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Övriga närvarande 

 
Bo Josefsson (S), ej tjänstgörande ersättare 
Anna Jönsson, miljö- och byggchef, § 12-14, 21-24 
Dörte Schuldt, miljöinspektör, § 11  
Matilda Mikaelsson Nilsson, miljöinspektör, § 10  
Jenny Tibell, miljö- och hälsoskyddsinspektör, § 8 
Erica Kvarneving,  miljö- och hälsoskyddsinspektör, § 9 
Annie Gustafsson,  miljö- och hälsoskyddsinspektör, § 9 
Johan Karlsson, bygginspektör, § 15-17, 26 
Salwan Ali Nima, bygginspektör, § 19-20, 25 
Thomas Andersson, bygginspektör, § 18 
Åsa Berg, administratör 
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Godkännande av dagordning 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Dagordningen godkänns med följande ändringar: 
 
Strykning av ärenden:  
16  Götastrand 1:1 – tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av servicebygg-
nad 
 
Tillkommande ärenden: 
23. Fråga från ledamot  
24. Blåsippan 2 – överklagan, rättidsprövning, omedelbar justering 
25. Norra Hult 1:9 – överklagan, rättidsprövning, omedelbar justering 
26. Stödstorp 2:1 – tidsbegränsat bygglov skyltanordning 
27. Skruven 8 – komplettering till Länsstyrelsen angående överklagat beslut,  
2017-12-19 § 215 
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Meddelanden 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden har tagit del av informationen. 
     
Sammanfattning av ärendet 
1. Länsstyrelsens meddelande 2017-12-15: Bekräftelse av anmälan om 

transport av farligt avfall, Nyholms Metall AB 
2. Länsstyrelsens meddelande 2017-12-12: Förlängd tid för åtgärder för 

omhändertagande av släckvatten, Bäckdahls Måleri AB 
3. Länsstyrelsens meddelande 2017-12-12: Förlängd tid för åtgärder för 

omhändertagande av släckvatten, Tenhults Impregneringsverk AB 
4. Länsstyrelsens meddelande 2017-12-19: Anmälan om installation av ny 

sputautomatlinje vid Bäckdahls Måleri AB 
5. Länsstyrelsens beslut 2017-12-27: Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbal-

ken (1998:808) om uppförande av fackverkstorn på fastigheten Fågla-
bäck 2:1 

6. Länsstyrelsens beslut 2018-01-08: Undantag från gällande förbud mot 
körning i terräng med motorfordon på fastigheten Hok 2:13 
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Information om aktuella frågor 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden har tagit del av informationen. 
     
Sammanfattning av ärendet 
1. Verksamhetsberättelse Miljösamverkan f  

 
2. Internremiss Grön handlingsplan. 

  
3. Skogshyltan 1:11 – upphävande av beslut om strandskyddsdispens 
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Delegationsbeslut 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Bilaga 1 Miljöärenden  
Bilaga 2 Byggärenden 
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Kurser och konferenser 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Redovisningen av kurser och konferenser godkänns. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inga kurser- och konferensinbjudningar finns att redovisa för nämnden. 
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Yttrande angående medborgarförslag – Ändring i lo-
kala föreskrifter 
 
Kommunfullmäktiges ärendenummer: 2017/215 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden avger följande yttrande: 
 
Miljö- och byggnämnden anser att 3 § om djurhållning (Lokala föreskrifter 
för att skydda människors hälsa och miljön i Vaggeryds kommun) bör kvar-
stå utan ändring.  
 
Att det krävs tillstånd för viss djurhållning, till exempel att hålla orm, inom 
detaljplanerat område är för att förebygga och skydda människor från even-
tuella olägenheter. När tillstånd krävs kan nämnden i förväg göra en be-
dömning av om djurhållningen kan komma att orsaka olägenhet. Finns såd-
ana misstankar kan nämnden ställa krav och villkor eller avslå ansökan. 
 
Det finns även en strävan från miljö- och byggnämnden att i Vaggeryds 
kommun tillämpa liknande regler som grannkommunerna i denna fråga för 
att skapa en jämn och likvärdig tillsyn. 
 
Kommunen får föreskriva att orm inte får hållas inom område med detalj-
plan eller områdesbestämmelser utan särskilt tillstånd av den kommunala 
nämnden enligt 39 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälso-
skydd. Detta har Vaggeryds kommun gjort i 3 § Lokala föreskrifter för att 
skydda människors hälsa och miljön i Vaggeryds kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
2017-10-02 inkom remiss från kommunfullmäktige till miljö- och bygg-
nämnden angående ett medborgarförslag. 
 
Medborgarförslaget lämnades in till kommunfullmäktige 11 september 
2017. Enligt medborgarförslaget vill man att kommunen tar bort tillstånds-
kravet för att ha orm alternativt byter ut det mot en avgiftsfri anmälnings-
skyldighet.  
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Kontrollplan 2018 - För offentlig kontroll av livsmedel i 
Vaggeryds kommun  
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Kontrollplan för offentlig kontroll av livsmedel i Vaggeryds kommun,  
daterad 2018-01-30, antas.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Offentlig kontroll ska utformas enligt dokumenterade förfaranden för att 
säkerställa en likriktad och kvalitativ kontroll. Bestämmelserna för genom-
förandet av den offentliga kontrollen finns bland annat i förordning (EG) nr 
882/2004. 
 
Syftet med kontrollplanen är att säkerställa att den offentliga kontrollen av 
livsmedel i Vaggeryds kommun utförs korrekt. Kontrollen ska ske enligt 
fastställda rutiner vid inspektioner, i ärenden och andra förekommande 
uppgifter.  
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnämnden antog, 2010-09-28, Kontrollplan för offentlig kon-
troll av livsmedel i Vaggeryds kommun.  
 
Miljö- och byggnämnden 2011-08-30 § 161 (revidering av kontrollplanen) 
Miljö- och byggnämnden 2013-04-23 § 83 (revidering av kontrollplanen) 
Miljö- och byggnämnden 2015-02-27 § 34 (revidering av kontrollplanen) 
Miljö- och byggnämnden 2016-10-25 § 173 (revidering av kontrollplan) 
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Tillsynsuppföljning 2017-12-31 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av tillsyns-
plan 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden  fastställde 2016-12-20 § 201 tillsynsplanen för 
nämndens arbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet år 2017. 
 
Tillsynsuppföljning för perioden januari – december 2017 redovisas i tid i 
bilaga och kommenteras nedan.  
 
Återkommande tillsyn 
 Antal objekt som har: Antal objekt enligt 
 -inspekterats 

t.o.m. decem-
ber 

-tillsynats totalt 
t.o.m. december 

tillsynsplan 2017 

Livsmedel 92 95 93 
Hälsoskydd 14 15 9 
Miljöfarlig 
verksamhet 

77 
 

            91 stycken 
varav 28 C-och 4 
B-anl. 
 

103 

Förorenad  
mark  

 6 MIFO 1 
2 MIFO 2 

 

 

 
I miljö- och byggnämndens tillsynsärenden ingår även efterarbetet efter in-
spektioner. Det kan vara rapportskrivning, förelägganden och förbud som 
föranletts av inspektionen, samt granskning av redovisningar som inkommit 
till nämnden efter inspektionstillfället.  För en del av objekten som inspekte-
rades under 2016 har därför tillsynsarbetet fortsatt under 2017. 
 
Livsmedelsverksamheter har kontrollerats enligt tillsynsplanen, dessutom 
har inspektioner genomförts på Elmia Wood. 
 
När det gäller hälsoskyddstillsyn har miljö- och byggnämnden deltagit i 
Miljösamverkan F`s tillsynsprojekt 2017 gällande bassängbad. Tillsyn av 
campingplatser har genomförts enligt det projekt som Miljösamverkan be-
drev 2016. Inom hälsoskydd har även tillsyn av förskolor påbörjats. 
 
      Forts… 
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Miljötillsynen har inriktats på förvaring och hantering av kemiska produk-
ter, avfall och farligt avfall samt fordonstvättar. 
 
Övrig tillsyn 
Med övrig tillsyn avses tillsyn som miljö- och byggnämnden inte har plane-
rat. Det är tillsyn som utförs till följd av inkomna klagomål, frågor, redovis-
ningar, olyckor o.d.  
 
Till följd av brister som upptäckts vid den återkommande livsmedelskon-
trollen har extra offentlig kontroll, d.v.s. uppföljande inspektioner, genom-
förts vid 23 livsmedelsobjekt.  
      
Handläggning – myndighetsärenden 
Tillstånd av eller anmälan till miljö- och byggnämnden krävs enligt miljö-
balks- och livsmedelslagstiftningen innan olika åtgärder eller verksamheter 
får påbörjas. 
 
Ansökan/anmälan om: Antal handlagda ärenden 
- livsmedelsverksamhet 24 
- ny skola/ förskola 8 
- miljöfarlig verksamhet 7 
- avloppsanläggning 29 
- värmepumpsanläggning 47 
- strandskyddsdispens 11 
- föroreningsskada/sanering 6 
- användning av bekämpningsmedel 2 
- kompostering/ renhållningsdispens 8 
 
Övriga uppgifter 
Behovsutredningen som miljö- och byggnämnden gjorde 2015 gjordes en-
ligt den enhetliga metod som Miljösamverkan f lät ta fram. I metoden har 
kommunerna enats om följande fördelning av arbetstid för en handläggare: 
 Tid för kärnverksamhet 1 000 timmar, tid som till stor del kan planeras, 

t.ex. tillsyn, kontroll, handläggning av myndighetsärenden. 
 Tid för planering, administration m.m. 400 timmar. Tid som till viss 

mån kan planeras, t.ex. administration, remissarbete, kvalitetsarbete, 
samverkan, möten m.m. 

 Personlig tid 600 timmar. Tid som endast i viss mån kan planeras, t.ex. 
semester, sjukdom, vård av barn, utbildning m.m. 
 
 
 

Forts… 
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Tillsynsuppföljningen januari – april 2017 visar att andelen tid för övriga 
uppgifter har varit stor jämfört med tiden för kärnverksamhet. Detta beror 
på att nya inspektörer introducerats och att tjänstgörande chef saknats under 
årets första fem månader. Helårsuppföljningen visar att tillsynen ökat jäm-
fört med tidigare år. Andelen tid lagt på övriga uppgifter kan också förklaras 
genom att man gjort nya rutiner, checklistor och mallar vilket bland annat 
genererat att man kunnat genomföra mer tillsyn.  Ny miljö- och byggchef 
tillträdde i juni.  
      
Arbetskrafter 
Under 2017 har totalt 3 årsarbetskrafter jobbat inom miljöskydd. 
Miljö- och byggförvaltningen har två årsarbetskrafter som jobbar inom 
livsmedel och hälsoskydd.  
 
P.g.a. pensionsavgång och semester dessförinnan har chefen till största de-
len varit frånvarande under årets första fem månader. Personal på förvalt-
ningen har skött många av de uppgifter som tidigare legat på chefen. En ny 
förvaltningschef tillsattes i juni.  
 
För arbete med kalkning anlitas konsult. Strandskyddsärenden handläggs av 
bygginspektör.  
 
Ärendets tidigare handläggning 
Tillsynsplanen fastställdes av miljö- och byggnämnden 2016-12-20 § 201. 
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Vaggeryds handelsträdgård, Björken 6 – åtgärder i 
samband med nedläggning 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
1. För att fastigheten Björken 6 ska bli lämplig för bostadsändamål krävs 

efterbehandling enligt punkt 3 i beslutet. 
 

2. Föroreningar i grundvattnet bedöms utifrån genomförda undersökningar 
inte skäliga att åtgärda. Då det inte kan uteslutas att flera källor bidrar 
till bekämpningsmedelsföroreningar i grundvatten, bedöms det inte hel-
ler skäligt att kräva att Vaggeryds Handelsträdgård AB ska kontrollera 
föroreningsspridning genom grundvattenprovtagning nedströms fastig-
heten. Grundvatten på fastigheten Björken 6 ska tills annat visats anses 
som otjänligt som dricksvatten, vattnet är därmed inte heller lämpligt att 
använda för bevattning av ätliga grödor. De som har brunnar eller spet-
sar för uttag av vatten bör själva låta undersöka vattenkvalitet innan 
vattnet används till dricksvatten eller till bevattning av ätliga grödor. 

 
3. Miljö- och byggnämnden förelägger Vaggeryds Handelsträdgård AB, 

org.nr. 556597-0711, att i enlighet med reviderat yttrande daterat 2018-
01-09 från Vaggeryds Handelsträdgård AB, vidta följande åtgärder i 
samband med nedläggning av handelsträdgården på fastigheten Björken 
6 i Vaggeryd. 

 
a) Undersöka förekomst av oljeföroreningar i anslutning till oljecister-

ner, oljepannor, plats för oljepåfyllning i samband med att dessa 
skrotas. Om förorening upptäcks ska miljö- och byggnämnden gen-
ast underrättas i enlighet med miljöbalken kap 10 § 11. 
 

b) Vidta efterbehandlingsåtgärder gällande bekämpningsmedelsförore-
ningar i ytligt jordskikt, 0-0,3 meter, i växthus nr 1, 3, 4 och 5, vid 
platsen för sprutavspolning (J2) och komposten samt vid provpunkt 
J7 i båghuset.  
 

c) Vidta efterbehandlingsåtgärder gällande oljeförorening där kompres-
sorn stått (J4). 

 
d) I god tid innan några saneringsåtgärder påbörjas ska en anmälan om 

sanering inges till miljö- och byggnämnden. Av anmälan ska bl.a. 
åtgärdsmål, åtgärder, försiktighetsmått som vidtas, och egenkontroll 
framgå. Som verifiering av efterbehandlingsåtgärderna ska provtag-
ning ske i schaktväggar och underliggande jordlager. 
 

 
Forts… 
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e) Om marksanering inte utförs i omedelbar anslutning till rivningen av 
växthus, ska risken för spridning av föroreningar bedömas. Riskbe-
dömningen och ev. åtgärder för riskminimering ska redovisas till 
miljö- och byggnämnden innan rivningen påbörjas. 
 

f) Efter att ha utfört undersöknings- och efterbehandlingsåtgärder en-
ligt punkterna 3a-3d i detta beslut, ska genomförande och resultat 
redovisas skriftligt till miljö- och byggnämnden. 

 
4. Miljö- och byggnämnden förbjuder Vaggeryds Handelsträdgård AB som 

ägare till fastigheten Björken 6, att på fastigheten ta upp grundvatten för 
att använda som dricksvatten och till bevattning av ätbara grödor. För-
budet ska gälla till dess fastighetsägaren visat att grundvatten på fastig-
heten är tjänligt som dricksvatten. 
 
Förbudet ska sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fas-
tighetsregistrets inskrivningsdel. 

 
Beslutet tas med stöd av miljöbalken (MB) kap 26 §§ 9 och 15 och med 
hänvisning till MB kap 2 §§ 2, 3 och 8, samt kap 10 §§ 2 och 4. 
 
Sammanfattning av ärendet 
2015 genomfördes en inledande undersökning av mark och grundvatten på 
fastigheten Björken 6. En second opinion från Sweco angående undersök-
ning redovisades till miljö- och byggnämnden 2016-05-16. Sweco ansåg att 
provtagningen 2015 inte borde användas för att bedöma avhjälpandeåtgär-
der då underlaget är otillräckligt. Ytterligare undersökningar av grundvatten 
och jord rekommenderades. En översiktlig miljöteknisk undersökning gjor-
des därför 2017. 
 
I handelsträdgården har det odlats köksväxter och blommor. Sedan 1960-
talet har odlingen till största delen skett på bord och hyllor i växthusen. Ut-
omhus har det förekommit odling i drivbänkar, möjligen också i markbäd-
dar. I växthusen är endast gångarna mellan odlingsbord och hyllor hård-
gjorda. Avlopp från utslagsback, rengöring av bord, besprutning m.m. har 
infiltrerats i sanden under odlingsborden. Växthusen värmdes med olja från 
1960-talet fram till 2011 då fjärrvärme installerades. Pannor och cisterner 
finns fortfarande kvar. I pannrummet finns en golvbrunn för vidare infiltrat-
ion i marken. Det har uppgetts att munstycken till pannan har spolats av i 
avloppet och har runnit ner i golvbrunnen. 
 
Gällande detaljplan från 1962 (fastställd av länsstyrelsen 1965) anger om-
råde för bostäder, friliggande hus. 
 
För en översiktlig situationsplan se bilaga 1. 
  Forts… 
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Undersökningen 2017 
En översiktlig miljöteknisk undersökning av Vaggeryds Handelsträdgård på 
fastigheten Björken 6 i Vaggeryd har genomförts 2017. Rapport från under-
sökningen inkom till miljö- och byggnämnden 2017-06-30. Den komplette-
rades 2017-09-04 med bemötanden på miljö- och byggförvaltningens frågor 
och en separat rapport angående anläggningens kompost. Sundberg 
Sustainability AB, nedan kallad konsulten, har på uppdrag av Vaggeryds 
Handelsträdgård AB genomfört undersökningarna i syfte att utreda förore-
ningssituationen i jord och grundvatten. I rapporten med kompletteringar 
redovisas resultat, riskbedömning samt åtgärdsrekommendationer.  
 
Förekomsten av metall- och bekämpningsmedelsföroreningar i jord har 
2017 undersökts med totalt sju samlingsprover i ytliga jordlager, 0-30 cm 
djup. Ett samlingsprov har uttagits per växthus och ett samlingsprov som 
innefattade både båghuset och f.d. bänkgård. I samtliga prover påträffades 
rester av flera olika bekämpningsmedel. I fyra av samlingsprover från växt-
hus översteg halten DDD, DDE och DDT det svenska riktvärdet för KM 
(Naturvårdsverkets riktvärde för känslig markanvändning). I samlingsprovet 
från båghuset och f.d. bänkgård tangerade halten hexaklorbensen riktvärdet 
för KM. För flertalet av de bekämpningsmedel som har påträffats saknas 
riktvärden, detta gäller bl.a. Endosulfan som har detekterats i samtliga sex 
växthus, i provet från växthus 1 i väsentligt högre halt än i övriga prover. 
 
I rapporten bedöms, utifrån erhållna analysresultat 2017 och eftersom fas-
tigheten är planlagd för bostadsändamål, att förorenade jordmassor behöver 
omhändertas. Det rekommenderas att jorden 0–0,3 meter under markytan 
schaktas bort och omhändertas under odlingsbänkar samt i före detta od-
lingsbäddar när det gäller växthus nr 1, nr 3, nr 4, och nr 5. Marken i växt-
hus nr 2, båghuset och i f.d. bänkgård bedöms av konsulten inte utgöra nå-
gon risk för framtida användning. I rapporten föreslås även miljökontroller i 
samband med bortschaktning av ytligt jordlager. 
 
När det gäller marken under anläggningens kompost har inga ytterligare 
undersökningar genomförts under 2017. Riskbedömning  och rekommendat-
ioner i rapporten 2017 grundas på resultatet från undersökningen 2015. Uti-
från holländska riktvärden och toxikologiska uppgifter bedömer konsulten 
att analyserade parametrar generellt förekommer i låga halter och inga åt-
gärder rekommenderas. 
 
Förekomst av metall- och bekämpningsmedelsföroreningar i grundvatten 
har 2017 undersökts i tre grundvattenrör satta på och i anslutning till fastig-
heten. Av rapporten framgår inte hur djupt rören har satts men att jordarten 
blev tätare vid 4-6 meters djup.  
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Grundvattennivån låg vid provtagningstillfället 3,5-4 meter under markytan. 
I röret vid komposten bedömdes grundvattnet som otjänligt som dricksvat-
ten enligt SLVFS 2001:30 p.g.a. metallerna arsenik, bly, krom och nickel. 
Även i de övriga rören bedömdes grundvattnet som otjänligt p.g.a. dessa 
metaller, där påträffades en respektive tre metaller i halter över gränsvärdet. 
Bekämpningsmedel detekterades i samtliga grundvattenrör, i röret närmast 
komposten översteg halten av ett bekämpningsmedel gränsvärdet för otjän-
ligt enligt SLVFS 2001:30. Grundvattnets strömningsriktning bedöms i 
undersökningen vara västlig. 
 
När det gäller bekämpningsmedelsföroreningar i grundvatten bedöms, i rap-
porten från undersökningen 2017, att det inte sker någon spridning av bety-
delse utanför fastigheten. Det anges att viss spridning av metaller i grund-
vattnet inte kan uteslutas, men halterna bedöms låga och vattnet används 
inte som dricksvatten. Vidare bedöms att grundvattnet inte är lämpligt att 
använda som dricksvatten eller för bevattning av ätliga grödor. Några åtgär-
der bedöms inte vara relevanta. Enligt rapporten är det möjligt att källorna 
till föroreningar i grundvattnet finns uppströms fastigheten. 
 
Undersökningen 2015 
JRAB genomförde 2015 en inledande undersökning i s.k. hotspots på fas-
tigheten. Med undantag från jordprovet som togs under komposten har re-
sultaten från denna undersökning inte vägts in i de bedömningar och re-
kommendationer som ges i rapporten 2017. Jordprover uttogs 2015 i fyra 
punkter för analys med avseende på bekämpningsmedel, i en punkt analyse-
rades även metaller. Bekämpningsmedel detekterades i samtliga prover. 
Summa halten DDD, DDE och DDT samt halterna av Hexaklorbensen och 
Pentachloraniline  översteg riktvärdena för KM i provet taget i båghuset. 
Endosulfan detekterades i proverna tagna i växthus 2, 3 och under kom-
posten. Riktvärden för Endosulfan saknas men halten i provet taget vid plat-
sen för rengöring av sprutor var hög jämfört med övriga prover som analy-
serats på fastigheten. I provet som togs vid platsen för sprutrengöring över-
steg halterna av arsenik och barium riktvärdena för KM.  
 
I de två  jordprover som 2015 uttogs i pannrum och vid kompressor och 
analyserades med avseende på oljeföroreningar påträffades föroreningar. 
Miljö- och byggnämnden godtog 2016-06-22 Vaggeryds Handelsträdgård 
ABs förslag att utföra ytterligare undersökningar gällande oljeföroreningar 
som verifiering av en kommande efterbehandlingsåtgärd. 
 
Ett grundvattenprov uttogs 2015 i den ca 5 m djupa spets som har använts 
för bevattning i handelsträdgården. Sju olika bekämpningsmedel detektera-
des och halten översteg gränsvärdet för otjänligt enligt SLVFS 2001:30 
både när det gällde enskilt bekämpningsmedel och summahalt.  
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Lagstiftning 
Enligt 2 kap 8 § MB ska alla som bedriver eller har bedrivit en verksamhet 
eller vidtagit en åtgärd som har medfört skada eller olägenhet för miljön, 
ansvara för att skadan avhjälps i den omfattning det kan anses skäligt enligt 
10 kap miljöbalken till dess skadan eller olägenheten upphört. Istället för att 
avhjälpa skadan kan skyldighet att ersätta skadan eller olägenheten upp-
komma. Detta är ett uttryck för principen om att förorenaren betalar.  
 
Grunderna för att utkräva ett ansvar för att utreda och åtgärda ett förorenat 
område finns i kap 10 miljöbalken (MB). En ändring av kap 10 MB har 
skett genom lagen om ändring av MB (SFS2007:660). Ändringarna trädde i 
kraft den 1 augusti 2007. De nya bestämmelserna ska enligt punkt 2 över-
gångsbestämmelserna endast tillämpas när det gäller miljöskador som upp-
står efter den 31 juli 2007. Eftersom föroreningen på fastigheten Björken 6 
till största delen sannolikt uppkommit före den 1 augusti 2007 tillämpas kap 
10 MB den äldre lydelsen. 
 
Enligt 10 kap. 2 § MB är den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet 
eller vidtagit en åtgärd som bidragit till föroreningen ansvarig för efterbe-
handling (verksamhetsutövare). Ansvaret gäller, enligt § 8 lagen om infö-
rande av miljöbalken (1998:811), föroreningar som kan hänföras till verk-
samhet vars faktiska drift pågått efter den 30 juni 1969. Dessutom krävs att 
verkningarna av verksamheten alltjämt pågick den 1 januari 1999 och att det 
finns behov av att avhjälpa skador eller olägenheter som har orsakats av 
verksamheten. 
 
Enligt MB 10 kap. 4 § innebär efterbehandlingsansvaret att den ansvarige i 
skälig omfattning ska utföra eller bekosta de efterbehandlingsåtgärder som 
på grund av föroreningar behövs för att förebygga, hindra eller motverka att 
skada eller olägenhet uppstår för människors hälsa eller miljön. När ansva-
rets omfattning ska bestämmas ska det beaktas hur lång tid som förflutit 
sedan föroreningarna ägde rum, vilken skyldighet den ansvarige hade att 
förhindra framtida skadeverkningar, om den ansvarige endast bidrog till 
föroreningarna i begränsad mån, och omständigheter i övrigt. 
 
Kap 2 i MB innehåller allmänna hänsynsregler för att förebygga, hindra 
eller motverka skador eller olägenheter för människors hälsa eller miljön. 
Enligt § 2 ska alla som bedriver en verksamhet skaffa sig den kunskap som 
behövs.  Av § 3 framgår att verksamheter är skyldiga att utföra de skyddsåt-
gärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs. 
Försiktighetsmåtten ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verk-
samhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa 
eller miljön.  
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De allmänna hänsynsreglerna gäller enligt § 7 i den utsträckning de inte kan 
anses orimliga. Vid bedömningen ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåt-
gärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åt-
gärder.   
 
Miljö- och byggnämnden får enligt kap 26 § 9 MB meddela de föreläggan-
den och förbud som behövs för att miljöbalkslagstiftningen ska efterlevas. 
Förelägganden och förbud riktade till någon i egenskap av ägare till en fas-
tighet får, enligt kap 26 § 15 MB, sändas till inskrivningsmyndigheten för 
anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.  
 
Motivering 
Med undantag för komposten har resultat från undersökningen 2015 inte 
beaktats i utvärderingar, bedömningar och rekommendationer som ges i 
rapporten från undersökningarna 2017. Konsulten har efter fråga från miljö- 
och byggförvaltningen svarat att upplägget av undersökningen 2017 bedöms 
ge en bra helhetsbild av föroreningssituationen. Bedömningen motiveras 
med att såväl ”hotspots” som övriga ytor inkluderas när samlingsprover på 
jord uttas inom respektive område. Vid provtagning av ”hotspots” visas 
endast föroreningssituationen i en provtagningspunkt.  
 
Enligt Naturvårdsverkets rapport 5977 om riskbedömning av förorenade 
områden är slumpmässig systematisk provtagning att föredra som underlag 
för bestämning av representativa halter. Men det anges också att representa-
tiva halter bara kan tas fram för områden som är någorlunda homogena ur 
föroreningssynpunkt. Enligt förslaget till provtagningsplan som redovisades 
inför undersökningen 2017 skulle samlingsproverna täcka stora ytor, något 
som miljö- och byggförvaltningen framförde synpunkter på. Synpunkterna 
bemöttes av konsulten och nämnden valde att inte driva frågan vidare. En 
vanlig indelning för uttag av samlingsprover är rutnät om 10 x 10 meter. I 
undersökningen 2017 har samlingsprover tagits för växthus om 230 och 280 
m2.  
 
Ett samlingsprov som innefattade både båghus och f.d. bänkgård uttogs 
2017. I provet tangerade halten hexaklorbensen riktvärdet för KM, halten 
DDE och DDT understeg riktvärdet för KM, några andra bekämpningsme-
del detekterades inte. I det stickprov som 2015 togs i båghuset överskreds 
riktvärdet för KM för DDD, DDE och DDT, hexaklorbensen, och pen-
takloranilin. Ytterligare ett bekämpningsmedel detekterades i stickprovet. 
Utifrån resultaten av de båda undersökningarna gör miljö- och byggnämn-
den bedömningen att separata samlingsprov borde ha uttagits inne i båghu-
set och ute i f.d. bänkgård.  
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Platsen för rengöring av bekämpningsmedelssprutor låg i växthus 2 som 
enligt rapporten 2017 inte bedöms behöva saneras. Undersökningen 2015 
visade att provet i denna punkt innehöll metaller i halter över KM, halten 
Endosulfan var jämförelsevis hög, även DDE och DDT detekterades. I 
grundvattnet har flest bekämpningsmedelsföroreningar och i högst halter 
påträffats i det prov som togs från spetsen. Grundvattenspetsen är belägen 
invid  platsen för sprutrengöring. 
 
Utifrån ovanstående är miljö- och byggnämnden tveksam till om samtliga 
samlingsprover kan anses vara representativa. Nämnden anser därför att 
resultat från båda undersökningarna bör beaktas vid utvärdering, riskbe-
dömning och bedömning av efterbehandlingsbehov. 
 
I det grundvattenrör som sattes i fastighetens nordöstra del, vid komposten, 
bedömdes vattnet otjänligt p.g.a. arsenik, bly, krom, nickel och bekämp-
ningsmedlet atrazine-2-hydroxy. Ytterligare två bekämpningsmedel detekte-
rades i grundvattenprovet. Både komposten och båghuset ligger nära detta 
grundvattenrör. I jord på platsen för komposten detekterades Endosulfan 
och ytterligare tre bekämpningsmedel. Riktvärdet för KM överskreds för 
flest bekämpningsmedel i stickprovet av jord i båghuset. I grundvattenrören 
satta i fastighetens sydvästra del var det färre metaller som överskred gräns-
värdet för otjänligt och färre bekämpningsmedel som detekterades, inga 
bekämpningsmedel överskred gränsvärdet för otjänligt.  Trots bedömd 
strömningsriktning för grundvattnet anser miljö- och byggnämnden att det 
är möjligt att föroreningar som påträffats i vatten i fastighetens nordöstra del 
härröra från verksamheten på fastigheten.  Innan organiska bekämpnings-
medel började användas på 1940-talet användes bl.a. metallsalter som växt-
skyddsmedel.  
 
SGI utkom 2017 med publikation 34 angående föroreningsproblematik vid 
gamla handelsträdgårdar. Miljötekniska undersökningar från ca 100 objekt 
har legat till grund för publikationen, men p.g.a. skillnader i undersökning-
arnas kvalitet och omfattning finns osäkerheter i underlaget. Enligt publikat-
ionen hittas sällan mer än ett till tre olika organiska ämnen (bekämpnings-
medel) i jorden vid ett och samma objekt. Statistik för antal prover där olika 
bekämpningsmedel påträffats samt max och medelhalter av dessa ämnen 
redovisas i rapporten.  Vid haltjämförelser med resultaten från fastigheten 
Björken 6 konstateras att halterna Endosulfan som påträffats i samlingspro-
verna för växthus 1, 4 och 6 samt stickprover i växthus 2 och kompost är 
högre än redovisade maxhalter i SGI´s publikation. Även halterna HCH-
gamma (Lindane) är högre i samlingsproverna för växthus 1, 2, 4 och 6 än 
redovisade maxhalter i rapporten. 
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Vid miljötekniska undersökningar av handelsträdgårdar har föroreningar 
oftast påträffats i det översta jordskiktet. Förekomsten av föroreningar i dju-
pare jordlager på fastigheten Björken 6 har inte undersökts. Miljö- och 
byggnämnden bedömer, utifrån försiktighetsprincipen i miljöbalkens andra 
kapitel och resultat från undersökningarna 2015 och 2017, att ytlig jord i 
växthus 1, 3, 4, 5, plats för sprutavspolning (J2), provpunkt J7 i båghus, 
under kompost samt marken där kondensvattnet från kompressorn infiltre-
rades måste efterbehandlas för att inte skador och olägenheter ska riskeras 
för människors hälsa och miljön. Efterbehandlingsåtgärden måste följas upp 
med provtagningar och då kommer det att framgå om ytterligare efterbe-
handling krävs.   
 
I rapporten från undersökningen 2017 bedöms att grundvattnet inte är lämp-
ligt att använda som dricksvatten eller för bevattning av ätliga grödor. 
Miljö- och byggförvaltningen har frågat om denna bedömning gäller även 
för närliggande fastigheter. Av konsultens svar 2017-09-04 framgår att re-
kommendationen ska ses som en extra försiktighetsåtgärd. Halterna för 
otjänligt dricksvatten överskrids 2-6 gånger i de tre grundvattenrören och 
sannolikheten för att någon ska få i sig skadliga mängder genom att använda 
vattnet till bevattning bedöms av konsulten som i det närmaste obefintlig. 
Den riskbedömning som skulle behövas för att kunna svara på frågan anser 
konsulten inte erforderlig i detta fall då det inte finns några planer på att 
använda grundvatten för bevattning av ätliga grödor inom fastigheten. Nå-
gon undersökning för att avgränsa grundvattenföroreningen har inte utförts. 
Enligt rapporten bedöms att det inte sker någon spridning av betydelse utan-
för fastigheten men att det inte går att utesluta viss spridning av metaller via 
grundvattnet. 
 
Miljö- och byggnämnden anser att alltför långtgående slutsatser har dragits 
gällande risker med  att använda grundvattnet sett i ett långt tidsperspektiv. 
Efterbehandlingsarbetet i Sverige utgår från miljöbalken och de nationella 
miljömålen giftfri miljö samt grundvatten av god kvalitet. Syftet med efter-
behandling är, enligt naturvårdsverkets rapport 5976 Riktvärden för förore-
nad mark, att långsiktigt minska risken för skada eller olägenhet för männi-
skors hälsa eller miljön samt att minska mängderna och halterna av metaller 
och naturfrämmande ämnen i miljön. Bedömningar av miljö- och hälsoris-
ker vid förorenade områden bör göras i såväl ett kort som långt tidsperspek-
tiv. Med långt tidsperspektiv menar Naturvårdsverket storleksordningen 
100-tals till 1000 år.  
 
Grundvattenröret satt väster om fastigheten Björken 6 är beläget väster om    
och handelsträdgårdens spets, avståndet mellan röret och spetsen understiger 
10 meter. Väsentligt fler bekämpningsmedel detekterades i vattnet från spet-
sen, även den totala halten bekämpningsmedel var högre i spetsen. 
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Det är oklart om skillnaden kan förklaras med olika provtagningsdjup och 
grundvattennivåer eller om det kan ses som ett tecken på att föroreningar 
inte sprids. Vaggeryds Handelsträdgård AB har redovisat att det finns 
grundvattenspetsar på tre grannfastigheter, en öster om handelsträdgården, 
en norr om och en väster om på andra sidan Esplanaden. För att undersöka 
om föroreningar från fastigheten Björken 6 sprids med grundvattnet skulle 
det utifrån grundvattnets strömningsriktning vara av intresse att undersöka 
vatten från spetsen på grannfastigheten i väster. Det är dock mycket osäkert 
om det är möjligt att avgöra om ev. bekämpningsmedelsföroreningar i denna 
spets kommer från handelsträdgården. Några av de ämnen som detekterades 
i  handelsträdgårdens spets kan härröra från bekämpningsmedlet Totex, en 
produkt som användes flitigt också av privatpersoner. Utifrån detta anser 
miljö- och byggnämnden inte att ytterligare undersökningar av grundvattnet 
är skäligt att kräva av Vaggeryds Handelsträdgård AB. De som har enskilda 
brunnar och spetsar bör själva låta undersöka vattnets kvalitet innan det an-
vänds som dricksvatten eller till bevattning av ätliga grödor.  
 
Organiska bekämpningsmedel är en heterogen grupp av ämnen med olika 
kemisk struktur och därmed olika egenskaper. En del bekämpningsmedel 
och deras nedbrytningsprodukter binds hårt till jordpartiklar medan andra är 
vattenlösliga. Hur bekämpningsmedelsföroreningar sprids beror på markens 
pH, dess innehåll av organiskt material samt andra kemiska och fysikaliska 
egenskaper. Av båda undersökningarna som har utförts på fastigheten fram-
går att markproverna huvudsakligen bestod av sand som var torr till mycket 
torr, endast i provet på platsen för komposten och i samlingsprovet för båg-
huset och f.d. bänkgård var ytskiktet mullhaltigt. I SGI publikation 34 finns 
en sammanställning av egenskaper för några olika bekämpningsmedel. T.ex. 
har Endosulfan (som påträffats i samtliga växthus) låg löslighet i vatten men 
kan fästa till partiklar och transporteras partikulärt i framförallt ytvatten. Det 
tas upp av människa genom inandning, intag av kontaminerade livsmedel 
eller genom huden. Imidakloprid som påträffats i jord i samtliga växthus, 
båghuset samt på platsen för komposten är vattenlösligt och mycket giftigt 
för bin.  
 
Eftersom mullhalten i marken på fastigheten är låg och jorden huvudsaklig-
en består av torr sand anser miljö- och byggnämnden att det finns risk för 
spridning av bekämpningsmedelsföroreningar när växthusen har rivits. Om 
rivningen inte omedelbart efterföljs av saneringsåtgärder måste riskerna för 
föroreningsspridning bedömas och åtgärder för riskminimering vidtas. 
 
Handelsträdgården har drivits på fastigheten i ca 80 år, de senaste 15 åren av 
Vaggeryds Handelsträdgård AB. Enligt MB kap 10 har den som bedriver 
eller har bedrivit en verksamhet och bidragit till föroreningar ansvar att i 
skälig omfattning utföra och bekosta efterbehandlingsåtgärder. 
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Miljö- och byggnämnden kan därmed inte kräva att Vaggeryds Handels-
trädgård AB vidtar alla de efterbehandlingsåtgärder som behövs för att fas-
tigheten ska bli lämplig för bostadsändamål. Bolagets  ansvar för undersök-
ningar och efterbehandlingsåtgärder behandlas i separat ansvarsutredning. 
Ansvaret har bedömts till 40%.  
 
Kommunicering 
Miljö- och byggförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut, daterat 
2017-10-25, som skickats till  Vaggeryds Handelsträdgård, för kännedom 
och möjlighet till yttrande. Yttrande med synpunkter inkom 2017-12-06. Ett 
möte med Vaggeryds Handelsträdgård hölls 2018-01-09. Efter mötet läm-
nades ett reviderat yttrande daterat 2018-01-09. I det reviderade yttrandet 
föreslår Vaggeryds Handelsträdgård sanering i enlighet med nu föreliggande 
förslag till beslut, samt utformning av verifiering av saneringen. 
 
Besvärshänvisning 
Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. 

 
Tala om vilket beslut ni överklagar. Ange också varför ni anser att beslutet 
är oriktigt och vilken ändring ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som ni 
anser stöder er uppfattning. 

 
Överklagandet skall lämnas in eller skickas till miljö- och byggnämn-
den, som har beslutat i ärendet. Adressen är: Miljö- och byggnämnden, 
Vaggeryds kommun, Box 43, 568 21 Skillingaryd. För att överklagandet 
skall kunna prövas måste handlingarna ha kommit in till miljö- och bygg-
nämnden senast tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet. 

 
Har ert överklagande kommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas 
vidare till länsstyrelsen, om miljö- och byggnämnden inte själv ändrar be-
slutet på det sätt ni har begärt. 

 
Underteckna skrivelsen och uppge namn, organisations-/personnummer, 
postadress och telefonnummer. 
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Ekonomisk redovisning av statsbidrag till kalkning av 
sjöar och vattendrag år 2017 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna ekonomisk redovisning av 
statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag år 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden ska till länsstyrelsen varje år redovisa kostnader 
för kalkning av sjöar och vattendrag.  
 
Miljö- och byggförvaltningen har upprättat ekonomisk redovisning, daterad 
2018-01-30. 
 
Beredningen föreslår nämnden besluta att godkänna ekonomisk redovisning 
av statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag år 2017. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnämnden 2017-01-31 § 9 
Länsstyrelsens beslut 2017-02-28 
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Ansökan om statsbidrag till kalkning av sjöar och 
vattendrag år 2018 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna upprättad ansökan om 
statsbidrag till kalkning år 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vaggeryds kommun ska ansöka om statsbidrag till kalkning av sjöar och 
vattendrag år 2018 senast 2018-02-01. Miljö- och byggförvaltningen har 
upprättat ansökan till länsstyrelsen. 
 
Miljö- och byggnämndens beredning förslår nämnden besluta att godkänna 
ansökan. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2014-10-27 § 102 
 Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättad kalkningsplan för 

perioden 2015-2018.  
 Vaggeryds kommun åtar sig att betala 15 % av totalsumman för de 

kalkningsåtgärder som planeras för kommunen under den aktuella 
perioden. 

 Kostnaden finansieras inom miljö- och byggnämndens budgetram för 
perioden 2015-2018. 
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Remiss av förslag till reviderat Miljöprogram för 
Vaggeryds kommun. Del 2 Mål och strategier 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Ställer sig positiva till remissen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden har fått förslag till reviderat Miljöprogram för 
Vaggeryds kommun på remiss. 
 
Miljö- och byggförvaltningen har tagit del av programmet och bedömer att 
de detaljerade målen för det geografiska området tillsammans med 
Nyckeltal för uppföljning är väl genomtänka. 
Förvaltningen kommer att göra sitt bästa för att vara med och bidra till att 
miljömålen uppnås. 
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Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus 
inom fastigheten Bondstorp 3:76 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov för ny-
byggnad av enbostadshus inom fastigheten Bondstorp 3:76 då: 

- byggnaden strider mot gällande detaljplan, laga kraft 1999-05-26, 
genom att byggnaden uppförs i två plan. 

- 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 
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 skall 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. 
 
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 kan inte anses vara en liten avvi-
kelse. 
 
Granskningsyttrande kommunicerades 2017-03-14. 
 
     Forts… 
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Nya ritningar inkom 2017-11-02. 
 
Granskningsyttrande 2 kommunicerades 2017-11-07. 
 
Nya ritningar inkom 2017-12-07 samt 2017-12-11. 
   
I de nya ritningarna konstateras följande: 

 Tillgänglighet från parkeringsplats till entré har inte redovisats, se 
BBR 3:122  

 Tillgänglighet från gatan till entré har inte redovisats, se BBR 3:122 
(maximal lutning är 1:12) 

 Möjlighet till matlagning har inte redovisats på entréplan 
 Tillgängligt tvåpersonssovrum har inte redovisats (minsta godkända 

mått, se SS 91 42 21:2006, souterängplan) 
 
Bedömning 
Ser man till dessa punkter är inte entréplanet tillgängligt i enlighet med lag-
stiftningen. 
Det är kraven i BBR 3:221 som ska gälla: 

 I bostäder i flera plan ska entréplanet minst rymma: 
 Ett hygienrum enligt avsnitt 3:146 
 Avskiljbar sängplats (sovalkov) 
 Möjlighet till matlagning (ej redovisat) 
 Utrymme för måltider  
 Utrymme för sittgrupp     
 Entréutrymme 
 Utrymme för förvaring 
 Utrymme för att tvätta och torka tvätt maskinellt 

  
Utrymmena ska även klara kravet på direktdagsljus, Se BBR 6:322. 
 
Miljö- och byggförvaltningen anser att bygglov inte kan beviljas då kraven i 
plan- och bygglagen 8 kap. 1 § 3 pkt. samt 8 kap. 4 § 8 pkt. gällande till-
gänglighet inte uppfylls. 
 
Miljö- och byggförvaltningen anser att liten avvikelse från gällande detalj-
plan, laga kraft 1999-05-26, inte kan medges för ett tvåplanshus. 
 
 
 
 
     Forts… 
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Lagstiftning och boverkets byggregler 
Följande finns att läsa i plan- och bygglagen. 
8 kap 1 § 3 pkt, En byggnad ska vara tillgänglig och användbar för personer 
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 
8 kap 4 § 8 pkt, Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är vä-
sentliga i fråga om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga 
  
Boverkets byggregler anger följande: 
BBR 3:221: 
I bostäder i flera plan ska entréplanet minst rymma: 

 Ett hygienrum enligt avsnitt 3:146 
 Avskiljbar sängplats (sovalkov) 
 Möjlighet till matlagning 
 Utrymme för måltider 
 Utrymme för sittgrupp 
 Entréutrymme 
 Utrymme för förvaring 
 Utrymme för att tvätta och torka tvätt maskinellt 
 Allmänt råd: Regler om tillgänglighet användbarhet i enskilda bo-

stadslägenheter i flera plan finns i avsnitt 3:147. 
  
BBR 3:147: 
Kraven i avsnitt 3:146 ska uppfyllas på hela entréplanet. 
       
BBR 3:146: 
Rum, balkonger, terrasser och uteplatser ska vara tillgängliga och använd-
bara för personer med nedsatt rörelseförmåga. För sådana terrasser som 
kompletterar tillgängliga och användbara samt väl placerade balkonger är 
tillgängligheten och användbarheten tillgodosedd, om det med enkla åtgär-
der i efterhand går att ordna en ramp. Minst dörren till huvudentrén samt 
minst en dörr till varje rum (inklusive rum för matlagning och ett hygi-
enrum), balkong, terrass och uteplats ska medge passage med rullstol. Det 
ska finnas tillräcklig plats att öppna och stänga dörrarna från rullstolen. 
Minst ett hygienrum ska vara tillgängligt och användbart för personer med 
nedsatt rörelseförmåga och utformas så att det lätt kan ordnas plats för med-
hjälpare. 
I det tillgängliga och användbara hygienrummet ska också gå att ordna en 
separat duschplats om en sådan saknas från början. 
Allmänt råd: Dimensionerande mått som är lämpliga med hänsyn till till-
gängligheten och användbarheten i rum finns i SS 91 42 21 (normalnivån). 
       Forts… 
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BBR 6:322  
Rum eller avskiljbara delar av rum där människor vistas mer än tillfälligt 
ska utformas och orienteras så att god tillgång till direkt dagsljus är möjlig, 
om detta inte är orimligt med hänsyn till rummets avsedda användning. 
I gemensamma utrymmen enligt avsnitt 3:227 räcker det dock med tillgång 
till indirekt dagsljus. 
 
Allmänt råd: För beräkning av fönsterglasarean kan en förenklad metod en-
ligt SS 91 42 01 användas. Metoden gäller för rumsstorlekar, fönsterglas, 
fönstermått, fönsterplacering och avskärmningsvinklar enligt standarden. Då 
bör ett schablonvärde för rummets fönsterglasarea vara minst 10 % av 
golvarean. Det innebär en dagsljusfaktor på cirka 1 % om standardens förut-
sättningar är uppfyllda. För rum med andra förutsättningar än de som anges 
i standarden kan fönsterglasarean beräknas för dagsljusfaktorn 1,0 % enligt 
standardens bilaga. 
 
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 förnyelse av tidsbegränsat bygglov för en 
container/förråd inom fastigheten Oxen 3 
 
Miljö- och byggnämndens beslut: 
Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja förlängning av tidsbegränsat 
bygglov för en container/förråd t.o.m. 2022-04-24 inom fastigheten Oxen 3. 
 
Sökande 
Hällstorps Bil AB, NN, Lockebovägen 5, 556 14 Jönköping   
Sammanfattning av ärendet 
Sökt åtgärd avser förlängning av tidsbegränsat bygglov för en container/kallförråd. 
 
Sökt byggnation avviker mot gällande detaljplan, laga kraft 1995-02-28, genom att containern 
är placerad närmre fastighetsgräns än 10 meter.  
 
2012-04-24 beviljades tidsbegränsat bygglov för två containrar/kallförråd inom fastigheten 
Oxen 3. 
 
Granskningsyttrande kommunicerades 2017-12-18. 
Begärd komplettering inkom 2018-01-02. 
 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår att bevilja tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2022-04-24. 
 
Upplysning 
Tidsbegränsat bygglov kan beviljas som längst t.o.m. 2027-04-24, därefter ska contai-
ner/kallförrådet avlägsnas. 

 
Giltighetstid  
Bygglovet upphör att gälla 2021-10-30. Bygglovet vinner laga kraft fyra 
veckor efter att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.  
 

Meddelas 
Oxen 1 och Oxen 2. 
 
Avgifter 
Bygglov 
inkl underrättelse: 

   
 

 

1 460:-     
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Ansökan om bygglov för inredning av ytterligare en 
bostad i flerbostadshus samt ombyggnad av valmat 
tak till sadeltak, tillbyggnad med två takkupor och fa-
sadändring inom fastigheten Tomaten 1 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov för inredning av ytter-
ligare en våning till en bostad i flerbostadshus samt ombyggnad av valmat 
tak till sadeltak, tillbyggnad med två takkupor och fasadändring inom fas-
tigheten Tomaten 1. 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar att med stöd av BBR 1:21 medge mindre 
avvikelse från hisskraven i BBR 3:513. 
 
Sökande 
NN.  
  
Sammanfattning av ärendet 
Sökt åtgärd avser inredning av vind till bostad samt fasadändring, om-
byggnad av tak med två takkupor, byte av fönster och panel. 
 
Vindsutrymmet som avses inredas till bostad är ca 49m² (Hall, kök, sov-
rum, WC). 
 
Utrymmet som kallas ”vind” på planritningen har försetts med helglasad 
pardörr samt balkong. 
Miljö- och byggförvaltningen anser att detta utrymme är tänkt att använ-
das som bostadsutrymme. 
 
Enligt BBR 3:513 ska det vid omfattande ändringar av flerbostadshus 
med fler än två våningar installeras en tillgänglig och användbar hiss 
eller annan lyftanordning om sådan saknas. 
 
Allmänt råd till BBR 3:513: Omfattande ändringar av flerbostadshus kan 
vara större förändringar av planlösningar. 
 
Med hänsyn till detta ska en hiss eller annan hissanordning installeras. 
Enligt BBR 1:21 får byggnadsnämnden i enskilda fall medge mindre 
avvikelser från föreskrifterna i BBR. 
 
 
                    Forts… 
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Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att bevilja bygg-
lov samt medge mindre avvikelse från föreskrifterna i BBR 3:513. 
Miljö- och byggnämndens beredning anser att den tillkommande lägen-
heten är avsedd som ungdomslägenhet och därför kan mindre avvikelse 
medges. Dessutom råder bostadsbrist i kommunen. 
 
Ingvar yrkar bifall till beslut. 
 
Upplysning 
Två av varandra oberoende utrymningsvägar från andra och tredje plan ska 
redovisas. 
 
Nedanstående föreskrifter ska följas: 
 tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan utfärdas, byggherren 

kontaktar bygginspektören för bokning, byggherren och kontrollansva-
riga ska närvara vid tekniskt samråd  

 förslag till kontrollplan ska inlämnas  
 
Giltighetstid 
Bygglovet vinner laga kraft fyra veckor efter att beslutet kungjorts i Post- 
och Inrikes Tidningar.  
 
Meddelas 
Tomaten 12, Tomaten 13, Tomaten 14, Marielund 1:21, Violen 11 och Blå-
sippan 2. 
 
Avgifter 
Bygglov 
inkl underrättelse: 

   
 

 

8 957:-     
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Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industrilokaler 
inom fastigheten Morarp 2:97 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att med stöd av PBL 9 kap 31 b §, medge 
liten avvikelse från gällande detaljplan, fastställd 1979-03-29 och bevilja 
bygglov för tillbyggnad av industrilokaler inom fastigheten Morarp 2:97. 
 
Ingvar Larsson (SD) samt Göran Lemke (C) reserverar sig mot beslutet. 
 
Sökande 
Isakssons i Hok AB, NN, Jägaregatan 4, 560 13 Hok 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sökt byggnation avviker mot gällande detaljplan, fastställd 1979-03-29 ge-
nom att tillbyggnaden placeras på prickmark (mark som inte får bebyggas). 
  
Yttrande från berörda grannar; Morarp 2:77, Morarp 2:78,Morarp 2:34, Mo-
rarp 2:33, Morarp 2:112 Morarp 2:111, Morarp 2:110, Morarp 2:194, Mo-
rarp 2:193, Morarp 2:192, Morarp 2:176, Morarp 2:177, Morarp 2:178, Mo-
rarp 2:179, Morarp 2:27 samt Morarp 2:70 har inkommit till miljö- och 
byggnämnden, utan erinran. 
 
Yttrande från Räddningstjänsten inhämtas av miljö- och byggnämnden. 
 
Anmäld kontrollansvarig är NN. 
 
Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att bevilja bygglov 
för tillbyggnad av industrilokal. 
 
Förutsättningar för beslut 
Ansökan inkom:   2017-12-12 
Situationsplan inkom:   2017-12-12 
Plan- och fasadritningar i skala 1:100 inkom:  2017-12-12 
Brandskyddsbeskrivning inkom:  2017-12-13 
Byggherre är:                       NN 
 

 
 
 

Forts… 
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Nedanstående föreskrifter ska följas 
 nybyggnadskarta med tillbyggnaden inritad och måttsatt ska inlämnas 
 tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan utfärdas, byggherren 

kontaktar bygginspektör för bokning, byggherren och kontrollansvariga 
ska närvara vid tekniskt samråd  

 teknisk beskrivning ska inges före det tekniska samrådet 
 förslag till kontrollplan ska inges före tekniskt samråd, nämnden ska 

fastställa kontrollplanen i startbeskedet  
 

Upplysning 
Yttrande från representant för arbetstagare inges till tekniskt samråd. Ut-
formning av parkeringsplatser diskuteras vid tekniskt samråd. 
 
Giltighetstid 
Beviljat bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år 
och avslutats inom fem år från den dagen beslutet vann laga kraft. 
  
Bygglovet vinner laga kraft fyra veckor efter att beslutet kungjorts i Post- 
och Inrikes Tidningar. 
      
Meddelas 
Morarp 2:77, Morarp 2:78, Morarp 2:34, Morarp 2:33, Morarp 2:70,Morarp 
2:112, Morarp 2:111, Morarp 2:110, Morarp 2:194, Morarp 2:193, Morarp 
2:192, Morarp 2:176, Morarp 2:177, Morarp 2:178, Morarp 2:179 samt Mo-
rarp 2:27. 

                                
Upplysningar avseende startbesked 
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits och beslut 
om startbesked lämnats.  
 
Enligt PBL 11 kap ska byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftning inte följs. 
 
Avgifter 
Bygglovavgift  Nybyggnadskarta: 
inkl underrättelse:  

10 791:-         5 460:-  
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Ansökan om rivningslov för rivning av befintlig garage-
byggnad samt bygglov för nybyggnad av garage med 
12 st garageplatser inom fastighet Jupiter 1 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja rivningslov för rivning av be-
fintlig garagebyggnad samt bygglov och lämna startbesked för nybyggnad 
av garage med 12 st garageplatser inom fastigheten Jupiter 1. 
 
Sökande 
VSBo AB Box 172, 567 24, Vaggeryd 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sökt byggnation avviker mot gällande detaljplan, fastställd 1988-03-29, ge-
nom att sökt byggnation placeras delvis på prickmark (mark som inte få be-
byggas). 
 
Sökt byggnation är placerad närmare fastighetsgräns än 4,5 m mot Jupiter 5, 
som ägs av VSBo AB. 
 
Yttrande från berörda grannar Jupiter 2, Jupiter 11, Pålen 1:1 samt Saturnus 
6 angående avvikelsen inhämtas av miljö- och byggnämnden. 
 
Yttrande från berörda grannar Jupiter 2, Jupiter 11, Pålen 1:1 samt Saturnus 
6 har inte inkommit till dagens datum 2018-02-02. 
 
Upplysning 
Miljö- och byggnämnden hade synpunkter på garageplatsernas storlek, 
miljö- och byggnämnden önskar att garageplatserna utformas med mer ut-
rymme. 
 
Förutsättningar för beslut 
Ansökan inkom:   2017-12-15 
Situationsplan inkom:   2017-12-15 
Plan- och fasadritningar i skala 1:200 inkom:  2017-12-15 
Rivningsplan upprättad:   2018-02-02 
Kontrollplan upprättad:   2018-02-02 
Byggherre är:                       VSBo AB 

  
 
     Forts… 
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Följande handlingar ska inlämnas till miljö- och byggnämnden 
som underlag för slutbesked: 

 Uppfylld rivningsplan  
 Uppfylld kontrollplan 

 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggförvaltningen förslår att avvikelse kan medges och rivnings-
lov, bygglov samt startbesked kan beviljas. 
 
Meddelas 
Jupiter 2, Jupiter 11, Pålen 1:1 samt Saturnus 6. 
 
Avgifter 
Bygglovavgift Nybyggnadskarta: Utstakning         
inkl underrättelse:   4 punkter: 

5 656: -           5 376: -                1 434: - 
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Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbo-
stadshus inom fastigheten Starkeryd 1:5 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att lämna positivt förhandsbesked för ny-
byggnad av två enbostadshus inom fastigheten Starkeryd 1:5. 
 
Sökande 
NN och NN 
 
Sammanfattning av ärendet 
2017-01-10 behandlade miljö- och byggnämndens beredning en förfrågan 
om nybyggnad av 2 enbostadshus inom fastigheten Starkeryd 1:5. 
Miljö- och byggnämndens berednings ställningstagande var då positivt. 
Ansökan om förhandsbesked inkom 2017-10-31. 
Vaggeryds kommuns översiktsplan anger öppet odlingslandskap, Hagshult-
Tofteryd. 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår nämnden att lämna negativt förhands-
besked då sökt förhandsbesked strider mot gällande lagstiftning, PBL kap. 2 
§ 2, MB kap. 3 § 4 samt att gällande översiktsplan anser att nya bostäder i 
första hand bör lokaliseras på skogsmark och inte åkermark. 
 
Plan- och bygglagen kap. 2 § 2: 
Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt 
denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de 
ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, 
läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän syn-
punkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med 
mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1-8 §§ miljöbalken ska tilläm-
pas. 
 
Miljöbalken kap. 3 § 4: 
Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse.  
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anlägg- 
ningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen  

 

 

      
 

 
Forts… 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-01-30 § 20 2017/385B  38 
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och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsstäl-
lande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Skogsmark som har betydelse  
för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan på-
tagligt försvåra ett rationellt skogsbruk. 
                          
Vaggeryds kommuns översiktsplan, 2012: 
Levande landsbygd (s.54) 
Kommunen har en positiv syn till att ge lov för landsbygdsboende. För att 
bevara biologisk mångfald och jordbruksmark anser Vaggeryds kommun att 
nya bostäder alltid i första hand bör lokaliseras på skogsmark och inte åker-
mark. Detta för att inte inkräkta på befintliga jordbruksnäringar eller djur-
hållning. 
Yttrande från berörda grannar, Starkeryd 1:3, Starkeryd 1:8, Starkeryd 1:15 
och Starkeryd 1:37 föreligger utan erinran. 
Yttrande från Hagshults-Torp 1:6 föreligger med erinran. Grannen anser att 
gällande lagstiftning (PBL, MB) samt den politiskt antagna översiktsplanen 
ska följas. 
 
Meddelas  
Starkeryd 1:3, Starkeryd 1:8, Starkeryd 1:15, Starkeryd 1:37 samt Hagshults-Torp 
1:6. 
 
Giltighetstid  
Förhandsbeskedet upphör att gälla om bygglov inte söks inom två år från da-
gen för beslut.  
 
Avgifter 
Förhandsbesked: 
3 803:- 
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Bostadsbyggnadsstatistik för 2017 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggförvaltningen har upprättat bostadsbyggnadsstatistik för år 
2017. 
 
Under 2017 färdigställdes 49 lägenheter i kommunen, varav 27 är villor. 
 
Vid årsskiftet 2017/2018 pågår byggandet av 76 nya lägenheter, varav 27 är 
villor. 
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Delegationsordning 2018 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden återremitterar ärendet till miljö- och byggförvalt-
ningen för vidare handläggning. 
Ärendet tas upp för behandling vid miljö- och byggnämndens nästkom-
mande sammanträde den 27 februari. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden ska årligen fatta beslut om delegationsordning. 
Delegationsordningen från 2009 är helt omarbetad, all lagstiftning är uppda-
terad, det som tidigare legat som tillägg är nu inarbetat i dokumentet.  
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Tidsplan för budgetarbetet år  2019  
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen informerar om budgetarbetet 2018 och tidplan för 
budgetarbetet. 
  
Tidplan för budget 2018 och Strategisk plan och budget 2019-2021 
 
Strategisk utvecklingsdag 
Datum: 25 januari 2018   
Tid:  08.30-18.00 
Plats:  
Deltagande: Presidiet och förvaltningschef 
 
Utskick till nämnder med förutsättningarna för 2019-2021, preliminära 
ramar mm. 
Datum: Mars 2018   
 
Budgetgenomgångar dialog budgetberedning och nämnderna 
Datum: 15-16 mars 2018 
Tid:   
Plats:  
Deltagande: Presidiet och förvaltningschef 
 
Budgetgenomgångar dialog budgetberedning och nämnderna 
Miljö- och byggnämnden med bokslut -17 
Datum: 25-26 april 2018 
Tid:   
Plats:  
Deltagande: Presidiet och förvaltningschef 
 
Beslut i KS 
Datum: 7 juni 2018 
 
Beslut i KF 
Datum: 25 juni 2018 
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Fråga från ledamot 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ann-Christin Holmgren (L) frågar  angående detaljplanen Götarps Hage, 
har förvaltningen yttrat sig om denna.   
 
Förvaltningen har yttrat sig till kommunledningskontoret att man inte har 
synpunkter på förslaget.  
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Ansökan om tidsbegränsat bygglov för skyltanordning 
inom fastigheten Stödstorp 2:1 
 
Miljö- och byggnämndens beslut: 
Miljö- och byggnämnden beslutar att att bevilja tidsbegränsat bygglov för 
skyltanordning inom fastigheten Stödstorp 2:1. 
 
Sökande 
Hallemyr Fastighets AB, Hjälshammar Sommarro, 331 93 Värnamo
   
Sammanfattning av ärendet 
Sökt åtgärd avser tidsbegränsat bygglov för skyltabordning.  
 
 För att handlägga ärendet vidare ska följande kompletteringar inlämnas: 
 Måttsatt situationsplan i skala 1: 1000 där placeringen av skylten redovisas (situationsplan 
bifogas) 
 
Vid samrådsredogörelse, maj 2010, så hade Trafikverket följande erinran: 
 Intill E4 ska det finnas en byggnadsfri zon på 50 meter mätt från vägområdets gräns 
 Området 50 meter från viltstängslet ska prickmarkeras (mark som ej får bebyggas)) 
 
 Miljö- och byggförvaltningen föreslår att bevilja tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2018-08-31 
 
Upplysning 
Tidsbegränsat bygglov kan beviljas som längst t.o.m. 2018-08-31. 

 
Giltighetstid  
Bygglovet upphör att gälla 2018-08-31, bygglovet vinner laga kraft fyra 
veckor efter att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.  
 

Meddelas 
Trafikverket  
 
Avgifter 
Bygglov 
inkl underrättelse: 

   
 

 

1 831: -     
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Yttrande angående överklagat beslut  gällande riv-
ningslov för rivning inom fastigheten Skruven 8 
 
Miljö- och byggnämndens beslut: 
Miljö- och byggnämnden beslutar att kommunicera enligt upprättad kom-
plettering till Länsstyrelsen. 
 
Ingvar Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2017-12-19 § 215: 

- att med stöd av 11 kap 51 § PBL påföra Oljeshejkerna Johnsson AB, 
556069-0306 en byggsanktionsavgift, 224 000 kronor, för att trots 
förbuden i 10 kap 3 § PBL ha påbörjat en bygglovspliktig åtgärd 
utan startbesked 

- att med stöd av 11 kap 51 § PBL påföra Oljeshejkerna Johnsson AB, 
556069-0306 en byggsanktionsavgift, 44 800 kronor, för att trots 
förbuden i 10 kap 4 § PBL ha tagit en åtgärd i bruk innan slutbesked 
utfärdats 

- att med stöd av 9 kap 12 § PBF fastställa byggsanktionsavgiften till 
224 000:- för att ha på börjat en bygglovspliktig åtgärd utan startbe-
sked 

- att med stöd av 9 kap 23 § PBF fastställa byggsanktionsavgiften till 
44 800:- för att ha tagit en åtgärd i bruk innan slutbesked utfärdats 

- att byggsanktionsavgiften inte ska tas ut om det olaga rättas inom två 
månader efter att beslutet delgetts 

 
Överklagan från Oljeshejkerna Johnson AB inkom 2018-01-15. 
Rättsidsprövning beslutades 2018-01-17. 
 
Bilaga 
Komplettering till överklagat beslut 2017-12-19 § 215. 
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