
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-10-30 1(60) 
 

 

 Utdragsbestyrkande 
  

 
 

 
 
 

Plats och tid Nämndrummet, Kommunkontoret, Skillingaryd 
Tisdagen den 30 oktober 2018, kl. 14.00 – 16.30 
 

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

Övriga närvarande Gunnel Johansson Lagander (C), ej tjänstgörande ersättare 
Anna Jönsson, miljö- och byggchef 
Jenny Tibell, miljö- och hälsoskyddsinspektör 
Annie Gustafsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör 
Erika Kvarneving, miljö- och hälsoskyddsinspektör 
Dörte Schuldt, miljöinspektör 
Matilda Mikaelsson Nilsson, miljöinspektör 
Thomas Andersson, bygginspektör 
Johan Krantz, bygginspektör 
Salwan Ali Nima, bygginspektör 
 

Utses att justera Magnus Dauhn Paragrafer 174, 176-203 
  
Underskrifter  

Sekreterare   
 
 

                     Anna Jönsson 
  

Ordförande  
  Johnny Wackt 
  

Justerande 
 
 

  Magnus Dauhn 
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Sammanträdesdatum:    Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-10-30 2 
 

 

 Utdragsbestyrkande 
  

 
 
 
 

ANSLAG / BEVIS 
 

 

Organ Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum 2018-10-30 Paragrafer 174, 176-203 
 
 Anslaget sätts upp 2018-11-06 Anslaget tas ner 2018-11-28 
 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd 

 

Underskrift   

Melina Nijemcevic 
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Sammanträdesdatum:    Sida: 
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 Utdragsbestyrkande 
  

 

 

 
 
ANSLAG/BEVIS 
 

 

Organ Miljö- och byggnämnden  
 
Sammanträdesdatum 

 
2018-10-30 

 
Paragrafer 173 

Anslaget sätts upp 2018-10-30 Anslaget tas ner 2018-11-21 
Förvaringsplats för  
protokollet 

 
Kommunkontoret, Skillingaryd 

 

   
Underskrift   
 Melina Nijemcevic  

 

Plats och tid Nämndrummet, Kommunkontoret, Skillingaryd 
Tisdagen den 30 oktober 2018 kl. 14:00 
 

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

Övriga närvarande Gunnel Johansson Lagander (C), ej tjänstgörande ersättare 
Anna Jönsson, miljö- och byggchef 
Johan Krantz, bygginspektör 
Åsa Berg, administratör 
 

Utses att justera Magnus Dauhn Paragrafer 175 
  
Underskrifter  

Sekreterare   
 
 

                     Anna Jönsson 
  

Ordförande  
  Johnny Wackt 
  

Justerande 
 
 

  Magnus Dauhn 
 



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-10-30 § 174 2018/001M 4 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

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

Tillkommande ärenden: 
30. Vinterdagen 1 – bygglov för nybyggnad av enbostadshus 
31. Gärahov 1:18 – bygglov för uppförande av plank vid enbostadshus 

  
Strykning av ärenden: 
25. Klevshult 1:9 – klagomål på skyltar vid E4an 
 



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-10-30 § 175 2018/378B 5 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Yttrande angående remiss från Länsstyrelsen, 511-
10108-17, upphävande av del av strandskyddsområde 
inom fastigheten Tofteryd 6:1 
 
Miljö- och byggnämndens beslut: 
Miljö- och byggnämnden beslutar att:  

- kommunicera enligt upprättad skrivelse till Länsstyrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
2017-08-01 inkom ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus 
inom fastigheten Tofteryd 4:1 (efter fastighetsreglering Tofteryd 6:1). 
 
2017-08-29 beslutade miljö- och byggnämnden att avslå ansökan om för-
handsbesked för nybyggnad av fritidshus inom fastigheten Tofteryd 4:1 (ef-
ter fastighetsreglering Tofteryd 6:1) då strandskyddsdispens inte kan med-
ges. 
 
2017-12-20 lämnades en begäran om upphävande av delar av strandskyddet 
inom fastigheten Tofteryd 6:1. 
 
2018-09-13 inkom remiss från Länsstyrelsen gällande upphävande av del av 
strandskyddsområde inom fastigheten Tofteryd 6:1. 
 
Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att kommunicera en-
ligt upprättad skrivelse till Länsstyrelsen. 
 
Delges 
Tofteryds hembygdsförening  
 
 
 
Bilaga 
Skrivelse daterad 2018-10-30. 
 



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-10-30 § 176 2018/002M 6 
  

 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Meddelanden 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden har tagit del av informationen. 
     
Sammanfattning av ärendet 
1. Länsstyrelsens beslut 2018-09-13: Tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen, 

häst  
2. Länsstyrelsens beslut 2018-09-18: Tillstånd till vetenskaplig undersök-

ning inom Store Mosse nationalpark 
3. Länsstyrelsens beslut 2018-09-14: Anmälan om att ta jordbruksmark ur 

produktion enl 12 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) på fastigheten Galtås 
2:3 

4. Länsstyrelsens beslut 2018-09-24: Prövning av miljö- och byggnämn-
dens beslut 2018-08-28 § 137 om strandskyddsdispens för fritidshus på 
fastigheten Grimsjö 1:2 

5. Länsstyrelsens beslut 2018-09-28: Anmälan om att ta jordbruksmark ur 
produktion enl 12 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) på fastigheten Gräs-
hult 1:49 

6. Länsstyrelsens beslut 2018-10-02: Beslut om bildande av naturreservatet 
Stensjökvarnskogen  

7. Länsstyrelsens beslut 2018-10-05: Beslut om att inte pröva miljö- och 
byggnämndens beslut 2018-09-25 § 156 om strandskyddsdispens för 
transformatorstation inom fastigheten Stödstorp 1:8 

8. Länsstyrelsens beslut 2018-10-18: Beslut i fråga om betydande miljöpå-
verkan för täktverksamhet på fastigheten Brateborg 2:6 

9. Länsstyrelsens beslut 2018-10-17: Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbal-
ken (1998:808) om säkerhetshöjande åtgärder i form av siktavverkning 
vid järnvägskorsningar i Jönköping, Eksjö, Gislaved, Nässjö, Vaggeryd, 
Vetlanda och Värnamo kommuner 

 
 



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-10-30 § 177 2018/003M 7 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Delegationsbeslut 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Bilaga 1 Miljöärenden (Ecos)  
Bilaga 2 Miljöärenden (Castor) 
Bilaga 3 Byggärenden 
 



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-10-30 § 178 2018/004M 8 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Kurser och konferenser 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Redovisningen av kurser och konferenser godkänns. 
 
Sammanfattning av ärendet 

• Nyvalda och omvalda 2018. Styr eller avgå! 
Datum: 2018-12-11 kl. 09.00 – 17.00 
Plats: Teatersalongen, Skillingehus 
 

• Utbildning i miljöbalken för miljönämndspolitiker 
Datum: 2019-03-19 
Plats: Stora hotellet, Jönköping 

 
 



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-10-30 § 179 2018/034M 9 
  

 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Information om aktuella frågor 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden har tagit del av informationen. 
     
Sammanfattning av ärendet 
• Förfallen ladugård inom fastigheten Bondstorps-Sjöbo 1:32. 
• Information om sista sammanträdet för denna mandatperiod. 

Jullunch på Stiftsgården Tallnäs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-10-30 § 180 2017/525M  10 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Överlämnande av överklagan av föreläggande med vite 
– ventilation – kommunala förskolor, Vaggeryds kom-
mun 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden överlämnar överklagan gällande föreläggande med 
vite till länsstyrelsen Jönköpings län. Överklagan har inkommit i rätt tid. 
Nämnden anser inte att det som framförts i skrivelsen föranleder någon än-
dring av beslutet.  
 
Miljö- och byggnämnden beslutar att yttra sig enligt bilaga 1. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förslag till beslut kommunicerades 6 oktober 2017 till barn- och utbild-
ningsnämnden, inga synpunkter inkom till miljö- och byggnämnden. Miljö- 
och byggnämnden förelade 24 oktober 2017 barn- och utbildningsnämnden 
att inkomma med redovisning angående ventilation för kommunala försko-
lor.  

 
Miljö- och byggnämnden bedömer att inlämnat material inte uppfyller det 
som begärts i föreläggandet och har beslutat den 25 september 2018 att före-
lägga barn- och utbildningsnämnden med samma föreläggande nu kopplat 
med ett vite om 300 000 kronor.  

 
Överklagan inkom till miljö- och byggnämnden den 16 oktober 2018. 
 
 
Bilaga: 
Bilaga 1 Miljö- och byggnämndens yttrande  
Bilaga 2 Överklagan barn- och utbildningsnämnden inkommen 2018-10-16 
Bilaga 3 Miljö- och byggnämndens beslut 2018-09-25 § 149  



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-10-30 § 181 2018/457M 11 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Del av Hok 2:110 m.fl. – Samrådsyttrande gällande de-
taljplan för bostäder 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden har inget att erinra. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade enligt protokoll 2018-01-24 § 
014 att ge i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för området Hok 
2:110 m.fl. för bostäder. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade enligt 
protokoll 2018-09-19 § 211 att skicka ut detaljplanen för samråd. 
 
Detaljplanen är ute för samråd under tiden 2018-09-28 t.o.m. 2018-11-09. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i Hok. Detaljplanen 
upprättas genom standardförfarande. 
 
Detaljplanen innebär en förtätning av orten och området blir en påbyggnad 
av befintlig infrastruktur och bebyggelse. Då flertalet ledningar finns på 
platsen kan området även ses som redan ianspråktaget. Planområdet berörs 
inte av några riksintressen. Detaljplanen bedöms vara förenlig med miljö-
balkens grundläggande hushållningsbestämmelser i 3 och 4 kapitlet. Områ-
det bedöms vara lämpligt för bostäder. Genomförandet av planen antas inte 
medföra en betydande miljöpåverkan enligt upprättad undersökning. 
 
Planområdet finns utpekat för nya bostäder i gällande översiktsplan. I över-
siktsplanen är även en väg utpekad norr om planområdet. Det gjordes en 
projektering av vägen 2010 som visar att vägen hamnar ca 100 meter från 
kvartersmarken i aktuellt planförslag. Vägens sträckning utifrån den projek-
teringen är dock inte fastlagd och inget uppdrag finns i dagsläget gällande 
vägen. 
 
Planområdet är ett relativt flackt, obebyggt skogsområde som i östra delen 
sluttar från väst till öst mot väg 30. Området består till störst del av morän 
och har medelhög genomsläpplighet. Utifrån SGU:s jorddjupskarta upp-
skattas berget ligga på 10-20 m djup men det finns även berg i dagen. I om-
rådet finns strövstigar och möjlighet till rekreation. 
 
En översiktlig naturvärdesinventering visar att det finns visst naturvärde.  
 

Forts… 



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-10-30 § 181 2018/457M 12 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Det har inte påträffats några fridlysta eller hotade arter, naturvårdsarter eller 
annat av biologiskt stort värde inom det inventerade området. Naturvär-
desinventeringen visar att det ur biologisk synvinkel inte föreligger några 
hinder för att exploatera området. 
 
I området finns inga kända riksintressen eller fornlämningar. 
 
Väster om planområdet finns tre mindre verksamheter som inte bedöms vara 
störande. På andra sidan järnvägen, ca 300 m från planområdet, har Vida 
Energi AB sina lokaler. Företaget släpper i dagsläget ut stoft och bullrar 
men är förelagda att vida åtgärder. Kommunen gör bedömningen att avstån-
det till planområdet är tillräckligt för att inga riktvärden överskrids. 
 
Planbestämmelserna styr varken tomtstorlek eller bostadstyp, högsta bygg-
nadshöjd är 7,5 m. 
 
Området kommer att anslutas till kommunala vatten- och avloppsledningar 
samt fiber. Det kommer även finnas möjlighet för de planerade fastigheterna 
att ansluta sig till dagvattennätet. Genom den del av planområdet som ligger 
på fastigheten Hok 2:110 löper flera ledningar. Dessa kommer mestadels 
hamna inom område avsatt som NATUR och GATA i detaljplanen. På fas-
tigheten Hok 2:95 går fiberledningar, som ägs av VEAB, genom planerad 
kvartersmark för bostäder. Dessa ledningar kommer att flyttas, till angivet 
område i plankartan, för att möjliggöra exploatering. Eon ansvarar för el i 
området. 
 
För att skapa förutsättningar för omhändertagandet av dagvatten i området 
lämnas stora ytor naturmark runt omkring kvartersmarken. I dessa områden 
finns goda möjligheter att anlägga öppna diken för att samla upp dagvatten. 
Vattenflöden uppströms kommer att samlas upp i de öppna dikena och ledas 
vidare till kommunens dagvattennät, för att sedan mynna ut i Hokaån.  Det 
kommer finnas möjlighet för de planerade fastigheterna att ansluta sig till 
dagvattennätet. 
 
Bilagor hittas på länkarna nedan: 
Plankarta 
http://www.vaggeryd.se/download/18.604a8935165cd752f617aeda/1538036961485/PlankartaA1.pdf  
Planbeskrivning  
http://www.vaggeryd.se/download/18.604a8935165cd752f617aedb/1538036973120/Planbeskrivning.pdf  
Undersökning om betydande miljöpåverkan 
http://www.vaggeryd.se/download/18.604a8935165cd752f617aedc/1538036982087/Unders%C3%B6kning%20av%20betydande%20milj%C3%B6p%C3%A5verkan.pdf  

Naturvärdesinventering 
http://www.vaggeryd.se/download/18.604a8935165cd752f617aedd/1538036987747/NVI%20Hok%20bost%C3%A4der.pdf  

http://www.vaggeryd.se/download/18.604a8935165cd752f617aeda/1538036961485/PlankartaA1.pdf
http://www.vaggeryd.se/download/18.604a8935165cd752f617aeda/1538036961485/PlankartaA1.pdf
http://www.vaggeryd.se/download/18.604a8935165cd752f617aedb/1538036973120/Planbeskrivning.pdf
http://www.vaggeryd.se/download/18.604a8935165cd752f617aedc/1538036982087/Unders%C3%B6kning%20av%20betydande%20milj%C3%B6p%C3%A5verkan.pdf
http://www.vaggeryd.se/download/18.604a8935165cd752f617aedd/1538036987747/NVI%20Hok%20bost%C3%A4der.pdf


  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-10-30 § 182 2018/090B  13 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov för 
ändrad användning av förråd till stall inom fastigheten 
Trollberget 1:11 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja förlängning av tidsbegränsat 
bygglov t.o.m. 2024-03-25 inom fastigheten Trollberget 1:11. 
 
Sökande 
NN. 
 
Giltighetstid 
Beviljat tidsbegränsat bygglov upphör att gälla 2024-03-25. Bygglovet vinner 
laga kraft fyra veckor efter att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Fastigheten är belägen inom området för bostäder enligt områdesplanen för 
Skillingaryd- Vaggeryd antagen 1987. Den gäller som områdesplan enligt 
översiktsplan antagen 2002. Översiktsplan 2012 anger bostadsområde.  
 
Miljö- och byggnämnden beviljade 2009-04-28 § 85 bygglov för tillfällig åt-
gärd. 
Miljö- och byggnämnden beviljade 2014-03-25 § 46 förlängning av bygglov 
för tillfällig åtgärd. 
 
Nuvarande bygglov upphör att gälla 2019-03-25 
  
Beredningen föreslår nämnden att bevilja bygglov för tidsbegränsad åtgärd t o 
m 2024-03-25, dvs en förlängning av befintligt bygglov med 5 år. 
 
Beredningen anser att permanent bygglov inte kan beviljas. 
 
Meddelas 
Trollberget 1:3, Trollberget 1:9 och Trollberget 1:10. 
 
Avgifter 
Bygglovavgift 
inkl underrättelse: 

   

1 072:-    
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Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 
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Ansökan om bygglov för nybyggnad av förskola inom 
fastigheten Sörgården 1:4 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att  

- med stöd av 11 kap 51 § PBL påföra Vaggeryds kommun, 212000-
0522, Fastighetsenheten, en byggsanktionsavgift, 232 048 kronor, 
för att trots förbuden i 10 kap 3 § ha påbörjat en bygglovspliktig åt-
gärd utan startbesked. 

- med stöd av 11 kap 53 a § sätta ner sanktionsavgiften till en fjärde-
del då avgiften inte står i proportion till överträdelsen. 

- med stöd av 9 kap 12 § PBF fastställa byggsanktionsavgiften till 
58 012 kronor för att ha påbörjat en bygglovspliktig åtgärd utan 
startbesked. 

 
Sökande 
Vaggeryds kommun, Fastighetsenheten, NN. 
 
Sammanfattning av ärendet 
2018-06-26 § 116 beviljades bygglov för nybyggnad av förskola inom fas-
tigheten Sörgården 1:4. 
 
I beslutet (2018-06-26 § 116) meddelades följande föreskrifter: 

- Tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan lämnas 
- Teknisk beskrivning ska inlämnas 
- Förslag till utvändig färgsättning ska inlämnas 
- Förslag till kontrollplan ska inlämnas 
- Ansökan om utstakning ska göras 
- K-ritningar ska inlämnas 

 
Tekniskt samråd hölls 2018-09-11 där meddelades att följande komplette-
ringar skulle inlämnas för att erhålla startbesked: 

- Yttrande från representant för arbetsgivare 
- Reviderad kontrollplan 
- Energiberäkning 

 
Några kompletteringar har inte inlämnats. 
 
Vid det tekniska samrådet framkom det att arbetena påbörjats. 
 
 

Forts… 
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Vid besök på platsen 2018-09-12 konstateras att ca 360m² av byggnationen 
påbörjats utan startbesked, se bilagor. 
 
Enligt PBL 10 kap 3 § pkt 1 får en åtgärd inte påbörjas innan byggnads-
nämnden har gett ett startbesked, om åtgärden kräver bygglov. 
 
Enligt PBL 11 kap 51 § ska tillsynsmyndigheten ta ut en byggsanktionsav-
gift om någon bryter mot reglerna i 8-10 kap PBL. 
 
Sanktionsavgift för att ha påbörjat nybyggnad av förskola (360m²) uppgår 
till 232 048:- 
 
Enligt PBL 11 kap 53 a § får sanktionsavgiften i ett enskilt sättas ner om av-
giften inte står i rimlig proportion till överträdelsen som har begåtts. Avgif-
ten får sättas ner till hälften eller en fjärdedel. Vid prövningen enligt första 
stycket ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett uppsåtligen 
eller av oaktsamhet. 
 
Miljö- och byggförvaltningen anser att sanktionsavgiften kan sättas ned till 
en fjärdedel då avgiften inte står i rimlig proportion till överträdelsen. Över-
trädelsen har inte skett uppsåtligen eller av oaktsamhet, bygglovet bevilja-
des i samband med att kontaktpersonen på Fastighetsenheten avslutade sin 
tjänst. 
 
Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att ta ut en sankt-
ionsavgift på 58 012:- för att ha påbörjat byggnation av förskola innan start-
besked lämnats. 
 
Avgifter 
Byggsanktionsavgift:    
58 012:-    
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Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbo-
stadshus och garage inom fastigheten Kvighult 1:4 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att lämna positivt förhandsbesked för ny-
byggnad av enbostadshus och garage inom fastigheten Kvighult 1:4. 
 
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. 
 
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. 
 
Plan- och bygglagen kap. 2 § 2: 
Vid planläggning och ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt 
denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är 
lämpad för ändamålet med hänsyn till: 

1. Människors hälsa och säkerhet 
2. Jord, berg- och vattenförhållandena 

Forts… 
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3. Möjlighet att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshante-
ring, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt 

4. Möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt buller-
störningar 

5. Risken för olyckor, översvämningar och erosion 
 
Då en torvtäkt finns ca 150m från tänkt enbostadshus anser miljö- och bygg-
förvaltningen att marken inte är direkt lämpad för uppförande av ett enbo-
stadshus. 
 
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. 
 
Yttrande från berörd granne, Kvighult 1:4, föreligger utan erinran. 
 
Yttrande från berörda grannar, Kvighult 1:5, Kvighult 1:8 och Hässelås 
1:12, inhämtas av miljö- och byggnämnden. 
 
Granskningsyttrande kommunicerades 2018-10-08. Sökande är införstådd 
vad närheten till torvtäkten innebär. 
 
Miljö- och byggförvaltningen bedömer att sökt förhandsbesked inte försvå-
rar att bruka jorden inom fastigheten Kvighult 1:4. 
 
Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att lämna positivt 
förhandsbesked. 

Forts… 
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Yttrande från berörda grannar, Kvighult 1:4, Kvighult 1:5 och Kvighult 1:8, 
föreligger utan synpunkter. 
 
Yttrande från berörd granne, Hässelås 1:12, föreligger med synpunkter. In-
lämnade synpunkter hanteras vid en bygglovsansökan och berörd granne 
kommer i detta skede få tillfälle att yttra sig. 
 
Meddelas  
Kvighult 1:4, Kvighult 1:5 och Kvighult 1:8. 
 
Delges 
Hässelås 1:12. 
 
Avgifter 
Förhandsbesked: 
3 862:- 
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Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för ny-
byggnad av fritidshus inom fastigheten Hagshults-
Torp 3:5 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att: 

- medge strandskyddsdispens med stöd av miljöbalken 7 kap 18 b § 
för nybyggnad av fritidshus inom fastigheten Hagshults-Torp 3:5, 
vid Näset 

- bevilja bygglov för nybyggnad av fritidshus inom fastigheten Hags-
hults-Torp 3:5 

- upphäva tidigare lämnad strandskyddsdispens, 2016-08-30 § 138. 
 

Särskilt skäl för att medge dispens är enligt 7 kap. 18 d § MB: fritidshuset 
uppförs i nära anslutning till ett befintligt bostadshus.  
 
Tomtplatsen avgränsas, enligt miljöbalken 7 kap 18 f §, enligt kartbilaga da-
terad 2018-10-16. Det ska vara fri passage och tillgängligt för allmänheten 
utanför tomtplatsavgränsningen.  
 
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 inlämnas före det tekniska samrådet 
• förslag till utvändig färgsättning ska inlämnas för godkännande 
• anmälan av kontrollansvarig ska inlämnas 
• förslag till kontrollplan ska inlämnas före tekniskt samråd, nämnden ska 

fastställa kontrollplanen i startbeskedet  
• k-ritningar (grund och stomme) ska inlämnas 
• Tillstånd för inrättande av avloppsanläggning ska vara utfärdat innan 

startbesked kan lämnas 
 
Upplysningar avseende startbesked 
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits och beslut 
om startbesked lämnats. 
 
 

Forts… 
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Enligt Lagen om färdigställandeskydd (SFS 2014:227) ska ett färdigställan-
deskydd finnas vid nybyggnad. 
 
Enligt PBL 11 kap ska byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftning inte följs. 
 
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.  
 
Upplysningar 
Länsstyrelsen har rätt att pröva beslutet om strandskyddsdispens inom 3 
veckor från det att beslutet kommit in till Länsstyrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
2016-08-30 § 138 lämnades positivt förhandsbesked och strandskyddsdis-
pens för nybyggnad av enbostadshus inom fastigheten Hagshults-Torp 3:5. 
 
2016-09- beslutade Länsstyrelsen att pröva lämnad strandskyddsdispens. 
 
Länsstyrelsen beslutade 2016-12-13 att avskriva ärendet för vidare hand-
läggning. 
 
Beslutet upphör således att gälla 2017-01-03, dvs 3 veckor efter Länsstyrel-
sens beslut 2016-12-13. 
 
I inkommen bygglovsansökan placeras huset på gränsen där tomtplatsav-
gränsning medgavs 2016-08-030 § 138. 
 
I samband med bygglovsansökan inkom även en ny ansökan om strand-
skyddsdispens. 
 
Byggnaden som ska uppföras är en suterrängvilla vars entréplan placeras på 
en bergsknalle och källarplanet placeras nedanför berget. 
 
Sökt byggnation är belägen utanför detaljplanelagt område samt utanför 
sammanhållen bebyggelse. Vaggeryds kommuns översiktsplan anger LIS-
område. I naturvårdsprogrammet omnämns Linnesjön och Näset. 
 
Yttrande beträffande strandskyddet upprättas av bygginspektör. 
 
Avloppsfrågan ska vara löst innan startbesked kan lämnas. 

Forts… 
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Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att medge strand-
skyddsdispens och bevilja bygglov för nybyggnad av fritidshus. 
 
Meddelas 
Mölnarp 1:8. 
 
Avgifter 
Bygglovavgift 
inkl underrättelse: 

Strandskyddsdispens:   

15 363:- 1 700:-   
 
 



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-10-30 § 186 2018/014B  22 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostads-
hus, Gästgivaren 3 och 9 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov för nybyggnad av fler-
bostadshus innehållande trygghetsboende, äldreboende, tillagningskök, re-
staurang och rehab anläggning inom fastigheten Gästgivaren 3 och 9. 
 
Sökande 
Vaggeryds kommun, fastighetsenheten, NN. 
 
Följande ska inlämnas för att erhålla startbesked 
• K-ritningar (grund och stomme) ska inlämnas 
• förslag till utvändig färgsättning ska inlämnas 
• förslag till kontrollplan ska inlämnas, nämnden ska fastställa kontroll-

planen i startbeskedet  
• beställning om utstakning ska 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. 
 
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 
På sidan 2 till detaljplanens granskningshandling står att syftet är bl. a. er-
sätta 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 detalj-
planebestämmelsen B, bostadsändamål. 
 
Därför får det anses att sökt byggnation är planenlig. 
 
Yttrande från Räddningstjänst angående brandskydd inhämtas av miljö- och 
byggnämnden. 
 
NN är anmäld kontrollansvarig. 

Forts… 
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Enligt sammanfattningen av tillgänglighetsutlåtandet håller samtliga lägen-
heter en mycket hög standard vad gäller tillgänglighet. 
 
Yttrande från berörda grannar, Gästgivaren 4, Gästgivaren 5, föreligger utan 
erinran. 
 
Yttrande från berörda grannar, Gästgivaren 2, Gästgivaren 6, Gästgivaren 8, 
föreligger med synpunkter, miljö- och byggförvaltningen bedömer att dessa 
synpunkter inte utgör ett hinder för att bevilja bygglov.  
 
Yttrande från berörda grannar, Gästgivaren 1 och Jupiter 4, har inte inkommit 
till dagens sammanträde. 
 
Miljö- och byggnämnden önskade 2018-09-25 följande kompletteringar till 
ärendet: 
 

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

Detta har NN redovisat för miljö- och byggnämndens beredning 2018-10-
02. Handikapparkering kommer att finnas inom 25m från tillgänglig entré. 
Boendeparkering kommer att finnas inom rimligt gångavstånd till entré. 
Personalparkering går att lösa på Slätten. Restaurangparkering går att lösa 
inom rimligt gångavstånd. 
Enligt boverkets byggregler ska handikapparkering gå att lösa efter behov 
inom 25 meters gångavstånd till en tillgänglig entré. 
Miljö- och byggförvaltningen bedömer att sökanden har med detta redovisat 
en godtagbar parkeringslösning. 
 

- Redovisning av tillfart till godsmottagningen 
Godsmottagningen kommer att ske med en infart från storgatan inom egen 
fastighet. Utfart kommer att ske via Gästgivaren 1. 
Miljö- och byggförvaltningen bedömer att sökanden med detta redovisat en 
godtagbar tillfartslösning. 
 

- Redovisa alla vägar (biltrafik och gc-väg inom området) 
 
Biltrafik kommer att ske via infart från Storgatan till parkering. Boendetra-
fik kommer att ske via infanterigatan. Gång- och cykelväg kommer att an-
läggas längs med Gropabäcken. 
Miljö- och byggförvaltningen bedömer att sökanden har redovisat en god-
tagbar lösning. 

Forts… 
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- Hur livsmedel inom byggnaden ska transporteras inom byggnaden 
(till äldreboendet) 

Hissen som livsmedel ska transporteras i kommer att ha dubbla dörrar så att 
mattransport inte behöver ske via huvudentrén. 
Miljö- och byggförvaltningen bedömer att en godtagbar lösning redovisats. 
Livsmedelsinspektör kommer att granska detta vid ett senare skede. 
 

- Om något reservaggregat är tänkt att installeras? 
Reservaggregat kommer att installeras. 
Miljö- och byggförvaltningen bedömer att en godtagbar lösning redovisats. 

 
- Hur ska gångstråk/koppling mellan pocketparken och Gropabäcken 

utformas (grön korridor) 
En pocketpark kommer att uppföras mellan byggnaden och Storgatan, pas-
sage mot Gropabäcken kommer att anläggas. Gångvägen längs med Gropa-
bäcken kommer att utformas så att Räddningstjänst kan nyttja denna gång-
väg som en utryckningsväg. 
 
Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att bevilja bygglov 
för grund- och markarbeten inom fastigheterna Gästgivaren 3 och Gästgiva-
ren 9. 
 
Yrkanden: 
Göran Lemke (C) yrkar att ärendet återremitteras. 
 
Propositioner: 
Ordföranden ställer proposition på om beslut angående bygglov ska tas på 
dagens möte och Göran Lemkes yrkande om återremittering. 
Ordföranden finner att nämnden beslutar att bygglov beslutas under dagens 
möte. 
 
Omröstning: 
Omröstning begärs av Göran Lemke och ska verkställas. 
Ja-röst för ordförandes förslag. 
Nej-röst för Göran Lemkes yrkande.                  
 

 
 
 
 
 

Forts… 
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Namn:   Ja Nej 
Johnny Wackt (kd)  x 
Peter Sjöberg (m)  x  
Seth Andersson (s)  x 
Ann-Christin Holmgren (fp)  x  
Göran Lemke (c)   x 
Malin Gustavsson (fp)  x                                             
Magnus Dauhn (s)  x 
Roland Svensson (s)  x                        
Ingvar Larsson (sd)  x  
   _______________ 
                                                                               8                        1                            
 
Miljö- och byggnämnden beslutar med 8 ja-röster och 1 nej-röst att bifalla 
ordförandes förslag. 
 
Reservationer 
Göran Lemke (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande. 
 
Delges 
Gästgivaren 2, Gästgivaren 6 och Gästgivaren 8. 
 
Meddelas 
Gästgivaren 1, Gästgivaren 4, Gästgivaren 5 och Jupiter 4. 
 
Avgifter 
Bygglovavgift 
inkl underrättelse: 

Nybyggnadskarta: Utstakning, 
17 punkter: 

 

189 502:- 9 100:- 18 928:-  
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Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus 
och garage inom fastigheten Bondstorp 3:76 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov för ny-
byggnad av enbostadshus och garage inom fastigheten Bondstorp 3:76 då: 

- byggnaden strider mot gällande detaljplan, laga kraft 1999-05-26, 
genom att byggnaden uppförs i två plan samt placeras närmre fastig-
hetsgräns än 6,0 meter. 

- byggnaden inte uppfyller kraven på tillgänglighet som ställs i 8 kap. 
1 § 3 pkt. PBL samt 8 kap. 4 § 8 pkt PBL. 

 
Sökande 
NN 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden avslog, 2018-01-30 § 15, ansökan om bygglov för 
uppförande av enbostadshus inom fastigheten Bondstorp 3:76. 
 
Anledning till avslaget var att byggnaden uppfördes i två plan där detaljpla-
nen endast medger 1 plan samt att byggnaden inte uppfyller kraven på till-
gänglighet. 
 
2018-09-28 inkom bygglovsansökan med samma ritningar igen. 
 
I gällande detaljplan, laga kraft 1999-05-26, är planbestämmelserna föl-
jande: 

• bostäder får uppföras i ett plan 
• högsta höjd mellan medelmarknivån och taknock får vara 8.0 meter 
• 20 % av fastighetsarean får bebyggas 
• vind får inredas utöver angivet våningsantal 
• Byggnader ska placeras minst 6 meter från gemensam väg eller gata 
• Huvudbyggnader respektive uthus ska placeras minst 6 meter re-

spektive 4 meter från angränsade bostadsfastighet 
 
Enligt definitionen i plan- och byggförordningen samt boverkets rapport 
2016:30 i vad som anses vara en våning så är sökt byggnation ett tvåplans-
hus. 
 
 

Forts… 
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Således är sökt åtgärd planstridig gällande antalet våningsplan som får upp-
föras samt att huvudbyggnaden placeras närmre fastighetsgräns än 6 meter. 
 
Enligt plan- och bygglagen 9 kap § 31 b får bygglov ges för en åtgärd som 
avviker mot en detaljplan om avvikelsen är liten och förenlig med detaljpla-
nens syfte. 
 
Att byggnaden uppförs i två våningsplan, placeras närmre fastighetsgräns än 
6,0 meter kan inte anses vara en liten avvikelse. 
 
I boverkets byggregler 3:221 står följande: 
I bostäder med fler plan ska entréplan minst rymma: 

- Ett hygienrum enligt avsnitt 3:146 
- Avskiljbar sängplats 
- Möjlighet till matlagning 
- Utrymme för måltider 
- Utrymme för sittgrupp 
- Entréutrymme 
- Utrymme för förvarning 
- Utrymme för att tvätta och torka tvätt 

 
Någon möjlighet till matlagning har inte redovisats på entréplan. 
 
Enligt plan- och bygglagen kap. 8 § 1 pkt 3 och kap. 8 § 2 ska en byggnad 
vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- och oriente-
ringsförmåga och vid nybyggnad ska det gälla för hela byggnaden. 
 
Enligt plan- och bygglagen kap. 8 § 4 pkt. 8 ska ett byggnadsverk ha de tek-
niska egenskaper som är väsentliga i fråga om tillgänglighet och användar-
barhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. 
 
Miljö- och byggförvaltningen anser att ovanstående krav gällande tillgänglig-
het för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga inte uppfylls. 
Ansökan strider även mot detaljplanen gällande närhet till gräns samt antal 
våningar och därför ska ansökan om bygglov avslås i sin helhet. 
 
Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att avslå bygglovsan-
sökan då det strider mot boverkets byggregler 3:221, plan- och bygglagen kap 
8 § 1-2 samt detaljplanen. 
      
Förslag till beslut (granskningsyttrande) kommunicerades 2018-10-08. 
 

Forts… 
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Avgifter 
 3 400:-    
...................................................................................................... 
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 förhandsbesked och strandskyddsdis-
pens för nybyggnad av enbostadshus, garage och 
gäststuga inom fastigheten Grimsjö 1:2 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att: 

- upphäva beslut 2018-08-28 § 137 
- medge strandskyddsdispens med stöd av miljöbalken 7 kap 18 b § 

för nybyggnad av enbostadshus, garage och gäststuga inom fastig-
heten Grimsjö 1:2, vid Sandsjön 

- lämna positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, ga-
rage och gäststuga inom fastigheten Grimsjö 1:2 

 
Särskilt skäl för att medge dispens är enligt 7 kap. 18 d §: enbostadshuset 
uppförs i anslutning till ett befintligt fritidshus som rivs. 
 
Tomtplatsen avgränsas, enligt miljöbalken 7 kap 18 f §, i fastighetsgräns, 
enligt kartbilaga daterad 2018-06-20. Det ska vara fri passage för allmän-
heten utanför tomtplatsavgränsningen.  
 
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 
 
Meddelad dispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två 
år och avslutats inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft. 
 
Upplysningar 
Länsstyrelsen har rätt att pröva beslutet om strandskyddsdispens inom 
3 veckor från det att beslutet kommit in till länsstyrelsen.        
 
 

Forts… 
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Sammanfattning av ärendet 
Positivt förhandsbesked och strandskyddsdispens medgavs 2018-08-28 § 
137 av miljö- och byggnämnden. 
 
Länsstyrelsen beslutade 2018-09-10 att pröva miljö- och byggnämndens be-
slut.  
Länsstyrelsen beslutade 2018-09-24 att ändra miljö- och byggnämndens be-
slut. 
 
2018-09-26 framkom det från sökanden att befintligt båthus inte innefattas 
av tomtplatsavgränsningen. 
 
2018-10-04 besökte miljö- och byggförvaltningen platsen och konstaterar 
att båthuset är placerat utanför tomtplatsavgränsningen. 
Befintligt båthus är privatiserande och gör att allmänheten inte får tillgång 
till strandlinjen. Således ska även båthuset omfattas av tomtplatsavgräns-
ningen. 
 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår nämnden att upphäva beslut 2018-08-
28 § 137 och besluta att lämna positivt förhandsbesked och medge strand-
skyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus, garage och gäststuga. 
 
Tidigare handläggning: 
Vaggeryds kommuns översiktsplan anger området som ett LIS-område 
(landsbygdsutveckling i strandnära läge). 
 
Sandsjön omnämns i Jönköpings läns naturvårdsprogram. 
”Hela sjö- och våtmarkssystemet har ett mycket artrikt fågelliv. Speciellt 
sjöarnas öar är viktiga häckningsplatser.” 
 
Yttrande från berörda grannar, Grimsjö 1:2 och Grimsjö 1:8, gällande ansö-
kan föreligger utan erinran. 
 
Meddelas  
Grimsjö 1:2 och Grimsjö 1:8. 
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Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för ny-
byggnad av garage/förråd inom fastigheten Bogla 1:6 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov för ny-
byggnad av garage/förråd inom fastigheten Bogla 1:6, sökt byggnation har 
inte karaktären av komplement till den befintliga bebyggelsen. 
 
Sökande 
NN. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sökt byggnation nybyggnad av garage/förråd.  
 
Sökt byggnation är placerad inom sammanhållen bebyggelse samt närmare 
fastighetsgräns än 4,5 meter till Bogla 1:2 och Bogla 1:5.  
 
Yttrande från berörda grannar, Bogla 1:2, Bogla 1:5, Bogla 1:8, Bogla 1:10 
samt Bogla 1:22 föreligger utan erinran.  
 
Yttrande från berörd granne Bogla 1:23 föreligger med synpunkter. 
Yttrande från Bogla 1:23 har kommunicerats med sökanden.  
                                                                                  
”Hur stor en bygglovsbefriad komplementbyggnad utanför detaljplan får 
vara framgår inte av vare sig lagen eller förarbetena. Komplementbyggna-
den ska dock ha karaktären av komplement till den befintliga bebyggelsen. 
Det innebär att tillskottet inte får vara så betydande att det kommer att domi-
nera över det tidigare byggnadsbeståndet på fastigheten”(prop. 1985/86 sid. 
276). 
                                                                                                             
Miljö- och byggnämnden beslutade 2018-04-24 att avslå ansökan om bygg-
lov för nybyggnad av garage, sökt byggnation ska ha karaktär av komple-
ment till den befintliga bebyggelsen.  
 
Bygginspektörerna har haft ett samrådsmöte med sökanden, där sökanden 
påvisar att det är fler i området som har fått bygga ”komplementbyggnad 
större än huvudbyggnaden” och tycker att han ska bli rättvist behandlad, li-
kabehandlingsprincipen. 
 
Enligt inkomna synpunkter från sökanden anser han att bygglov bör bevil-
jas. 
                                                                                                              Forts… 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/med-forslag-till-ny-plan--och-_G9031/?text=true
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/med-forslag-till-ny-plan--och-_G9031/?text=true


  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-10-30 § 189 2018/111B 32 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Vid miljö- och byggnämndens beredning 2018-08-07 var de oeniga om ett 
beslutsförslag. 
 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2018-08-28 att: 

- bevilja rivningslov samt lämna startbesked för rivning av be-
fintligt garage inom fastigheten Bogla 1:6.   

- avslå ansökan om bygglov för nybyggnad av garage/förråd 
inom fastigheten Bogla 1:6. 

  
Miljö- och byggnämnden ansåg att sökt byggnation inte har karaktären av 
komplement till den befintliga bebyggelsen. 
 
2018-09-13 inkom nya handlingar, reviderade plan- och fasadritningar, där 
garaget är minskat.  
 
2018-09-13 inkom även en skrivelse, där sökanden beskriver varför han vill 
bygga garaget.   
 
Vid miljö- och byggnämndens beredning 2018-10-02 var de oeniga om ett 
beslut förslag. 
 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår nämnden att bevilja bygglov. 
 
Yrkanden: 
Magnus Dauhn (S) yrkar avslag. 
 
Propositioner: 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och Magnus 
Dauhns yrkande. 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt Magnus Dauhns yrkande. 
 
Avgifter 
- 
……………………………………………………………………. 
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. 
 
 

Forts… 
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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 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 industrilokal 
med skärmtak inom fastigheten Rådjuret 9 
 
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 1988-02-29 

- bevilja bygglov samt lämna startbesked för tillbyggnad av industrilo-
kal med skärmtak inom fastigheten Rådjuret 9. 

 
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 avviker mot gällande detaljplan, fastställd 1988-02-29, genom 
att åtgärden placeras på prickmark (mark som inte få bebyggas). 
 
Yttrande från berörda grannar, Rådjuret 1, Rådjuret 7, angående avvikelsen, 
föreligger utan erinran.  
 
Yttrande från berörd granne, Rådjuret 8, angående avvikelsen, har inte in-
kommit till den 2018-10-30 
 

Forts… 
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Förutsättningar för beslut 
Ansökan inkom:   2018-01-12 
Situationsplan i skala 1:100 inkom:  2018-01-12  
Plan- och fasadritningar i skala 1:100 inkom:  2018-01-12 
Kontrollplan upprättad:   2018-10-16 
Byggherre är:   NN 
 
Meddelas 
Rådjuret 1, Rådjuret 7, Rådjuret 8. 
 
Avgifter 
Bygglovavgift 
inkl underrättelse: 

3 862: - 
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Anmälan om skylt uppsatta inom fastigheterna Tokarp 
3:1 - Vitesföreläggande 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att: 

- med stöd av lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturen-
hållning och skyltning (LGS) § 12, förelägga Sveaskog Förvaltnings 
Aktiebolag, 556016-9020, att bortforsla reklamskylten från fastig-
heten innan 2018-11-30. 

- LGS § 12 ta ut löpande vite om 25 000: - kronor per månad om inte 
reklamskylten avlägsnats från fastigheten innan 2018-11-30. 

 
Sammanfattning av ärendet 
2018-09-17 besökte miljö- och byggförvaltningen er fastighet och doku-
menterade olovlig skyltning. 
 
2018-09-18 kommunicerades detta med fastighetsägaren med upplysning: 
”om du inte hört av dig eller någon åtgärd har vidtagits inom fyra veckor 
från att du tagit emot detta brev, så kommer ärendet tas upp till behandling 
vid miljö- och byggnämndens ordinarie sammanträde. Miljö- och bygg-
nämnden kan då komma att förelägga dig att ta bort skyltarna eller låta ta 
bort dem genom kronofogdens försorg.” 
 
Som fastighetsägare har du ett ansvar för de skyltar som sätts upp på din 
mark. 
 
Skyltar kräver i stort sett alltid någon typ av lov eller tillstånd.  
 
Utanför områden med detaljplan krävs alltid tillstånd från Länsstyrelsen för 
att sätta upp skyltar intill vägar. 
 
Skyltning nära vägar är alltid tillståndspliktigt. Detta gäller även om skylten 
är placerad på hjul eller är uppsatt på en vagn eller liknande. 
 
Följande gäller enligt Väglagen (VL): 

- Tillstånd för skyltar inom vägområdet söks hos Trafikverket. 
- Tillstånd för skyltar inom 50 meter från vägområdet söks hos Läns-

styrelsen 
- Tillstånd för skyltar längre bort än 50 meter från vägområdet söks 

också hos Länsstyrelsen, men då enligt lagen om renhållning och 
skyltning (LGS).  

Forts… 
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Om reklam sätts upp inom vägområdet så har tillståndsmyndigheten rätt att 
ta bort den. 
 
Kommunen ansvarar för tillsynen enligt LGS. Kommunen kan med stöd av 
LGS förelägga fastighetsägaren eller den som äger anordningen att vid vite 
ta bort en olovligt uppsatt skylt eller annan anordning eller begära kronofog-
den tar bort densamma på ägarens bekostnad. 
 
Miljö- och byggförvaltningen besökte fastigheten 2018-10-30 och konstate-
rade att skyltarna inte var borttagna. 
 
Skyltarna har uppförts utan tillstånd och ska därför avlägsnas. 
 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår nämnden att: 

- med stöd av lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturen-
hållning och skyltning (LGS) § 12, förelägga Sveaskog Förvaltnings 
Aktiebolag, 556016-9020, att bortforsla reklamskylten från fastig-
heten innan 2018-11-30. 

- LGS § 12 ta ut löpande vite om 25 000: - kronor per månad om inte 
reklamskylten avlägsnats från fastigheten innan 2018-11-30. 

 
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. 



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-10-30 § 192 2018/416B 38 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Anmälan om skyltar uppsatta inom fastigheterna 
Krängsberg 1:24 samt Krängsberg 1:14 - Vitesföreläg-
gande 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att: 

- med stöd av lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturen-
hållning och skyltning (LGS) § 12, förelägga NN, att bortforsla re-
klamskyltarna från fastigheten innan 2018-11-30. 

- LGS § 12 ta ut löpande vite om 25 000: - kronor per skylt och månad 
om inte reklamskyltarna avlägsnats från fastigheten innan 2018-11-
30. 

-  
Sammanfattning av ärendet 
2018-09-17 besökte miljö- och byggförvaltningen er fastighet och doku-
menterade olovlig skyltning. 
 
2018-09-18 kommunicerades detta med fastighetsägaren med upplysning: 
”om du inte hört av dig eller någon åtgärd har vidtagits inom fyra veckor 
från att du tagit emot detta brev, så kommer ärendet tas upp till behandling 
vid miljö- och byggnämndens ordinarie sammanträde. Miljö- och bygg-
nämnden kan då komma att förelägga dig att ta bort skyltarna eller låta ta 
bort dem genom kronofogdens försorg.” 
 
Som fastighetsägare har du ett ansvar för de skyltar som sätts upp på din 
mark. 
 
Skyltar kräver i stort sett alltid någon typ av lov eller tillstånd.  
 
Utanför områden med detaljplan krävs alltid tillstånd från Länsstyrelsen för 
att sätta upp skyltar intill vägar. 
 
Skyltning nära vägar är alltid tillståndspliktigt. Detta gäller även om skylten 
är placerad på hjul eller är uppsatt på en vagn eller liknande. 
 
Följande gäller enligt Väglagen (VL): 

- Tillstånd för skyltar inom vägområdet söks hos Trafikverket. 
- Tillstånd för skyltar inom 50 meter från vägområdet söks hos Läns-

styrelsen   
                                                                                   
 

Forts… 
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- Tillstånd för skyltar längre bort än 50 meter från vägområdet söks 
också hos Länsstyrelsen, men då enligt lagen om renhållning och 
skyltning (LGS).  

 
Om reklam sätts upp inom vägområdet så har tillståndsmyndigheten rätt att 
ta bort den. 
 
Kommunen ansvarar för tillsynen enligt LGS. Kommunen kan med stöd av 
LGS förelägga fastighetsägaren eller den som äger anordningen att vid vite 
ta bort en olovligt uppsatt skylt eller annan anordning eller begära kronofog-
den tar bort densamma på ägarens bekostnad. 
 
Miljö- och byggförvaltningen besökte fastigheten 2018-10-30 och konstate-
rade att skyltarna inte var borttagna. 
Skyltarna har uppförts utan tillstånd och ska därför avlägsnas. 
 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår nämnden att: 

- med stöd av lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturen-
hållning och skyltning (LGS) § 12, förelägga NN, att bortforsla re-
klamskyltarna från fastigheten innan 2018-11-30. 

- LGS § 12 ta ut löpande vite om 25 000: - kronor per skylt och månad 
om inte reklamskyltarna avlägsnats från fastigheten innan 2018-11-
30. 

 
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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Anmälan om skyltar uppsatta inom fastigheten Plätt 
1:9- Vitesföreläggande 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att: 

- med stöd av lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturen-
hållning och skyltning (LGS) § 12, förelägga NN, och NN, att bort-
forsla reklamskyltarna från fastigheten innan 2018-11-30. 

- LGS § 12 ta ut löpande vite om 25 000: - kronor per skylt och månad 
om inte reklamskyltarna avlägsnats från fastigheten innan 2018-11-
30. 

 
Sammanfattning av ärendet 
2018-09-17 besökte miljö- och byggförvaltningen er fastighet och doku-
menterade olovlig skyltning. 
 
2018-09-18 kommunicerades detta med fastighetsägaren med upplysning: 
”om du inte hört av dig eller någon åtgärd har vidtagits inom fyra veckor 
från att du tagit emot detta brev, så kommer ärendet tas upp till behandling 
vid miljö- och byggnämndens ordinarie sammanträde. Miljö- och bygg-
nämnden kan då komma att förelägga dig att ta bort skyltarna eller låta ta 
bort dem genom kronofogdens försorg.” 
 
Som fastighetsägare har du ett ansvar för de skyltar som sätts upp på din 
mark. 
 
Skyltar kräver i stort sett alltid någon typ av lov eller tillstånd.  
 
Utanför områden med detaljplan krävs alltid tillstånd från Länsstyrelsen för 
att sätta upp skyltar intill vägar. 
 
Skyltning nära vägar är alltid tillståndspliktigt. Detta gäller även om skylten 
är placerad på hjul eller är uppsatt på en vagn eller liknande. 
 
Följande gäller enligt Väglagen (VL): 

- Tillstånd för skyltar inom vägområdet söks hos Trafikverket. 
- Tillstånd för skyltar inom 50 meter från vägområdet söks hos Läns-

styrelsen 
- Tillstånd för skyltar längre bort än 50 meter från vägområdet söks 

också hos Länsstyrelsen, men då enligt lagen om renhållning och 
skyltning (LGS).  
     Forts… 



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-10-30 § 193 2018/417B  41 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Om reklam sätts upp inom vägområdet så har tillståndsmyndigheten rätt att 
ta bort den. 
 
Kommunen ansvarar för tillsynen enligt LGS. Kommunen kan med stöd av 
LGS förelägga fastighetsägaren eller den som äger anordningen att vid vite 
ta bort en olovligt uppsatt skylt eller annan anordning eller begära kronofog-
den tar bort densamma på ägarens bekostnad. 
 
Miljö- och byggförvaltningen besökte fastigheten 2018-10-30 och konstate-
rade att skyltarna inte var borttagna. 
 
Skyltarna har uppförts utan tillstånd och ska därför avlägsnas. 
 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår nämnden att: 

- med stöd av lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturen-
hållning och skyltning (LGS) § 12, förelägga NN, och NN, att bort-
forsla reklamskyltarna från fastigheten innan 2018-11-30. 

- LGS § 12 ta ut löpande vite om 25 000: - kronor per skylt och månad 
om inte reklamskyltarna avlägsnats från fastigheten innan 2018-11-
30. 

 
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. 



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-10-30 § 194 2018/418B 42 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Anmälan om skylt uppsatta inom fastigheterna Klevs-
hult 1:4 - Vitesföreläggande 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att: 

- med stöd av lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturen-
hållning och skyltning (LGS) § 12, förelägga NN, och NN, att bort-
forsla reklamskylten från fastigheten innan 2018-11-30. 

- LGS § 12 ta ut löpande vite om 25 000: - kronor per månad om inte 
reklamskylten avlägsnats från fastigheten innan 2018-11-30. 

 
Sammanfattning av ärendet 
2018-09-17 besökte miljö- och byggförvaltningen er fastighet och doku-
menterade olovlig skyltning. 
 
2018-09-18 kommunicerades detta med fastighetsägaren med upplysning: 
”om du inte hört av dig eller någon åtgärd har vidtagits inom fyra veckor 
från att du tagit emot detta brev, så kommer ärendet tas upp till behandling 
vid miljö- och byggnämndens ordinarie sammanträde. Miljö- och bygg-
nämnden kan då komma att förelägga dig att ta bort skyltarna eller låta ta 
bort dem genom kronofogdens försorg.” 
 
Som fastighetsägare har du ett ansvar för de skyltar som sätts upp på din 
mark. 
 
Skyltar kräver i stort sett alltid någon typ av lov eller tillstånd.  
 
Utanför områden med detaljplan krävs alltid tillstånd från Länsstyrelsen för 
att sätta upp skyltar intill vägar. 
 
Skyltning nära vägar är alltid tillståndspliktigt. Detta gäller även om skylten 
är placerad på hjul eller är uppsatt på en vagn eller liknande. 
 
Följande gäller enligt Väglagen (VL): 

- Tillstånd för skyltar inom vägområdet söks hos Trafikverket. 
- Tillstånd för skyltar inom 50 meter från vägområdet söks hos Läns-

styrelsen 
- Tillstånd för skyltar längre bort än 50 meter från vägområdet söks 

också hos Länsstyrelsen, men då enligt lagen om renhållning och 
skyltning (LGS).  
 
    Forts… 



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-10-30 § 194 2018/418B 43 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

 
Om reklam sätts upp inom vägområdet så har tillståndsmyndigheten rätt att 
ta bort den. 
 
Kommunen ansvarar för tillsynen enligt LGS. Kommunen kan med stöd av 
LGS förelägga fastighetsägaren eller den som äger anordningen att vid vite 
ta bort en olovligt uppsatt skylt eller annan anordning eller begära kronofog-
den tar bort densamma på ägarens bekostnad. 
 
Miljö- och byggförvaltningen besökte fastigheten 2018-10-30 och konstate-
rade att skyltarna inte var borttagna. 
 
Skyltarna har uppförts utan tillstånd och ska därför avlägsnas. 
 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår nämnden att: 

- med stöd av lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturen-
hållning och skyltning (LGS) § 12, förelägga NN och NN, att bort-
forsla reklamskylten från fastigheten innan 2018-11-30. 

- LGS § 12 ta ut löpande vite om 25 000: - kronor per månad om inte 
reklamskylten avlägsnats från fastigheten innan 2018-11-30. 

 
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. 



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-10-30 § 195 2018/419B 44 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Anmälan om skyltar uppsatta inom fastigheterna 
Fryebo 1:11 - Vitesföreläggande 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att: 

- med stöd av lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturen-
hållning och skyltning (LGS) § 12, förelägga NN och NN, att bort-
forsla reklamskyltarna från fastigheten innan 2018-11-30. 

- LGS § 12 ta ut löpande vite om 25 000: - kronor per skylt och månad 
om inte reklamskyltarna avlägsnats från fastigheten innan 2018-11-
30. 

 
Sammanfattning av ärendet 
2018-09-17 besökte miljö- och byggförvaltningen er fastighet och doku-
menterade olovlig skyltning. 
 
2018-09-18 kommunicerades detta med fastighetsägaren med upplysning: 
”om du inte hört av dig eller någon åtgärd har vidtagits inom fyra veckor 
från att du tagit emot detta brev, så kommer ärendet tas upp till behandling 
vid miljö- och byggnämndens ordinarie sammanträde. Miljö- och bygg-
nämnden kan då komma att förelägga dig att ta bort skyltarna eller låta ta 
bort dem genom kronofogdens försorg.” 
 
Som fastighetsägare har du ett ansvar för de skyltar som sätts upp på din 
mark. 
 
Skyltar kräver i stort sett alltid någon typ av lov eller tillstånd.  
 
Utanför områden med detaljplan krävs alltid tillstånd från Länsstyrelsen för 
att sätta upp skyltar intill vägar. 
 
Skyltning nära vägar är alltid tillståndspliktigt. Detta gäller även om skylten 
är placerad på hjul eller är uppsatt på en vagn eller liknande. 
 
Följande gäller enligt Väglagen (VL): 

- Tillstånd för skyltar inom vägområdet söks hos Trafikverket. 
- Tillstånd för skyltar inom 50 meter från vägområdet söks hos Läns-

styrelsen 
- Tillstånd för skyltar längre bort än 50 meter från vägområdet söks 

också hos Länsstyrelsen, men då enligt lagen om renhållning och 
skyltning (LGS).   
     Forts… 



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-10-30 § 195 2018/419B 45 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

 
Om reklam sätts upp inom vägområdet så har tillståndsmyndigheten rätt att 
ta bort den. 
 
Kommunen ansvarar för tillsynen enligt LGS. Kommunen kan med stöd av 
LGS förelägga fastighetsägaren eller den som äger anordningen att vid vite 
ta bort en olovligt uppsatt skylt eller annan anordning eller begära kronofog-
den tar bort densamma på ägarens bekostnad. 
 
Miljö- och byggförvaltningen besökte fastigheten 2018-10-30 och konstate-
rade att skyltarna inte var borttagna. 
 
Skyltarna har uppförts utan tillstånd och ska därför avlägsnas. 
 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår nämnden att: 

- med stöd av lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturen-
hållning och skyltning (LGS) § 12, förelägga NN, och NN, att bort-
forsla reklamskyltarna från fastigheten innan 2018-11-30. 

- LGS § 12 ta ut löpande vite om 25 000: - kronor per skylt och månad 
om inte reklamskyltarna avlägsnats från fastigheten innan 2018-11-
30. 

 
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. 



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-10-30 196 2018/420B 46 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Anmälan om skylt uppsatta inom fastigheterna Klevs-
hult 1:193 - Vitesföreläggande 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att: 

- med stöd av lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturen-
hållning och skyltning (LGS) § 12, förelägga NN, att bortforsla re-
klamskylten från fastigheten innan 2018-11-30. 

- LGS § 12 ta ut löpande vite om 25 000: - kronor per månad om inte 
reklamskylten avlägsnats från fastigheten innan 2018-11-30. 

 
Sammanfattning av ärendet 
2018-09-17 besökte miljö- och byggförvaltningen er fastighet och doku-
menterade olovlig skyltning. 
 
2018-09-18 kommunicerades detta med fastighetsägaren med upplysning: 
”om du inte hört av dig eller någon åtgärd har vidtagits inom fyra veckor 
från att du tagit emot detta brev, så kommer ärendet tas upp till behandling 
vid miljö- och byggnämndens ordinarie sammanträde. Miljö- och bygg-
nämnden kan då komma att förelägga dig att ta bort skyltarna eller låta ta 
bort dem genom kronofogdens försorg.” 
 
Som fastighetsägare har du ett ansvar för de skyltar som sätts upp på din 
mark. 
 
Skyltar kräver i stort sett alltid någon typ av lov eller tillstånd.  
 
Utanför områden med detaljplan krävs alltid tillstånd från Länsstyrelsen för 
att sätta upp skyltar intill vägar. 
 
Skyltning nära vägar är alltid tillståndspliktigt. Detta gäller även om skylten 
är placerad på hjul eller är uppsatt på en vagn eller liknande. 
 
Följande gäller enligt Väglagen (VL): 

- Tillstånd för skyltar inom vägområdet söks hos Trafikverket. 
- Tillstånd för skyltar inom 50 meter från vägområdet söks hos Läns-

styrelsen 
- Tillstånd för skyltar längre bort än 50 meter från vägområdet söks 

också hos Länsstyrelsen, men då enligt lagen om renhållning och 
skyltning (LGS).  
 

Forts… 



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-10-30 196 2018/420B 47 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Om reklam sätts upp inom vägområdet så har tillståndsmyndigheten rätt att 
ta bort den. 
 
Kommunen ansvarar för tillsynen enligt LGS. Kommunen kan med stöd av 
LGS förelägga fastighetsägaren eller den som äger anordningen att vid vite 
ta bort en olovligt uppsatt skylt eller annan anordning eller begära kronofog-
den tar bort densamma på ägarens bekostnad. 
 
Miljö- och byggförvaltningen besökte fastigheten 2018-10-30 och konstate-
rade att skyltarna inte var borttagna. 
 
Skyltarna har uppförts utan tillstånd och ska därför avlägsnas. 
 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår nämnden att: 

- med stöd av lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturen-
hållning och skyltning (LGS) § 12, förelägga NN, att bortforsla re-
klamskylten från fastigheten innan 2018-11-30. 

- LGS § 12 ta ut löpande vite om 25 000: - kronor per månad om inte 
reklamskylten avlägsnats från fastigheten innan 2018-11-30. 

 
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. 



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-10-30 § 197 2018/421B 48 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Anmälan om skylt uppsatta inom fastigheterna Väshult 
2:2 - Vitesföreläggande 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att: 

- med stöd av lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturen-
hållning och skyltning (LGS) § 12, förelägga NN, och NN, att bort-
forsla reklamskylten från fastigheten innan 2018-11-30. 

- LGS § 12 ta ut löpande vite om 25 000: - kronor per månad om inte 
reklamskylten avlägsnats från fastigheten innan 2018-11-30. 

 
Sammanfattning av ärendet 
2018-09-17 besökte miljö- och byggförvaltningen er fastighet och doku-
menterade olovlig skyltning. 
 
2018-09-18 kommunicerades detta med fastighetsägaren med upplysning: 
”om du inte hört av dig eller någon åtgärd har vidtagits inom fyra veckor 
från att du tagit emot detta brev, så kommer ärendet tas upp till behandling 
vid miljö- och byggnämndens ordinarie sammanträde. Miljö- och bygg-
nämnden kan då komma att förelägga dig att ta bort skyltarna eller låta ta 
bort dem genom kronofogdens försorg.” 
 
Som fastighetsägare har du ett ansvar för de skyltar som sätts upp på din 
mark. 
 
Skyltar kräver i stort sett alltid någon typ av lov eller tillstånd.  
 
Utanför områden med detaljplan krävs alltid tillstånd från Länsstyrelsen för 
att sätta upp skyltar intill vägar. 
 
Skyltning nära vägar är alltid tillståndspliktigt. Detta gäller även om skylten 
är placerad på hjul eller är uppsatt på en vagn eller liknande. 
 
Följande gäller enligt Väglagen (VL): 

- Tillstånd för skyltar inom vägområdet söks hos Trafikverket. 
- Tillstånd för skyltar inom 50 meter från vägområdet söks hos Läns-

styrelsen 
- Tillstånd för skyltar längre bort än 50 meter från vägområdet söks 

också hos Länsstyrelsen, men då enligt lagen om renhållning och 
skyltning (LGS). 
     

Forts… 



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-10-30 § 197 2018/421B 49 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

 
Om reklam sätts upp inom vägområdet så har tillståndsmyndigheten rätt att 
ta bort den. 
 
Kommunen ansvarar för tillsynen enligt LGS. Kommunen kan med stöd av 
LGS förelägga fastighetsägaren eller den som äger anordningen att vid vite 
ta bort en olovligt uppsatt skylt eller annan anordning eller begära kronofog-
den tar bort densamma på ägarens bekostnad. 
 
Miljö- och byggförvaltningen besökte fastigheten 2018-10-30 och konstate-
rade att skyltarna inte var borttagna. 
 
Skyltarna har uppförts utan tillstånd och ska därför avlägsnas. 
 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår nämnden att: 

- med stöd av lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturen-
hållning och skyltning (LGS) § 12, förelägga NN, och NN, att bort-
forsla reklamskylten från fastigheten innan 2018-11-30. 

- LGS § 12 ta ut löpande vite om 25 000:- kronor per månad om inte 
reklamskylten avlägsnats från fastigheten innan 2018-11-30. 

 
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. 



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-10-30 § 198 2018/423B  50 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Anmälan om skyltar uppsatta inom fastigheterna 
Fryebo 1:4 - Vitesföreläggande 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att: 

- med stöd av lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturen-
hållning och skyltning (LGS) § 12, förelägga NN, att bortforsla re-
klamskyltarna från fastigheten innan 2018-11-30. 

- LGS § 12 ta ut löpande vite om 25 000: - kronor per skylt och månad 
om inte reklamskyltarna avlägsnats från fastigheten innan 2018-11-
30. 

 
Sammanfattning av ärendet 
2018-09-17 besökte miljö- och byggförvaltningen er fastighet och doku-
menterade olovlig skyltning. 
 
2018-09-18 kommunicerades detta med fastighetsägaren med upplysning: 
”om du inte hört av dig eller någon åtgärd har vidtagits inom fyra veckor 
från att du tagit emot detta brev, så kommer ärendet tas upp till behandling 
vid miljö- och byggnämndens ordinarie sammanträde. Miljö- och bygg-
nämnden kan då komma att förelägga dig att ta bort skyltarna eller låta ta 
bort dem genom kronofogdens försorg.” 
 
Som fastighetsägare har du ett ansvar för de skyltar som sätts upp på din 
mark. 
 
Skyltar kräver i stort sett alltid någon typ av lov eller tillstånd.  
 
Utanför områden med detaljplan krävs alltid tillstånd från Länsstyrelsen för 
att sätta upp skyltar intill vägar. 
 
Skyltning nära vägar är alltid tillståndspliktigt. Detta gäller även om skylten 
är placerad på hjul eller är uppsatt på en vagn eller liknande. 
 
Följande gäller enligt Väglagen (VL): 

- Tillstånd för skyltar inom vägområdet söks hos Trafikverket. 
- Tillstånd för skyltar inom 50 meter från vägområdet söks hos Läns-

styrelsen 
- Tillstånd för skyltar längre bort än 50 meter från vägområdet söks 

också hos Länsstyrelsen, men då enligt lagen om renhållning och 
skyltning (LGS).  
     Forts… 
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Om reklam sätts upp inom vägområdet så har tillståndsmyndigheten rätt att 
ta bort den. 
 
Kommunen ansvarar för tillsynen enligt LGS. Kommunen kan med stöd av 
LGS förelägga fastighetsägaren eller den som äger anordningen att vid vite 
ta bort en olovligt uppsatt skylt eller annan anordning eller begära kronofog-
den tar bort densamma på ägarens bekostnad. 
 
Miljö- och byggförvaltningen besökte fastigheten 2018-10-30 och konstate-
rade att skyltarna inte var borttagna. 
 
Skyltarna har uppförts utan tillstånd och ska därför avlägsnas. 
 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår nämnden att: 

- med stöd av lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturen-
hållning och skyltning (LGS) § 12, förelägga NN, att bortforsla re-
klamskyltarna från fastigheten innan 2018-11-30. 

- LGS § 12 ta ut löpande vite om 25 000: - kronor per skylt och månad 
om inte reklamskyltarna avlägsnats från fastigheten innan 2018-11-
30. 

 
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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Anmälan om skyltar uppsatta inom fastigheterna 
Båramo 1:12 - Vitesföreläggande 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att: 

- med stöd av lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturen-
hållning och skyltning (LGS) § 12, förelägga Kinnarps Holding AB, 
556236-3639, att bortforsla reklamskyltarna från fastigheten innan 
2018-11-30. 

- LGS § 12 ta ut löpande vite om 25 000: - kronor per skylt och månad 
om inte reklamskyltarna avlägsnats från fastigheten innan 2018-11-
30. 

 
Sammanfattning av ärendet 
2018-10-09 besökte miljö- och byggförvaltningen er fastighet och doku-
menterade olovlig skyltning. 
 
2018-10-10 kommunicerades detta med fastighetsägaren med upplysning: 
”om du inte hört av dig eller någon åtgärd har vidtagits inom fyra veckor 
från att du tagit emot detta brev, så kommer ärendet tas upp till behandling 
vid miljö- och byggnämndens ordinarie sammanträde. Miljö- och bygg-
nämnden kan då komma att förelägga dig att ta bort skyltarna eller låta ta 
bort dem genom kronofogdens försorg.” 
 
Som fastighetsägare har du ett ansvar för de skyltar som sätts upp på din 
mark. 
 
Skyltar kräver i stort sett alltid någon typ av lov eller tillstånd.  
 
Utanför områden med detaljplan krävs alltid tillstånd från Länsstyrelsen för 
att sätta upp skyltar intill vägar. 
 
Skyltning nära vägar är alltid tillståndspliktigt. Detta gäller även om skylten 
är placerad på hjul eller är uppsatt på en vagn eller liknande. 
 
Följande gäller enligt Väglagen (VL): 

- Tillstånd för skyltar inom vägområdet söks hos Trafikverket. 
- Tillstånd för skyltar inom 50 meter från vägområdet söks hos Läns-

styrelsen 
- Tillstånd för skyltar längre bort än 50 meter från vägområdet söks 

också hos Länsstyrelsen, men då enligt lagen om renhållning och 
skyltning (LGS).     Forts… 
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Om reklam sätts upp inom vägområdet så har tillståndsmyndigheten rätt att 
ta bort den. 
 
Kommunen ansvarar för tillsynen enligt LGS. Kommunen kan med stöd av 
LGS förelägga fastighetsägaren eller den som äger anordningen att vid vite 
ta bort en olovligt uppsatt skylt eller annan anordning eller begära kronofog-
den tar bort densamma på ägarens bekostnad. 
 
Miljö- och byggförvaltningen besökte fastigheten 2018-10-30 och konstate-
rade att skyltarna inte var borttagna. 
 
Skyltarna har uppförts utan tillstånd och ska därför avlägsnas. 
 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår nämnden att: 

- med stöd av lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturen-
hållning och skyltning (LGS) § 12, förelägga Kinnarps Holding AB, 
556236-3639, att bortforsla reklamskyltarna från fastigheten innan 
2018-11-30. 

- LGS § 12 ta ut löpande vite om 25 000: - kronor per skylt och månad 
om inte reklamskyltarna avlägsnats från fastigheten innan 2018-11-
30. 

 
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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Programbudget år 2019 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att  
- fastställa upprättat förslag till programbudget för år 2019, bilaga. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggförvaltningen har utarbetat förslag till programbudget för år 
2019. 
Beredningen föreslår att budgetförslaget fastställs. 
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Miljöinspektör – tillsvidareanställning 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att ge förvaltningschefen delegation på att 
tillsvidare anställa en miljöinspektör. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden behöver utöka med ytterligare en miljöinspektör. 
Den 28 maj 2018 begärde Kommunfullmäktige ta över viss tillsyn från 
Länsstyrelsen i Jönköpings län, därigenom kommer vi att få intäkter på ca 
200 000 kronor. 
Enligt behovsutredningen finns det behov av ytterligare en tjänst när det gäl-
ler enskilda avlopp. Vi ser därför ett stort behov av ytterligare en tjänst på 
miljösidan för att förvaltningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag, klara av 
lagstadgade handläggningstider och för att handläggarna ska få en sund ar-
betsbelastning. 
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Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus 
inom fastigheten Vinterdagen 1  
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att med stöd av PBL 2 kap. 6 § pkt. 1, 
PBL 2 kap. 9 § samt PBL 8 kap. 8 1 § 2 pkt. avslå ansökan om bygglov för 
nybyggnad av enbostadshus med garage inom fastigheten Vinterdagen 1 då: 

- byggnaden inte har utformats och placerats på ett sätt som är lämp-
ligt med hänsyn till stadsbilden. 

- byggnaden inte uppfyller en god formverkan. 
- byggnaden medför en betydande olägenhet för omgivningen. 

 
Sökande 
NN 
 
Sammanfattning av ärendet 
Byggnation avser nybyggnad av enbostadshus med garage.  
 
Byggnaden har en nockhöjd om ca 5,3 meter bortsett från garaget där nock-
höjden är ca 3,7 meter. Byggnadens östra fasad har 2 fönster från sovrum 
samt en altandörr från tvättstugan. 
Byggnadens östra fasad ger ett dominerande intryck för grannfastigheten, 
Vinterdagen 2, och får anses medföra en betydande olägenhet.  
 
Yttrande från Stödstorp 2:1, föreligger utan erinran, men har lämnat upplys-
ning att sökt byggnation placeras 1,5 meter från allmän platsmark, vilket in-
nebär att om fastigheten Stödstorp 2:1 behöver nyttjas under byggtiden så 
krävs det tillstånd för att nyttja allmän platsmark. 
 
Yttrande från Vinterdagen 2, föreligger utan erinran, men lämnat upplysning 
att byggnationens storlek och placering på tomten inte överensstämmer med 
resten av området.  
 
Miljö- och byggnämnden bedömer att storleken och placeringen på byggna-
den inte överensstämmer med områdets karaktär och får ett dominerande ut-
tryck.  
 
Gällande lagstiftning: 
PBL 2 kap. 6 § 1 pkt.: 
Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggna-
der som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk  
     Forts… 
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utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på 
platsen och intresset av en god helhetsverkan. 
 
PBL 2 kap. 6 §: 
Planläggning av mark och vattenområden samt lokalisering, placering och 
utformning av byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar enligt denna lag 
får inte ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket, skylten 
eller ljusanordningen kan medföra en sådan påverkan på grundvattnet eller 
omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa och säkerhet el-
ler betydande olägenhet på annat sätt. 
 
PBL 8 kap. 1 § 2 pkt.: 
En byggnad ska ha en god form-, färg- och materialverkan. 
  
Eftersom utrymmet att begränsa en byggrätt enligt detaljplan med hänvis-
ning till omgivningskravet är litet, är det av väsentlig betydelse om det finns 
alternativa utformningar av den nya byggnaden som leder till en minskad 
olägenhet för omgivningen (jfr. Mark- och miljööverdomstolens dom den 
11 december 2015, mål nr P 4472-15). Miljö- och byggnämnden gör be-
dömningen att byggnaden på Vinterdagen 1 utan begränsning av storleken 
och höjden, kan placeras och utformas så att olägenheten för omgivningen 
inte längre är betydande. 
 
Sammanfattningsvis finner Miljö- och byggnämnden att byggnaden avses 
att placeras och utformas på ett sådant sätt att betydande olägenhet uppstår 
för omgivningen. Eftersom det går att utforma byggnaden på ett annat sätt, 
utan att den i detaljplanen angivna byggrätten begränsas, ska bygglov inte 
beviljas. 
 
Avgifter 
 3 400: -    
...................................................................................................... 
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,  
     Forts… 
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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 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 uppförande av plank inom 
fastigheten Gärahov 1:18. 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov samt lämna startbe-
sked för uppförande av plank inom fastigheten Gärahov 1:18. 
 
Sökande 
NN och NN 
 
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 åtgärd avser uppförande av plank.enligt inkommen situationsplan och 
fasadritning. 
Sökt byggnation placeras närmare fastighetsgräns än 4,5meter. 
Yttrande från berörda grannar, Gärahov 1:51 angående närhet till gräns 
föreligger (utan erinran).  
 
 
 
 

Forts… 
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Förutsättningar för beslut 
Ansökan inkom:  2018-06-12 
Situationsplan i skala 1:500 inkom:  2018-06-12 
Fasadritning i skala 1:20 inkom: 2018-06-12 
Kontrollplan upprättad:  2018-10-29 
Byggherre är: NN och NN 
  
Meddelas 
Gärahov 1:51 
 
Avgifter 
Bygglovavgift 
inkl underrättelse: 

  

950:-   
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