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Plats och tid Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd 
Tisdagen den 27 februari 2018, kl 14.00 – 16.50 
 

Beslutande Johnny Wackt (KD), ordförande 
Anna Karin Slunge (S), vice ordförande, § 28-40, 42-49 
Peter Sjöberg (M) 
Magnus Dauhn (S) 
Roland Svensson (S) 
Ingvar Larsson (SD) 
Göran Lemke (C) 
Malin Gustavsson (L) 
Ann-Christin Holmgren (L), tjänstgörande ersättare för Ulla-Carin Djerf 
(MP) 

 
Övriga närvarande 

 
Bo Josefsson (S), ej tjänstgörande ersättare 
Seth Andersson (S), tjänstgörande ersättare för A K Slunge (S) § 41 
Anna Jönsson, miljö- och byggchef, § 45-48  
Matilda Mikaelsson Nilsson, miljöinspektör, § 35 
Angela Kylner, miljöinspektör   
Jenny Tibell, miljö- och hälsoskyddsinspektör 
Erica Kvarneving,  miljö- och hälsoskyddsinspektör, § 34  
Annie Gustafsson,  miljö- och hälsoskyddsinspektör, § 33 
Johan Karlsson, bygginspektör, § 36-41, 49  
Thomas Andersson, bygginspektör, § 42-44  
Åsa Berg, administratör 
 

Utses att justera Ann-Christin Holmgren  Paragrafer 28 – 49 
  
Underskrifter  

Sekreterare   
 
 

                     Anna Jönsson 
  

Ordförande  
  Johnny Wackt 
  

Justerande 
 
 

  Ann-Christin Holmgren 
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Godkännande av dagordning 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Dagordningen godkänns med följande ändringar: 
 
Strykning av ärenden:  
7. Öppen förskola Yxenhaga – föreläggande, vite 
10. Domherren 5, 6, 7, 8 – nybyggnad av bostadsmoduler 
15. Hok 2:161 – bygglov för nybyggnad av 4 st modul lägenheter 
18. Fåglabäck 2:10 – bygglov för skyltanordning 

Tillkommande ärenden: 
26. Gästgivaren 2 – bygglov för ändrad användning från bank till förskola 
27. Fåglabäck 2:1 – nybyggnad av fackverkstorn och två teknikbodar  
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Meddelanden 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden har tagit del av informationen. 
     
Sammanfattning av ärendet 
1. Länsstyrelsens beslut 2018-01-19: Undantag från gällande förbud mot 

körning i terräng med motorfordon på fastigheten Stoarp 1:35 
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Information om aktuella frågor 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden har tagit del av informationen. 
     
Sammanfattning av ärendet 
1. Detaljplan för Södra Park 1:2 m.fl. Götarps Hage  

 
2. Avslutade projekt Miljösamverkanf 

 
3. Redovisning av aktuella detljplaner 
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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 att inkomma med uppgifter om den orga-
nisatoriska ansvarsfördelningen inom miljöbalkens 
område för barn- och utbildningsnämndens verksam-
het 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden förelägger Vaggeryds kommun genom Barn- och 
utbildningsnämnden org.nr. 212000-0522, att senast tre månader från delgiv-
ning av beslutet inkomma med följande dokumentation:  
 

 En fastställd och dokumenterad fördelning över det organisatoriska 
ansvaret för de frågor som gäller för verksamheten enligt miljöbalken. 
 
Ansvarsfördelningen ska vara tydlig och gå att följa genom hela barn- 
och utbildningsnämndens organisation. Den som innehar ansvarsom-
rådet ska ha förutsättningar i form av kunskaper, befogenheter, tid och 
ekonomiska resurser att inom ansvarsområdet vidta åtgärder. 
 

Föreläggandet förenas med vite om 50 000 kr om det inte följs.  
 
Beslutet fattas med stöd av 26 kap. 9§, 14§ och 21§ Miljöbalken (MB) samt 
med hänvisning till 2 kap. 2§ MB samt 4 § förordningen (1998:901) om verk-
samhetsutövarens egenkontroll. 
 
Med stöd av 26 kap. 26 § MB gäller beslutet även om det överklagas. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Miljö- och byggnämnden förelade Barn- och utbildningsnämnden 2017-06-
27 att  inkomma med dokumentation om det organisatoriska ansvaret.  
 
Barn- och utbildningsnämnden inkom 2017-08-08 med en arbetsmiljöplan.  
 
Miljö- och byggnämnden bedömde att om arbetsmiljöplanen skulle anses fun-
gera som en organisatorisk ansvarsfördelning inom miljöbalkens område 
måste ett förtydligande göras så att alla parter var medvetna om detta och vad 
detta innebar.  
  
Miljö- och byggnämnden förelade Barn- och utbildningsnämnden 2017-08-
29 att, senast en månad från delgivning av beslutet, inkomma med dokumen-
terat ansvar för egenkontrollen. Inga uppgifter har inkommit till miljö- och 
byggnämnden varav ett nytt föreläggande med vite tas.  
 
     Forts… 
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Motivering 
Miljö- och byggnämnden (MBN) kan konstatera att Barn- och utbildnings-
nämnden (BUN) inte uppfyller det grundläggande kravet på en organisatorisk 
ansvarsfördelning inom miljöbalkens områden. Denna avsaknad ger följder i 
hela organisationen. 
 
BUN har under årens lopp vid upprepande tillfällen inte lämnat in anmäl-
ningar enligt miljöbalken eller inkommit med svar på förelägganden fattade 
av MBN.  
 
Vid inspektioner av BUNs verksamheter har MBN sett att det förekommer en 
okunskap om vilket ansvar som ligger på de olika funktionerna i verksamhet-
erna.  
 
Denna avsaknad av ansvarsfördelning har inneburit att BUNs åligganden 
inom miljöbalkens område har avstannat och i vissa fall inte blivit utförda. 
Med en tydlig organisatorisk ansvarsfördelning skulle dessa frågor istället för 
att avstannat flyttats över till en funktion inom BUN med befogenhet och re-
surser att åtgärda bristen.  
 
Den organisatoriska ansvarsfördelningen ska omfatta hela BUN verksamhets-
område från ledningen till övrig personal. Det ska vara väl känt hur långt ett 
ansvarsområde sträcker sig och vilken funktion i verksamheten som tar över 
ansvaret.  
 
Den som innehar ansvarsområdet ska ha förutsättningar i form av kunskaper, 
befogenheter, tid och ekonomiska resurser att inom ansvarsområdet vidta åt-
gärder. Finns inte förutsättningarna ska ansvaret lämnas över till en funktion 
inom organisationen som har förutsättningar. För att den organisatoriska an-
svarsfördelningen ska fungera måste det framgå vilken funktion, inom verk-
samheten, som ansvarar för att kontrollera att den fungerar och ger tänkt re-
sultat.  
 
Information   
Delegationsordningen och den organisatoriska ansvarsfördelningen ska 
överensstämma beträffande befogenheter. 
 
Miljö- och byggnämnden har för avsikt att följa upp att den organisatoriska 
ansvarsfördelningen har implementerats i hela verksamheten och fått tänkt 
resultat. Uppföljning kan ske genom tillsyn av egenkontrollen. Då detta va-
rit aktuellt under lång tid avser Miljö- och byggnämnden att om brister kon-
stateras förelägga mot vite. 
 
     Forts… 
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Lagstiftning 
I enlighet med Miljöbalken (MB) 26 kap 9 § får nämnden meddela föreläg-
ganden och förbud som bedöms nödvändiga för att gällande lagstiftning skall 
efterlevas. Enligt 26 kapitlet 21 § får tillsynsmyndigheten förelägga att till 
myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. 
 
Enligt MB 26 kap. 14 och 26 §§ får beslut om föreläggande förenas med vite 
och börja gälla omedelbart även om det överklagas.  
 
Enligt miljöbalkens (MB) allmänna hänsynsregler (2 kap 2 §) ska verksam-
hetsutövaren ha den kunskap som behövs med hänsyn till verksamheten och 
dess omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skador och 
olägenheter.  
 
Enligt 4 § egenkontrollförordningen (1998:901) ska det för varje verksam-
het finnas en fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska 
ansvaret för de frågor som gäller för verksamheten. 
 
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, Vaggeryds 
kommun, Box 43, 568 21 Skillingaryd. För att överklagandet skall kunna prö-
vas 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. 
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Föreläggande med vite om att inkomma med rutin för 
legionella samt underhållsplan gällande servicehuset 
på Hjortsjöns Camping 
  
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden förelägger Vaggeryds kommun genom kultur- och 
fritidsnämnden med org.nr. 212000-0522, att för verksamheten Hjortsjöns 
camping som bedrivs på Götastrand 1:1 senast 2018-03-31:  
 

 Inkomma med en rutin för legionella som ska tillse att ingen olägen-
het för människors hälsa uppstår. Rutinen ska omfatta ansvarsfördel-
ning, gränsvärden för tid och temperatur, åtgärder vid avvikelse samt 
verifiering. 

 Inkomma med en underhållsplan gällande servicehuset på Hjortsjöns 
camping. Av åtgärdsplanen ska det tydligt framgå vilka åtgärder som 
ska vidtas, när åtgärderna kommer påbörjas och vara genomförda 
samt hur åtgärderna ska verifieras. 
 

Föreläggandet förenas med vite om 25 000 kr om det inte följs. 
Om nämnden bedömer att det finns brister i åtgärdsplanen kan nämnden 
ställa ytterligare krav. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsutövare: Kultur- och fritidsnämnden 
Org.nr:  212000–0522 
Lokal:  Hjortsjöns Camping 
Adress:  Badplatsvägen, 567 32 Vaggeryd 
 
Miljö- och byggförvaltningen genomförde ett tillsynsbesök på Hjortsjöns 
camping 2017-08-16. Vid inspektionen noterades att campingens servicehus 
är mycket slitet och i behov av underhåll. Flera trasiga, slitna och repiga 
ytor fanns på toaletter, i duschutrymmen och i kök. Antalet toaletter var inte 
anpassat efter verksamhetens art och omfattning.  
Vid tillsynsbesöket saknade verksamheten en rutin för kontroll av legion-
ella. Kunskapen om legionella bedömdes bristfällig hos verksamhetsutöva-
ren. Miljö- och byggnämnden bedömde därför att ett föreläggande var nöd-
vändigt. 
 
Miljö- och byggnämnden förelade 2017-11-20 kultur- och fritidsnämnden 
att senast 2017-12-31 inkomma med rutin för legionella samt underhållsplan 
gällande servicehuset på Hjortsjöns camping. En skrivelse från kultur- och 
fritidsnämnden inkom 2018-01-30. 
     Forts… 
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Efter granskning av skrivelsen gör miljö- och byggnämnden bedömningen 
att den inte uppfyller kraven i föreläggandet. 
      
Motivering 
Miljö- och byggnämnden bedömer att ytorna i servicehuset på Hjortsjöns 
camping är så nötta och slitna att de inte går att hålla tillfredställande rena. 
På sina ställen saknas täta ytskikt.  
 
Slitna och repiga ytor utgör grogrund för bl.a. bakterier och går inte att ren-
göra på ett hygieniskt tillfredsställande sätt. Detta bedöms särskilt allvarligt 
i utrymmen som hygienutrymmen (ex. toaletter och omklädningsrum).  
 
Ytor ska vara täta, släta och lätta att rengöra för att inte riskera olägenhet för 
människors hälsa. Ytor slits med tiden av användning och rengöring. Även 
fogar slits och börjar med tiden ackumulera bl.a. smuts och biologiskt 
material, som med tiden kan medföra problem med ex. dålig lukt. 
 
Legionella är en bakterie som kan orsaka två typer av sjukdomar, legionär-
sjuka och Pontiacfeber. Bakterien förekommer naturligt i jord, sjöar och 
vattendrag. Den kan också finnas i distributionsnäten för vatten och i andra 
vattensystem. Som verksamhetsutövare är det viktigt att upprätta rutiner för 
regelbundna kontroller och åtgärder för att minimera risken för tillväxt av 
legionella.  
 
Då inkomna handlingar från kultur- och fritidsnämnden inte bedöms upp-
fylla kraven i föreläggandet gör miljö- och byggnämnden bedömningen att 
det är nödvändigt att gå vidare med ett föreläggande med vite. 
 
Lagstiftning 
I enlighet med Miljöbalken (MB) 26 kap 9 § får nämnden meddela föreläg-
ganden och förbud som bedöms nödvändiga för att gällande lagstiftning 
skall efterlevas. Enligt 26 kapitlet 21 § får tillsynsmyndigheten förelägga att 
till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsy-
nen. 
 
Enligt MB 26 kap. 14 och 26 §§ får beslut om föreläggande förenas med 
vite och börja gälla omedelbart även om det överklagas.  
 
Enligt miljöbalkens allmänna hänsynsregler (2 kap 2 och 3 §§) ska verk-
samhetsutövaren skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verk-
samheten och dess omfattning för att skydda människors hälsa och miljön 
mot skador och olägenheter. 
 
     Forts… 
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Verksamhetsutövaren är skyldig att vidta de skyddsåtgärder, begränsningar 
och försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka 
att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller 
miljön. 
 
Enligt 9 kap 3 § MB avses med olägenhet för människors hälsa en störning 
som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt 
och som inte är ringa eller helt tillfällig.  
 
Enligt MB 9 kap 9 § skall verksamhetsutövare bruka lokalerna på så sätt att 
olägenhet för människors hälsa inte uppkommer och vidtaga de åtgärder 
som skäligen kan krävas för att undanröja olägenhet för människors hälsa. 
      
Av MB 26 kap 19 § framgår att den som bedriver verksamhet som kan befa-
ras medföra olägenhet för människors hälsa eller påverka miljön fortlöpande 
skall planera och kontrollera verksamheten för att motverka och/eller före-
bygga sådana verkningar.  
 
Av MB 26 kap 22 § framgår att den som bedriver en verksamhet som kan 
befaras medföra en olägenhet för människors hälsa är skyldig att utföra såd-
ana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för 
tillsynen. 
  
Enligt 5 § egenkontrollförordningen (1998:901) ska verksamhetsutövaren 
för att förhindra olägenhet för människors hälsa och miljön ha rutiner för 
fortlöpande kontroller av utrustning m.m.  

Allmän information 
En verksamhetsutövare är skyldig att bedriva egenkontroll utan någon upp-
maning från myndigheterna. Egenkontroll kan beskrivas som verksamhets-
utövarens eget system för att förebygga eller åtgärda eventuell påverkan på 
hälsa och miljön.  
 
Det är viktigt att verksamhetsutövaren kontinuerligt kontrollerar underhåll 
och slitage av ytor för att förhindra olägenhet för människors hälsa. Genom 
att upprätta bl.a. en underhållsplan kan verksamhetsutövaren bedriva ett 
systematiskt egenkontrollsarbete och därmed snabbt uppmärksamma och 
åtgärda problem och brister.  
 
Rutin för legionella ska finnas oavsett om byggnaden behålls som den är, 
renoveras eller vid nybyggnation.  
 
 

                      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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Mikael Crafoord Handel & Service AB - Föreläggande 
om att installera reningsteknik för fordonstvätt med 
utökad rening 
 
Verksamhetsutövare:  Mikael Crafoord Handel & Service AB 
Organisationsnummer:  556789-8159 
Fastighetsbeteckning: Städet 2 
Verksamhetens adress/plats: Hokvägen 2 A 567 32 Vaggeryd 
  
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden i Vaggeryds kommun beslutar med stöd av miljö-
balken (SFS 1998:808) 26 kap. 9 §, 2 kap 3 & 7 §§ att förelägga Mikael 
Crafoord Handel & Service AB, organisationsnummer: 556789-8159, på 
fastigheten Städet 2 att: 
 
 Senast: 2019-12-31 installera reningsteknik till fordonstvätten med en 

reningsgrad motsvarande slam- och oljeavskiljare klass 1 enligt svensk 
standard SS-EN 858-1 samt 858-2, Avlopp-Separationssystem för lätta 
vätskor. 

 
 Senast: 2019-12-31 installera ytterligare rening efter slam- och oljeav-

skiljning.  
 
 Senast 2018-08-31 inkommit med en tidsplan till miljö- och byggnämn-

den som ska innehålla förslag på typ av oljeavskiljare, dimensionerings-
beräkning, ytterligare rening, var spillvattnet ska ledas efter oljeavskilja-
ren samt datum för genomförande.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden genomförde ett tillsynsbesök hos Mikael Crafoord 
Handel & Service AB den 2016-12-15. Vid inspektionen framgick det att 
verksamheten har en oljeavskiljare klass 2 utan efterföljande rening. Verk-
samhetsutövaren blev då informerad om Vaggeryds kommuns riktlinjer för 
fordonstvätt. Ett uppföljande besök gjordes 2017-05-31. Verksamhetsutöva-
ren blev då informerad om att ett beslut om fordonstvättens rening kommer 
att fattas av miljö- och byggnämnden.  
 
Verksamheten tvättar ca 3500 fordon per år. Enligt Vaggeryds kommuns 
riktlinjer för fordonstvätt så bör de tvättar som tvättar mer än 1250 bilar per 
år ha efterföljande rening efter oljeavskiljaren.  Efter oljeavskiljaren leds 
spillvattnet från verksamhetens fordonstvätt till dagvattennätet.  
      Forts… 
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Bedömning 
Beroende på mängd kan oljehaltigt avloppsvatten ha hög toxicitet och kan 
vid utsläpp skada djur och växtliv. Utsläpp av olja och metaller har också 
betydelse för de kommunala reningsverken eftersom de anrikas i slammet. 
Detta påverkar möjligheten att använda slammet på åkermark.  
 
Verksamheten tvättar över 1250 fordon per år. Mängden tvättade fordon per 
år medför större risker vilket kräver att ytterligare försiktighetsmått vidtas. 
Därför anser nämnden att det är rimligt att verksamhetsutövaren installerar 
ytterligare rening efter slam- och oljeavskiljning.  
 
Enligt 2 kap 3 § i miljöbalken ska bästa möjliga teknik användas i yrkes-
mässig verksamhet och enligt 2 kap 7 § i miljöbalken ska kravet om bästa 
möjliga teknik gälla i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppnå. 
För stora anläggningar bedömer vi att det är rimligt att kräva ytterligare re-
ning utöver slam- och oljeavskiljare. Spillvattnet från verksamhetens for-
donstvätt leds idag, efter oljeavskiljaren, till dagvattennätet. Enligt SS-EN 
858-2 får inte spillvatten från fordonstvätt ledas direkt till recipient efter 
oljeavskiljare utan ytterligare rening. Reningsmetoderna kan grovt delas in i 
kemisk rening, biologisk rening, oxidationsmetoder och övriga reningstek-
niker, t.ex. filtrering. Naturvårdsverkets branschfakta om fordonstvättar be-
skriver metoderna. 
 
Enligt Miljöbalken 26 kap 9 § får miljö- och byggnämnden i det enskilda 
fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att miljöbal-
ken dess föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd 
av balken ska följas.  
 
Information 
Tekniska kontoret ansvarar för kommunens spillvattennät. Tekniska kon-
toret är inte skyldigt att ta emot annat vatten som skiljer sig avsevärt från 
hushållspillvatten. Skulle verksamheten koppla på avloppet från fordons-
tvätten till det kommunala spillvattennätet bör en dialog föras med tekniska 
kontoret.  
 
Kommunicering 
Miljö- och byggförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut, daterat 
2018-01-08, som tillställts Mikael Crafoord Handel & Service AB, för kän-
nedom och möjlighet till yttrande. Yttrande inkom 2018-01-11 via mail. 
  
     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. 
Ärendets handläggare: 
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Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 7 st 
enbostadshus inom fastigheten Nåthult 1:7 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att lämna negativt förhandsbesked för ny-
byggnad av 7 st enbostadshus inom fastigheten Nåthult 1:7 då nybyggnad av 
7 st enbostadshus ska prövas med en detaljplan. 
 
Sökande 
NN 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vaggeryds kommuns översiktsplan anger inga allmänna intressen. 
 
I Vaggeryds kommuns översiktsplan s.54 står följande: 
”För att bevara biologisk mångfald och jordbruksmark anser Vaggeryds 
kommun att nya bostäder alltid i första hand bör lokaliseras på skogs-
mark och inte åkermark. 
 
Placering av tomterna är idag skogsmark och bedöms som lämpliga för 
nya bostäder. 
 
Vattentäkt och enskild avloppsanläggning bör kunna lösas inom egen fas-
tighet. 
 
I ansökan meddelas att gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp 
ska anläggas. 
 
Yttrande från berörda grannar Nåthult 1:16 och Ekhult 1:14 har inte in-
kommit till dagens sammanträde. 
 
Yttrande från berörda grannar, Nåthult 1:10, Nåthult 1:16 och Linneryd 
1:18 föreligger utan erinran dock med kommentar. 
 
I plan- och bygglagen kap. 4 § 1 pkt. 1 står följande: 
Kommunen ska med en detaljplan pröva ett mark- eller vattenområdes 
lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelse-
miljöns utformning för en ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs 
med hänsyn till omfattningen av bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyg-
gelsen 
                         
                                             Forts... 
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Miljö- och byggförvaltningen bedömer att en detaljplan behöver upprät-
tas för nybyggnad av 7 enbostadshus. 
 
Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att lämna negativt 
förhandsbesked då nybyggnad av 7 enbostadshus ska prövas med en de-
taljplan. 
 
Upplysningar: 
Avgift för avslag är framtagen enligt plan- och bygglovtaxa 2011, miljö- 
och byggnämndens beslut 2011-03-29 § 64. 
 
Avgiftsbeslutet kan överklagas i enlighet med förvaltningslagen 22-28 §. 
 
Avgifter 
Avgift: 
3 584:- 
 

Besvärshänvisning 
Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. 
 
Tala om vilket beslut ni överklagar. Ange också varför ni anser att beslutet 
är oriktigt och vilken ändring ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som 
ni anser stöder er uppfattning. 
      
Överklagandet skall lämnas in eller skickas till miljö- och byggnämnden, 
som har beslutat i ärendet. Adressen är: Miljö- och byggnämnden, Vagge-
ryds kommun, Box 43, 568 21 Skillingaryd. För att överklagandet skall 
kunna prövas måste handlingarna ha kommit in till miljö- och byggnämn-
den senast tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet. 
      
Har ert överklagande kommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vi-
dare till länsstyrelsen, om miljö- och byggnämnden inte själv ändrar beslu-
tet på det sätt ni har begärt. 
 
Underteckna skrivelsen och uppge namn, organisations-/personnummer, 
postadress och telefonnummer. 
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Ansökan om bygglov och strandsskyddsdispens för 
nybyggnad av garage inom fastigheten Skjutebo 1:35 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att: 

- bevilja bygglov för nybyggnad av garage inom fastigheten Skjutebo 
1:35 

- medge strandskyddsdispens med stöd av miljöbalken 7 kap 18 b § 
för nybyggnad av garagen inom fastigheten Skjutebo 1:35, särskilt 
skäl för att medge dispens enligt miljöbalken 7 kap 18 d § är att ga-
raget uppförs i närhet av befintliga enbostadshus. Länsväg 650 få an-
ses utgöra en barriär ner mot Vederydssjön vilket ger allmänheten 
fortsatt god tillgång till området ner mot sjön. 

- avgränsa tomtplatsen, enligt miljöbalken 7 kap 18 f § till byggnadsy-
tan som garaget upptar, se karta daterad 2018-01-26. 
 

Sökande 
NN 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vaggeryds kommuns översiktsplan anger området som riksintresse för 
kulturmiljövård (fornlämningsområde). Inom aktuellt område finns inga 
kända fornlämningar. 
 
Bygglov för enbostadshus inom fastigheten Skjutebo 1:35 beviljades 2018-
01-30. 
 
I ansökan om bygglov för enbostadshus ingick även garage. Garaget place-
ras väster om enbostadshuset och därmed inom strandskyddat område. 
 
Östra delen av Vederydssjön ingår i Vaggeryds kommuns LIS-plan, laga 
kraft 2015-10-27. 
 
Strandskyddsyttrande upprättas av bygginspektör. 
 
Miljö- och byggförvaltningen bedömer att särskilt skäl för att medge strand-
skyddsdispens föreligger och därmed kan även bygglov beviljas.  
 
 
                 

Forts… 
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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 
 reviderade plan- och fasadritningar i skala 1:100 
 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 
Skjutebo 1:10, Skjutebo 1:36, Skjutebo 1:37 och Skjutebo 1:4. 
 
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: 

Strandskyddispens:   

Ingår i beslut B 
§ 2018-051 

 1 700:-   
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Ansökan av tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av 
servicehus inom fastigheten Götastrand 1:1 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja tidsbegränsat bygglov för ny-
byggnad av servicehus t.o.m. 2023-02-28 inom fastigheten Götastrand 1:1. 
 
Sökande 
Vaggeryds Kommun, Fastighetsenheten, Box 43, 568 21 Skillingaryd  
 
Sammanfattning av ärendet 
Sökt byggnation strider mot gällande detaljplan, fastställd 1968-05-20 samt 
1959-02-23 genom att byggnaden placeras på mark som är avsedd som allmän 
plats, park eller plantering. 
 
Yttrande från berörda grannar Karpen 1, Karpen 3, Karpen 6, Götastrand 1:1, Löjan 1, 
Löjan 2, Löjan 5, Vitlingen 1, Vitlingen 2, Vitlingen 4, Vitlingen 5, Vitlingen 6, 
Vitlingen 7, Makrillen 1, Makrillen 2, Makrillen 3 och Makrillen 5, föreligger utan erin-
ran. 
 
Yttrande från berörda grannar, Karpen 4, Löjan 4, Makrillen 4 och Vitlingen 3 har inte 
inkommit till dagens sammanträde. 
 
Yttrande från berörd granna, Karpen 2, Karpen 5 och Löjan 3 föreligger utan erinran 
dock med kommentar. 
 
Upplysning från Löjan 3 är att det finns en bevattningsanläggning (ledning) nedgrävd 
inom området. 
 
Önskemål från Karpen 2 är att servicehuset får mjukstängande dörrar då det kommer 
vara en del ”spring” både tidigt som sent. 
 
Yttrande från Karpen 5 är att byggnaden ska placeras på ett sådant sätt att den endast 
minimalt skymmer utsikten ner mot sjön när man kommer på badplatsvägen. 
 
Miljö- och byggförvaltningen gör bedömningen att sökt placering inte kommer att 
skymma utsikten från badplatsvägen. 
 
I Vaggeryds kommuns översiktsplan anges området som vattenskyddsområden. 
 
                                                                                                                     Forts… 
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I Byggnämndens beslut 1989.170.339 meddelades att fritidsnämnden inte kunde 
räkna med att ytterligare stugor kommer att beviljas bygglov. 
 
Då byggnämnden ansåg att fler stugor inte skulle uppföras 1989 så bör en  
servicebyggnad som upptar 2-3 gånger så mycket yta även innefattas i det 
beslutet. 
 
Enligt gällande plan- och bygglag kap 9 § 31 b kan bygglov medges om 
avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte. 
 
Att en byggnad placeras på mark som anges som allmän plats, park 
eller plantering kan inte ses som en liten avvikelse eller förenlig med 
detaljplanens syfte. 
 
Miljö- och byggförvaltningen anser att positivt förhandsbesked inte kan ges. 
Miljö- och byggförvaltningen anser att en ändring av detaljplanen bör 
behandlas innan förhandsbesked/bygglov kan medges. 
 
Vid möte med kultur- och fritidsnämndens beredning 2017-11-29 meddelades att det 
befintliga servicehuset kommer att rivas när det nya står på plats. 
                                                                                                                      
Kultur- och fritidsnämnden har meddelat att ansökan ska kompletteras med en liten 
byggnad för latrintömning samt en mindre asfalterad yta i anslutning till byggnaden. 
 
2018-02-02 inkom reviderad bygglovsansökan, 2018-02-13 inkom ansökan om tidsbe-
gränsat bygglov. 
                                                                                                       
Miljö- och byggförvaltningen anser att tidsbegränsat bygglov bör kunna lämnas i maxi-
malt 5 år och ska därefter avlägsnas om inte ny detaljplan vunnit laga kraft. 
 
Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att bevilja tidsbegränsat bygglov 
t.o.m. 2023-02-28. 
 
Upplysning 
Tidsbegränsat bygglov kan beviljas som längst t.o.m. 2028-03-31. 
 
 
 
 
 
                                                                                                   Forts… 
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Giltighetstid  
Bygglovet upphör att gälla 2023-02-28. Bygglovet vinner laga kraft fyra 
veckor efter att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.  
 

Meddelas 
Karpen 1, 3, 4, 5, 6, Löjan 1, 2, 3, 5, Makrillen 1-5, Vitlingen 1-7 och Gö-
tastrand 1:1. 
 

Meddelas 
Karpen 2, Karpen 5 och Löjan 3. 
 
Avgifter 
Bygglovsavgift 
inkl underrättelse: 

   
 

 

6 282:-     
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Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av 
komplementbyggnad inom fastigheten Skogshyltan 
1:11 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att: 

- Medge strandskyddsdispens med stöd av miljöbalken 7 kap 18 b § 
för nybyggnad av friggebod inom fastigheten Skogshyltan 1:2, sär-
skilt skäl för att medge dispens enligt miljöbalken 7 kap 18 c § 2 pkt 
är att området öster om befintligt fritidshus är väl avskilt från områ-
det närmast strandlinjen. 

- Avgränsa tomtplatsen, enligt miljöbalken 7 kap 18 f § i fastighets-
gräns, efter fastighetsreglering, enligt kartbilaga som är daterad 
2018-01-24. Det ska vara fri passage och tillgänglighet för allmän-
heten utanför fastighetsgränsen. 

 
Sökande 
NN 
 
Sammanfattning av ärendet 
2018-01-15 beslutade Länsstyrelsen att upphäva Miljö- och byggnämndens 
beslut 2017-10-31 § 190 om att medge strandskyddsdispens för uppförande 
av komplementbyggnad. 
 
Länsstyrelsens bedömning för sitt upphävande är följande: 
”Länsstyrelsen bedömer att området för den planerade komplementbyggna-
den som ligger utanför fastigheten Skogshyltan 1:11 inte är ianspråktaget 
för bostadsändamål eller på annat sätt ianspråktaget så att området saknar 
betydelse för strandskyddets syften. Uppförande av komplementbyggnad 
skulle därför enligt Länsstyrelsens uppfattning innebära ett ianspråktagande 
av mark där allmänheten kan färdas fritt. Särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c § 
p. 1 MB kan således inte föreligga. Att sökt komplementbyggnad avses att 
uppföras i anslutning till befintligt fritidshus medför ingen annan bedöm-
ning.” 
 
”Sökt plats för komplementbyggnad ligger för närvarande inte inom ett om-
råde som är utpekat som LIS-område i Vaggeryds kommuns översiktsplan. 
Särskilda skäl kan således inte anses föreligga i aktuellt ärende.” 
 
2018-01-24 inkom ny ansökan om strandskyddsdispens med placering av frig-
geboden öster om befintligt fritidshus istället för norr om friggeboden. 
      Forts… 
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Miljö- och byggförvaltningen gör bedömning att med stöd av Miljöbalken kap. 
7 § 18 c pkt. 2 medge strandskyddsdispens då befintlig bebyggelse gör att om-
rådet öster om fritidshuset är väl avskilt från området närmast strandlinjen. 
 
Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att medge strand-
skyddsdispens för uppförande av en komplementbyggnad. 
 
Meddelas 
Skogshyltan 1:2. 
 
Avgifter 
Strandskyddsdispens: 
1 700:- 
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Upphävande av tidsbegränsat bygglov för skyltanord-
ning inom fastigheten Stödstorp 2:1 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att upphäva beslut BS § 2018-043, 2018-
01-31, bygglov och startbesked för skyltanordning inom fastigheten Stöds-
torp 2:1, då bygglov och startbesked för skyltanordning inte får ges utanför 
detaljplanelagt område. 
 
Sökande 
Byggnads AB Axel Andersson & Son, Box 15, 57621 Sävsjö 
 
Sammanfattning av ärendet 
2018-01-11 inkom en ansökan om tidsbegränsat bygglov.  
 
2018-01-31 beviljades tidsbegränsat bygglov. 
 
2018-02-09 meddelade trafikverket att miljö- och byggnämnden inte får be-
sluta om bygglov för skyltar utanför detaljplan.  
 
Skyltar utanför detaljplan regleras av väglagen § 46 och tillstånd ska sökas 
hos Länsstyrelsen.  
 
Meddelas 
Trafikverket  
 
Upplysning: 
Faktura makuleras, har fakturan betalats kommer avgiften återbetalas. 
Tillstånd ska sökas hos Länsstyrelsen. 
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Ansökan om bygglov för ändring av enbostadshus 
inom fastigheten Pålskog 1:11 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov samt lämna startbe-
sked för ändring av enbostadshus inom fastigheten Pålskog 1:11. 
 
Sökande 
NN och NN 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sökta åtgärder avser mindre tillbyggnad av sommarhus med burspråk ca 8,5 
kvm samt ändring av planlösning, inkl. avlopp, vatten, våtutrymmen och 
kök. 
  
Del av vardagsrummet på bottenplan kommer att göras om till sovrum vid 
senare behov. 
 
Huset är byggt 1920 och de senaste 45 åren använts som sommarhus och nu 
skall det göras om till året-runt-boende. Enligt ansökan kommer timmer-
stommen att vara intakt.  
 
I Vaggeryds kommuns översiktsplan anges området som kulturmiljö av riks-
intresse. 
 
Enligt ängs- o hagmarksinvetering är Pålskog ett värdefullt naturområde.  
 
I områdesbestämmelse för Pålskogs by står följande:  
”Kommunens målsättning i översiktsplanen är att verka för kulturland-
skapet, kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer och byggnader bevaras 
och vårdas för framtiden”.  

 
Enligt Plan- och bygglagen kap. 8 § 1 pkt. 2: 
En byggnad ska ha en god form-, färg och materialverkan. 
 
Miljö- och byggförvaltning anser att en god formverkan inte uppnås med 3 
tillbyggnader med tre olika tak former.  
 
 
 
 
     Forts.. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-02-27 § 41  2017/424B 29 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Miljö- och byggnämndens beredning förslår att ändra takformen på bursprå-
ket (från valmat till sadeltak med tegeltakpannor) för att det ska passa in i 
området. 
      
Granskningsyttrande med begäran om kompletteringar kommunicerades 
2018-02-06. 
 
Begärda kompletteringar inkom 2018-02-20. 
 
Anna Karin Slunge (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen. Seth An-
dersson (S) ersätter. 
 
Förutsättningar för beslut 
Ansökan inkom:  2017-11-30 
Situationsplan inkom:   2017-11-30 
Plan- och fasadritningar inkom: 2018-02-20 
Kontrollplan upprättades:  2018-02-26 
Byggherre är:  NN och NN  
 
Följande handlingar ska inlämnas till miljö- och byggnämnden 
som underlag för slutbesked 
 uppfylld kontrollplan  

 
Giltighetstid  
Beviljat bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år 
och avslutats inom fem år från den dagen beslutet vann laga kraft. 
  
Bygglovet vinner laga kraft fyra veckor efter att beslutet kungjorts i Post- 
och Inrikes Tidningar 
 
Meddelas: 
Pålskog 1:3, Pålskog 1:4, Pålskog 1:6 samt Pålskog 1:14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Forts.. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-02-27 § 41  2017/424B 30 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

 
Startbesked och slutbesked enligt PBL 10 kap 3 och 4 §§ 
Det aktuella byggprojektet har bedömts vara av ett sådant slag att 
tekniskt samråd inte behöver hållas och att kontrollansvarig inte behöver 
utses. Arbetena får påbörjas, men bygglovet vinner laga kraft fyra veckor 
efter att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. 
 
Åtgärden får tas i bruk före slutbesked utfärdats. Slutbesked skrivs ut när 
samtliga handlingar insänts till miljö- och byggnämnden. 
 
Enligt PBL 11 kap ska byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftning inte följs. 
 
Avgifter 
Bygglovavgift 
inkl underrättelse: 

2 842: - 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-02-27 § 42 2018/005B  31 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbo-
stadshus inom fastigheten Gärahov 1:1 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att lämna positivt förhandsbesked för ny-
byggnad av enbostadshus inom fastigheten Gärahov 1:1. 
 
Sökande 
Sveaskog Förvaltnings AB, Arabygatan 11, 352 46 Växjö 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vaggeryds kommuns översiktsplan anger inga allmänna intressen. 
 
I Vaggeryds kommuns översiktsplan s.54 står följande: 
”För att bevara biologisk mångfald och jordbruksmark anser Vaggeryds 
kommun att nya bostäder alltid i första hand bör lokaliseras på skogsmark 
och inte åkermark. 
 
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 berörda grannar Gärahov 1:47 samt Gärahov 1:74 inhämtas av 
miljö- byggförvaltningen. 
 
Yttrande från Gärahov 1:47 har inkommit utan erinran men med kommen-
tar. 
 
Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att lämna positivt för-
handsbesked. 
 
Meddelas  
Gärahov 1:47 samt Gärahov 1:74. 
 
 
 
 
      

Forts… 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-02-27 § 42 2018/005B  32 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Giltighetstid  
Förhandsbeskedet upphör att gälla om bygglov inte söks inom två år från da-
gen för beslut.  
 
Avgifter 
Förhandsbesked: 
3 862:- 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-02-27 § 43 2017/439B 33 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Ansökan om bygglov för ombyggnad av vinden, till-
byggnad av enbostadshus med två kupor. Nybyggnad 
av garage samt till- och ombyggnad av uteplats inom 
fastigheten Smedjan 6 
 
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, och bevilja bygglov samt startbe-
sked för nybyggnad av garage inom fastigheten Smedjan 6. 

- bevilja bygglov samt startbesked för ombyggnad av vinden, tillbygg-
nad av enbostadshus med två kupor inom fastigheten Smedjan 6. 

 
Sökande 
NN 
 
Sammanfattning av ärendet 
Gällande detaljplan fastställd, 1965-06-15, anger bostadsändamål. I planen 
anges att huvudbyggnad får uppföras med 150m² samt fristående komple-
mentbyggnad får uppföras med 40m², således är total byggrätt 190m². 
 
Sökt byggnation av komplementbyggnad (garage) upptar en yta om 56m², 
vilket strider mot gällande detaljplan genom att byggrätten överskrids med 
16m² samt att prickmark (mark som inte får bebyggas) bebyggs samt place-
ras närmare fastighetsgräns än 4,5meter mot Smedjan 5. 
 
En åtgärd får vidtas närmare gräns än 4,5 meter, om de grannar som berörs 
medger det. 
 
Enligt samråd med miljö- och byggnämndens beredning 2016-11-01 anges 
att om garaget placeras minst 6,0 meter från gatan och grannar medger avvi-
kelsen från detaljplan så kan miljö och byggnämnden medge liten avvikelse. 
 
Sökt placering bedöms vara minst 6,0 meter från gatan. 
 
Yttrande från berörda grannar Smedjan 7 samt Götastrand 1:1 angående av-
vikelsen, samt från Smedjan 5 angående avvikelsen  har inkommit utan erin-
ran.  
 
 
 
     Forts… 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-02-27 § 43 2017/439B 34 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

 
Förutsättningar för beslut: 
Ansökan inkom:   2017-12-18 
Situationsplan inkom:   2017-12-18 
Plan- och fasadritningar    
i skala 1:100 inkom:   2017-12-18 
Planritning entréplan i skala 1:100 inkom: 2018-02-16 
Nybyggnadskarta i skala 1:500 inkom:  2018-02-20 
Kontrollplan garage, upprättad:  2018-02-27 
Kontrollplan tillbyggnad upprättad:  2018-02-27 
 
Övriga upplysningar: 

 ansökan om utstakning ska göras 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.  
 
Följande handlingar ska inlämnas till miljö- och byggnämnden 
som underlag för slutbesked senast vid slutsamråd: 

 daterad och undertecknade kontrollplaner med eventuella intyg 
      
Slutbesked: 
Garaget får inte tas i bruk före slutbesked utfärdats. Enbostadshuset får tas i 
bruk innan slutbesked utfärdats. Slutbesked skrivs ut när samtliga hand-
lingar insänts till miljö- och byggnämnden. 
Enligt PBL 11 kap ska byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftning inte följs. 
 
Meddelas 
Smedjan 7, Smedjan 5 samt Götastrand 1:1. 
 
Enligt PBL 11 kap ska byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftning inte följs. 
                                      
Avgifter 
Bygglovavgift Nybyggnadskarta: Utstakning         
inkl underrättelse:   4 punkter: 

7 830:-         3 942:-                    2 509:-    

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-02-27 § 44  2018/038B 35 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus 
inom fastigheten Tor 2, 9, 10 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov för nybyggnad av två-
flerbostadshus, (35 + 45 lägenheter), kvarterslokal, cykelförråd och miljöhus 
inom fastigheterna Tor 2,9,10. 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar att tillgängliga och användbara bostads-
komplement (förvaringsutrymme) bör finnas inom 25 meters gångavstånd 
från entré och ska lösas av byggherren. 
 
Sökande:  
Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB, Att: NN, Box 172, 567 24 Vaggeryd 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sökt byggnation (1 av 4 garage med lägenhetsförråd samt sophus) placeras när-
mare fastighetsgräns än 4,5 meter.  
En åtgärd får vidtas närmare gräns än 4,5 meter, om de grannar som berörs 
medger det. 
 
Yttrande från berörd granne, Götastrand 1:1 angående närhet till fastighets-
gräns, inhämtas av miljö-och byggnämnden. 
 
Enligt BBR 3:23, förvaringsutrymme bör finnas inom 25 meters gångavstånd 
från entré.  
Regler om tillgängliga och användbara bostadskomplement finns i avsnitt BBR 
3:148. 
 
När det gäller bör i det allmänna rådet har boverket förtydligat det: 
”Lag, förordning och föreskrifter är bindande regler. Allmänna råd är inte bin-
dande. Ett allmänt råd anger hur någon kan eller bör göra för att uppfylla den 
tvingande regeln som det allmänna rådet är kopplat till. 
 
Byggherren måste inte följa allmänna råd. Men om byggherren gör som det 
står i det allmänna rådet får det anses ha uppfyllt den bindande regel som rådet 
hör till. Om byggherren gör på annat sätt ska denne kunna visa att den bindande 
regeln ändå uppfylls. Det är alltså byggherren som ska bevisa för byggnads-
nämnden att den bindande regeln ändå uppfylls.” 
 
                           Forts… 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-02-27 § 44  2018/038B 36 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Enligt sammanträdesprotokoll 2017-03-28 §60 kan man bland annat läsa föl-
jande information: 
 
Föroreningar har lämnats kvar i anslutning till de områden som sanerats. Ef-
tersom det bedrivits industriverksamhet under lång tid och det brunnit på fas-
tigheterna kan det dessutom förekomma föroreningar på andra ställen än där 
det undersökts och där det sanerats.  
 
Inför åtgärder som riskerar att sprida föroreningar eller som gör att förorenings-
situationen förvärras ska verksamhetsutövaren upplysa miljö- och byggnämn-
den för en avstämning hur föroreningarna ska hanteras i enlighet med 10 ka-
pitlet 11 § miljöbalken. 
 
Om nya föroreningar påträffas ska miljö- och byggnämnden genast underrättas 
i enlighet med 10 kapitlet 11 § miljöbalken.  
               
Miljö- och byggnämnden kommer att ta ut avgift för handläggning av anmälan 
om efterbehandling. Faktura skickas separat.  
 
Förutsättningar för beslut 
Ansökan inkom:   2018-01-31 
Plan- och fasadritningar i skala 1:100 inkom:  2018-01-31 
Situationsplan i skala 1:500  2018-01-31 
   
Nedanstående föreskrifter ska följas 
 Anmälan om 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 har inlämnats 
 förslag till utvändig färgsättning ska inges 
 förslag till kontrollplan ska inges före tekniskt samråd, nämnden ska 

fastställa kontrollplanen i startbeskedet 
 ansökan om utstakning ska göras på bifogad blankett  
 brandskyddsdokumentation ska upprättas och inges senast till det tek-

niska samrådet  
 slutanmälan ska lämnas in på bifogad blankett 
 
 
 
 

 Forts… 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-02-27 § 44  2018/038B 37 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

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 
Tor 1, Tor 4, Tor 5, Tor 6, Tor 7, Tor 11, Mariedal 6, Valhalla 6, Valhalla 8, 
Valhalla 16, Utsikten 11, Utsikten 12, Utsikten 13 samt Götastrand 1:1. 
 
Startbesked och slutbesked enligt PBL 10 kap 3 och 4 §§ 
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits och beslut 
om startbesked lämnats.  
Redovisning av byggnadens specifika energianvändning ska inlämnas till 
miljö- och byggnämnden innan startbesked kan lämnas. 
 
Enligt PBL 11 kap ska byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftning inte följs. 
 
Avgifter 
Bygglovavgift Nybyggnadskarta: Utstakning         
inkl underrättelse:   36 punkter: 

198 502:-         9 100:-                    12 012:-    

 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-02-27 § 45 2018/056M 38 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Miljöredovisning 2017 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
- Miljörapportering Miljöprogram 2017, daterad 2018-02-27, godkänns, 

och överlämnas till kommunstyrelsen. Bilaga. 
- Rapporteringen ska användas som underlag när tillsyns- och verksam-

hetsplaneringen för 2019 arbetas fram. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Alla nämnder och bolagsstyrelser ska följa upp och rapportera 2017 års mil-
jöarbete. Det styrande dokumentet som följs upp är Miljöprogrammet som 
antogs av kommunfullmäktige 2014-09-29, § 84.  
 
Nämnderna och bolagens material kommer att ställas samman i en Miljöre-
dovisning som behandlas av kommunfullmäktige. 
 
I ärendets beredning har Anna Jönsson, Dörte Schuldt, Matilda Mikaelsson 
Nilsson, Johan Karlsson, Annie Gustafsson, Lina Larsson och Åsa Berg 
deltagit.  
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-02-27 § 46 2016/078M 39 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Verksamhetsberättelse och bokslut år 2017 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2017 godkänns och överlämnas till 
kommunfullmäktige, bilaga. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2017 har upprättats för miljö- och 
byggnämnden. 
 
Miljö- och byggnämndens verksamhet redovisar ett överskott på 980 tkr.  
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-02-27 § 47  40 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Brev från VSBO 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden svarar enligt beredningens förslag. 
 
Beskrivning av ärendet 
Den 17 januari skickade VSBO ett mail till miljö- och byggnämnden. 
 
” Alla sanningar finns väl på skillngaryd.nu? 
Läste att någon byggt om vårdlokal till bostäder utan bygglov och andra till-
stånd. 
Nämnden halverade sanktionsavgiften. 
När vi byggde om Venus för apoteket fick vi en sanktionsavgift för att 
branddoken bara kommit in på mail och inte som underskrivet original. 
Men den avgiften ville nämnden inte halvera trots att det fanns på förslag 
från tjänstemännen. 
Jag skulle vilja att nämnden motiverar varför vi inte behandlas lika. För oss 
var det lagparagraferna som gällde, man hade rätt att ta ut avgiften. 
Det är väl samma lag för alla, eller?” 
 
Beredningens svar till VSBO:  

Det rådde delade meningar om beslutet i nämnden, ordförandes förslag var 

att halvera avgiften för Vsbo. Båda ärendena ledde till omröstning. 

 

 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-02-27 § 48 2018/006M 41 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Delegationsordning år 2018 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att fastställa delegationsordning år 2018.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden ska årligen fatta beslut om delegationsordning. 
Delegationsordningen från 2009 är helt omarbetad, all lagstiftning är uppda-
terad, det som tidigare legat som tillägg är nu inarbetat i dokumentet.  
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-02-27      § 49 2017/445B    42 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av fackverkstorn 
och två teknikbodar  inom fastigheten Fåglabäck 2:1 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att delegera beslutanderätten till byggin-
spektör under förutsättning att berörda remissinstanser medger placeringen. 
 
Sökande 
Telia Sverige AB c/o We Consulting AB, Att: NN, Stålhögavägen 38, 602 
23, Norrköping 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sökt åtgärd avser nybyggnad av fackverkstorn och 2 teknikbodar då befintligt 
fackverkstorn inom fastigheten Fåglabäck 2:6 ska rivas. 
 
Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken inkom 2018-02-27 där Länsstyrelsen 
inte har något att invända. 
 
Flyghinderanalys har inlämnats, utan erinran. 
 
Yttrande från försvarsmakten föreligger utan erinran. 
 
Trafikverket tillstyrker inte sökt byggnation då placeringen är för nära väg 
645, Trafikverket yrkar att minsta avstånd till väg 645 ska vara minst 60 me-
ter. 
 
2018-02-19 inkom reviderad ansökan, placeringen av fackverkstornet är ca 
150 meter från väg 645. 
 
Yttrande från trafikverket och försvarsmakten angående reviderad ansökan 
inhämtas av miljö- och byggnämnden. 
 
Miljö- och byggnämnden föreslår att befintlig mast i området nyttjas istället 
för att uppföra en ny. 
 
We Consulting AB har utrett om befintlig mast går att nyttja, dock blir det 
överlast om Telia skulle nyttja denna mast. 
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