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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

 
 
 

Plats och tid Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd 
Tisdagen den 30 januari 2018, kl 14.00 –  
 

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

 
Övriga närvarande 

 
Bo Josefsson (S), ej tjänstgörande ersättare 
Anna Jönsson, miljö- och byggchef,  
Johan Karlsson, bygginspektör,  
Salwan Ali Nima, bygginspektör,  
Thomas Andersson, bygginspektör,  
Åsa Berg, administratör 
 

Utses att justera Göran Lemke  Paragrafer 001 - 002 
  
Underskrifter  

Sekreterare   
 
 

                     Åsa Berg 
  

Ordförande  
  Johnny Wackt 
  

Justerande 
 
 

  Göran Lemke  
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ANSLAG / BEVIS 
 

 

Organ Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum 2018-01-30 Paragrafer  001 - 002 
 

Anslaget sätts upp 2018-01-31 Anslaget tas ner 2018-02-22 
 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd 

 

Underskrift   

Biljana Mijatovic 
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Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Överklagat beslut om bygglov för ändrad användning 
från vårdlokal tillbostadsändamål samt inredning av 
vind till bostadsändamål inom fastigheten Blåsippan 2 
 
Miljö- och byggnämndens beslut: 
Miljö- och byggnämnden beslutar att vidhålla: 

- beslut om beviljat bygglov samt lämnat startbesked för ändrad an-
vändning från vårdlokal till bostadsändamål. 

- beslut om liten avvikelse från gällande detaljplan, fastställd 1929-06-
20, för inredning av vind till mer än en tredjedel. 

- beslut om beviljat bygglov samt lämnat startbesked för inredning av 
vind till bostadsändamål. 

 
Ärendebeskrivning: 
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 de-
taljplan, fastställd 1929-06-20, och bevilja bygglov och lämna start-
besked för inredning av vind till bostadsändamål inom fastigheten 
Blåsippan 2 

 
Överklagan från NN och NN 2018-01-16. 
Sista dag för överklagan är 2018-01-24. 
Miljö- och byggnämnden konstaterar att överklagan inkommit i rätt tid. 
 
Följande handlingar bifogas: 

- Miljö- och byggnämndens beslut 2017-12-19 § 218 
- Överklagan daterad 2018-01-16 
- Plan- och fasadritningar 
- Utdrag ur detaljplan 

 

 
Beslutsgång 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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Överklagat beslut om positivt förhandsbesked för upp-
förande av enbostadshus inom fastigheten Norra Hult 
1:9 
 
Miljö- och byggnämndens beslut: 
Miljö- och byggnämnden beslutar att vidhålla: 

- beslut om positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
med garage inom fastigheten Norra Hult 1:9 

 
Ärendebeskrivning: 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2017-08-29 § 150 att: 

- beslut lämna positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostads-
hus med garage  
 

I beslut daterat 2017-09-21 med beteckning 404-7277-2017 beslutade 
länsstyrelsen: 

- att överpröva miljö- och byggnämndens beslut 2017-08-29 § 150 
- att med stöd av 11 kap. 10 § plan- och bygglagen att miljö- och 

byggnämndens beslut, 2017-08-29 § 150, inte ska gälla förrän pröv-
ningen har avslutats 

 
Överklagan från Försvarsmakten inkom 2017-09-27. 
 
Sista dag för överklagan var 2017-10-08. 
 
Miljö- och byggnämnden bedömer att överklagan inkommit i rätt tid. 
 
Beslutsgång 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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