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Godkännande av dagordning 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Dagordningen godkänns med följande ändringar: 

Tillkommande ärenden: 
32. Remiss från Länsstyrelsen: Förslag till upphävande av del av strand-
skyddsområde på fastigheten Tofteryd 6:1 – omedelbar justering 
 
33. Information om skyltning utmed E4:an 
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Meddelanden 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden har tagit del av informationen. 
     
Sammanfattning av ärendet 
1. Länsstyrelsens remiss 2018-09-11: Förslag till upphävande av del av 

strandskyddsområde på fastigheten Tofteryd 6:1 
2. Länsstyrelsens beslut 2018-09-14: Anmälan om att ta jordbruk ur pro-

duktion enligt 12 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) på fastigheten Galtås 
2:3  
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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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Trekanten 8 – rapportering i enlighet med saneringsan-
mälan i samband med rivning av drivmedelsanlägg-
ning  
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden har tagit del av rapport gällande rivning av driv-
medelsanläggning på fastigheten Trekanten 8. Inga efterbehandlingsåtgärder 
avseende förorenad mark har behövt genomföras.  
 
Miljö- och byggnämnden har inga synpunkter på rapporten och ärendet av-
slutas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
St1 Sverige AB, tidigare Shells, drivmedelsstation på fastigheten Trekanten 
8 i Vaggeryd har avvecklats. Stationsbyggnaderna och samtliga drivmedels-
anläggningar under mark har rivits.  
 
Inför rivningen gjordes en miljöteknisk markundersökning som omfattade 
provtagning av jord och grundvatten i anslutning till de anläggningar där 
spill av petroleumprodukter kan ha skett. Resultaten visade att marken inte 
förorenats av petroleumspill. Då det bedömdes som troligt att mindre mäng-
der förorenade massor ändå kunde påträffas vid rivningen gjordes en anmä-
lan om att vidta avhjälpandeåtgärd enligt 28 § förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (FMH). Avvecklingen av drivmedelsstationen 
har skett i enlighet med vad som beskrivits i anmälan enligt 28 § FMH.  
 
Vid rivningen av undermarksanläggningarna konstaterades att resultaten av 
den tidigare miljötekniska markundersökningen gav en representativ bild av 
föroreningssituationen, dvs att det inte skett spill av petroleumprodukter vid 
de olika drivmedelsanläggningarna. Inga efterbehandlingsåtgärder avseende 
förorenad mark har därför behövt genomföras. 
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Tillsynsuppföljning per den 31 augusti 2018 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av tillsyns-
plan 2018, per augusti månad. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Den 19 december 2017 fastställdes tillsynsplanen för nämndens arbete inom 
miljö- och hälsoskyddsområdet för 2018. Uppföljningar av tillsynsplanen 
ska ske samtidigt med budgetuppföljning. 
Tillsynsuppföljning för perioden januari – augusti 2018 redovisas nedan.  

 

Återkommande tillsyn 
 Inspektioner  

tom augusti 
Inspektioner 
tom april 

Mål 2018 

Livsmedel 95 45 137 
Hälsoskydd 27 9 38 
Miljöfarlig verksamhet 34 18 175 

 
I tillsynsärenden ingår även efterarbete. Det kan vara rapportskrivning, före-
lägganden och förbud som föranletts av inspektionen samt granskning av 
redovisningar som inkommit efter inspektionstillfället.  För en del av objek-
ten som inspekterades under 2017 har därför tillsynsarbetet fortsatt under 
2018. 

 

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: Inkomna ärenden 

t.om. 2018-08-31 
Inkomna ärenden 
2017-08-31 

Livsmedelsverksamhet 17 12 
Ny skola/ förskola 6 6 
Miljöfarlig verksamhet 10 5 
Avloppsanläggning 21 24 
Värmepumpsanläggning 39 32 
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Strandskyddsdispens 12 8 
Föroreningsskada/sanering 5 4 
Användning av bekämp-
ningsmedel 

4 5 

Kompostering/ ren-
hållningsdispens 

7 3 

 

Livsmedel 
Vi har deltagit i länsprojektet ”Transport av mat” under 2018.  
Flera förändringar har genomförts gällande livsmedelstillsynen. Bland annat 
nya kontrollpunkter som är kopplade till den årliga rapporteringen till Livs-
medelsverket. Detta har medfört mer jobb i form av inläsning, framtagning 
av internt arbetsmaterial, inrapportering av inspektioner mm.  

 

Hälsoskydd 
Vi kommer att delta i länsprojektet om solarium under hösten. Tillsyn av 
kommunens strandbad har gjorts under badsäsongen.  Tillsyn av förskolor 
har gjorts och kommer fortsätta under hösten. En inventering av stickande 
och skärande verksamheter med efterföljande tillsyn kommer att ske under 
hösten. Vi har under våren tagit fram informationsmaterial samt ny anmäl-
ningsblankett för skolor/förskolor.  

 

Miljöfarlig verksamhet 
Projektet ”Incitament för energieffektivisering” har startat och tillsyn av 
verkstadsindustrier kommer att påbörjas i september. På grund av sjukdom 
kommer vi inte att kunna vara med i projektet, men länsstyrelsen har erbju-
dit sig att utföra den tillsynen i vår kommun. Tillsyn av lantbruk blev inte 
som planerat, endast ett fåtal lantbruk besöktes.  

 

Förorenad mark 
För närvarande finns det 11 pågående MIFO-ärenden. 
2018 har inga nya ärenden kommit in som handlar om misstänkt förorenad 
mark. 
 

Registervård och byte av ärendehanteringssystem 
Vi arbetar aktivt med att avsluta ärenden. Implementeringen av Castor går 
nu som planerat och troligtvis kommer vi att hålla planen och köra igång 
programmet i skarp drift i oktober.  
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Föreläggande med vite – Ventilation – Kommunala för-
skolor 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden förelägger Vaggeryds kommun genom barn- och 
utbildningsnämnden, org.nr. 212000-0522, att för kommunala förskolorna 
Bondstorps förskola, Bullerbyns förskola, Byarums förskola, Fritidens för-
skola, Fågelfors förskola, Förskolan Växthuset, Gullbäckens förskola, Gö-
tafors förskola, Hoks förskola, Klevshults förskola, Nyckelpigans förskola, 
Petersborgs förskola, Slättens förskola, Svenarums förskola, Södra Parks 
förskola, Tallbackens förskola och Åkers förskola i Vaggeryds kommun: 
 

1. Mäta upp till- och frånluftsflöden för varje rum som förskolebarnen 
stadigvarande vistas i och redovisa resultaten. 
 

2. Redovisa den maximala personbelastningen som respektive rum kla-
rar utifrån uppmätta luftflöden i punkt 1.  
 

3. Utifrån resultatet från punkt 1 och 2 redovisa rutiner och åtgärder för 
att säkerställa en godtagbar luftkvalitet avseende luftflöde och max-
imalt antal personer i respektive lokal.  
 

4. Inkomma med en åtgärdsplan, som miljö- och byggnämnden kan 
godta, för samtliga eventuella förskolor som inte uppfyller Folk-
hälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18). 
 
Av åtgärdsplanen ska det, för varje förskola, framgå vilken åtgärd 
som ska vidtas för att uppfylla de allmänna råden samt vilken tid åt-
gärden ska vara klar. 

Föreläggandet förenas med vite om 300 000 kr om det inte följs.  
 
Redovisning av ovanstående punkter ska vara miljö- och byggnämnden till-
handa senast 31 december 2018. 
 
Beslutet fattas med stöd av 26 kap. 9, 19 och 22 §§ Miljöbalken (MB) samt 
med stöd av 2 kap. 2 och 3 §§, 9 kap. 3 och 9 §§, 26 kap 14 §. 
 
Med stöd av 26 kap. 26 § MB gäller beslutet även om det överklagas. 
 
 
 

Forts… 
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Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden (MBN) förelade Barn- och utbildningsnämnden 
(BUN) 24 oktober 2017 att inkomma med redovisning senast 31 december 
2017 för punkt 1 och 2 och senast 28 februari 2018 för punkt 3-4. 
 
BUN begärde 18 februari 2017 att få förlängd svarstid för punkt 1 och 2 till 
31 januari 2018 och punkt 3 och 4 till 31 mars 2018 vilket beviljades. 
 
BUN begärde 30 januari 2018 att få förlängd svarstid för punkt 1 och 2 till 
28 februari 2018 vilket beviljades. 
 
BUN begärde 21 mars 2018 ytterligare förlängd svarstid för samtliga punk-
ter till 21 maj 2018 vilket beviljades för punkt 3-4.  
 
4 maj 2018 inkom redovisning till MBN enligt punkt 2-4. Enligt BUN hade 
man använt sig av uppmätta flödesmätningar enligt punkt 1 för uträkning av 
punkt 2 (max personbelastning).   
 
28 juni 2018 hade MBN möte med representant från BUN angående inläm-
nat material. Vid detta möte efterfrågades flödesmätningar (punkt 1) för 
samtliga förskolor då detta inte redovisats. Även redovisning enligt punkt 1-
4 efterfrågades för Petersborgs förskola, nya delen på Svenarums förskola, 
paviljongen och den del av Fenix som används för Växthusets verksamhet 
då ingen redovisning inlämnats för dessa förskolor. 
 
29 juni 2018 inkom BUN med flödesmätningar enligt punkt 1 för de flesta 
förskolorna. 
 
Vid granskning av inkommen redovisning enligt punkt 1 noterades följande:  

 Till- och frånluftsflöden är inte uppmätta i samtliga utrymmen som 
barnen vistas i. 

 Man har inte tagit hänsyn till golvytan i beräkning av personbelast-
ning t.ex. Klevshult: I allrummet, rum 114, har man uppmätt 140l/s 
tilluft. Det är sedan angett att man kan vara 20 personer i rummet 
(7*20). Man har inte tagit hänsyn till 0,35 l/s per m2 golvyta 

 Vid uträkning av maxpersonbelastningen i rum där luftflödena inte 
är uppmätta verkar man ha utgått ifrån det projekterade, det plane-
rade/tänkta, värdet.   

 I vissa fall verkar man ha använt det projekterade luftflödet istället 
för det faktiskt uppmätta luftflödet (det projekterade luftflödet har 
varit högre än det faktiskt uppmätta). Se t.ex. Fritiden Matsal rum 
024. 

Forts… 
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 I något fall ser det ut som att man har lagt ihop till- och frånluft vid 
beräkning av maxpersonbelastning. Se t.ex. Fritiden matrum 035.  

 Ritning över verksamheten överensstämmer inte med hur det faktiskt 
ser ut eller hur lokalen används, se t.ex. Åkers förskola.  

6 juli 2018 hade MBN ett möte med BUN där BUN informerades om ovan 
nämnda punkter samt att MBN avser att gå vidare med ärendet. 
 
10 juli 2018 skickades minnesanteckningar ut från mötet till ett flertal be-
rörda personer inom BUN. 
 
Motivering 
Lokaler som används som förskola ska vara lämpliga för ändamålet. Det 
innebär till exempel att ventilationen är tillräcklig i förhållande till rummets 
användningsområde och antalet personer som vistas i det, att det inte finns 
skadliga ämnen i luften och att det går att hålla lokalen ren. Det är den som 
bedriver verksamheten som ansvarar för att det inte uppstår olägenheter för 
människors hälsa.  
   
Verksamhetsutövaren ska kunna visa upp ritningar på ventilationen och 
vilka uteluftsflöden som tillförs förskolans lokaler, både totalflöden och 
flöden i respektive rum där förskolebarnen stadigvarande vistas. Personbe-
lastningen ska vara anpassad efter luftflödena i rummen. För att kunna göra 
en bedömning av om uteluftflödena räcker till dagens personbelastning 
måste aktuella luftflöden och antal personer per rum finnas dokumenterat. 
 
I Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18) 
anges minsta värden för att ventilationen inte ska utgöra en olägenhet för 
människors hälsa. Där går att utläsa att ventilation i skolor och lokaler för 
barnomsorg inte bör understiga 7 l/s per person (vid stillasittande arbete) 
med ett tillägg på 0,35 l/s per m2 golvyta.  
 
En OVK kontrollerar ventilationen efter de förutsättningar och regler som 
gällde när den anordnades och inte efter nuvarande användningsområde 
eller krav. En godtagbar OVK innebär att ventilationen klarar det den di-
mensionerades för, inte att den är acceptabel för nuvarande verksamhet. 
 
Med bakgrund till ovan nämnt i ärendebeskrivning och motivering bedömer 
MBN att BUNs inlämnade material inte uppfyller det som begärts in. Mot 
bakgrund av detta bedömer MBN även att vite är befogat. 
 
 

Fors… 
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Lagstiftning 
Enligt miljöbalkens (MB) allmänna hänsynsregler (2 kap 2 och 3 §§) ska 
verksamhetsutövaren skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till 
verksamheten och dess omfattning för att skydda människors hälsa och mil-
jön mot skador och olägenheter. Verksamhetsutövaren är skyldig att vidta 
de skyddsåtgärder, begränsningar och försiktighetsmått som behövs för att 
förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olä-
genhet för människors hälsa eller miljön. 
 
Enligt MB 9 kap 3 § 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. 
 
Enligt MB 26 kap 9 § får nämnden meddela förelägganden och förbud som 
bedöms nödvändiga för att gällande lagstiftning skall efterlevas.  
 
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.  
 
Enligt MB 26 kap. 14 och 26 §§ får beslut om föreläggande förenas med 
vite och börja gälla omedelbart även om det överklagas.  
 
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. 

Kommunicering 
Miljö- och byggnämnden har kommunicerat bakgrunden i detta beslut till 
barn- och utbildningsnämnden genom ursprungligt beslut daterat 2017-10-
24 och vid möte 2018-07-06. 

 
Bilaga 
Besvärshänvisning, bilaga 1. 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-09-25 § 149 2018/330  16 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbo-
stadshus inom fastigheten Torestorp 1:17 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att lämna positivt förhandsbesked för ny-
byggnad av enbostadshus och garage med carport inom fastigheten To-
restorp 1:17. 
 
Sökande 
NN 
 
Giltighetstid och villkor 
Förhandsbeskedet upphör att gälla om bygglov inte söks inom två år från 
dagen för beslut.  
 
Åtgärderna får inte påbörjas innan bygglov söks och beviljat bygglov och 
startbesked lämnats. 
 
Innan bygglov beviljas ska följande villkor vara uppfyllda: 

- Tillstånd för inrättande av avloppsanläggning ska vara utfärdat 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vaggeryds kommuns översiktsplan anger inga allmänna intressen. 
 
I Vaggeryds kommuns översiktsplan omnämns gårdsbyggnaden inom fas-
tigheten Torestorp 1:17. 
 
Yttrande från Torestorp 1:14 föreligger utan synpunkter. 
 
Yttrande från berörda grannar, Torestorp 1:17 och Tokarp 3:1 har inte in-
kommit till dagens sammanträde.  
 
Ägarna till Eckersholm 4:5 och Torestorp 1:15 är dödsbon där miljö- och 
byggförvaltningen inte har lyckats fastställa en adress att skicka grannhö-
rande till. Beslutet ska delges aktuella dödsbon. 
 
Yrkanden 
Ann-Christin Holmgren (L) yrkar att nämnden återremitterar ärendet för vi-
dare handläggning. 
 
Ordförande yrkar att positivt förhandsbesked lämnas idag. 
 
 
     Forts… 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer förslaget mot varandra och finner att ordförandes förslag 
bifalles. 
 
Gällande lagstiftning: 
 
Plan- och bygglagen kap. 2 § 2: 
Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt 
denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de 
ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, 
läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän syn-
punkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med 
mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1-8 §§ miljöbalken ska tilläm-
pas. 
 
Miljöbalken kap. 3 § 4: 
Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. 
 
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anlägg-
ningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen 
och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsstäl-
lande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Skogsmark som har betydelse 
för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan på-
tagligt försvåra ett rationellt skogsbruk. 
 
Vaggeryds kommuns översiktsplan, 2012: 
Levande landsbygd (s.54) 
Kommunen har en positiv syn till att ge lov för landsbygdsboende. För att 
bevara biologisk mångfald och jordbruksmark anser Vaggeryds kommun att 
nya bostäder alltid i första hand bör lokaliseras på skogsmark och inte åker-
mark. 
Detta för att inte inkräkta på befintliga jordbruksnäringar eller djurhållning. 
 
Miljö- och byggförvaltningen bedömer att sökt förhandsbesked inte försvå-
rar att bruka jorden inom Torestorp 1:17. 
 
Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att lämna positivt 
förhandsbesked. 
 
Meddelas  
Eckersholm 4:5, Torestorp 1:14, Torestorp 1:17 och Tokarp 3:1. 
 
 

Forts… 
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Delges 
Eckersholm 4:5 och Torestorp 1:15. 
 
Avgifter 
Förhandsbesked: 
3 862:-  

   
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-09-25 § 150 2018/331B  19 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av server-
hall inom fastigheten Båramo 1:1 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att lämna positivt förhandsbesked för ny-
byggnad av serverhall inom fastigheten Båramo 1:1. 
 
Sökande 
Nordic Colocation Computing AB, 598 50 Mariannelund. 
 
Giltighetstid  
Förhandsbeskedet upphör att gälla om bygglov inte söks inom två år från 
dagen för beslut.  
 
Åtgärderna får inte påbörjas innan bygglov söks och beviljat bygglov och 
startbesked lämnats. 
 
Innan bygglov beviljas ska följande villkor vara uppfyllda: 

- Tillstånd för inrättande av avloppsanläggning ska vara utfärdat, 
- eller redovisning av kommunal VA-lösning 

 
Sammanfattning av ärendet 
Vaggeryds kommuns översiktsplan anger samrådsområde för Skillingaryds 
skjutfält. 
 
Yttrande från försvarsmakten och berörd granne, Fåglabäck 2:6 föreligger 
utan synpunkter. 
 
Yttrande från nyttjanderättshavare till Fåglabäck 2:6, Vattenfall och Sve-
askog, föreligger utan synpunkter. 
 
Gällande lagstiftning: 
 
Plan- och bygglagen kap. 2 § 2: 
Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt 
denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de 
ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, 
läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän syn-
punkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med 
 

 
Forts… 
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mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1-8 §§ miljöbalken ska tilläm-
pas. 
 
Miljöbalken kap. 3 § 4: 
Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. 
 
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anlägg-
ningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen 
och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsstäl-
lande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Skogsmark som har betydelse 
för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan på-
tagligt försvåra ett rationellt skogsbruk. 
 
Inom aktuellt område för nybyggnad av serverhall har fastighetsägaren av-
verkat skogen, någon nyplantering inom aktuellt område har inte utförts. 
 
Miljö- och byggförvaltningen bedömer att sökt förhandsbesked inte försvå-
rar att bruka skogen ändamålsenligt inom fastigheten Båramo 1:1. 
 
Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att lämna positivt 
förhandsbesked. 
 
Meddelas  
Försvarsmakten, Fåglabäck 1:6, Vattenfall och Sveaskog. 
 
Delges  
Länsstyrelsen i Jönköping. 
 
Upplysningar 
Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet inom 3 veckor från det att be-
slutet kommit in till länsstyrelsen.        
 
Avgifter 
Förhandsbesked: 
3 862:- 
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Rabatt för digitala bygglovsansökningar och anmäl-
ningar  
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att: 

- Lämna 1000 kr rabatt för alla digitala bygglovsansökningar för all 
nybyggnation som lämnas in via Mittbygge under 2019. 

- Lämna 10 % rabatt för digitala anmälningsärenden via Mittbygge 
under 2019. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Mittbygge togs i bruk under 2012 och skulle bl a underlätta för administra-
tör när det gäller diarieföring av nya ärenden. 
 
Första året inkom totalt 8 ärende via Mittbygge. Under förra året, 2017, in-
kom totalt 44 ärende via mittbygge. Hittills i år har 24 ärenden kommit via 
Mittbygge. 
 
Miljö- och byggförvaltningen har under 2018 fokuserat på att digitalisera 
förvaltningen och i och med detta vill vi öka antalet ansökningar via Mitt-
bygge. 
 
För ärenden som inkommer via Mittbygge sparar administratör/bygginspek-
tör ca: 2-3 timmar i handläggningstid. 
 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår att erbjuda kommuninvånarna en ra-
batt under 1 år för de som söker bygglov eller anmälan via Mittbygge. 
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Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två en-
bostadshus inom fastigheten Sörgården 1:20 och Sör-
gården 1:21 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att lämna positivt förhandsbesked för ny-
byggnad av två enbostadshus inom fastigheterna Sörgården 1:20 och Sör-
gården 1:21. 
 
Sökande 
NN och NN 
 
Giltighetstid och villkor 
Förhandsbeskedet upphör att gälla om bygglov inte söks inom två år från 
dagen för beslut.  
 
Åtgärderna får inte påbörjas innan bygglov söks och beviljat bygglov och 
startbesked lämnats. 
 
Stads- och landskapsbilden enligt plan- och bygglagen kap. 2 § 6 pkt. 1 ska 
följas. 
 
Eventuella verksamheter får inte medföra bullerstörning enligt plan- och 
bygglagen kap. 2 § 5 pkt. 4. 
 
Innan bygglov beviljas ska följande villkor vara uppfyllda: 

- Tillstånd för inrättande av avloppsanläggning ska vara utfärdat om 
inte kommunalt VA väljs. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Vaggeryds kommuns översiktsplan anger grönplan för Skillingaryd. 
 
Grönplan för Skillingaryd anger Grönelund, Grönelund är ett viktigt frilufts- 
och rekreationsområde med bland annat motionsslingor och skidspår. 
 
Enligt Grönplan för Skillingaryd är aktuellt område utpekat som Större na-
turområde, utanför aktuellt område är Grönelund friluftsanläggning utpekat 
som övrigt särskilt fritidsområde. 
 
Miljö- och byggförvaltningen anser att Grönelunds friluftsanläggning inte 
påverkas av två enbostadshus.    

Forts… 
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Enbostadshusen ansluts till det kommunala VA-nätet. 
 
Yttrande från berörda grannar, Nyponet 8, Nyponet 9, Gurkan 5, Gurkan 6 
och Gurkan 7 föreligger med synpunkter. 
 
Miljö- och byggförvaltningen anser att berörda grannars synpunkter har till-
mötesgått och att positivt förhandsbesked kan lämnas. 
 
Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att lämna positivt 
förhandsbesked. 
 
Göran Lemke (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen. Seth Anders-
son (S) ersätter. 
 
Gällande lagstiftning: 
 
Plan- och bygglagen kap. 2 § 2: 
Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt 
denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de 
ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, 
läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän syn-
punkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med 
mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1-8 §§ miljöbalken ska tilläm-
pas. 
 
Miljöbalken kap. 3 § 4: 
Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. 
 
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anlägg-
ningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen 
och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsstäl-
lande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Skogsmark som har betydelse 
för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan på-
tagligt försvåra ett rationellt skogsbruk. 
 
Vaggeryds kommuns översiktsplan, 2012: 
Levande landsbygd (s.54) 
Kommunen har en positiv syn till att ge lov för landsbygdsboende. För att 
bevara biologisk mångfald och jordbruksmark anser Vaggeryds kommun att 
nya bostäder alltid i första hand bör lokaliseras på skogsmark och inte åker-
mark. 
 

Forts… 
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Detta för att inte inkräkta på befintliga jordbruksnäringar eller djurhållning. 
 
Miljö- och byggförvaltningen anser att positivt förhandsbesked kan lämnas, 
då de nya bostadshusen uppförs i nära anslutning till befintlig detaljplan.  
 
”Tomt 1” placeras inom fastigheten Sörgården 1:21. Vid samtal med NN 
finns en gammal sammanföring mellan fastigheterna och att den del av 
”tomt 1” som placeras på Sörgården 1:21 till hör Sörgården 1:20. 
 
1959-10-06 genomfördes en sammanföring mellan flera fastigheter längs 
med Månsabovägen/Valdhultsvägen. Vid granskning av handlingarna kon-
stateras att ”tomt 1” är en del av Sörgården 1:21. 
 
Yttrande från fastighetsägare till Sörgården 1:21 angående att ”tomt 1” pla-
ceras inom Sörgården 1:21 föreligger utan erinran. 
 
Meddelas  
Nyponet 8, Nyponet 9, Gurkan 5, Gurkan 6, Gurkan 7 och Sörgården 1:21. 
 
Avgifter 
Förhandsbesked: 
3 862:-  
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Rättelse gällande utförda åtgärder inom fastigheten 
Blåsippan 2 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att med stöd av plan- och bygglagen kap. 
11 § 20 att: 

- förelägga Zenergy AB, 556796-2260, att den delen som avser vård-
lokal inte får nyttjas som övernattningsboende. (se bilaga) 

- förelägga Zenergy AB, 556796-2260, med vite om 50 000kr/mån om 
vårdlokalen efter 2018-10-31 fortfarande nyttjas som övernattnings-
boende, (se bilaga). 

 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2017-12-19 § 218 att: 

- bevilja bygglov samt lämna startbesked för fasadändring på vårdlo-
kal inom fastigheten Blåsippan 2 

- bevilja bygglov samt lämna startbesked för ändrad användning från 
vårdlokal till bostadsändamål inom fastigheten Blåsippan 2 

- med stöd av 9 kap 31 b §, medge liten avvikelse från gällande detalj-
plan, fastställd 1929-06-20, och bevilja bygglov och lämna startbe-
sked för inredning av vind till bostadsändamål inom fastigheten Blå-
sippan 2 

 
Beslutet överklagades 2018-01-16. 
2018-03-22 upphävde länsstyrelsen miljö- och byggnämndens beslut, 2017-
12-19 § 218 gällande följande punkter: 

- bevilja bygglov samt lämna startbesked för ändrad användning från 
vårdlokal till bostadsändamål inom fastigheten Blåsippan 2 

- med stöd av 9 kap 31 b §, medge liten avvikelse från gällande detalj-
plan, fastställd 1929-06-20, och bevilja bygglov och lämna startbe-
sked för inredning av vind till bostadsändamål inom fastigheten Blå-
sippan 2 

 
Enligt plan- och bygglagen 11 kap. 20 § får byggnadsnämnden förelägga 
den som äger fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss 
tid. 
 
Rättelse är att inte nyttja den delen av byggnaden som det upphävda beslutet 
avser. 
 
 

Forts… 
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Enligt plan- och bygglagen 11 kap. 37 § får ett föreläggande enligt 20 § för-
enas med vite. 
 
Från Boverkets kunskapsbank: 
”Byggnadsnämnden måste inte förena ett föreläggande och förbud med vite 
utan nämnden får ta ställning till behovet i varje enskilt fall. Om byggnads-
nämnden har anledning att tro att ett föreläggande eller förbud kommer att 
följas, är det oftast inte nödvändigt att använda vite.” 
 
Miljö- och byggförvaltningen bedömer att föreläggandet kommer att följas 
och att vite inte behöver utdömas. 
 
Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att med stöd av PBL 
11 kap. 20 § besluta om rättelseföreläggande för utförda åtgärder. 
 
Avgifter 
 0:-    

    
...................................................................................................... 
Besvärshänvisning 
Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. 
 
Tala om vilket beslut ni överklagar. Ange också varför ni anser att beslutet 
är oriktigt och vilken ändring ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som 
ni anser stöder er uppfattning. 
 
Överklagandet skall lämnas in eller skickas till miljö- och 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 för tillbyggnad av garage inom 
fastigheten Körsbäret 5 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att med stöd av plan- och bygglagen kap. 
9 § 31 b medge liten avvikelse från gällande detaljplan, fastställd 1969-05-
22, och bevilja bygglov samt lämna startbesked för tillbyggnad av garage 
inom fastigheten Körsbäret 5. 
 
Sökande 
NN 
 
Följande ska inlämnas för att erhålla slutbesked 
 uppfylld kontrollplan  
 
Startbesked och slutbesked enligt PBL 10 kap 3 och 4 §§ 
Tillbyggnaden får inte tas i bruk före slutbesked utfärdats. Slutbesked 
skrivs ut när samtliga handlingar insänts till miljö- och byggnämnden. 
 
Enligt PBL 11 kap ska byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftning inte följs. 
 
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. 
 
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.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Sökt åtgärd avviker mot gällande detaljplan, fastställd 1969-05-22, genom 
att största tillåtna byggnadsyta överskrids med 26,5m². 
 
Yttrande från berörda grannar, Körsbäret 4, Körsbäret 6, Vinbäret 21, Vin-
bäret 22, Slånbäret 9, Slånbäret 10 och Pålen 1:1, föreligger utan erinran. 
 
Miljö- och byggförvaltningen anser att liten avvikelse kan medges och 
bygglov beviljas. 
 
 

Forts… 
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Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att bevilja bygglov 
och lämna startbesked. 
 

Förutsättningar för beslut 
Ansökan inkom:  2018-07-13 
Situationsplan i skala 1:500 upprättad: 2018-07-31 
Plan- och fasadritningar  
i skala 1:100 inkom:  2018-07-13 
Kontrollplan upprättad:  2018-09-24 
Byggherre:   NN 
 
Meddelas 
Körsbäret 4, Körsbäret 6, Vinbäret 21, Vinbäret 22, Slånbäret 9, Slånbäret 10 
och Pålen 1:1. 
 
Avgifter 
Bygglovavgift 
inkl underrättelse: 

  

1 969:-   
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Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbo-
stadshus inom fastigheten Harkeryd 1:8 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att 

- lämna negativt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus inom 
fastigheten Harkeryd 1:8. 

 
Sökande 
NN 
 
Sammanfattning av ärendet 
Bosarydssjön omfattas av strandskydd om 100 meter både upp på land och 
ut i sjön. 
 
För att strandskydd ska kunna medges ska något av de särskilda skälen i 
Miljöbalken kap 7 § 18 c vara uppfyllt. 
 
18 c § Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av el-
ler dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område som 
upphävandet eller dispensen avser 
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften, 
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering 
är väl avskilt från området närmast strandlinjen, 
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 
behovet inte kan tillgodoses utanför området, 
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 
genomföras utanför området, 
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 
inte kan tillgodoses utanför området, eller 
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget in-
tresse. 
 
Något av dessa särskilda skäl är inte uppfyllda och således kan inte strand-
skyddsdispens medges. 
 
I och med detta kan därför heller inte positivt förhandsbesked lämnas. 
 
 
 

Forts… 
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Miljö- och byggförvaltningen anser att förhandsbesked inte behöver granskas 
enligt plan- och bygglagen då strandskydd enligt miljöbalken inte kan med-
ges. 
 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår en placering utanför strandskyddat om-
råde. 
 
Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att lämna negativt för-
handsbesked. 
 
Avgifter 
 0:-    
...................................................................................................... 
Besvärshänvisning 
Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. 
 
Tala om vilket beslut ni överklagar. Ange också varför ni anser att beslutet 
är oriktigt och vilken ändring ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som 
ni anser stöder er uppfattning. 
 
Överklagandet skall lämnas in eller skickas till miljö- och 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 strandskyddsdispens för ny-
byggnad av transformatorstation inom fastigheten 
Stödstorp 1:8 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att: 

- medge strandskyddsdispens med stöd av miljöbalken 7 kap 18 b § 
för nybyggnad av transformatorstation inom fastigheten Stödstorp 
1:8, vid Stödstorpaån, Vaggeryd 

- bevilja bygglov samt lämna startbesked för nybyggnad av transfor-
matorstation inom fastigheten Stödstorp 1:8. 

 
Särskilt skäl för att medge dispens är enligt 7 kap. 18c § MB, punkt 5 att 
marken behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse 
som transformatorstationen utgör.  
 
Dispensområdet avgränsas, enligt miljöbalken 7 kap 18 f §, till den bygg-
nadsyta som transformatorstationen upptar, enligt kartbilaga som är daterad 
2018-08-03.  
 
Sökande 
Vaggeryds Energi, NN. 
 
Följande ska inlämnas för att erhålla slutbesked 
 uppfylld kontrollplan  
 
Startbesked och slutbesked enligt PBL 10 kap 3 och 4 §§ 
Byggnaden 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. 
 
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. 
 
Giltighetstid  
Beviljat bygglov och meddelad dispens upphör att gälla om åtgärden inte 
har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dagen beslutet 
vann laga kraft.     

Forts… 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-09-25 § 156 2018/312B  32 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Upplysningar 
Länsstyrelsen har rätt att pröva beslutet om strandskyddsdispens inom 3 
veckor från det att beslutet kommit in till Länsstyrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vaggeryds kommuns översiktsplan anger Höglandsleden och Munkleden. 
 
Dessa leder berörs inte av uppförande av en transformatorstation. 
 
Intill Stödstorpaån finns en miljöövervakningsstation. 
 
Miljöövervakningsstationen berörs inte av uppförande av en transformator-
station. 
 
Transformatorstationen placeras inom 100 meter från Stödstorpaån. 
Yttrande gällande strandskydd upprättas av bygginspektör. 
 
Magnus Dauhn (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen. Seth Anders-
son (S) ersätter. 
 

Förutsättningar för beslut 
Ansökan om bygglov inkom:  2018-08-03 
Ansökan om strandskyddsdispens inkom: 2018-08-03 
Översiktskarta i skala 1:5000 inkom:  2018-08-03 
Situationsplan i skala 1:500 inkom:  2018-08-03 
Plan- och fasadritningar inkom:  2018-08-03 
Yttrande gällande strandskydd upprättad: 2018-09-11 
Förslag till kontrollplan inkom:  2018-08-03 
Byggherre:    Vaggeryds Energi 
    NN 
 
Meddelas 
Stödstorp 1:8. 
 
Avgifter 
Bygglovavgift 
inkl underrättelse: 

Strandskyddsdis-
pens: 

 

1 969:- 1 700:-  
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-09-25 § 157 2018/321B  33 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ga-
rage/kontor inom fastigheten Packebo 1:3 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att lämna positivt förhandsbesked för ny-
byggnad av garage/kontor inom fastigheten Packebo 1:3. 
 
Sökande 
Ire & Lind Trädgård AB, Packebo Duvemåla, 568 93 Skillingaryd. 
 
Giltighetstid och villkor 
Förhandsbeskedet upphör att gälla om bygglov inte söks inom två år från 
dagen för beslut.  
 
Åtgärderna får inte påbörjas innan bygglov söks och beviljat bygglov och 
startbesked lämnats. 
 
Innan bygglov beviljas ska följande villkor vara uppfyllda: 

- Tillstånd för inrättande av avloppsanläggning ska vara utfärdat 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vaggeryds kommuns översiktsplan anger inga allmänna intressen. 
 
I Vaggeryds kommuns kulturhistoriska utredning omnämns en bod med käl-
lare som finns inom fastigheten. 
 
Denna bod är inte placerad inom aktuellt område. 
 
Om byggnader placeras närmre länsväg än 12,0 meter ska tillstånd för upp-
förande av byggnader sökas hos Länsstyrelsen, se Väglagen § 47. Tillstån-
det ska sedan bifogas bygglovsansökan. 
 
Väglagen § 47: 
”Inom ett avstånd av tolv meter från ett vägområde får inte utan länsstyrel-
sens tillstånd uppföras byggnader, göras tillbyggnader eller utföras andra 
anläggningar eller vidtas andra sådana åtgärder som kan inverka menligt på 
trafiksäkerheten. 
Länsstyrelsen kan, om det är nödvändigt med hänsyn till trafiksäkerheten, 
föreskriva att avståndet ökas, dock högst till 50 meter.” 
 
 

Forts… 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-09-25 § 157 2018/321B  34 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Yttrande från berörd granne, Väshult 2:2, föreligger utan erinran. 
 
Magnus Dauhn (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen. Seth Anders-
son (S) ersätter. 
 
Gällande lagstiftning: 
 
Plan- och bygglagen kap. 2 § 2: 
Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt 
denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de 
ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, 
läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän syn-
punkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med 
mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1-8 §§ miljöbalken ska tilläm-
pas. 
 
Miljöbalken kap. 3 § 4: 
Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. 
 
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anlägg-
ningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen 
och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsstäl-
lande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Skogsmark som har betydelse 
för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan på-
tagligt försvåra ett rationellt skogsbruk. 
 
Vaggeryds kommuns översiktsplan, 2012: 
Levande landsbygd (s.54) 
Kommunen har en positiv syn till att ge lov för landsbygdsboende. För att 
bevara biologisk mångfald och jordbruksmark anser Vaggeryds kommun att 
nya bostäder alltid i första hand bör lokaliseras på skogsmark och inte åker-
mark. 
Detta för att inte inkräkta på befintliga jordbruksnäringar eller djurhållning. 
 
Miljö- och byggförvaltningen bedömer att sökt förhandsbesked inte försvå-
rar att bruka jorden inom Packebo 1:3. 
 
Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att lämna positivt 
förhandsbesked. 
 
 
 

Forts… 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-09-25 § 157 2018/321B  35 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Meddelas  
Väshult 2:2. 
 
Avgifter 
Förhandsbesked: 
3 862:- 

   
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-09-25 § 158 2018/275B  36 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Ansökan om bygglov för ombyggnad samt ändrad an-
vändning från del av verkstad till verksamhetslokal 
inom fastigheten Hasseln 7 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov för ombyggnad samt 
ändrad användning från del av verkstad till verksamhetslokal inom fastig-
heten Hasseln 7. 
 
Sökande 
Vaggeryds kommun, Fastighetsenheten, NN 
 
Följande ska inlämnas för att erhålla startbesked 
 förslag till kontrollplan ska inlämnas 
 brandskyddsdokumentation ska upprättas och inlämnas  
 
Upplysningar avseende startbesked 
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän beslut om startbesked lämnats. 
 
Enligt PBL 11 kap ska byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftning inte följs. 
 
Övrig upplysning 
Precis utanför fastigheten Hasseln 7 passerar en cykelbana. Hur taxi ska 
kunna stanna för att hämta och lämna personer utan att påverka cykelbanan 
ska redovisas. 
 
Taxin kommer att angöra intill byggnadens södra fasad. Därmed får det an-
ses att cykelbanan inte påverkas vid av- och påstigning. 
 
Rullstolshiss av typen A7000 kommer att installeras. 
Aktuell hiss måste kunna användas självständigt. 
 
Handikapps- och personalparkering ska redovisas. 
 
Giltighetstid 
Beviljat bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år 
och avslutats inom fem år från den dagen beslutet vann laga kraft. Bygglovet 
vinner laga kraft fyra veckor efter att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes 
Tidningar.  
 
 

Forts… 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-09-25 § 158 2018/275B  37 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Sammanfattning av ärendet 
Gällande detaljplan, laga kraft 2009-09-25, anger att ytan utanför byggna-
den mot Smedjegatan är gata (gata med separat GC-väg). 
 
Gällande detaljplan, fastställd 1929-06-20, anger IN, kvartersdelar inom 
vilka byggnader icke får uppföras för annat än industriella och därmed jäm-
förliga anläggning. 
 
Inom kvarteret Hasseln finns idag två industrifastigheter och 6 bostadsfas-
tigheter. 
 
Endast ett av dessa bostadshus har erhållit dispens från gällande detaljplan, 
dispensen har inneburit att bostadshus får uppföras trots avvikelse från de-
taljplan. 
 
Miljö- och byggförvaltningen anser att sökt åtgärd inte avviker från gällande 
detaljplan.  
 
Meddelas 
Hasseln 1, Hasseln 2, Hasseln 3, Hasseln 6, Hasseln 8, Oxen 2 och Oxen 6. 
 
Avgifter 
Bygglovavgift 
inkl underrättelse: 

   

2 772:-    
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-09-25 § 159 2018/014B  38 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus 
innehållande trygghetsboende, äldreboende, tillag-
ningskök, restaurang och rehab anläggning inom fas-
tigheten Gästgivaren 3 och 9 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att återremittera ärendet. Efter att begärda 
kompletteringar har redovisats kommer marklov och starbesked beviljas på 
delegation.  
 
Sökande 
Vaggeryds kommun, fastighetsenheten, NN. 
 
 
Upplysning 
Miljö- och byggnämndens vill ha följande kompletteringar: 

‐ Redovisning av parkeringsplatser (handikapp, boende, restaurang, 
personal) 

‐ Redovisning av tillfart till godsmottagningen 
‐ Redovisa alla vägar (biltrafik och gc-väg inom området) 
‐ Hur mat inom byggnaden ska transporteras inom byggnaden (till 

äldreboendet) 
‐ Om något reservaggregat är tänkt att installeras? 
‐ Hur ska gångstråk/koppling mellan pocketparken och Gropabäcken 

utformas (grön korridor) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sökt byggnation är planenlig. 
 
På sidan 2 till detaljplanens granskningshandling står att syftet är bl. a. ersätta 
f d mejeriet med byggnader för bostäder för vård- och serviceändamål samt 
ev handel. I och med detta får det anses att äldreboende inryms i detaljplane-
bestämmelsen B, bostadsändamål. 
 
Yttrande från Räddningstjänst angående brandskydd inhämtas av miljö- och 
byggnämnden. 
 
NN är anmäld kontrollansvarig. 
 
 

Forts… 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-09-25 § 159 2018/014B  39 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att bevilja marklov 
för grund- och markarbeten inom fastigheterna Gästgivaren 3 och Gästgiva-
ren 9. 
 
Inlämnat tillgänglighetsutlåtande är bristfällig då merparten av punkterna 
saknar kommentarer. Enligt sammanfattningen av granskningen håller samt-
liga lägenheter en mycket hög standard vad gäller tillgänglighet. 
 
 
 
 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-09-25 § 160 2018/209B  40 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Ansökan om bygglov för påbyggnad av skola inom fas-
tigheten Uttern 10 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov samt lämna startbe-
sked för påbyggnad av skola inom fastigheten Uttern 10. 
 
Sökande 
Vaggeryds kommun, Fastighetsenheten, Box 43, 568 21 Skillingaryd. 
 
Följande ska inlämnas för att erhålla slutbesked 
 uppfylld kontrollplan  
 
Startbesked och slutbesked enligt PBL 10 kap 3 och 4 §§ 
Påbyggnaden får inte tas i bruk före slutbesked utfärdats. Slutbesked skrivs 
ut när samtliga handlingar insänts till miljö- och byggnämnden. 
 
Enligt PBL 11 kap ska byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftning inte följs. 
 
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. 
 
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.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Sökt åtgärd är planenlig. 
 
Åtgärden avser en påbyggnad av Fågelforsskolan södra del om ca 140m². 
 

Förutsättningar för beslut 
Ansökan inkom:  2018-05-15 
Situationsplan inkom:  2018-08-24 
Plan- och fasadritningar inkom: 2018-06-08 
Kontrollplan upprättad:  2018-09-24 
Byggherre:   Fastighetsenheten,  

NN 
 

Forts… 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-09-25 § 160 2018/209B  41 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Meddelas 
Haren 12 och Haren 13.  
 
Avgifter 
Bygglovavgift 
inkl underrättelse: 

  

7 210:-   
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-09-25 § 161 2017/077B  42 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Ansökan om bygglov i efterhand för uppförd carport 
med förråd inom fastigheten Hoppet 6 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov i efterhand samt 
lämna startbesked för uppförd carport med förråd inom fastigheten Hoppet 6 
 
Sökande 
NN 
 
Startbesked och slutbesked enligt PBL 10 kap 3 och 4 §§ 
Byggnaden har tagits i bruk före slutbesked utfärdats.  
Slutbesked skrivs ut när samtliga handlingar insänts till miljö- och bygg-
nämnden. 
 
Enligt PBL 11 kap ska byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftning inte följs. 
 
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. 
 
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.  
 
Sammanfattning av ärendet 
2017-03-07 lämnades startbesked för nybyggnad av carport med förråd med 
stöd av Plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 4 a §. 
 
2017-05-05 besökte byggförvaltningen byggarbetsplatsen och konstaterar 
att carporten placerats på prickmark (mark som inte får bebyggas). 
 
Enligt inlämnad nybyggnadskarta ska carporten placeras 6,0 meter från fas-
tighetsgräns. 
2017-10-09 inkom uppfylld kontrollplan där NN intygar att byggnationen 
utförts enligt startbesked. 
 
Vid inmätning av Metria, 2017-10-09, framkom det att byggnaden placerats 
ca 4 meter från fastighetsgräns. Samt att måttet på carporten med förråd är 
3,58x7,17 m, dvs 25,6m². 

Forts… 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-09-25 § 161 2017/077B  43 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Carporten med förråd är således bygglovspliktig, dels för att byggnadens 
area överstiger 25,0m² samt att byggnaden placeras närmre fastighetsgräns 
än 4,5 meter. 
 
Detta medför att byggnaden uppförts utan bygglov och startbesked samt ta-
gits i bruk utan slutbesked. 
 
Enligt PBL 11 kap. 51 § ska en byggsanktionsavgift tas ut om någon bryter 
mot bestämmelserna i 8-10 kap PBL. 
 
2017-12-19 beslutades att ta ut en sanktionsavgift. 
2018-08-03 inkom förfrågan från nuvarande ägare till fastigheten Hoppet 6 
om det fanns möjlighet att få bygglov för carport med förråd trots avvikelse 
från detaljplan. 
2018-08-09 diskuterades ärendet med miljö- och byggnämndens beredning. 
Miljö- och byggnämndens beredning ansåg att bygglov kan beviljas i efter-
hand om berörda grannar medger avvikelse från detaljplan. 
 
Yttrande från berörda grannar, Visaren 1, Visaren 2, Visaren 3, Hoppet 4, 
Hoppet 5, Tekniska kontoret och kommunledningskontoret, föreligger utan 
synpunkter. 
 
Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att bevilja bygglov i 
efterhand och lämna startbesked för uppförd carport med förråd. 
 
Förutsättningar för beslut 
Anmälan inkom:  2017-02-20 
Situationsplan inkom 2017-10-09: 2017-10-09 
Plan- och fasadritningar  
i skala 1:100 inkom:  2017-02-20 
Uppfylld kontrollplan inkom: 2017-10-09 
Byggherre:   NN 
 
Meddelas 
Visaren 1, Visaren 2, Visaren 3, Hoppet 4, Hoppet 5. 
 
Avgifter 
Bygglovavgift 
inkl underrättelse: 

  

Ingår I beslut S § 

2017-119 

  

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-09-25 § 162 2018/327B 44 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av parhus inom 
fastigheten Dalhem 2 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att med stöd av plan- och bygglagen kap. 
9 § 31 b medge liten avvikelse från gällande detaljplan, fastställd 1916-07-
28 och bevilja bygglov för nybyggnad av parhus inom fastigheten Dalhem 
2. 
 
Sökande 
NN 
 
Följande ska inlämnas för att erhålla startbesked 
 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 utvändig färgsättning ska inges för godkännande 
 redovisning av parkeringsmöjligheter ska inges 
 förslag till kontrollplan ska inges före tekniskt samråd, nämnden ska 

fastställa kontrollplanen i startbeskedet  
 beställning om utstakning ska inlämnas 
 anmälan om kontrollansvarig ska inges 
 
Upplysningar avseende startbesked 
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. 
 
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. Bygglo- 
vet vinner laga kraft fyra veckor efter att beslutet kungjorts i Post- och Inri- 
kes Tidningar.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Sökt byggnation avser nybyggnad av parhus. 

Forts… 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-09-25 § 162 2018/327B 45 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Byggrätten uppgår till 357,5 m2, nu sökt byggnation upptar 379,5 m2, över-
skrids med 22 m2. 
 
Yttrande från berörda grannar, Heimdal 1, Sandhem 1 samt Berghem 6 an-
gående avvikelsen om byggrätten samt Dalhem 1 angående avvikelsen om 
byggrätten samt att sökt byggnation placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 
meter, inhämtas av miljö och byggförvaltningen. 
 
En åtgärd får vidtas närmare fastighetsgräns än 4,5 meter om berörda gran-
nar medger detta. 
 
Yttrande från berörda grannar, Dalhem 1, har inkommit utan erinran. 
Heimdal 1 har inkommit med synpunkter. 
Sandhem 1 samt Berghem 6 har ej inkommit till dagens datum, 2018-09-25. 
 
Meddelas 
Dalhem 1, Heimdal 1, Sandhem 1 samt Berghem 6 
 
Avgifter 
Bygglovavgift 
inkl underrättelse: 

Nybyggnadskarta: Utstakning, 
4 punkter: 

 

26 720: - 5 460: - 7 644: -  
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-09-25 § 163 2018/268B 46 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbo-
stadshus inom fastigheten Lerås 1:1 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att lämna positivt förhandsbesked för ny-
byggnad av enbostadshus inom fastigheten Lerås 1:1. 
 
Sökande 
NN 
 
Giltighetstid  
Förhandsbeskedet upphör att gälla om bygglov inte söks inom två år från 
dagen för beslut.  
 
Åtgärderna får inte påbörjas innan bygglov söks och beviljat bygglov och 
startbesked lämnats. 
 
Innan bygglov beviljas ska följande villkor vara uppfyllda: 

- Tillstånd för inrättande av avloppsanläggning ska vara utfärdat. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vaggeryds kommuns översiktsplan anger inga allmänna intressen. 
 
Yttrande från berörd granne, Krängshult 1:3, angående placeringen förelig-
ger, med synpunkter.  
 
Gällande lagstiftning: 
 
Plan- och bygglagen kap. 2 § 2: 
Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt 
denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de 
ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, 
läge och behov.  
 
Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en 
god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenom-
råden i 3 kap. och 4 kap. 1-8 §§ miljöbalken ska tillämpas. 
     
 
 
 

Forts… 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-09-25 § 163 2018/268B 47 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Miljöbalken kap. 3 § 4: 
Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. 
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anlägg-
ningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen 
och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsstäl-
lande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Skogsmark som har betydelse 
för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan på-
tagligt försvåra ett rationellt skogsbruk. 
 
Vaggeryds kommuns översiktsplan, 2012: 
Levande landsbygd (s.54) 
Kommunen har en positiv syn till att ge lov för landsbygdsboende. För att 
bevara biologisk mångfald och jordbruksmark anser Vaggeryds kommun att 
nya bostäder alltid i första hand bör lokaliseras på skogsmark och inte åker-
mark. Detta för att inte inkräkta på befintliga jordbruksnäringar eller djur-
hållning. 
 
Meddelas  
Krängshult 1:3. 
 
Avgifter 
Förhandsbesked: 
3 862:- 

   
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-09-25 § 164 2018/174B 48 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Ansökan om bygglov för ändrad användning av kom-
plementbyggnad till fritidsboende inom fastigheten 
Mölna 1:12 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov samt lämna startbe-
sked för ändrad användning av komplementbyggnad till fritidsboende inom 
fastigheten Mölna 1:12. 
 
Sökande 
NN 
 
Följande ska inlämnas för att erhålla slutbesked 
 uppfylld kontrollplan  
 
Startbesked och slutbesked enligt PBL 10 kap 3 och 4 §§ 
Byggnaden får inte tas i bruk före slutbesked utfärdats. Slutbesked skrivs ut 
när samtliga handlingar insänts till miljö- och byggnämnden. 
 
Enligt PBL 11 kap ska byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftning inte följs. 
 
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. 
 
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.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Sökt åtgärd avser ändrad användning av komplementbyggnad till fritidsbo-
ende. 
Sökt byggnation ligger utanför strandskyddat område. 
 
Mölna omnämns i kulturhistorisk utredning. 

 

 

 

Forts… 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-09-25 § 164 2018/174B 49 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Förutsättningar för beslut 
Ansökan inkom:   2018-04-26 
Situationsplan i skala 1:1000 inkom:  2018-04-26 
Plan- och fasadritningar i skala 1:100 inkom:  2018-04-26 
Kontrollplan upprättad:   2018-09-12 
Byggherre är:   NN 
 
Avgifter 
Bygglovavgift 
inkl underrättelse: 

1072: - 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-09-25 § 165 2018/ 316B 50 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Ansökan om bygglov för uppförande av återvinnings-
station inom fastigheten Pålen 1:1 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att:  

 bevilja tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2023-09-25 samt lämna startbe-
sked för uppförande av återvinningsstation 

 plank ska uppföras runt om återvinningstationen i kulturhistorisk stil, 
förslag på detta ska inlämnas innan startbesked lämnas inom fastig-
heten Pålen 1:1 

 delegera beslutanderätten till bygginspektör gällande uppförande av 
plank och utformning 

 
Sökande 
FTI AB, Box 1176, 171 23 Solna. 
 
Yrkanden 
Göran Lemke (C) yrkar på avslag.  
 
Propositioner 
Ordföranden ställer proposition på beredningens förslag och Göran Lemkes 
yrkande. 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt beredningens förslag. 
 
Omröstning 
Omröstning begärs av Göran Lemke och ska verkställas. 
Ja-röst för beredningens förslag. 
Nej-röst för Göran Lemkes yrkande.         

                                  
Namn:   Ja Nej 
Johnny Wackt (kd)  x 
Peter Sjöberg (m)  x  
Ulla-Carin Djerf (mp)  x  
Göran Lemke (c)   x  
Ann-Christin Holmgren (l)   x  
Anna Karin Slunge (s)  x                                             
Magnus Dauhn (s)  x  
Roland Svensson (s)   x                       
Ingvar Larsson (sd)   x 
   _______________ 
                                                                               5                        4                           
 
 

Forts… 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-09-25 § 165 2018/ 316B 51 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Miljö- och byggnämnden beslutar med 5 ja-röster och 4 nej-röster att bifalla 
beredningens förslag. 
Reservationer  
Göran Lemke (C), Roland Svensson (S), Ingvar Larsson (SD) och 
Ann-Christin Holmgren (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Göran 
Lemkes yrkande. 
 
Följande ska inlämnas för att erhålla slutbesked 
 uppfylld kontrollplan  
 
Startbesked och slutbesked enligt PBL 10 kap 3 och 4 §§ 
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. 
 
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. 
 
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.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Sökt byggnation avser bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.  
 
Vaggeryds kommuns översiktsplan anger området för nya bostäder.  
 
Yttrande från hembygdsrådet med synpunkter har inkommit. 
 
Yttrande från Skillingaryds intresseförening med synpunkter har inkommit. 
 
Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att bevilja tidsbegrän-
sat bygglov i fem år. 

 

 

 

 

Forts… 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-09-25 § 165 2018/ 316B 52 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Förutsättningar för beslut 
Ansökan inkom:  2018-08-10 
Situationsplan i skala 1:500 inkom:  2018-08-10 
Illustrations bilder inkom:   2018-08-10 
Kontrollplan upprättad:  2018-09-10 
Byggherre är:  FTI AB 
 
Meddelas 
Pålen 1:1. 
 
Avgifter 
Bygglovavgift 
inkl underrättelse: 

  

2 772: -   
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-09-25 § 166 2018/ 323B 53 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Ansökan om rivningslov för rivning av befintligt garage 
samt bygglov för nybyggnad av garage inom fastig-
heten Mursleven 14.  
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att: 

- bevilja rivningslov samt lämna startbesked för rivning av befintligt 
garage inom fastigheten Mursleven 14. 

- med stöd av PBL 9 kap 31 b §, medge liten avvikelse från gällande 
detaljplan, fastställd 1984-12-10, och bevilja bygglov samt lämna 
startbesked för nybyggnad av garage inom fastigheten Mursleven 14. 

 
Sökande 
NN 
 
Följande ska inlämnas för att erhålla slutbesked 
 uppfylld rivningsplan  
 uppfylld kontrollplan  
 
Startbesked och slutbesked enligt PBL 10 kap 3 och 4 §§ 
Byggnaden får inte tas i bruk före slutbesked utfärdats. Slutbesked skrivs ut 
när samtliga handlingar insänts till miljö- och byggnämnden. 
 
Enligt PBL 11 kap ska byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftning inte följs. 
 
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. 
 
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.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Sökt byggnation avviker mot gällande detaljplan, laga kraft 1984-12-10, ge-
nom att sökt byggnation överskrider byggnadsrätten för komplementbygg-
nad med 40 kvadratmeter, totalarea blir 80 kvadratmeter och enligt gällande 
detaljplan ska komplementbyggnad eller gårdsbyggnad inte uppta större 
area än 40 kvadratmeter. 
 

Forts… 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-09-25 § 166 2018/ 323B 54 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Sökt byggnation placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter från Mursle-
ven 15. 
 
Yttrande från berörda grannar, Mursleven 4, Mursleven 5, Mursleven 6, 
Mursleven 7, Mursleven 12, Mursleven 13, och Mursleven 16 angående av-
vikelsen och Mursleven 15, angående avvikelsen och närhet till gräns, före-
ligger utan erinran.  
 
Förutsättningar för beslut 
Ansökan inkom:   2018-08-15 
Situationsplan i skala 1:500 inkom:  2018-08-15 
Plan- och fasadritningar i skala 1:100 inkom:  2018-08-15 
Kontrollplan upprättad:   2018-09-10 
Byggherre är:   NN 
   
Meddelas 
Mursleven 4, Mursleven 5, Mursleven 6, Mursleven 7, Mursleven 12, 
Mursleven 13, Mursleven 15, Mursleven 16.  
 
Avgifter 
Bygglovavgift 
inkl underrättelse: 
4881: - 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-09-25 § 167 2018/323B 55 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Ansökan om bygglov för uppförande av plank vid en-
bostadshus inom fastigheten Smedstugan 3 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov för uppförande av 
plank inom fastigheten Smedstugan 3. 
 
Sökande 
NN 
 
Följande ska inlämnas för att erhålla startbesked 

 Situationsplan där plankplaceringen redovisas, plankets placering 
ska revideras så att uppförande och underhåll i sin helhet kan ske 
inom den egna fastigheten. 

 
Upplysningar avseende startbesked 
Startbesked lämnas inte utan att reviderad situationsplan där plankets place-
ring redovisats för Miljö- och byggnämnden. 
 
Enligt PBL 11 kap ska byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftning inte följs. 
 
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.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Sökt byggnation avser uppförande av plank.  
 
Sökt byggnation placeras närmare än 4,5 meter från fastighetsgräns.  
 
Yttrande från berörda grannar, Smedstugan 1 och Smedstugan 2, föreligger 
utan erinran.  
 
Yttrande från Trafikverket föreligger med erinran. 
 
Trafikverket vill upplysa sökande att vid åtgärder inom 30 meters zon från 
järnvägen finns en risk att exempelvis partiklar eller fallande is från inbrom-
sade tåg kan orsaka skador. 

Forts… 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-09-25 § 167 2018/323B 56 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Trafikverket ansvarar inte för eventuella skador som kan uppkomma på grund 
av åtgärder i närhet till järnvägen. 
 
Plank och dess grundkonstruktion ska dimensioneras för att klara vindlaster 
och lufttryck enligt TDOK 2016:0204.  
 
Det ska finnas utrymme mellan plank och fastighetsgränsen så att plank kan 
uppföras och underhållas från den egna fastigheten. 
 
Trafikverket avstyrker bygglov enligt ansökan. Om ansökan revideras i enlig-
het med angivna krav förutsätter Trafikverket att vi ges möjlighet att ta del av 
revideringen innan kommunen fattar beslut i ärendet. 
 
Delges 
Trafikverket  
 
Meddelas 
Smedstugan 1 och Smedstugan 2. 
 
Avgifter 
Bygglovavgift 
inkl underrättelse: 
950:- 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-09-25 § 168 2018/ 296B 57 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbo-
stadshus inom fastigheten Högabråten 1:2 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att lämna positivt förhandsbesked för ny-
byggnad av enbostadshus inom fastigheten Högabråten 1:2. 
 
Sökande 
NN och NN 
 
Giltighetstid  
Förhandsbeskedet upphör att gälla om bygglov inte söks inom två år från 
dagen för beslut.  
 
Åtgärderna får inte påbörjas innan bygglov söks och beviljat bygglov och 
startbesked lämnats. 
 
Innan bygglov beviljas ska följande villkor vara uppfyllda: 

- Tillstånd för inrättande av avloppsanläggning ska vara utfärdat. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vaggeryds kommuns översiktsplan anger öppet odlingslandskap. 
 
Yttrande från berörda grannar, Högabråten 1,3 och Högabråten 1:14, angå-
ende placeringen, föreligger med synpunkter.  
 
Gällande lagstiftning: 
 
Plan- och bygglagen kap. 2 § 2: 
Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt 
denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de 
ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, 
läge och behov.  
 
Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en 
god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenom-
råden i 3 kap. och 4 kap. 1-8 §§ miljöbalken ska tillämpas. 
     
 
 
 

Forts… 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Miljöbalken kap. 3 § 4: 
Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. 
 
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anlägg-
ningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen 
och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsstäl-
lande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Skogsmark som har betydelse 
för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan på-
tagligt försvåra ett rationellt skogsbruk. 
 
Vaggeryds kommuns översiktsplan, 2012: 
Levande landsbygd (s.54) 
Kommunen har en positiv syn till att ge lov för landsbygdsboende. För att 
bevara biologisk mångfald och jordbruksmark anser Vaggeryds kommun att 
nya bostäder alltid i första hand bör lokaliseras på skogsmark och inte åker-
mark. Detta för att inte inkräkta på befintliga jordbruksnäringar eller djur-
hållning. 
 
Meddelas  
Högabråten 1,3 och Högabråten 1:14 
 
Avgifter 
Förhandsbesked: 
3 862: - 

   
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-09-25 § 169 2018/472M 59 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Plan för sammanträden år 2019 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att fastställa föreslagen plan för samman-
träden för år 2019, 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 2019. 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Delårsbokslut per augusti 2018 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar fastställa delårsbokslut och 
budgetuppföljning per augusti 2018, bilaga.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggförvaltningen har gjort delårsbokslut och budgetuppföljning 
för miljö- och byggnämnden, utfall per den 31 augusti 2018. 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-09-25 § 171 2018/081M 61 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Taxa år 2019 
 
Miljö- och byggnämndens beslut: 
Miljö- och byggnämndens förslag till kommunfullmäktige:  
− Miljö- och byggnämndens förslag till taxa, daterad 2018-09-25,  

överlämnas till kommunfullmäktige för antagande att gälla från och med 
1 januari 2019, bilaga. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden har upprättat förslag till taxa för nämndens  
verksamhetsområden. 
 
Taxan utgår i princip från SKL:s senaste förslag, och innefattar nämndens 
alla uppdrag. 
En ny beräkning av faktisk timkostnad har gjorts och därefter har  
timavgifterna höjts, men inte ända upp till faktiska kostnaden. En jämförelse 
har gjorts mot GGVV kommunerna.  
Miljö- och hälsoskydd:  950 kronor 
Livsmedel:   1 000 kronor 
Strålskyddslagen: 950 kronor 
PBL:   955 kronor 
 
Eftersom förvaltningen nu har resurser att bedriva årlig tillsyn på vissa typer 
av hälsoskyddsverksamheter kommer dessa att få en årlig avgift, medan de 
andra verksamheterna ligger kvar med timavgift. 
 
 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Revidering av Miljöprogrammet, Del 3 Handlingsplan 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna miljöprogrammet, del 3 
handlingsplan. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett reviderat miljöprogram, Del 2 Mål och strategier, beslutades av kom-
munfullmäktige 2018-04-23 §62. Under hösten 2018 ska Del 3 Handlings-
plan beslutas. Handlingsplanen innehåller de åtgärder som kommunkoncer-
nen ska genomföra för att uppnå miljömålen. Respektive nämnd och styrelse 
beslutar om sina åtgärder. Därefter görs en sammanställning av samtliga åt-
gärder i Del 3 Handlingsplan. 
 
Förslag till åtgärder till miljöprogrammet,  
Del 3 Handlingsplan 
I tabell 1 nedan finns de åtgärder som Miljö- och byggnämnden föreslås be-
sluta att genomföra för att uppnå beslutade miljömål. I tabell 2 framgår vilka 
åtgärder som föreslås utgå ur det reviderade miljöprogrammet. Bilagt denna 
skrivelse finns de åtgärder som miljö- och byggnämnden föreslås åta sig i 
sin helhet. Både nya, ändrade och borttagna åtgärder är förankrade med för-
valtningschefen och miljösamordnaren.   
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Tabell 1. Föreslagna åtgärder för Miljö- och byggnämnden i Del 3 Hand-
lingsplan 

 
Åtgärd Ansvar Stödjer mål Kommentar 
(4) Öka andelen miljöanpas-
sade transporter 

Alla nämn-
der och 
styrelser Begränsad klimatpåverkan 

Reviderad sedan förra miljö-
programmet. Tydligare vad 
som ska utföras av förvalt-
ningen, bl a vilka bilar som 
får köpas/leasas. Alla förvalt-
ningar ska ha en utbytesplan. 

(10) Utreda utökning av den 
kommunala bilpoolen 

Alla nämn-
der och 
styrelser Begränsad klimatpåverkan 

Reviderad sedan förra miljö-
programmet. Kommunstyrel-
sen har ansvar för utred-
ningen, men alla förvalt-
ningar ska delta med un-
derlag gällande utökning av 
kommunal bilpool. 

(17) Kalkeffektuppföljning Mbn Bara naturlig försurning 

Reviderad. Utförande och 
uppföljning slås ihop till en 
åtgärd. 

(36) Tillsyn och prövning för 
att minska mängden inläck-
age och utläckage 

Mbn Ingen övergödning Följer med in i det reviderade 
miljöprogrammet 

(37) Inventering av enskilda 
avlopp 

Mbn Ingen övergödning Reviderad från att 20 avlopp 
ska inventeras till att 10 av-
lopp ska åtgärdas. 

(51) Guidningar på våtmar-
ker eller annan naturtyp 

Mbn Myllrande våtmarker Reviderad, ändrat i bak-
grundstexten samt vidgat det 
till våtmarker eller annan nat-
urtyp 

(101) Informera kommunin-
vånarna om miljö-, energi-, 
klimat- och naturfrågor 

Mbn Kommunikation och beteende-
förändring 

Reviderad textmässigt men 
med samma innehåll.  

(Tillägget till miljöprogram-
met) Tillgängliggörande av 
analysresultat 

Mbn Grundvatten av god kvalité Följer med in i det reviderade 
miljöprogrammet 

(Tillägget till miljöprogram-
met) Kontroll av informat-
ionskravet i REACH 

Mbn Giftfri miljö Följer med in i det reviderade 
miljöprogrammet 
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(Tillägget till miljöprogram-
met) Information till fastig-
hetsägare med enskilt dricks-
vatten 
 

 
Mbn 

 
Grundvatten av god kvalité 

 
Följer med in i det reviderade 
miljöprogrammet 

(Tillägget till miljöprogram-
met) Fasa ut farliga kemika-
lier  

Mbn, Kfn, 
Tu 

Giftfri miljö Denna åtgärd får stå kvar 
men kommer att bli svår att 
nå om vi inte skaffar ett digi-
talt kemikaliehanteringssy-
stem som hjälper oss att hålla 
reda på farliga ämnen på äm-
nesnivå.  

(Tillägget i miljöprogram-
met) Undersökning av kvick-
silver i fisk 

Mbn Giftfri miljö Följer med in i det reviderade 
miljöprogrammet 

(Hälsans åtgärdsprogram) In-
ventering och riskklassning 
enligt MIFO fas 1 

Mbn Giftfri miljö Omformulering av tidigare 
åtgärder 24, 25 och 26 som 
nu överensstämmer med åt-
gärderna i Länsstyrelsens åt-
gärdsprogram Hälsans miljö-
mål.  

(Hälsans åtgärdsprogram) 
Undersökning av potentiellt 
förorenade områden 

Mbn Giftfri miljö Omformulering av tidigare 
åtgärder 24, 25 och 26 som 
nu överensstämmer med åt-
gärderna i Länsstyrelsens åt-
gärdsprogram Hälsans miljö-
mål.  

(Hälsans åtgärdsprogram) 
Arbete med saneringsåtgär-
der riskklass 1 objekt 

Mbn Giftfri miljö Omformulering av tidigare 
åtgärder 24, 25 och 26 som 
nu överensstämmer med åt-
gärderna i Länsstyrelsens åt-
gärdsprogram Hälsans miljö-
mål.  

(Hälsans åtgärdsprogram) 
Arbete med saneringsåtgär-
der riskklass 2 objekt 

Mbn Giftfri miljö Omformulering av tidigare 
åtgärder 24, 25 och 26 som 
nu överensstämmer med åt-
gärderna i Länsstyrelsens åt-
gärdsprogram Hälsans miljö-
mål.  

Resvaneanalys av tjänstere-
sor och arbetspendling 

Alla nämn-
der och 
styrelser 

Begränsad klimatpåver-
kan/Kommunikation och bete-
endeförändring Ny åtgärd 
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Digital miljöutbildning 

Alla nämn-
der och 
styrelser Verksamhetsutveckling Ny åtgärd 

Förebygga avfall 

Alla nämn-
der och 
styrelser Verksamhetsutveckling Ny åtgärd 

Minska engångsprodukter 

Alla nämn-
der och 
styrelser Verksamhetsutveckling Ny åtgärd 

Förvaltningsövergripande 
VA-plan 

Ks, Mbn, 
Tu Ingen övergödning Ny åtgärd 

 
 
Tabell 2. Åtgärder som föreslås tas bort ur Del 3 Handlingsplan för Miljö- 
och byggnämnden 
 

Åtgärd Ansvar Stödjer mål Kommentar 

1. Utbilda för att miljöan-
passa transporterna 

Alla 
nämnder 
och sty-
relse Begränsad klimatpåverkan Genomförd 

2. Utbilda i sparsam körning 

Alla 
nämnder 
och sty-
relse Begränsad klimatpåverkan Genomförd 

3. Mötas utan att resa 

Alla 
nämnder 
och styrel-
ser Begränsad klimatpåverkan 

Ta bort, de tekniska förutsätt-
ningarna finns. Det handlar 
om beteendeförändring och 
detta ryms i den nya åtgärden 
Resvaneanalys av tjänsteresor 
och arbetspendling 

5. Minska miljöpåverkan 
från varudistributionen 

Alla 
nämnder 
och sty-
relse Begränsad klimatpåverkan 

Genomförd, innebörden finns 
kvar i ny åtgärd riktad till 
upphandlingsenheten.  

 
    

14. Kontrollera luftkvalitén Mbn Frisk luft 

Genomförs löpande och be-
höver inte vara en åtgärd. Det 
räcker med målet att vi ska 
kontrollera luftkvalitén.   
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16. Fortsatt ytvattenkalk-
ning Mbn Bara naturlig försurning 

Genomförs löpande och be-
höver inte vara en åtgärd. Det 
räcker med målet att våra 
sjöar och vattendrag inte ska 
vara försurade. 

33. Öka tillgängligheten till 
skugga i offentliga miljöer 
för att minska riskerna för 
solskador 

Bun, Ks, 
Kfn, Mbn, 
Tu, VSBo Säker strålmiljö 

Ta bort, åtgärden har varit ej 
påbörjad under lång tid och är 
svår att genomföra. Frågan 
bör lyftas tidigt i arbetet med 
byggnationer och detaljplane-
ring i befintliga forum.  

40. Genomföra åtgärderna i 
vattenförvaltningens åt-
gärdsprogram 

Mbn, Ks, 
Tu Levande sjöar och vattendrag Genomförd 

41. Restaurering av vatten-
drag enligt framtagen plan Mbn Levande sjöar och vattendrag Genomförd 

46. Lokala miljö- och hälso-
skyddsföreskrifter för större 
enskilda vattentäkter upprät-
tas Mbn Grundvatten av god kvalité 

Tas bort och ersätts av ny åt-
gärd som samlar fler åtgärder 
i en, "Långsiktigt skydd för 
den nuvarande och framtida 
dricksvattenförsörjningen" 

47. Informationskampanj till 
fastighetsägare med enskilt 
vatten och avlopp Mbn Grundvatten av god kvalité Genomförd 
50. Information till markä-
gare om samrådsplikt vid 
anläggande av väg i skogs-
landskapet och nyttan med 
våtmarker - rutiner upprättas Mbn Myllrande våtmarker Genomförd 
55. Revidera grönstruktur-
planerna 

Ks God bebyggd miljö Ansvaret ligger numera på 
Kommunstyrelsen 

74. Utveckla behovsbedöm-
ningen i den fysiska plane-
ringen 

Mbn (Ks) God bebyggd miljö Genomförd, ansvaret ligger 
numera på Kommunstyrelsen 

 
 
 
 
 

   

88. Utveckla upphandlingen Alla 
nämnder 

Verksamhetsutveckling Genomförd så som den är 
skriven. Ersätts av ny åtgärd 
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och sty-
relse 

"Upphandling med miljö-
fokus" som riktar sig till upp-
handlingsenheten och Kom-
munstyrelsen 

89. Utveckla e-samhället Alla 
nämnder 
och sty-
relse 

Verksamhetsutveckling Ta bort. Åtgärden kvarstår för 
Ks när det gäller digitalt 
tjänsteutbud och fiberutbygg-
nad. Texten om att minska 
pappersanvändningen vävs in 
i åtgärden Förbygga avfall.  

90. Utveckla och använda 
beställningssystemet för 
upphandlade varor och 
tjänster 

Alla 
nämnder 
och sty-
relse 

Verksamhetsutveckling Genomförd så som den är 
skriven. Ersätts av ny åtgärd 
"Upphandling med miljö-
fokus" som riktar sig till upp-
handlingsenheten och Kom-
munstyrelsen 

95. Öka kunskapen om 
miljö och i synnerhet energi 
och klimat 

Alla 
nämnder 
och sty-
relse 

Kommunikation och beteende-
förändring 

Ta bort. En hel del arbete är 
genomfört och vi arbetar vi-
dare med nya åtgärder och 
nytt fokus.  

102. Sprida information om 
externa medel  

Mbn Kommunikation och beteende-
förändring 

Genomförd, sker löpande. 
Behöver inte vara en åtgärd.  

1. (Tillägget till miljöpro-
grammet) Utbildning av 
bygginspektörer, bygglovs-
handläggare och miljöin-
spektörer om rivningsavfall 

Mbn Giftfri miljö Genomförs under hösten 
2018 

2. (Tillägget till miljöpro-
grammet) Fortsatt luftsam-
verkan i länet 

Mbn Frisk luft Genomförd 

(Tillägget i miljöprogram-
met) Informationskampanj 
om dubbdäck 

Mbn Frisk luft Följer med in i det reviderade 
miljöprogrammet 

3. (Tillägget till miljöpro-
grammet) Klimatrådets kli-
matskola 

Alla 
nämnder 
och sty-
relse Begränsad klimatpåverkan 

Ej påbörjat och upplevs inte 
som rätt sätt att arbeta. Vi sat-
sar istället på en digital miljö-
utbildning för alla anställda.  

4. (Tillägget till miljöpro-
grammet) Utfasning av far-
liga ämnen i byggbran-
schen) 

Mbn, Ks, 
VSBo 

Giftfri miljö Genomförd för miljö- och 
byggnämnden 
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6. (Tillägget till miljöpro-
grammet) Tillsynsinsats på 
miljöfarliga verksamheter 
som påverkar vattenföre-
komster 

Mbn Levande sjöar och vattendrag Genomförd 

7. (Tillägget till miljöpro-
grammet) Skyddsnivå en-
skilda avlopp 

Mbn Ingen övergödning Genomförd  

10. (Tillägget till miljöpro-
grammet) Tillsyn av led-
ningsnätet 

Mbn Ingen övergödning Genomförd 
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Information om aktuella frågor 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden har tagit del av informationen. 
     
Sammanfattning av ärendet 
 Information om skyltning utmed E4:an 
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