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Plats och tid Sessionssalen, Kommunkontoret, Skillingaryd 
Tisdagen den  26 september 2017, kl 14.00 – 16.35 
 

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

 
Övriga närvarande 

 
Patrik Isaksson (KD), ej tjänstgörande ersättare 
Anna Jönsson, miljö- och byggchef 
Jenny Tibell, miljö- och hälsoskyddsinspektör 
Helen Svensson, miljöinspektör  
Dörte Schuldt, miljöinspektör 
Johan Karlsson, bygginspektör 
Thomas Andersson, bygginspektör  

Utses att justera Göran Lemke Paragrafer 164-181 
 
Underskrifter  

Sekreterare   
 
 

                     Anna Jönsson 
  

Ordförande  
  Johnny Wackt 
  

Justerande 
 
 

  Göran Lemke 
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Sammanträdesdatum 2017-09-26 Paragrafer 164-181 
 

Anslaget sätts upp 2017-10-09 Anslaget tas ner 2017-10-31 
 

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. Trekanten 8 – ST1 Sverige AB, ansökan om utdömande av vite 
6. Trekanten 8 – ST1 Sverige AB, föreläggande om redovisning av rapport 
om efterbehandling 
15. Blåsippan 2 – Gamla vårdcentralen – sanktionsavgift 

 
Tillkommande ärenden: 
21. Norra Hult 1:9 – Information 
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Meddelanden 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden har tagit del av informationen. 
     
Sammanfattning av ärendet 
1. Länsstyrelsens yttrande 2017-09-06: Yttrande över överklagan av Lst i 

Östergötlands län beslut, dnr 551-9848-2015, den 18 april 2017, tillstånd 
enligt miljöbalken, fastigheterna Mörkebo 1:2 och Pukarp 1:16 

2. Länsstyrelsens beslut 2017-09-07: Samråd enligt 12 kap. 6§ miljöbalken 
(1998:808) om förläggning av kabel mellan fastigheten Tofteryd 4:4 och 
Nytorp 
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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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Tillsynsplan år 2017 – uppföljning per augusti  
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av tillsyns-
plan 2017, per augusti 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 – augusti 2017 redovisas i tid i bi-
laga och kommenteras nedan.  

 
Återkommande tillsyn 
 Antal objekt som har: Antal objekt enligt 
 -inspekterats 

t.o.m. augusti 
-tillsynats totalt 
t.o.m. augusti 

tillsynsplan 2017 

Livsmedel 66 69 93 
Hälsoskydd 5 10 9 
Miljöfarlig 
verksamhet 

44 
 

59 varav 4 B- & 
17 C-anl. 

103 

Små avlopps-
anläggningar 

3 7 4 

Förorenad  
mark  

 5 st MIFO 1 
2 st MIFO 2 

 

 
I miljö- och byggnämndens tillsynsärenden ingår även administrativt arbete 
efter inspektioner. Det kan vara rapportskrivning, förelägganden och förbud 
som föranletts av inspektionen, samt granskning av redovisningar som in-
kommit till nämnden efter inspektionstillfället.  För en del av objekten som 
inspekterades under 2016 har därför tillsynsarbetet fortsatt under 2017. 
 
Livsmedelsverksamheter har kontrollerats enligt tillsynsplanen, dessutom 
har inspektioner genomförts på Elmia Wood. 
 
När det gäller hälsoskyddstillsyn har miljö- och byggnämnden deltagit i 
Miljösamverkan F`s tillsynsprojekt 2017 gällande bassängbad. Tillsyn av 
campingplatser har genomförts enligt det projekt som Miljösamverkan be-
drev 2016.  
 
     Forts… 
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Miljötillsynen har inriktats på förvaring och hantering av kemiska produkter 
och farligt avfall samt fordonstvättar. 
 

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 20 livsmedelsobjekt. 

      

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 12 
- ny skola/ förskola 6 
- miljöfarlig verksamhet 5 
- avloppsanläggning 24 
- värmepumpsanläggning 32 
- strandskyddsdispens 8 
- föroreningsskada/sanering 4 
- användning av bekämpningsmedel 5 
- kompostering/ renhållningsdispens 3 

 

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. 
 

Forts… 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2017-09-26 § 168 2016/610M 9 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

 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 inspektörer har introducerats och att tjänstgörande chef saknats 
under årets första fem månader. Ny miljö- och byggchef tillträdde i juni.  
      
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 årets första fem månader. Personal på förvalt-
ningen 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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Hok 2:170, Vida Energi AB – föreläggande om att vidta 
åtgärder mot damm och buller 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden förelägger Vida Energi AB med org.nr 556288-
4790 att: 

1. Vidta åtgärd 1, 2 och 3 som anges i bolagets ”Handlingsplan åtgär-
der damm och buller” daterad 2017-07-07. Åtgärderna 2 och 3 ska 
genomföras under 2017. Åtgärd 1 ska åtgärdas senast under semes-
terstoppet 2018.  

2. Redovisa resultatet från utförda uppföljande undersökningar senast 
2018-09-01. Om genomförda åtgärder inte uppnått sitt syfte ska en 
åtgärdsplan för ytterligare åtgärder redovisas. 

 
Beslutet fattas med stöd av 26 kap § 9 miljöbalken (MB) och med hänvisning 
till MB kap 26 § 19 samt kap 2 §§ 2 och 3. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Närboende till Vida Energi AB i Hok, nedan kallat bolaget, har under en 
längre tid störts av damm och buller från verksamheten. Bolaget har nu upp-
rättat en handlingsplan daterad 2017-07-07 som redogör för planerade åtgär-
der för att minska mängden damm respektive ljudnivå i omgivningen. Pla-
nerade åtgärder utgörs av  

1. Ersätta transporten av kutterspån från ladan till pelletstillverkningen 
med en skruv i stället för via fläktar. 

2. Installera ett textilfilter på utsug från produktionslokalen och från 
kylningen av pellets. Filtret placeras efter cyklonen. 

3. En motor till källa 5 (spåntransportfläkt) ska byggas in. 
 
Eftersom åtgärd 1 innebär ett relativt omfattande installationsarbete planerar 
bolaget att genomföra åtgärden under semesterstoppet 2018. Åtgärd 2 och 3 
kommer att genomföras under 2017. 
 
När beskrivna åtgärder genomförts räknar bolaget med att ljudnivån i omgiv-
ningen kommer att ligga under gällande riktvärden, vilket kommer att veri-
fieras med uppdaterade mätningar/beräkningar utförda av Tyréns. 
 
När det gäller damm, bedömer bolaget att installationen av textilfilter ger en 
väsentlig förbättring vilket sedan följs av ännu en betydande förbättring vid 
installation av den nya spåntransportören.   
      Forts… 
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Miljö- och byggnämnden anser det rimligt att åtgärd 1, installation av skruv-
matning  av kutterspån görs under bolagets ordinarie semesterstopp 2018.  
 
Beslutet expedieras till verksamhetsutövare och boende inom det område 
som enligt bullerutredningen daterad 2016-05-31 ligger över riktvärdet samt 
till klagande. 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2017-09-26 § 170 2017/414M 12 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Ta bort alla onödiga tillstånd – Yttrande angående 
medborgarförslag 
 
Kommunfullmäktiges ärendenummer: 2017/158 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden avger följande yttrande: 
 
Miljö- och byggnämnden anser att 3 § om djurhållning bör kvarstå (Lokala 
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Vaggeryds kom-
mun).  
 
Att det krävs tillstånd för viss djurhållning inom detaljplanerat område är för 
att förebygga och skydda människor från eventuella olägenheter. När till-
stånd krävs kan nämnden i förväg göra en bedömning av om djurhållningen 
kan komma att orsaka olägenhet. Finns sådana misstankar kan nämnden 
ställa krav och villkor eller avslå ansökan. 
 
Det finns även en strävan från miljö- och byggnämnden att i Vaggeryds 
kommun tillämpa liknande regler som grannkommunerna i denna fråga för 
att skapa en jämn och likvärdig tillsyn. 
 
Sammanfattning av ärendet 
2017-06-27 inkom remiss från kommunfullmäktige till miljö- och bygg-
nämnden angående ett medborgarförslag. 
 
Förslaget var att ta bort 3 § om djurhållning (Lokala föreskrifter för att 
skydda människors hälsa och miljön i Vaggeryds kommun). Detta då till-
ståndet enligt förslaget är dyrt och onödigt och man hänvisar även till att 
Göteborgs kommun inte har några krav på tillstånd. 
 
I Göteborgs kommun krävs sedan 2013 varken tillstånd eller anmälan för att 
ha vissa djur inom detaljplanerat område. 
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Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av 
stenbrygga inom fastigheten Bondstorp 3:55 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att medge strandskyddsdispens med stöd 
av miljöbalken 7 kap 18 b § för en pir inom Bondstorp 3:55, enligt bifogad 
karta daterad 2017-08-22.  
 
Särskilt skäl för att medge dispens är: 

- 7 kap. 18c § MB, punkt 1 och 3, att området redan är ianspråktaget i 
och med att det finns en brygga sedan tidigare och att området be-
hövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet 
och behovet kan inte tillgodoses utanför området.  

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

 
Dispensområdet avgränsas till de ytor som piren omfattar enligt kartbilaga 
daterad 2017-08-22.  
 
Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov samt lämna startbe-
sked för nybyggnad av båtbrygga inom fastigheten Bondstorp 3:55. 
 
Sökande 
Sörängens Samfällighetsförening, Bondstorp Sörängsliden 22, 562 91 Mån-
sarp 
 
Sammanfattning av ärendet 
2014-01-28 § 10, Dnr 2013/370B, medgavs strandskyddsdispens för två pirar 
samt en iläggningsplats för båtar inom Bondstorp 3:55. Ansökan avser flytt 
av den norra piren. Den nya placeringen är inom WB1-område (öppet vatten-
område där bryggor får byggas. Allemansrätten råder. Allmänheten får vistas 
på bryggorna). 
 
Granskningsyttrande kommunicerades 2017-08-14. 
Begärda handlingar inkom 2017-08-22. 
 
Yttrande angående strandskyddsdispens upprättas av bygginspektör. 
 
Upplysning: 
Anmälan om vattenverksamhet ska göras till länsstyrelsen. 
   Forts… 
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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.        
 
Meddelas 
Bondstorp 3:55. 
 
Avgifter 
Strandskyddsdispens: 
1 700:- 
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Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage inom 
fastigheten Haga 7 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att med stöd av PBL 9 kap 31 b §, medge 
liten avvikelse från gällande detaljplan, fastställd 1969-10-24 och bevilja 
bygglov för nybyggnad av garage inom fastigheten Haga 7. 
 
Sökande 
NN 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sökt byggnation strider mot gällande detaljplan fastställd 1969-10-24, ge-
nom att största tillåten byggyta överskrids (tillåten byggyta för uthus eller 
andra gårdsbyggnader får ej vara större än 40 m2 sammanlagt), samt högsta 
tillåtna byggnadshöjd överskrids (tillåten höjd 2,5 m, byggnationens höjd 
2,8 m).  
Byggnaden är placerad närmare fastighetsgräns än 4,5 m. 
  
Yttrande från berörda grannar, Haga 2 angående avvikelsen samt närhet till 
fastighetsgräns samt Haga 6, Liljedal 6 samt Götastrand 1:1 angående avvi-
kelsen har inkommit utan erinran. 
 
Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att bevilja bygglov. 
 
I Vaggeryds kommuns riktlinjer för krav på nybyggnadskarta, beslutat 2016-
11-30 § 195, krävs:  

 Nybyggnadskarta vid ny- eller tillbyggnad mellan 50 – 100m² eller 
om byggnaden ligger närmare än 1,5 m från gräns. 

 
Upplysning: 
Avgift för nybyggnadskarta är 3 942:-. 
 
Nedanstående föreskrifter ska följas 
 nybyggnadskarta med tillbyggnaderna inritade och måttsatta 
 ansökan om utstakning ska göras på bifogad blankett 
 teknisk beskrivning ska lämnas in 
 förslag till kontrollplan ska inges, 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.  
 
Meddelas 
Haga 2, Haga 6, Liljedal 6 samt Götastrand 1:1 
 
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: Utstakning, 
4 punkter:

4 806:- 3 942:- 2 509:- 
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Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbo-
stadshus inom fastigheten Tofteryds-Boarp 2:1 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att lämna positivt förhandsbesked för ny-
byggnad av enbostadshus och garage inom fastigheten Tofteryds-Boarp 2:1. 
 
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 
Sökt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus är placerat inom influ-
ensområde för Skillingaryds skjutfält. 
 
Yttrande från försvarsmakten föreligger med erinran. 
 
Vaggeryds kommuns översiktsplan anger inga allmänna intressen. 
 
Yttrande från berörda fastighetsägare, Tofteryds-Boarp 2:1 samt Tofteryds- 
Boarp 1:12 angående ansökan inhämtas av miljö- och byggnämnden. 
 
Enligt Länsstyrelsens beslut, 2014-06-09, ska beslut om förhandsbesked 
sändas till Länsstyrelsen, Länsstyrelsen ska därefter inom 3 veckor från 
mottagandet bestämma om Länsstyrelsen ska överpröva beslutet.  
 
Enligt Länsstyrelsens beslut, 2014-08-25, behövs en bullerutredning avse-
ende lågfrekvent buller tas fram. Detta ska ombesörjas av kommunen och 
ska utgöra underlag för kommunens prövning. 
 
Bullerutredning tas fram när yttrande från berörda fastighetsägare samt för-
svarsmakten inkommit till miljö- och byggnämnden. 
   
Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att lämna positivt 
förhandsbesked med motivering att bebyggelsen kommer att placeras längre 
från skjutfältsgränsen än nu befintlig bebyggelse. 
 
     Forts… 
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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. 
 
Meddelas  
Tofteryds-Boarp 2:1 samt Tofteryds-Boarp 1:12. 
 
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:- 
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Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage 
inom fastigheten Klevshult 1:52 - byggsanktionsavgift 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift på 3108 
kronor, för att påbörjat byggnadsarbeten utan startbesked. Kravet på avgift 
ställs till sökande av bygglovet tillika byggherren NN.  
 
Sökande 
NN 
 
Sammanfattning av ärendet 
2014-10-28 beviljades bygglov, 2014-10-28 § 180, för nybyggnad av ga-
rage med carport inom fastigheten Klevshult 1:52. 
 
2017-07-06 meddelade byggherren, NN, att plattan var gjuten och stom-
men påbörjad. Byggherren berättade att han först 2017-07-06 läst bygg-
lovet och upptäckte att startbesked krävdes för att få påbörja byggnat-
ionen. 
 
2017-07-07 besöktes fastigheten och ärendet diskuterades med byggher-
ren, bygginspektör meddelade att sanktionsavgift ska tas ut enligt gäl-
lande lagstiftning. 
 
Enligt plan- och bygglagen kap. 11 § 51 ska en sanktionsavgift tas ut om 
någon bryter mot bestämmelserna i plan- och bygglagen kap. 8-10. 
 
Enligt plan- och bygglagen kap 10. § 3 får en åtgärd inte påbörjas innan 
byggnadsnämnden har gett startabesked om åtgärden har krävt bygglov. 
 
Avgift: 
Byggsanktionsavgift, för att påbörjat nybyggnad av garage med skärmtak 
utan startbesked: 12 432 kr. Om byggsanktionsavgift beslutas kommer avgif-
ten ställas till NN. 
 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår nämnden att med stöd av plan- och 
bygglagen kap. 11 § 53a sätta ned byggsanktionsavgiften till en fjärdedel, 
3 108 kr. 
 
Enligt plan- och bygglagen kap. 11 § 53a får en byggsanktionsavgift i ett en-                         
    
                            Forts… 
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skilt fall sättas ned om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträ-
delse som har begåtts. Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel. 
 
Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt beaktas om överträdelsen 
inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra 
skäl kan anses vara av mindre allvarlig art.  
 
Sökande har beretts tillfälle att yttra sig men något yttrande har inte inkommit 
till dagens sammanträde. 
 
Miljö- och byggförvaltningen bedömer att överträdelsen inte skett uppsåtli-
gen. 
 
Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att besluta om att ta ut 
en sanktionsavgift på 3 108: -. 
 
Avgifter 
 Byggsanktionsavgift:     
 3 108:- 
     
Byggsanktionsavgift inbetalas till Vaggeryds kommun inom två månader 
från det att beslutet vunnit laga kraft. 
………………………………………………………………… 
Besvärshänvisning 
Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. 
 
Tala om vilket beslut ni överklagar. Ange också varför ni anser att beslutet 
är oriktigt och vilken ändring ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som 
ni anser stöder er uppfattning. 
 
Överklagandet skall lämnas in eller skickas till miljö- och byggnämnden, 
som har beslutat i ärendet. Adressen är: Miljö- och byggnämnden, Vagge-
ryds kommun, Box 43, 568 21 Skillingaryd. För att överklagandet skall 
kunna prövas måste handlingarna ha kommit in till miljö- och byggnämn-
den senast tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet. 
    
Har ert överklagande kommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vi-
dare till länsstyrelsen, om miljö- och byggnämnden inte själv ändrar beslu-
tet på det sätt ni har begärt. 
 
Underteckna skrivelsen och uppge namn, organisations-/personnummer, 
postadress och telefonnummer. 
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Installation av ventilationsanläggning i skollokal utan 
anmälan inom fastigheten Sörgården 1:4 – Gamla Sör-
gårdsskolan – byggsanktionsavgift 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar: 

– att med stöd av 11 kap 51 § PBL påföra Vaggeryds kommun, Fastig-
hetsenheten en byggsanktionsavgift för att trots förbuden i 10 kap 3 
§ PBL ha påbörjat en anmälningspliktig åtgärd utan startbesked 

– att med stöd av 9 kap 8 § PBF fastställa byggsanktionsavgiften till  
24 640:- 

– att byggsanktionsavgift inte ska tas ut om det olaga rättas inom två 
månader efter att beslutet delgetts 

 
Sökande 
Vaggeryds kommun, Fastighetsenheten, Box 43, 568 21 Skillingaryd 
 
Sammanfattning av ärendet 
2015-03-10 besökte miljö- och byggförvaltningen gamla Sörgårdsskolan, 
då konstaterades att de gamla ventilationsaggregaten hade avlägsnats från 
byggnaden. 
 
2017-05-16 besökte miljö- och byggförvaltningen Sörgården 1:4, gamla 
Sörgårdsskolan. 
Vid besöket uppdagades att tre stycken nya ventilationsaggregat hade in-
stallerats, ett för varje klassrum. 
 
Enligt plan- och byggförordning kap. 6 § 5 krävs det en anmälan för in-
stallation eller väsentlig ändring av ventilation i byggnader. 
 
Någon anmälan avseende installation eller väsentlig ändring av ventilat-
ion inom fastigheten Sörgården 1:4 har inte inkommit till miljö- och 
byggnämnden. 
 
Enligt plan- och bygglagen kap. 11 § 51 ska en byggsanktionsavgift tas 
ut om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. 

 
2017-06-19 inkom skrivelse från fastighetsenheten där det meddelades 
att aggregaten hade plockats ner och flyttades till skolor, där de gjorde 
mer nytta. 
 
     Forts… 
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2017-07-10 inkom skrivelse från fastighetsenheten där det meddelades att 
aggregaten hade plockats ner för att repareras, tre veckor senare var de på 
plats igen. 
 
Sökande har beretts tillfälle att yttra sig men något yttrande har inte inkom-
mit till dagens sammanträde. 
 
Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att med stöd av PBL 
11 kap 51 § ta ut sanktionsavgift för att ha monterat ny ventilation i skollo-
kal utan startbesked. 
 
Lagstiftning: 
Enligt plan- och byggförordningen 6 kap 5 § 4 pkt krävs det anmälan för 
installation eller väsentligt ändring av ventilation i byggnader. 
 
Enligt PBL 10 kap 3 § pkt 1 får en åtgärd inte påbörjas innan byggnads-
nämnden har gett ett startbesked, om åtgärden kräver anmälan. 
 
Enligt PBL 10 kap 4 § får ett byggnadsverk inte tas i bruk i de delar som 
omfattas av ett startbesked förrän byggnadsnämnden gett ett slutbesked. 
 
Enligt PBL 11 kap 51 § ska tillsynsmyndigheten ta ut en byggsanktionsavgift 
om någon bryter mot reglerna i 8-10 kap PBL. 
 
VÄS-boverkets allmänna råd om anmälan för åtgärder som inte är 
bygglovspliktiga: 
Exempel på åtgärder, utöver nyinstallation av anordning för ventilation, 
som normalt är anmälningspliktiga är följande: 
– Installation av ny styr- eller reglerutrustning för hela eller betydande 
delar av ett ventilationssystem. 
– Installation av reningsutrustning eller ändrade funktioner i ett 
ventilationssystem. 
– Installation eller byte av aggregat, fläkt, ventilationskanaler eller 
värmeväxlare som påverkar ventilationsflöden eller luftkvalitet. 
– Ändring av anordning för ventilation för att anpassa ventilationsflöden 
till ändrad användning av en byggnad, exempelvis till följd av byte av 
verksamhet, förändrad planlösning eller avsevärt ökat personantal.  
 
Sanktionsavgift: 
Sanktionsavgift för att ha installerat ny ventilation utan startbesked uppgår till 
24 640:-. 
      
     Forts… 
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Avgifter 
Byggsanktionsavgift: 
24 640:- 
 
Byggsanktionsavgift inbetalas till Vaggeryds kommun inom 
två månader från det att beslutet vunnit laga kraft. 
………………………………………………………………… 
Besvärshänvisning 
Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. 
 
Tala om vilket beslut ni överklagar. Ange också varför ni an-
ser att beslutet är oriktigt och vilken ändring ni vill ha. Bifoga 
handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning. 
 
Överklagandet skall lämnas in eller skickas till miljö- och 
byggnämnden, som har beslutat i ärendet. Adressen är: 
Miljö- och byggnämnden, Vaggeryds kommun, Box 43, 568 
21 Skillingaryd. För att överklagandet skall kunna prövas 
måste handlingarna ha kommit in till miljö- och byggnämn-
den senast tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet. 
 
Har ert överklagande kommit i rätt tid kommer handlingarna 
att skickas vidare till länsstyrelsen, om miljö- och byggnämn-
den inte själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt. 
     
Underteckna skrivelsen och uppge namn, organisations-/per-
sonnummer, postadress och telefonnummer. 
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Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbo-
stadshus inom fastigheten Skjutebo 1:4 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att lämna positivt förhandsbesked för ny-
byggnad av enbostadshus 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 plat-
sen. 
Vederydssjön omnämns i naturvårdsprogrammet. 
 
Granskningsyttrande kommunicerades 2017-09-05. Svar inkom 2017-09-21. 
 
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  
Skjutebo 1:4. 
 
Giltighetstid  
Förhandsbeskedet upphör att gälla om bygglov inte söks inom två år från 
dagen för beslut.  
       
Avgifter 
Förhandsbesked: 
3 803:- 
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Bygginspektör – tillsvidareanställning 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att ge förvaltningschefen delegation på att 
tillsvidare anställa en bygginspektör. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det har skett en markant ökning av ärenden som gäller plan- och bygglagen. 
Förvaltningen har inte haft möjlighet att prioritera tillsyn under en längre 
period. Vi ser ett stort behov av ytterligare en tjänst på byggsidan för att för-
valtningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag, klara av lagstadgade handlägg-
ningstider och för att handläggarna ska få en sund arbetsbelastning. 
Denna tjänst skulle ha tillsats redan i början av året, men så har inte skett ef-
tersom det inte funnits en förvaltningschef på heltid under första delen av 
2017. 
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Miljöinspektör – Utökning av tjänst under 6 månader 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att ge förvaltningschefen delegation på att 
anställa en miljöinspektör under 6 månader. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En fast anställd miljöinspektör har sagt upp sig. Eftersom vi har en visstids-
anställd inspektör, vars tid går ut vid årsskiftet, har vi erbjudit henne en fast 
tjänst. Hon har tackat ja till den. 
För att täcka upp miljöskyddet behöver vi förstärka med en tillfällig tjänst 
under 6 månader. Framtiden får utvisa om den kan förlängas framöver. 
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Plan för sammanträden år 2018 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att fastställa föreslagen plan för samman-
träden för år 2018, bilaga.  
 
Kallelse ska skickas ut till ledamöterna en vecka före sammanträdet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggförvaltningen har tagit fram förslag till plan för miljö- och 
byggnämndens sammanträden år 2018. 
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Delårsbokslut per augusti 2017 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar fastställa delårsbokslut och 
budgetuppföljning per augusti 2017, bilaga.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggförvaltningen har gjort delårsbokslut och budgetuppföljning 
för miljö- och byggnämnden, utfall per den 31 augusti 2017. 
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Norra Hult 1:9 – förhandsbesked för nybyggnad av en-
bostadshus – Information 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen informerar om Länsstyrelsens beslut om överprövning av 
miljö- och byggnämndens beslut, 2017-08-29 § 150, om positivt förhands-
besked för nybyggnad av enbostadshus inom fastigheten Norra Hult 1:9. 
 


	Första sidan 1
	Första sidan 2
	mb17164 Godkännande av dagordning
	mb17165 meddelande
	mb17166 delegat
	mb17167 Kurser och konferenser
	mb17168 Tillsynsplan-uppföljning
	mb17169 Hok 2-170- åtgärdsplan, buller och damm- Vida
	mb17170 Medborgarförslag
	mb17171 Bondstorp 3-55 -  strandskyddsdispens för nybyggnad av stenbrygga
	mb17172 Haga 7 - bygglov för nybyggnad av garage WEB
	mb17173 Tofteryds-Boarp 2-1 - förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus WEB
	mb17174 Klevshult 1-52 - sanktionsavgift WEB
	mb17175 Sörgården 1-4 - sanktionsavgift, installation av ventilationsanläggning i skollokal utan anmälan
	mb17176 Skjutebo 1-4 - förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus WEB
	mb17177 Bygginspektörtjänst - tillsvidareanställning
	mb17178 Miljöinspektör -tillsv.
	mb17179 Sammanträden 2018
	mb17180 delår aug
	mb17181 Norra Hult 1-9 - Information

