

5.  Länsstyrelsens meddelande 2017-08-16: Bekräftelse av anmälan om 
transport av farligt avfall, Isakssons Metallindustri KB 

6. Länsstyrelsens beslut 2017-08-15: Miljösanktionsavgift för åsidosät-
tande av skyldighet att ge in miljörapport för verksamhetsåret 2016 
inom föreskriven tid, Föreberg 2:10, grustäkt 

7. Länsstyrelsens beslut 2017-08-15: Miljösanktionsavgift för åsidosät-
tande av skyldighet att ge in miljörapport för verksamhetsåret 2016 
inom föreskriven tid, Föreberg 2:10, bergtäkt 

8. Länsstyrelsen Östergötland MPD´s beslut 2017-08-17: Miljöprövnings-
delegationen inom Lst avslår Eoulus Vind AB:s ansökan om tillstånd 
enligt miljöbalken (1998:808) till uppförande och drift av gruppstation 
för vindkraft på fastigheterna Tofteryds-Skog 1:4 mfl. 

9. Länsstyrelsens beslut 2017-08-17:Tillstånd till tävling på väg med bil 
”Skilling 500” 
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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 
Klimatkonferens på Spira i Jönköping 2017-09-28. Miljö- och byggnämn-
den och miljö- och byggförvaltningen deltar. Varje deltagare anmäler sig 
själv, finns inget speciellt slutdatum för anmälan, är ett visst antal platser 
som gäller. 
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Sörgården 1:4, Gamla Sörgårdsskolan – uppföljning av 
föreläggande 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
1. Miljö- och byggnämnden anser att Barn- och utbildningsnämnden har 
undanröjt de hinder mot att bedriva verksamhet gamla Sörgårdsskolan på 
fastigheten Sörgården 1:4 enligt punkt 1,a) och b) Miljö- och byggnämndens 
beslut 2017-06-27. 
 
2. Miljö- och byggnämnden beslutar att förelägga Barn- och utbildnings-
nämnden att tydligt dokumentera ansvaret för egenkontrollen enligt miljö-
balken. Dokumentationen ska lämnas senast en månad efter delgivning av 
detta beslut.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Miljö- och byggnämnden förbjöd 2017-06-27 Barn- och utbildningsnämn-
den att använda gamla Sörgårdsskolan på fastigheten Sörgården 1:4 i ett par 
punkter, förelade om försiktighetsmått samt att inkomma med dokumentat-
ion gällande organisatoriskt ansvar.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen/fastighetsenheten har fortlöpande hållit 
miljö- och byggförvaltningen underrättad om utredningar och åtgärder som 
vidtas. 
 
I det norra klassrummet har golvmattan och underliggande masonit bytts ut. 
Det fanns enligt uppgift ingen fuktskada. Vid platsbesök 2017-08-07 kändes 
ingen lukt. 
 
Uppmätning av ventilationen har skett och en beräkning ger att det kan vis-
tas 30, 32 och 41 personer i respektive rum med avseende på ventilationen.  
 
Dokumentation gällande organisatoriskt ansvar har lämnats, en arbetsmiljö-
plan. I arbetsmiljöplanen är ansvarsfördelningen redovisad.  Enligt följebre-
vet till arbetsmiljöplanen står att ansvaret för att organisera egenkontrollen 
av verksamheten ingår i det ansvar som utpekas i arbetsmiljöplanen. Om 
arbetsmiljöplanen även ska anses fungera för egenkontrollen enligt miljö-
balken måste ett förtydligande göras så att alla parter är medvetna om detta 
och vad det innebär.  
 
Fastighetsenheten har 2017-07-06 meddelat vilka åtgärder som vidtas be-
träffande meddelade försiktighetsmått.  
 
  Forts… 
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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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Räven 8 – inventering enligt MIFO fas 1  
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att objektet Räven 8 enligt MIFO fas 1 
(metodik för inventering av förorenade områden) tillhör riskklass 3 (måttlig 
risk).  
 
Ärendet angående undersökning enligt MIFO fas 1 avslutas.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Fastighet: Räven 8 
Fastighetens adress: Fabriksgatan 7, Skillingaryd 
Verksamhetsutövare: - 
Fastighetsägare:  
Org. nr: 

Vaggeryds kommun 
212000-0522 

                                                                           
En MIFO fas 1 inventering gällande fastigheten Räven 8 har redovisats till 
miljö- och byggnämnden. Objektet föreslås enligt inventeringen tillhöra 
riskklass 3, med motivering:  
Sammantaget föreslås objektet tilldelas riskklass 3 – måttlig risk för männi-
skors hälsa och miljön. Detta baseras på de spridningsförutsättningar, käns-
ligheter och skyddsvärden som finns på platsen. Efter inventeringen kvarstår 
många osäkerheter kring hantering av kemikalier, avfall och processer. Med 
de osäkerheter som finns får objektet den högre riskklassen 3, även om det 
ligger på gränsen till riskklass 4. 
 
Bedömning 
Miljö- och byggnämnden delar den bedömning som gjorts i utredningen 
enligt MIFO fas 1 att fastigheten Räven 8 tillhör riskklass 3. Då det finns 
risk att fastigheten är förorenad och därför behöver en översiktlig undersök-
ning göras inför ev exploatering. 
 
Miljö- och byggnämnden anser att materialet är komplett för att kunna risk-
klassa objektet. Uppgifterna sparas i en databas över misstänkt förorenade 
områden (EBH-stödet), med syfte att vara underlag i framtida tillsynsären-
den och för prioritering av miljö- och byggnämndens arbete med förorenade 
områden. 
 
Kopia till Länsstyrelsen 
 
 
       

  
Forts… 
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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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Ansökan om bygglov för markförlagd cistern inom fas-
tigheten Skruven 8 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att avslå ansökan för markförlagd cistern 
inom fastigheten Skruven 8, då cisternen placeras på mark som är avsedd 
för bostadsändamål. 
 
Sökande 
Oljeshejkerna Johnsson AB, NN, Videgatan 2, 342 30 Alvesta. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sökt åtgärd strider mot gällande detaljplan, fastställd 1946-01-09, genom att 
cisternen placeras på mark som är avsedd för bostadsändamål. 
 
Sökt åtgärd avser bygglov i efterhand för utbyte av äldre markförlagd cistern 
för drivmedelsförsäljning. Åtgärden utfördes under 2015.  
2015-12-15, Dnr 2015-357B, meddelades att bygglov krävs för utförd åtgärd. 
Miljö- och byggnämnden meddelade även att bygglov för cistern inte kan be-
viljas då det saknas förutsättningar att medge planavvikelser.  
I dom 2017-05-12, mål nr P 8414-16 meddelar mark- och miljööverdomsto-
len att bygglov krävs för utförd åtgärd. 
 
Gällande detaljplan är fastställd 1946-01-09. Planbestämmelsen på plankar-
tan anger beteckningen ”IIF4”. Kommunens uppfattning är att markanvänd-
ningen i planområdet är ”bostadsändamål”.  
 
1. Äldre handböcker och vägledningar finns tillgängliga på Boverkets hem-
sida. I ”Anvisningar angående beteckningar på plankartor m.m. samt be-
stämmelser till detaljplaneförslag” upprättade av Kungl. Byggnadsstyrelsen 
år 1949, sidan 17, framgår följande: ”För att förenkla stadsplanekartans ut-
förande kan, där omständigheterna det medgiva, bokstavsbeteckningen B 
utelämnas och bostadsområdena utmärkas med endast bokstäverna S, Ö el-
ler F, vilka därvid angiva både ändamålet och byggnadssättet.” I gällande 
plan innebär således ”F” med ett område avsett för bostadsanvändning. 
 
 
 
 
 
 
     Forts… 
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2. Enligt Boverket kan planbeskrivningen läggas till grund vid tolkning av 
gamla planer. I den här planen anges att byggrätten per tomt är fristående 
byggnadssätt i högst två våningar samt med högst fyra bostadslägenheter.  
      
Aktuell fastighet liksom all kvartersmark i planen har samma beteckning. 
Därför gäller planbeskrivningen även den nu aktuella tomten. I beskriv-
ningen förekommer ord såsom villaträdgård, trädgårdar, villaägaren,  
modern (!) villabebyggelse. Beskrivningen pekar på alla sätt på att det är 
bostadsanvändning som gäller i området. 
 
3. Samtliga fastigheter, förutom den nu aktuella, är bebyggda och används i 
enlighet med gällande plan, dvs för bostadsanvändning. Sannolikt har 
alltså alla tidigare tolkningar av planen inneburit att området ansetts 
som avsett för bostadsanvändning. 
Under det skede, då byggnadslagen (BL) och byggnadsstadgan (BS) gällde, 
kunde bygglov i strid med detaljplan beviljas. Under den perioden kunde det 
tillkomma planstridiga åtgärder med s k ”dispens”. Numera har BL och BS 
ersatts med plan- och bygglagen (PBL). PBL har gällt sedan 1 juli 1987. I 
prop.1985/86:1 ,som redovisar bakgrund och förutsättningar för PBL, finns 
på sidan 282 ett stycke med rubriken ”Ingen rätt till bygglov som strider mot 
detaljplan”. Avsnittet avslutas med följande mening ” Jag föreslår därför en 
huvudregel som innebär att bygglovspliktiga åtgärder inte får företas, om de 
strider mot en bestämmelse i gällande detaljplan.” 
 
Sammanfattningsvis anser kommunen att planbestämmelsen ”F”, med stöd 
av de anvisningar som Kungl. Byggnadsstyrelsen utgivit, innebär bostadsän-
damål. Detta bekräftas också av det som står i gällande planbeskrivning 
samt av det faktum att hela kvarteret, förutom aktuell fastighet, bebyggts 
och utgörs av bostäder. Kommunen anser att gällande detaljplan utan 
tvekan avser endast bostadsändamål. 
Den önskade åtgärden utgör en planstridig åtgärd som inte ryms inom gäl-
lande markanvändning. Bygglov kan därför inte beviljas. 
 
Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att avslå ansökan om 
bygglov för utbyte av äldre markförlagd cistern för drivmedelsförsäljning då 
sökt byggnation avviker mot gällande detaljplan, fastställd 1946-01-09. Av-
vikelsen kan inte anses vara liten i enlighet med Plan- och bygglagen 9 kap. 
31 b § 1 pkt. 
 
 
 
 
     Forts… 
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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. 
      
Reservation 
Ingvar Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Meddelas 
- 
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Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbo-
stadshus inom fastigheten Mölnarp 1:4 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att lämna positivt förhandsbesked för ny-
byggnad av enbostadshus inom fastigheten Mölnarp 1:4. 
 
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. 
 
I Vaggeryds kommuns kulturhistoriska utredning omnämns manbyggnaden 
på fastigheten Mölnarp 1:4. 
 
Linnesjön samt betesmarkerna vid Mölnarp omnämns i naturvårdprogram-
met. 
 
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. 
 
Yttrande från berörd granne, Mölnarp 1:39, föreligger med erinran. 
Yttrande kommunicerades med sökande 2017-06-26. 
Svar inkom 2017-07-01. 
 
Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att lämna positivt för-
handsbesked. 
 
Meddelas  
Mölnarp 1:38, Mölnarp 1:43 och Mölnarp 1:44. 
      
 

Forts… 
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Delges  
Mölnarp 1:39. 
 
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 Norra Hult 1:9 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att lämna positivt förhandsbesked för ny-
byggnad av enbostadshus och garage inom fastigheten Norra Hult 1:9. 
 
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 och NN 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggförvaltningen anser att handläggningen är ofullständig för 
att pröva frågan om förhandsbesked. Bullerutredning avseende lågfrekvent 
buller saknas, se Länsstyrelsens beslut 2014-08-25. 
 
Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att lämna positivt 
förhandsbesked med motivering att bebyggelsen kommer att placeras längre 
från skjutfältsgränsen än nu befintlig bebyggelse inom byn Hult. 
 
Sökt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus är placerat inom influ-
ensområde för Skillingaryds skjutfält. 
Yttrande från försvarsmakten föreligger med erinran. 
 
Yttrande kommunicerades med NN 2017-07-04, svar inkom 2017-08-03. 
 
Yttrande från berörda fastighetsägare, Norra Hult 1:13, Norra Hult 1:15, 
Norra Hult 1:8 samt Norra Hult 1:9 angående ansökan inhämtas av miljö- 
och byggnämnden. 
 
Enligt Länsstyrelsens beslut, 2014-08-25, behövs en bullerutredning avseende 
lågfrekvent buller tas fram. Detta ska ombesörjas av kommunen och ska ut-
göra underlag för kommunens prövning. 
 
  
 
     Forts… 
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Enligt Länsstyrelsens beslut, 2014-06-09, ska beslut om förhandsbesked sän-
das till Länsstyrelsen, Länsstyrelsen ska därefter inom 3 veckor från motta-
gandet bestämma om Länsstyrelsen ska överpröva beslutet.  
 
Vaggeryds kommuns översiktsplan anger öppet odlingslandskap, Hult-Hen-
riksbo, Kommunal kulturmiljö, Hult-Henriksbo samt samrådsområde. 
    
Hult-Henriksbo omnämns i Vaggeryds kommuns kulturhistoriska utredning. 
 
Plan- och bygglagen kap. 2 § 2: 
Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt 
denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de 
ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, 
läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän syn-
punkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med 
mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1-8 §§ miljöbalken ska tilläm-
pas. 
 
Miljöbalken kap. 3 § 4: 
Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse.  
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anlägg-
ningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen 
och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsstäl-
lande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Skogsmark som har betydelse 
för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan på-
tagligt försvåra ett rationellt skogsbruk.   
      
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. 
       
 
 
 
 
      
 
 

 Forts… 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2017-08-29 § 150  2017/234B  18 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

 
Meddelas  
Norra Hult 1:13, Norra Hult 1:15, Norra Hult 1:8 samt Norra Hult 1:9.
      
Delges 
Länsstyrelsen, Försvarsmakten och fortifikationsverket. 
 
Giltighetstid  
Förhandsbeskedet upphör att gälla om bygglov inte söks inom två år från 
dagen för beslut.  
 
Avgifter 
Förhandsbesked:  
3 803:- 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2017-08-29 § 151 2017/247B 19 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av 
bastubyggnad (friggebod) inom fastigheten Rastad 
1:61 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att medge strandskyddsdispens med stöd 
av miljöbalken 7 kap 18 b § för uppförande av friggebod inom fastigheten 
Rastad 1:61.  
 
Särskilt skäl för att medge dispens, enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken, är att 
området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syfte. 
 
Tomtplatsen avgränsas, enligt miljöbalken 7 kap. 18 f §, i fastighetsgränsen, 
enligt kartbilaga som är daterad 2017-08-22. 
 
Sökande 
NN. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Avståndet mellan fritidshuset och Fängen är cirka 5-6 meter. 
Hela fastigheten Rastad 1:61 bedöms vara ianspråktagen. 
 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår nämnden att medge strandskyddsdis-
pens för uppförande av friggebod. 
 
Giltighetstid  
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.        
      
Delges 
Länsstyrelsen 
 
Avgifter 
Strandskyddsdispens: 
1 919:-   

  
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum:    Dnr                              Sida   

Miljö- och byggnämnden 

 

2017-02-29 

 

§ 152 

 

2017/232B         20

2017/233B                

 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Ansökan om bygglov och strandsskyddsdispens för 
nybyggnad av fritidshus samt flytt av befintligt fritids-
hus inom fastigheten Krängshult 1:4 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att medge strandskyddsdispens samt be-
vilja bygglov för nybyggnad av fritidshus samt flytt av befintligt fritidshus 
inom fastigheten Krängshult 1:4. 
 
Nybyggnationen ingår i område för landsbygdsutveckling i strandnära läge 
vid Sandsjön enligt tematiskt tillägg till översiktsplanen, antaget av kom-
munfullmäktige 2015-09-27 (§ 096 och laga kraft vunnet 2015-10-27).  
 
Särskilt skäl för att medge dispens är: 

- 7 kap. 18 c § MB punkt 1: Marken är redan ianspråktagen på ett sätt 
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. I och med 
att tomten redan är bebyggd, dels med ett befintligt fritidshus som 
ska ersättas med ett nytt enbostadshus och garage, så är området ian-
språktaget. 

- 7 kap 18 d §, är att fastigheten ingår i LIS-område laga kraft 2015-
10-27. 

 
Tomtplatsen ska avgränsas, enligt miljöbalken 7 kap 18 f § med staket/plan-
tering, enligt kartbilaga daterad 2017-08-22. Det är förbjudet att ha material 
som kan upplevas som privatiserande utanför tomtplatsavgränsningen, ex-
empelvis sittgrupper och dylikt. Det ska vara fri passage och tillgängligt för 
allmänheten utanför tomtplatsavgränsningen. 
 
Sökande 
NN 
 
Sammanfattning av ärendet 
Befintligt fritidshus ska flyttas norrut och det nya fritidshuset placeras på 
samma plats som befintligt fritidshus står. 
Avståndet mellan befintligt fritidshus och Sandsjön är cirka 35-40 meter. 
     
Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att bevilja strand-
skyddsdispens och bygglov för flytt av befintligt hus. 
 
 
                  Forts… 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum:    Dnr                              Sida   

Miljö- och byggnämnden 

 

2017-02-29 

 

§ 152 

 

2017/232B         21

2017/233B                

 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Nedanstående föreskrifter ska följas 
 tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan utfärdas, byggherren 

och kontrollansvariga ska närvara vid tekniskt samråd och kallas till mö-
tet av bygginspektör, dessutom kan andra kallas 

 teknisk beskrivning ska inlämnas 
 anmälan av kontrollansvarig 
 förslag till utvändig färgsättning ska inlämnas                                                                             
 förslag till kontrollplan ska inlämnas 
 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.  
 
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. 
 
Meddelas 
Krängshult 1:4. 
 
Delges 
Länsstyrelsen. 
 
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: 

Strandskyddsdispens:   

14 268:- 1700:-   
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2017-08-29 § 153 2017/235B  22 

                                                                               2017/169B  

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Ansökan om förhandsbesked och strandskyddsdis-
pens för nybyggnad av enbostadshus och garage inom 
fastigheten Rastad 1:43 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att lämna positivt förhandsbesked och 
strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus och garage inom fas-
tigheten Rastad 1:43. 
 
Särskilt skäl för att medge dispens är enligt 7 kap. 18 c § MB punkt 1: Mar-
ken är redan ianspråktagen på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften. I och med att tomten redan är bebyggd, dels med ett 
befintligt fritidshus som ska ersättas med ett nytt enbostadshus och garage, 
så är området ianspråktaget.  
 
Tomtplatsen avgränsas, enligt miljöbalken 7 kap 18 f §, i fastighetsgränsen, 
enligt kartbilaga som är daterad 2017-08-22. Det ska vara fri passage och 
tillgängligt för allmänheten utanför tomtplatsavgränsningen. 
 
Sökande 
NN     
 
Sammanfattning av ärendet 
Sökt byggnation placeras närmare fastighetsgräns än 4,5meter.  
 
En åtgärd får vidtas närmare gräns än 4,5 meter, om de grannar som berörs 
medger det. 
 
Yttrande från berörd granne, Rastad 1:46 angående närhet till fastighetsgräns 
samt ansökan föreligger med erinran. 
Yttrandet har kommunicerats med sökanden.  
2017-08-01 inkom reviderad situationsplan med garaget placerat 4,5 meter 
från fastighetsgräns. 
 
Yttrande från Rastad 1:6 samt rastad 1:14 angående ansökan, föreligger utan 
erinran. 
 
Meddelas  
Rastad 1:6 och Rastad 1:14 
 
 
     Forts… 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2017-08-29 § 153 2017/235B  23 

                                                                               2017/169B  

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Delges  
Rastad 1:46 och Länsstyrelsen. 

 
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 
Förhandsbesked: 
3 803:- 

Strandskyddsdispens: 
7 168:- 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2017-08-29 § 154 2017/196B  24 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritids-
hus inom fastigheten Skjutebo 1:4 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att lämna positivt förhandsbesked för ny-
byggnad av fritidshus inom fastigheten Skjutebo 1:4. 
 
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 och NN 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vaggeryds kommuns översiktsplan anger inga allmänna intressen på platsen. 
Vederydssjön omnämns i naturvårdsprogrammet. 
 
Under förutsättning att skyddsavstånd till vattentäkter, vattendrag samt berg 
och grundvatten blir tillräckligt bedömer miljö- och byggförvaltningen att 
avloppet kan lösas med enskild anläggning. 
 
Avloppsanläggning och inrättande av vattentäkt bör kunna utföras inom tänkt 
fastighet. 
 
Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att lämna positivt för-
handsbesked. 
 
Meddelas  
Skjutebo 1:4. 
 
Giltighetstid  
Förhandsbeskedet upphör att gälla om bygglov inte söks inom två år från 
dagen för beslut.  
       
Avgifter 
Förhandsbesked: 
3 803:- 
 
   

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2017-08-29 § 155 2017/222B  25 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 4 en-
bostadshus inom fastigheten Löveryd 1:3 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att lämna positivt förhandsbesked för ny-
byggnad av 4 enbostadshus inom fastigheten Löveryd 1:3. 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar att villkora förhandsbeskedet enligt plan- 
och bygglagen 9 kap § 39 att avloppsanläggning samt vattentäkt i första 
hand ska gå att anordnas som en gemensamhetsanläggning.  
 
Miljö- och byggnämnden beslutar att villkora förhandsbeskedet enligt plan- 
och bygglagen 9 kap § 39 att tillfartsväg till samtliga tomter ska redovisas 
vid bygglovsansökan. 
 
Sökande 
NN 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vaggeryds kommuns översiktsplan anger inga allmänna intressen.  
 
Eckern omnämns i naturvårdprogrammet. 
 
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. 
 
Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att lämna positivt för-
handsbesked. 
 
Meddelas  
Löveryd 1:4. 
 
 
 
 
 
 
     Forts… 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2017-08-29 § 155 2017/222B  26 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Giltighetstid  
Förhandsbeskedet upphör att gälla om bygglov inte söks inom två år från 
dagen för beslut.  
       
Avgifter 
Förhandsbesked: 
3 803:- 
 
   

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2017-08-29 § 156 2017/279B  27 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritids-
hus inom fastigheten Tofteryd 4:1 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att avslå ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnad av fritidshus inom fastigheten Tofteryd 4:1 då strandskyddsdis-
pens ej kan medges. 
 
Sökande 
NN 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sökt byggnation placeras utanför detaljplanelagt område men inom strand-
skyddat område. 
 
Vaggeryd kommuns översiktsplan anger öppet odlingslandskap, Hagshult-
Tofteryd, och kommunal kulturmiljö, Tofteryds kyrkby. 
 
Ängs och hagmarksinventeringen anger att sökt placering är inom delobjekt 3 
som är en sänka med naturlig vegetation i de branta kanterna, en damm finns i 
sänkans botten. 
 
Vaggeryds kommuns kulturhistoriska utredning omnämner Tofteryds sock-
encetrum. 
 
Riksantikvarieämbetet anger fornlämning i östra kanten. 
 
Miljöbalken: 
7 kap 15 § 
Inom ett strandskyddat område får inte nya byggnader uppföras. 
 
7 kap 18 b § 
Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15 §, om det 
finns särskilda skäl. 
 
7 kap 18 c § 
Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dis-
pens från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävan-
det eller dispensen avser 
 
       
                            Forts… 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2017-08-29 § 156 2017/279B  28 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften, 
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är 
väl avskilt från området närmast strandlinjen, 
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 
behovet inte kan tillgodoses utanför området, 
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 
genomföras utanför området, 
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 
inte kan tillgodoses utanför området, eller 
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 

I 18 d § finns bestämmelser om vad man får beakta som särskilda skäl utö-
ver det som anges i första stycket, om prövningen gäller ett sådant område 
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 18 e §.  

Sökt område har inte tagits i anspråk på ett sett som avses i punkt 1.  
Sökt område är inte väl avskilt från området närmast strandlinjen som avses i 
punkt 2. 
Punkt 3-6 är ej aktuellt. 
 
Området placeras inte inom ett område som avses i 18 e §. 
 
Strandskyddsdispens kan inte medges inom strandskyddat område då något 
särskilt skäl inte föreligger. 
       
Avgifter 
Förhandsbesked: 
0:- 
   

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.  
 
      

 Forts… 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 
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För att överklagandet skall kunna prövas måste handlingarna ha kommit in 
till miljö- och byggnämnden 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 beslutet 
på det sätt ni har begärt. 
 
Underteckna skrivelsen och uppge namn, organisations-/personnummer, 
postadress och telefonnummer. 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 
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Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 
med garage och uterum på fastigheten Skaftet 3 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att med stöd av PBL 9 kap 31 b §, medge 
liten avvikelse från gällande detaljplan, fastställd 1965-06-15, bevilja bygg-
lov för tillbyggnad av enbostadshus med garage och uterum inom fastig-
heten Skaftet 3. 
 
Sökande 
NN 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sökt byggnation avviker mot gällande detaljplan, fastställd 1965-06-15, ge-
nom att största tillåtna byggnadsyta (150m²) överskrids. 
 
Yttrande från berörda grannar, Skaftet 2, Skaftet 4, Klingan 2, Klingan 3 och 
Klingan 4, angående avvikelsen föreligger utan erinran. 
 
Granskningsyttrande kommunicerades 2017-06-09 samt 2017-06-29. 
Svar och reviderad fasadritning inkom 2017-06-26 med kommentar att fastig-
heten Skaftet 6 uppfört en liknande garagetillbyggnad. 
 
Miljö- och byggförvaltningen anser att avsteg från plan- och bygglagen kap.8 
§ 1 kan godkännas. 
 
I Vaggeryds kommuns riktlinjer för krav på nybyggnadskarta, beslutat 2016-
11-30 § 195, krävs  
Nybyggnadskarta vid ny- eller tillbyggnad större än 100m². 
 
Kontrollansvarig krävs för tillbyggnaderna. 
 
Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att med stöd av plan- 
och bygglagen kap 9 § 31 b bevilja bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 
med garage och uterum. 
 
Upplysning: 
Avgift för nybyggnadskarta är 3 942:-. 
 
 
      

 Forts… 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Nedanstående föreskrifter ska följas 
 teknisk beskrivning ska inlämnas 
 förslag till kontrollplan ska inlämnas  
 anmälan kontrollansvarig 
 nybyggnadskarta med tillbyggnaderna inritade och måttsatta 
 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 
Skaftet 2, Skaftet 4, Klingan 2, Klingan 3 och Klingan 4. 
 
Upplysningar avseende startbesked 
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän beslut om startbesked lämnats.  
 
Enligt PBL 11 kap ska byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftning inte följs. 
 
Avgifter 
Bygglovavgift 
inkl underrättelse: 

Nybyggnadskarta: 

1 938:- 3 942:- 
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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 26 juni remitterade kommunfullmäktige ett medborgarförslag till miljö- 
och byggnämnden för besvarande.  
 
Medborgarförslaget: 
”Jag föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
I Vaggeryds kommun behöves tillstånd för att innehava höns i detaljplanerat 
område och som dessutom kostar 1700:-. Detta tycker jag är helt fel! Att 
någon ha några hönor hemma kan inte störa någon! Reglerna bör absolut 
göras om. I Göteborg behövs inga tillstånd för verken höns grisar får m.m. 
ta bort alla onödiga tillstånd. 
Kan man i Göteborg så borde det vara ok i Vaggeryd att ha åtminstone 5 
hönor i en villatomt. 
 
Mvh 
XXX” 
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Information angående Zenergy AB 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen informerar om utförda bygglovspliktiga åtgärder på fastighet-
en Blåsippan 2 samt storleken på sanktionsavgift för utförda åtgärder. 
 
Förvaltningen informerar att Zenergy AB har för avsikt att söka tidsbegrän-
sat bygglov för befintliga moduler som är placerade inom fastigheten Pålen 
1:1. 
 
Förvaltningen informerar om att Zenergy  AB planerar att utvidga sin verk-
samhet och har för avsikt att bygga en tillverkningsbyggnad om 25x100m  
inom fastigheten Båramo 1:7. 
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Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage med 
carport inom fastigheten Boken 9 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att med stöd av PBL 9 kap 31 b §, medge 
liten avvikelse från gällande detaljplan, 1929-06-20, och bevilja bygglov 
samt lämna startbesked för nybyggnad av garage inom fastigheten Boken 9. 
 
Sökande 
NN 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sökt byggnation avviker mot gällande detaljplan, fastställd 1929-06-20 med 
ändring fastställd 1947-03-14, genom att största tillåtna byggnadsyta (70m²) 
för komplementbyggnad överskrids. 
 
Yttrande från berörda grannar, Furan 1, Furan 3, Boken 5, Boken 6, Boken 
7, Boken 8 och Boken 10, föreligger utan erinran. 
 
Granskningsyttrande kommunicerades 2017-05-17. 
Begärda kompletteringar inkom 2017-06-05. 
 
Förutsättningar för beslut 
Ansökan inkom:  2017-05-04 
Situationsplan i skala 1:500 upprättad: 2017-05-04 
Plan- och fasadritningar inkom: 2017-06-05 
Kontrollplan upprättad:  2017-08-29 
Byggherre:   NN 
 
Följande handlingar ska inlämnas till miljö- och byggnämnden 
som underlag för slutbesked 
 uppfylld kontrollplan  
 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.   

  
Forts… 
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Meddelas 
Furan 1, Furan 3, Boken 5, Boken 6, Boken 7, Boken 8 och Boken 10 
 
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: 

4 806:- 
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Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostads-
hus, 8lgh, inom fastigheten Korpen 3 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att med stöd av PBL 9 kap 31 b § samt 
PBL 9 kap 31 c §, medge liten avvikelse från gällande detaljplan, fastställd 
1958-05-12, då åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser 
ett angeläget gemensamt behov, och bevilja bygglov för nybyggnad av fler-
bostadshus, 8 lgh, inom fastigheten Korpen 3. 
 
Sökande 
G.t. Väst Exploatering AB, NN, Pallaregatan 19, 553 24 Jönköping 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sökt byggnation avviker mot gällande detaljplan, fastställd 1958-05-12, ge-
nom att största tillåtna byggnadsyta (322m²) överskrids med 92m². 
 
Yttrande från berörda grannar, Korpen 12, Tiden 4 och Höken 13 föreligger 
utan erinran. 
 
Höken 12 har beretts tillfälle att yttra sig, något svar har inte inkommit till 
dagens datum. 
 
Yttrande från berörd granne, Korpen 10, föreligger med erinran. 
Ägaren till Korpen 10 anser att byggnationen blir för stor, samt att byggna-
den strider mot gällande detaljplan. 
Yttrandet har kommunicerats med sökande. 
 
Yttrande från räddningstjänsten och tekniska kontoret föreligger utan erin-
ran. Enligt boverkets byggregler (BBR) 3:122 ska en angöringsplats för bi-
lar finnas för rörelsehindrade inom 25 meters gångavstånd från en tillgäng-
lig entré. Markbeläggningen på sådana angöringsplatser och parkeringsplat-
ser ska vara jämn fast och halkfri. 
 
Sökt byggnation vidtas på två fastigheter, Korpen 3 och Jonstorp 1:1. Fas-
tighetsreglering ska utföras. 
      
Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att bevilja bygglov 
för nybyggnad av flerbostadshus, 8 lgh när yttrande från berörda grannar in-
kommit till miljö- och byggnämnden.   
  
 
      

 Forts… 
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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. 
 
Nedanstående föreskrifter ska följas 
 tekniskt samråd har utförts  
 teknisk beskrivning har inlämnats 
 förslag till kontrollplan har inlämnats  
 brandskyddsbeskrivning ska inlämnas 
 energiberäkning ska inlämnas  
 Nybyggnadskarta med handikapps parkeringsplats inritad (max gångav-

stånd till entré ska vara 25 meter) ska inlämnas 
 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 
Korpen 12, Tiden 4, Höken 12 och Höken 13. 
 
Delges 
Korpen 10. 
       
Upplysningar avseende startbesked 
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän beslut om startbesked lämnats.  
 
Enligt PBL 11 kap ska byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftning inte följs. 
 
Avgifter 
Bygglovavgift Nybyggnadskarta: Utstakning         
inkl underrättelse:   4 punkter: 

28 718:- 
 
 
 
 
 

        5 376:-                    7 526:-    
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Fråga från ledamot 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ulla-Carin Djerf (MP) efterfrågar information angående kvarteret Lyckorna. 
 
Ordförande informera om att det finns exploateringsavtal om 12 hus. 
Bygginspektörerna meddelar att detaljplanen inte reglerar antalet bostäder. 
Bygglov har sökts men ännu inte beviljats. 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2017-08-29 § 163 2017/055M     39 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Fråga från ledamot 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Bo Josefsson (S) frågar om: 
 Föroreningar i Vaggeryds grundvatten? 
 
Förvaltningen informerar att Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för TRI-
föroreningen genom centrala Vaggeryd. I denna del av samhället finns re-
striktioner när det gäller borrning av bergvärmepumpar.     
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