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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

 
 
 

Plats och tid Nämndrummet, Kommunkontoret, Skillingaryd 
Tisdagen den  30 maj 2017, kl 14.00 – 16.30 
 

Beslutande Johnny Wackt (KD), ordförande 
Peter Sjöberg (M) 
Göran Lemke (C) 
Magnus Dauhn (S) 
Ingvar Larsson (SD) 
Ulla-Carin Djerf (MP) 
Malin Gustavsson (L) 
Bo Josefsson (S), tjänstgörande ersättare för Anna Karin Slunge (S) 
Seth Andersson (S), tjänstgörande ersättare för Roland Svensson (S) 

 
Övriga närvarande 

 
Ann-Christin Holmgren (L), ej tjänstgörande ersättare 
Erica Kvarneving, miljö- och hälsoskyddsinspektör, § 105 
Helen Svensson, miljöinspektör, § 106 
Matilda Mikaelsson Nilsson, miljöinspektör, § 107-108 
Jenny Tibell, miljö- och hälsoskyddsinspektör, § 105  
Annie Gustafsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, § 105  
Johan Karlsson, bygginspektör, § 111-112, 114 
Thomas Andersson, bygginspektör, § 113 
Jan-Olof Olsson, stadsarkitekt, § 109, 116 
Hanna Grönlund, planarkitekt, § 110 
Åsa Berg, administratör 

Utses att justera Ingvar Larsson Paragrafer 101-119 
 
Underskrifter  

Sekreterare   
 
 

                     Åsa Berg 
  

Ordförande  
  Johnny Wackt 
  

Justerande 
 
 

  Ingvar Larsson 
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ANSLAG / BEVIS 
 

 

Organ Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum 2017-05-30 Paragrafer 101-119 
 

Anslaget sätts upp 2017-06-08 Anslaget tas ner 2017-06-30 
 

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: 
6. SA Hanna AB – föreläggande med vite  
 
Tillkommande ärenden: 
17. Skruven 8 – kommunicering förslag till beslut 
18. Personalärende 
19. Fråga från ledamot – hantering, mellanlagring av konstgräsprodukter 
utmed järnvägsspåret 
20. Fråga från ledamot – nedskräpning, skrotbil, infotavlan vid södra infar-
ten till Vaggeryd 
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Meddelanden 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden har tagit del av informationen. 
     
Sammanfattning av ärendet 
1. Länsstyrelsens föreläggande 2017-04-20: Föreläggande om komplette-

ringar av ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, Ture Johans-
sons Trävaru AB 

2. Länsstyrelsens beslut 2017-04-18: Tillstånd enligt miljöbalken 
(1998:808) till täkt av berg och morän på fastigheterna Mörkebo 1:2 och 
Pukarp 1:16, Skillingskog AB 

3. Kommunfullmäktige 2017-04-24 § 056: Miljöredovisning 2016 för 
Vaggeryds kommun 

4. Kommunfullmäktige 2017-04-24 § 055: Årsredovisning och bokslut 
avseende verksamhetsåret 2016 för Vaggeryds kommun och kommun-
koncern 

5. Kommunfullmäktige 2017-04-24 § 054: Revisionsberättelse för 2016 – 
Beviljande av ansvarsfrihet 

6. Mark- och miljödomstolen, Växjö Tingsrätt, dom 2017-05-11: Laglig-
förklaring, Götafors kraftverk 

7. Mark- och miljööverdomstolen, Svea Hovrätt, dom 2017-05-12: 
Byggsanktionsavgift för inrättande av cistern på fastigheten Skruven 8 

8. Länsstyrelsens beslut 2017-05-04: Bidrag till förvaltning av värdefulla 
kulturmiljöer. Restaurering av vagnhjulmakeriet på fastigheten Kvarna-
berg 2:1, Byarums socken 

9. Mark- och miljödomstolen, Växjö Tingsrätt, dom 2017-05-11: Detalj-
plan för kv. Tor  

10. Länsstyrelsens beslut 2017-05-16: Samråd enl 12 kap. 6 § miljöbalken 
(1998:808) om förläggning av kabel mellan Strängsebo 2:1 och 
Byarums-Boda 1:5 
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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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Föreläggande med vite – åtgärda bristerna gällande 
golvmattan i köket på Götaströms Värdshus 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden i Vaggeryds kommun förelägger Värnamo Hotell 
och restaurang AB med organisationsnummer 556275-5636, med stöd av 
artikel 54 h i förordning (EG) nr 882/2004 och med hänvisning till artikel 14 
i förordning (EG) nr 178/2002 att senast 2017-11-30 ha: 
 
 Åtgärdat bristerna gällande golvmattan i köket på Götaströms Värdshus. 
Föreläggandet förenas med vite om 100 000 kr om det inte följs. Beslutet 
gäller omedelbart även om ärendet överklagas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vid miljö- och byggnämndens besök 2017-04-21 noterades att golvmattan i 
köket är mycket sliten, sprucken samt har släppt på flera ställen. Se bilaga 1 
för bilder. Bristerna påtalades vid inspektionen 2016-11-10, verksamhetsut-
övaren uppgav då att golvet skulle bytas innan högsäsongen 2017. 
 
Motivering 
Miljö- och byggnämnden bedömer att bristerna i underhållet är allvarliga 
och leder till att ytorna inte kan rengöras tillfredsställande. Enligt förordning 
(EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien, bilaga II ska ytor i utrymmen där 
livsmedel hanteras hållas i gott skick och vara täta, släta och lätta att ren-
göra. Vid inspektionstillfället framkom också att åtgärder som verksamhets-
utövaren utlovat innan högsäsongen 2017 inte längre var aktuella. 
 
Laghänvisning 
Av förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll, artikel 54, punkt 1 
framgår att om kontrollmyndigheten konstaterar bristande efterlevnad skall 
den vidta åtgärder för att se till att företagaren avhjälper situationen. Enligt 
punkt 2h i samma artikel har myndigheten rätt att fatta beslut om föreläg-
gande samt andra åtgärder som den behöriga myndigheten anser vara moti-
verade. Detta framgår också i 22§ Livsmedelslagen (2006:804). Enligt 23 § 
Livsmedelslagen (2006:804) får förelägganden och förbud enligt 22 § eller 
enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen förenas med vite. 
Av förordning (EG) nr 178/2002, artikel 14 framgår att endast säkra livsme-
del får släppas ut på marknaden. Enligt Livsmedelsverkets jurister innebär 
detta att det inte spelar någon roll om livsmedlen säljs eller skänkes.  
Enligt förordning (EG) nr 852/2004, artikel 4, punkt 2 ska de allmänna hy-
gienkraven i bilaga II uppfyllas. Det är enligt artikel 3, i samma förordning, 
livsmedelsföretagaren som skall se till att samtliga relevanta hygienkrav  
      Forts… 
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uppfylls i hela verksamheten.     
Enligt förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien, bilaga II, kapitel 
I, punkt 1 och punkt 2a ska livsmedelslokaler hållas rena och i gott skick 
samt möjliggöra adekvat underhåll, rengöring och/eller desinficering, vara 
sådana att luftburen kontaminering undviks eller minimeras samt erbjuda 
adekvata arbetsutrymmen för att alla steg som ingår i verksamheten skall 
kunna genomföras på ett hygieniskt sätt. 
Enligt förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien, bilaga II, kapitel 
II, punkt 1a ska golvytor hållas i gott skick och vara lätta att rengöra, och 
när det är nödvändigt, desinficera.  
Enligt förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien, bilaga II, kapitel 
II, punkt 1f ska ytor (även ytor på utrustning) i utrymmen där livsmedel 
hanteras och särskilt de ytor som kommer i kontakt med livsmedel hållas i 
gott skick och vara lätta att rengöra och, när det är nödvändigt, desinficera. 
Detta kräver användning av släta, tvättbara, korrosionsbeständiga och gift-
fria material, såvida inte livsmedelsföretagarna kan övertyga de behöriga 
myndigheterna om att andra material som används är lämpliga. 
Enligt 33 § Livsmedelslagen (2006:804) får en myndighet bestämma att 
dess beslut skall gälla omedelbart även om det överklagas. 
 
Kommunicering 
Miljö- och byggnämnden upprättade ett förslag till beslut 2017-05-05, som 
tillställts verksamhetsutövaren 2017-05-08. Ett muntligt yttrande lämnades 
2017-05-24 där verksamhetsutövaren önskade förlänga tiden till 2018-01-31 
för att åtgärda bristerna. 
 
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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Tillsynsuppföljning 2017-04-30 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av tillsyns-
plan 2017, per april månad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden  fastställde 2016-12-20 § 201 tillsynsplanen för 
nämndens arbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet år 2017. Uppfölj-
ningar av tillsynsplanen ska ske samtidigt med budgetuppföljning. 
 
Tillsynsuppföljning för perioden januari – april 2017 redovisas i tid i bilaga 
och kommenteras nedan.  
 
Återkommande tillsyn 
 Antal objekt som har: Antal objekt enligt 
 -inspekterats 

t.o.m. april 
-tillsynats totalt 

t.o.m. april 
tillsynsplan 2017 

Livsmedel 38 38 93 
Hälsoskydd 1 3 9 
Miljöfarlig 
verksamhet 

24 
 

31 varav 1 B-& 
9 C-anläggningar 

103 

Små avlopps-
anläggningar 

2 3 4 

Förorenad  
mark  

 5 st MIFO 1 
1 st MIFO 2 

 

 
I miljö- och byggnämndens tillsynsärenden ingår även efterarbetet efter in-
spektioner. Det kan vara rapportskrivning, förelägganden och förbud som 
föranletts av inspektionen, samt granskning av redovisningar som inkommit 
till nämnden efter inspektionstillfället.  För en del av objekten som inspekte-
rades under 2016 har därför tillsynsarbetet fortsatt under 2017. 
 
Övrig tillsyn 
Med övrig tillsyn avses tillsyn som miljö- och byggnämnden inte har plane-
rat. Det är tillsyn som utförs till följd av inkomna klagomål, frågor, redovis-
ningar, olyckor o.d.  
 
Till följd av brister som upptäckts vid den återkommande livsmedelskon-
trollen har extra offentlig kontroll, d.v.s. uppföljande inspektioner, genom-
förts vid 16 livsmedelsobjekt. 
 
     Forts… 
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När det gäller övrig tillsyn hälsoskydd har bl.a. Vaggeryds kommun redovi-
sat resultat från radonmätningar i skolor. Resultaten har granskats och kom-
pletteringar har begärts. 
 
En nedskräpning som miljö- och byggförvaltningen påträffade visade sig 
vara en verksamhet som bedrivits utan att ha gjort den anmälan som krävs 
enligt miljöprövningsförordningen. Verksamheten är nu avslutad och plat-
sen uppstädad. 
 
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: Antal handlagda ärenden 
- livsmedelsverksamhet 10 
- ny skola/ förskola 5 
- miljöfarlig verksamhet 2 
- avloppsanläggning 18 
- värmepumpsanläggning 13 
- strandskyddsdispens 4 
- föroreningsskada/sanering 1 
- användning av bekämpningsmedel 2 
- kompostering/ renhållningsdispens 1 
 
Övriga uppgifter 
Behovsutredningen som miljö- och byggnämnden gjorde 2015 gjordes en-
ligt den enhetliga metod som Miljösamverkan f lät ta fram. I metoden har 
kommunerna enats om följande fördelning av arbetstid för en handläggare: 
 Tid för kärnverksamhet 1 000 timmar, tid som till stor del kan planeras, 

t.ex. tillsyn, kontroll, handläggning av myndighetsärenden. 
 Tid för planering, administration m.m. 400 timmar. Tid som till viss 

mån kan planeras, t.ex. administration, remissarbete, kvalitetsarbete, 
samverkan, möten m.m. 

 Personlig tid 600 timmar. Tid som endast i viss mån kan planeras, t.ex. 
semester, sjukdom, vård av barn, utbildning m.m. 

 
Tillsynsuppföljningen januari – april 2017 visar att andelen tid för övriga 
uppgifter har varit stor jämfört med tiden för kärnverksamhet. Detta beror 
på att tre nya medarbetare har introducerats under perioden och att chefen 
till största delen varit frånvarande. 
      
                           Forts… 
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Tjänster  
En ny tjänst som miljöskyddsinspektör tillsattes i december 2016. Under 
januari – april 2017 har tre handläggare arbetat med miljöskydd.  
 
Miljö- och byggförvaltningen har två miljö- och hälsoskyddsinspektörs-
tjänster för arbete med livsmedel och hälsoskydd. Den ena tjänsten var va-
kant till och med mars. Då båda med fasta tjänster arbetar 60 % har miljö- 
och byggförvaltningen en projektanställd under 2017 för att täcka upp.  
 
P.g.a. pensionsavgång och semester dessförinnan har chefen till största de-
len varit frånvarande under perioden. Personal på förvaltningen har skött 
många av de uppgifter som tidigare legat på chefen. 
 
För arbete med kalkning anlitas konsult. Strandskyddsärenden handläggs av 
bygginspektör.  
 
Ärendets tidigare handläggning 
Tillsynsplanen fastställdes av miljö- och byggnämnden 2016-12-20 § 201. 
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Fordonstvättsprojektet, information 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggförvaltningen redovisar tillsynsprojektet om fordonstvättar 
som startade i december 2016. Totalt 19 verksamheter besöktes i samband 
med projektet. I projektet har både kommersiella fordonstvättar och verk-
samheter som har tvätt av fordon som en del av verksamheten besökts. 
Övergripande brister för verksamhetsutövare var att kemikalier stod utan 
invallning i utrymmen med golvavlopp, bristande egenkontrollrutiner samt 
bristande kunskap om sin reningsanläggning. Under året fortgår projektet 
med återbesök och att begärda uppgifter ska inkomma.  
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Slätteryds Buss & Taxi – tvätt av fordon – Slätteryd 1:3 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden förbjuder NN, Slätteryds Buss & Taxi, organisat-
ionsnummer NN att tvätta verksamhetens fordon på fastigheten Slätteryd 
1:3 utan att avloppsvattnet genomgår rening i slam- och oljeavskiljare med 
minst klass 1. Förbudet ska gälla från och med 2017-06-30. 

 
Beslutet är taget med stöd av 26 kap §§ 9 (MB) med hänvisning till 2 kap §§ 
2, 3, 7 samt 9 kap § 7(MB) 
 
Information 
Innan en avloppsanläggning anordnas ska en anmälan göras till miljö- och 
byggnämnden. Anmälan ska göras minst 6 veckor innan åtgärd påbörjas. 
 
Enligt Vaggeryds kommuns taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område 18 § framgår det att inspektioner och andra tillsynsinsatser med an-
ledning av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, eller inte åtlyder fö-
relägganden eller förbud eller som föranleds av extraordinära händelser, 
ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut.  
 
Det är inte heller tillåtet att tvätta verksamhetens fordon på andra platser där 
avloppsrening saknas. Enligt miljöbalken 9 kap § 7 ska avloppsvatten avle-
das och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för 
människors hälsa eller miljön inte uppkommer.  
 
Sammanfattning av ärendet: 
 
Verksamhetsutövare:  NN, Slätteryds buss & Taxi   
Organisationsnummer: NN 
Fastighetsbeteckning: Slätteryd 1:3 
Adress: Slätteryd 1 560 13 Hok 
 
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört ett tillsynsprojekt av fordons-
tvättar med syfte att se över verksamheter som tvättar fordon i Vaggeryds 
kommun. Slätteryds Buss & Taxi inspekterades 2017-02-02. I samband med 
inspektionen har NN redovisat att företagets två bussar tvättas en gång i 
veckan på gårdsplanen på fastigheten Slätteryd 1:3. Inom bolaget finns även 
en taxi. Hur ofta taxin tvättas uppgavs inte. Vid inspektionen visades även 
bilvårdsprodukten som används, Smart AB Truck wash 39.  
  
  Forts… 
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NN har efter inspektionen vid telefonsamtal meddelat att han brukar passa 
på att tvätta fordonen på tvättanläggningar när det passar. NN uppgav att det 
inte alltid är möjligt att köra till en tvättanläggning p.g.a. bestämmelser om 
körtid. NN uppgav att det inte är miljövänligt att köra fram och tillbaka en-
bart för att tvätta fordonen. Huvudsakligen sker tvätt av fordon på fastighet-
ens gårdsplan.  
 
Lagstiftning 
Enligt Miljöbalken 26 kap § 9 får nämnden i det enskilda fallet besluta om 
de föreläggande och förbud som behövs för att miljöbalken, domar och 
andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Mer ingri-
pande åtgärder än vad som behövs får i det enskilda fallet inte tillgripas. 
 
Den som bedriver en verksamhet ska enligt miljöbalken 2 kap § 2 skaffa sig 
den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning 
för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.  
 
Av Miljöbalken 2 kap § 3 ska alla som bedriver en verksamhet utföra de 
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i öv-
rigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten 
eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller mil-
jön. Vidare ska det vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga 
teknik.  
 
Enligt miljöbalken 2 kap § 7 framgår det att kraven i bland annat 2 kap §§ 
2-3 gäller i den utsträckning det inte anses vara orimligt att uppfylla dem. 
Vid bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och 
andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. 
 
I Miljöbalkens 9 kap § 7 framgår det att avloppsvatten ska avledas och renas 
eller tas om hand på något annat sätt så olägenhet för att människors hälsa 
eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga avloppsan-
ordningar eller andra inrättningar utföras. 
 
Motivering 
Enligt Vaggeryds kommuns riktlinjer för fordonstvätt antagen av Miljö- och 
byggnämnden 2016-12-20 § 204 godtas det inte att en verksamhet tvättar 
fordon med rengöringsmedel på grusplan. Vid tvätt av fordon följer orga-
niska ämnen (t.ex. olja), metaller som zink, bly, krom och nickel samt ke-
miska ämnen från tvättmedel med tvättvattnet.  Utifrån bestämmelser i mil-
jöbalken anser nämnden att NN, Slätteryds Buss & Taxi, inte använder sig 
av bästa möjliga teknik i fråga om tvätt av fordon då detta sker på gårdspla-
nen med bilvårdsprodukt.   
                     Forts… 
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Tvätt av fordonen sker inte vid enstaka tillfällen utan är en kontinuerlig del 
av verksamheten. NN har vid inspektionstillfället uppgett att han tvättar sina 
två fordon en gång i veckan vilket är ca 110 tvättar om året. I kommunen 
finns andra verksamheter som tvättar i samma skala som har en avloppsre-
ningslösning. Det finns möjlighet för NN att i närområdet tvätta sitt bolags 
fordon på tvättanläggning.   
 
Enligt Vaggeryds kommuns riktlinjer för fordonstvätt antagen av Miljö- och 
byggnämnden bör små anläggningar, (tvättar mindre än 1250 fordon per år) 
uppfylla kravet på klass 1 avskiljare senast 31 december 2018. Det är även 
enligt miljöbalken stadgat att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas 
om hand om på något annat sätt. I detta fall finns ingen avloppslösning, 
tvättvattnet infiltrerar ner i marken.  
 
Om fordon i buss & taxiverksamheten ska tvättas på fastigheten måste en 
fordonstvättsanläggning där avloppsvattnet renas anordnas.  
 
Kommunicering 
Miljö- och byggförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut, daterat 
2017-05-02, som tillställts NN, Slätteryds buss och taxi, för kännedom och 
möjlighet till yttrande.  
 
Vid telefonsamtal 2017-05-04 påtalade NN svårigheten att åka till tvättan-
läggning p.g.a. bestämmelser om körtider.  

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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Detaljplan för del av Södra Park 1:2 – ändring genom 
tillägg, Jonstorps udde, Vaggeryds kommun 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att ta upprättat granskningsutlåtande som 
sitt eget och anta detaljplanen. 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar att detaljplanen inte kan anses innebära 
en betydande miljöpåverkan. 
 
Malin Gustavsson (L) och Ulla-Carin Djerf (MP) reserverar sig mot beslu-
tet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Frågan om att utöka gällande planbestämmelser med bostadsanvändning har 
blivit aktuell. 
 
Vaggeryds kommun har - av landstinget - förvärvat en del av befintlig 
byggnad och tomt. Gällande detaljplan anger allmänt ändamål. Detta tillägg 
ska utöver allmänt ändamål medge bostadsanvändning. Tillägget avser end-
ast den kommunägda delen av fastigheten.  
 
Ärendets tidigare handläggning 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2015-10-27 § 189 att upprätta detaljplan 
för del av Södra Park 1:2 – ändring genom tillägg, Jonstorps udde och 
skicka ut den på samråd. 
 
Detaljplanen var ute på samråd 2015-12-21 t.o.m. 2016-01-25. Inkomna 
synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse. 
 
Miljö- och byggnämnden tog del av inkomna synpunkter 2016-01-26 § 10. 
 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2016-04-26 § 75 att bordlägga ärendet 
tills vidare. 
 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2016-05-31 § 37 att ta upprättad sam-
rådsredogörelse som sin egen, göra de ändringar som föreslås och därefter 
skicka ut detaljplanen för granskning. 
 
Detaljplanen var ute för granskning 2017-03-10 t.o.m. 2017-04-07. Inkomna 
synpunkter finns sammanställda i ett granskningsutlåtande. 
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Detaljplan för del av Stödstorp 2:1 m.fl. – utökning av 
Västra strand  
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att ta upprättad samrådsredogörelse som sin 
egen samt göra de kompletteringar som föreslås. Miljö och byggnämnden be-
slutar att ansvarig handläggare fortsätter arbetet med en granskningshandling 
och återkommer för beslut om att ställa ut detaljplanen för granskning.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Det finns få lediga tomter i Vaggeryd i nuläget. 
 
Norr om Slåttergatan finns enligt gällande detaljplan, laga kraft 2004-04-26, 
några få tomter. Söder om Slåttergatan finns enligt gällande detaljplan, fast-
ställd 1978-06-16, några tomter men gatulösningen behöver ses över. En 
revidering och utökning av gällande detaljplan är angeläget. 
 
Beredningen föreslår nämnden besluta att upprätta en ny detaljplan för del 
av Stödstorp 2:1 m.fl. – utökning av Västra strand och skicka ut den på sam-
råd. 
 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2016-09-28 § 154 att upprätta en ny 
detaljplan för del av Stödstorp 2:1 m.fl. – utökning av Västra strand och 
skicka ut den på samråd. 
 
Detaljplanen var ute på samråd 2017-03-23 t. o.m. 2017-04-21. Inkomna 
synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse. Ett samrådsmöte 
hölls på Fenix 2 tisdagen den 4: april 2017. 
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Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbo-
stadshus(A) inom fastigheten Mölnarp 1:12 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att lämna positivt förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus och garage inom avstyckning från fastigheten 
Mölnarp 1:12. 
 
Sökande 
NN och NN 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vaggeryds kommuns översiktsplan anger inga allmänna intressen. 
 
Linnesjön samt betesmarkerna vid Mölnarp omnämns i naturvårdsprogram-
met. 
 
Yttrande från berörd fastighetsägare, Kushult 1:10, föreligger utan erinran. 
 
Yttrande från berörd fastighetsägare, Starkeryd 1:33, har inkommit med syn-
punkter. Innan bygglov ges bör en geohydrologisk undersökning göras. 
 
Yttrande från Starkeryd 1:32 och har inte inkommit till dagens sammanträde.  
 
Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att lämna positivt för-
handsbesked för nybyggnad av två enbostadshus (A+B). 
 
Under förutsättning att skyddsavstånd till vattentäkter, vatten-drag samt 
berg och grundvatten blir tillräckligt bedömer miljö- och byggförvaltningen 
att avloppet kan lösas med enskild anläggning. Tillstånd för avloppsanlägg-
ning krävs. För att kunna avgöra vilken typ av avloppsanläggning som är 
lämplig krävs markundersökning. Miljöinspektör på miljö- och byggförvalt-
ningen kan kontaktas för diskussion kring avloppsanläggningen. 
 
Gemensam avloppsanläggning bör eftersträvas. 
 
Meddelas  
Kushult, Starkeryd 1:32 och Starkeryd 1:33. 
 
 
 
     Forts… 
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Giltighetstid  
Förhandsbeskedet upphör att gälla om bygglov inte söks inom två år från 
dagen för beslut.  
 
Avgifter 
Förhandsbesked:  
3 803:- 
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Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbo-
stadshus(B) inom fastigheten Mölnarp 1:12 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att lämna positivt förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus och garage inom avstyckning från fastigheten 
Mölnarp 1:12. 
 
Sökande 
NNl och NN 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vaggeryds kommuns översiktsplan anger inga allmänna intressen. 
 
Linnesjön samt betesmarkerna vid Mölnarp omnämns i naturvårdsprogram-
met. 
 
Yttrande från berörd fastighetsägare, Kushult 1:10, föreligger utan erinran. 
 
Yttrande från berörd fastighetsägare, Starkeryd 1:33, har inkommit med syn-
punkter. Innan bygglov ges bör en geohydrologisk undersökning göras. 
 
Yttrande från Starkeryd 1:32 och har inte inkommit till dagens sammanträde.  
 
Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att lämna positivt för-
handsbesked för nybyggnad av två enbostadshus (A+B). 
 
Under förutsättning att skyddsavstånd till vattentäkter, vatten-drag samt 
berg och grundvatten blir tillräckligt bedömer miljö- och byggförvaltningen 
att avloppet kan lösas med enskild anläggning. Tillstånd för avloppsanlägg-
ning krävs. För att kunna avgöra vilken typ av avloppsanläggning som är 
lämplig krävs markundersökning. Miljöinspektör på miljö- och byggförvalt-
ningen kan kontaktas för diskussion kring avloppsanläggningen. 
 
Gemensam avloppsanläggning bör eftersträvas. 
 
Meddelas  
Kushult, Starkeryd 1:32 och Starkeryd 1:33. 
 
 
 
     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 bygglov för nybyggnad av återvinnings-
central inom fastigheten Yggen 4 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov för nybyggnad av 
återvinningscentral på fastighet Yggen 4. 
 
Sökande 
Smålands Miljö AB, Box 498, 551 16 Jönköping 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sökt byggnation avser nybyggnad av återvinningscentral efter brand. 
 
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, Yggen 2, angående närhet till fastighetsgräns har 
inkommit, med synpunkter angående brandskyddet. Miljö och byggnämnden 
anser att detta kommer att redovisas i brandskyddsdokumentationen som ska 
inges innan startbesked kan utfärdas. 
 
Yttrande från berörd granne, Gärahov 2:1 angående ansökan, har inte in-
kommit till dagens sammanträde. 
 

Förutsättningar för beslut 
Ansökan inkom:   2017-04-24 
Situationsplan i skala 1:500 inkom:  2017-04-24 
Plan- och fasadritningar i skala 1:100 inkom:  2017-04-24 
Byggherre är:   Smålands Miljö AB 
 
Nedanstående föreskrifter ska följas 
 förslag till kontrollansvarig ska inges 
 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 kontrollplan ska inges före tekniskt samråd, nämnden ska 

fastställa kontrollplanen i startbeskedet  
 slutanmälan ska lämnas in på bifogad blankett 

Forts… 
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Giltighetstid 
Beviljat bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år 
och avslutats inom fem år från den dagen beslutet vann laga kraft. 
 
Bygglovet vinner laga kraft fyra veckor efter att beslutet kungjorts i Post- 
och Inrikes Tidningar.  
 
Delges:  
Yggen 2 
 
Meddelas:  
Gärahov 2:1 
 
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: 

  

37 492:-   
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Ansökan om bygglov för nybyggnad av flyttbara provi-
soriska skollokaler inom fastigheten Morarp 2:69 
 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov för nybyggnad av 
flyttbara skollokaler inom fastigheten Morarp 2:69. 
 
Miljö- och byggnämnden meddelar att tidsbegränsat bygglov inte kan med-
ges. 
 
Sökande 
Vaggeryds kommun, Fastighetsenheten, Box 43, 568 21 Skillingaryd 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt ansökan söks tidsbegränsat bygglov för provisoriska skollokaler, en-
ligt PBL 9:30 § 1, ska bygglov ges för en åtgärd som är planenlig. 
 
Sökt byggnation är planenlig. 
 
Sökt byggnation avser uppförande av flyttbara skollokaler. 
 
Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att bevilja bygglov. 
 
Anmäld kontrollansvarig är NN. 
 
Upplysning: 
Byggnader som innehåller undervisningsrum i skolor ska utformas så att 
uppkomst och spridning av störande ljud begränsas så att olägenheter för 
människors hälsa därmed kan undvikas, BBR 7:1. 
 
En kontrollpunkt i kontrollplan ska verifiera så att BBR 7:1 efterlevs.  
 
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 kontrollplan ska inges före tekniskt samråd, nämnden ska 

fastställa kontrollplanen i startbeskedet  
 brandskyddsbeskrivning ska inlämnas 

Forts… 
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 energiberäkning ska inlämnas 
 nybyggnadskarta 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 
Morarp 2:128, Morarp 2:76, Morarp 2:73, Morarp 2:19, Morarp 2:20 och 
Morarp 2:21 
 
Upplysningar avseende startbesked 
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits och beslut 
om startbesked lämnats.  
 
Enligt PBL 11 kap ska byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftning inte följs. 
 
Avgifter 
Bygglovavgift 
inkl underrättelse: 

Nybyggnadskarta: Utstakning,  
4 punkter: 

26 310:- 5 376:- 7 526:- 
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Budgetuppföljning per den 30 april 2017 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att fastställa budgetuppföljningen per den 
30 april 2017. Bilaga. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggförvaltningen har gjort budgetuppföljning för miljö- och 
byggnämnden, utfall per den 30 april 2017. 
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Miljö- och byggnämnden i Vaggeryds kommun ./. Olje-
shejkerna Johnsson AB angående olaga åtgärd på fas-
tigheten Skruven 8, Vaggeryds kommun 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna nedanstående förslag till be-
slut för kommunicering. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden har noterat att ombyggnadsåtgärder utförts i an-
slutning till bensinstation/automatstation på fastigheten Skruven 8 i Skil-
lingaryds samhälle. Bland annat har en ny cistern installerats. Åtgärden har 
företagits utan bygglov och startbesked.  

Enligt domslut 2017-05-12 i Svea Hovrätt – Mark- och miljööverdomstolen 
– konstateras att det krävs bygglov att anordna, inrätta eller uppföra en fast 
cistern enligt 6 kap. 1 § plan- och byggförordningen (PBF). Av Mark- och 
miljööverdomstolens domskäl framgår vidare ”Att ta bort en gammal cistern 
och ersätta den med en ny av samma storlek och volym får anses innebära 
att den nya cisternen anordnas, inrättas eller uppförs. Åtgärden medför där-
för krav på bygglov.” 

Enligt plan- och bygglagen (PBL) 10:3 får en åtgärd inte påbörjas innan 
byggnadsnämnden har gett ett startbesked, om åtgärden kräver bygglov. En-
ligt PBL 11:51 ska, om någon bryter mot en bestämmelse som denna, till-
synsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift). Enligt PBF 
9:12 är byggsanktionsavgiften 5 prisbasbelopp när det gäller en fast cistern. 
Prisbasbeloppet år 2017 är 44 800:-. 

Eftersom den olaga utförda åtgärden är planstridig kommer inte bygglov att 
kunna beviljas i efterhand.  
 
Förslag till beslut: 

– att med stöd av 11 kap 51 § PBL påföra Oljeshejkerna Johnsson AB, 
556069-0306 en byggsanktionsavgift för att trots förbuden i 10 kap 3 
§ PBL ha påbörjat en bygglovspliktig åtgärd utan startbesked 
 

– att med stöd av 9 kap 12 § PBF fastställa byggsanktionsavgiften till 
224 000:- 

 
 

Forts… 
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– att byggsanktionsavgift inte ska tas ut om det olaga rättas inom två 
månader efter att beslutet delgetts 
 
Upplysning: 
Vid fortsatt kommunicering kommer Vaggeryds kommun använda 
sig av förenklad delgivning. 
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Personalärende 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar om att gratifikation ska ordnas till för-
valtningspersonalen med anledning av den ökade arbetsbelastningen under 
våren 2017 då miljö- och byggchef saknats. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Frånvaron av miljö- och byggchef under våren 2017 har inneburit ökad ar-
betsbelastning samt större ansvar för alla anställda på förvaltningen under 
våren 2017.  
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Fråga från ledamot 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Bo Josefsson (S) frågar vad som gäller angående hantering och mellanlag-
ring av konstgräs utmed järnvägen mellan Skillingaryd och Vaggeryd.  
 
Förvaltningen informerar om att uppföljning av ärendet gällande mellanlag-
ring av konstgräs på fastigheten Fåglabäck 2:6 planeras. Frågan ställdes på 
miljö- och byggnämndens sammanträde 2017-03-28 § 73 och förvaltningen 
har på grund av rådande arbetsbelastning ännu inte hunnit göra någon upp-
följning. 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2017-05-30 § 119 2017/055M  31 

 

 

 

 

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 vad som gäller angående en sönderslagen bil som 
har lämnats vid infotavlan, södra infarten till Vaggeryd.   
 
Förvaltningen informerar om att ansvaret för att ta om hand övergivna for-
don bland annat beror på var fordonet har lämnats. När det gäller aktuellt 
fordon kontaktar miljö- och byggförvaltningen tekniska kontoret. 
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