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Plats och tid Nämndrummet, Kommunkontoret, Skillingaryd 
Tisdagen den  31 januari 2017, kl 14.00 – 17.25  
 

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

 
Övriga närvarande 

 
Seth Andersson (S), tjänstgörande ersättare för Malin Gustavsson (L) § 17 
Ivar Pettersson, miljö- och byggchef 
Helen Svensson, miljöinspektör, § 7, 10, 11 
Dörte Schuldt, miljöinspektör, § 26 
Thomas Andersson, bygginspektör, § 14 – 16 
Johan Karlsson, bygginspektör, § 17 – 20 
Åsa Berg, administratör 
 

Utses att justera Göran Lemke  Paragrafer 1 - 27 
  
Underskrifter  

Sekreterare   
 
 

                     Ivar Pettersson 
  

Ordförande  
  Johnny Wackt 
  

Justerande 
 
 

  Göran Lemke  

 

 Utdragsbestyrkande 
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ANSLAG / BEVIS 
 

 

Organ Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum 2017-01-31 Paragrafer 1 – 27 
 

Anslaget sätts upp 2017-02-08 Anslaget tas ner 2017-03-02 
 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd 

 

Underskrift   

Biljana Mijatovic 
 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Godkännande av dagordning 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Dagordningen godkänns med följande ändringar: 
 
Strykning av ärenden: 
18. Illern 1 – bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 23 lgh 
 
Tillkommande ärenden: 
24. Detaljplan för del av Stödstorp 2:1 m.fl.-utökning av Västra strand 
25. Skruven 8, yttrande till Mark- och miljööverdomstolen  
26. Ekeryd 1:33 och Ekeryd 1:34, förbud om inrättande av avloppsanlägg-
ning 
27. Fråga från ledamot 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Meddelanden 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden har tagit del av informationen. 
     
Sammanfattning av ärendet 
1. Länsstyrelsens meddelande 2016-12-07: Angående renovering av grin-

dar på Hagshults, Åkers, Skillingaryds samt Tofteryds kyrkogårdar 
2. Länsstyrelsens beslut 2016-12-15: Samråd enl 12 kap. 6 § miljöbalken 

(1998:808) om förläggning av kabel på fastigheten Kvighult 1:4 
3. Länsstyrelsens information  2016-12-12: Information om åtgärder vid 

farliga verksamheter 
4. Länsstyrelsens beslut 2016-12-12: Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken 

(1998:808) till täkt av torv på fastigheten Vederyd 1:1  
5. Länsstyrelsens beslut 2016-12-19: Undersökningar och åtgärder i sam-

band med nedläggningen av handelsträdgård på fastigheten Björken 6 
6. Mark- och miljödomstolens dom 2016-12-19: Ansökan om lagligförkla-

ring av befintligt utskov från Rasjön samt tillstånd att anlägga hölja samt 
fiskvandringsväg. 

7. Länsstyrelsens meddelande 2016-12-21: Ang. underhåll av smideskors 
på Skillingaryds begravningsplats 

8. Länsstyrelsens meddelande 2016-12-21: Ang. ommålning och begrän-
sade putslagningar på Hagshults kyrka 

9. Länsstyrelsens meddelande 2016-12-21: Ang. ommålning av klockstapel 
på Hagshults kyrkogård 

10. Länsstyrelsens meddelande 2017-01-02: Analysresultat för råvatten från 
kommunala grundvattentäkter i Jönköpings län 2009-2013 

11. Länsstyrelsens beslut 2017-01-11: Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbal-
ken(1998:808) om förläggning av kabel mellan Nöthult 1:21 och 
Byarums-Bäck 1:9 

12. Myndighetsrapportering 2016 till Livsmedelsverket 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Delegationsbeslut 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Bilaga 1 Miljöärenden  
Bilaga 2 Byggärenden 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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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.  
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Val av sekreterare i miljö- och byggnämnden 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att välja Åsa Berg till sekreterare för 
miljö- och byggnämndens beredning och miljö- och byggnämnden under 
perioden 2017. Som ersättare valdes Biljana Mijatovic. 
 
 

 
 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Attesträtt 2017 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Befattningshavare inom miljö- och byggförvaltningen får rätt att attestera 
konton (ID) under år 2017 enligt bilagor. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden ska årligen fatta beslut om attesträtt. 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Tillsynsplan 2016 – uppföljning 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden har tagit del av uppföljningen av tillsynsplanen för 
år 2016 och godkänner denna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden ska för varje år upprätta en tillsynsplan för nämn-
dens verksamhetsområde. Planen ska ange vad nämnd och förvaltning ska 
lägga sina tillsynsresurser på. 
 
Miljö- och byggnämnden fastställde, 2015-12-15 § 220, en tillsynsplan för 
2016. 
 
Uppföljning av tillsynsplanen för år 2016 redovisas.  
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 
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Ekonomisk redovisning av statsbidrag till kalkning av 
sjöar och vattendrag år 2016 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna ekonomisk redovisning av 
statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag år 2016. 
 
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 
2017-01-31. 
 
Beredningen föreslår nämnden besluta att godkänna ekonomisk redovisning 
av statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag år 2016. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnämnden 2016-01-26 § 9 
Länsstyrelsens beslut 2016-02-29 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Ansökan om statsbidrag till kalkning av sjöar och 
vattendrag år 2017 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna upprättad ansökan om 
statsbidrag till kalkning år 2017 och inge denna till länsstyrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vaggeryds kommun ska ansöka om statsbidrag till kalkning av sjöar och 
vattendrag år 2017 senast 2017-02-01. 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 1765 tkr motsvarande 15 % av 

totalsumman för de kalkningsåtgärder som planeras för kommunen 
under den aktuella perioden. 

• Kostnaden finanseras inom miljö- och byggnämndens budgetram för 
perioden 2015-2018. 

 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Smålands Metall & Återvinning, Hagshult 1:9 – föreläg-
gande om åtgärder 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden förelägger Smålands Metall & Återvinning AB, 
org.nr. 556854-9843, att vidta åtgärder enligt nedanstående punkter: 
 
1. Senast en månad efter att detta beslut tagits emot ska metallskrot 

som är eller riskerar att vara oljehaltigt, eller som kan innehålla andra 
miljöfarliga vätskor, förvaras nederbördsskyddat i antingen täta behål-
lare eller på hårdgjord kemikalieresistent yta som inte medger avrinning 
till avlopp eller omgivning. Beslutet förenas med vite om 100 000 kr. 
 

2. Lagring och hantering av avfall ska ske på hårdgjorda ytor från vilka 
dagvatten samlas upp. Åtgärdsplan inklusive ritningar som visar när och 
hur åtgärder avses genomföras ska redovisas till miljö- och byggnämn-
den senast 2017-05-31. Åtgärderna ska vara genomförd senast 2018-10-
31. Beslutet om när åtgärder av ytorna senast ska vara genomförda före-
nas med vite om 100 000 kr. 
 

3. Dagvatten som samlas upp från hårdgjorda ytor enligt punkt 2 ska ge-
nomgå rening i slam- och oljeavskiljare innan det släpps till recipient. 
Slam- och oljeavskiljare ska dimensioneras i enlighet med Svensk Stan-
dard SS-EN 858-2. Separat provtagningsbrunn ska finnas efter slam- 
och oljeavskiljare. Dimensioneringsberäkning för slam- och oljeavskil-
jare ska redovisas till miljö- och byggnämnden innan beställning men 
senast 2017-05-31. Slam- och oljeavskiljare ska vara installerad senast 
2018-10-31. Beslutet om när reningsanläggningen senast ska vara instal-
lerad förenas med vite om 100 000 kr. 
 

4. Hela vallen som har byggts av avfall runt delar av anläggningen ska tas 
bort. Senast 2017-10-31 ska hela vallen vara borttagen. Senast 2018-06-
30 ska det avfall som vallen är uppbyggd av vara sorterat, bearbetat och 
bortfört från anläggningen. Avfallet ska lämnas till avfallsföretag som 
har gjort den anmälan eller har det tillstånd som krävs för hanteringen av 
avfallet. Beslutet om när vallen ska vara borttagen förenas med vite om 
100 000 kr. 

 
5. Senast en månad efter att detta beslut tagits emot ska det för varje 

slag av avfall som hanteras i verksamheten föras anteckningar om: 
− varifrån avfallet kommer,   Forts… 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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− de metoder för återvinning eller bortskaffande som används, 
− den mängd avfall som återvinns eller bortskaffas årligen, och 
− var avfallet lämnas när det återvinns eller bortskaffas.  

  
6. Senast en månad efter att detta beslut tagits emot ska för varje av-

fallsslag en sammanställning av total mängd avfall som mellanlagras på 
anläggingen vid redovisningstillfället redovisas till miljö- och bygg-
nämnden.  

 
7. Senast en månad efter att detta beslut tagits emot ska bolaget ha re-

dovisat rutiner för hur det ska säkerställas att avfall inte mellanlagras 
under längre tid än ett år innan det bortskaffas, eller tre år innan det 
återvinns eller behandlas.  

 
8. Om annat avfall än trä och metall ska fortsätta att hanteras på anlägg-

ningen ska en anmälan om ändring av verksamheten i enlighet med kap 
1 § 11 miljöprövningsförordningen inlämnas till miljö- och byggnämn-
den. Av anmälan ska det framgå hur verksamheten ändras, hur ändring-
en påverkar människors hälsa och miljö, samt vilka åtgärder och försik-
tighetsmått som vidtas för att begränsa sådan påverkan. Senast en må-
nad efter att detta beslut tagits emot ska en anmälan om ändring, al-
ternativt en skriftlig redovisning av hur de delar av verksamheten som 
inte har anmälts till miljö- och byggnämnden avses avvecklas, ha ingetts 
till nämnden.  

 
Beslutet tas med stöd av miljöbalken (MB) kap 26 §§ 9, 14 och 21, med 
hänvisning till MB kap 2 §§ 2,3 och 5, kap 9 § 6, samt kap 26 § 19, avfalls-
förordningen § 54, och miljöprövningsförordningen kap 1 §§ 3, 10 och 11 
samt kap 29 §§ 13, 14 och 37. 
 
Information 
För att anordna en permanent vall krävs bygglov. För redan uppförda vallar 
krävs att bygglov söks i efterhand av nuvarande innehavare.   
 
För deponering av avfall krävs tillstånd från länsstyrelsen.  
 
Användning av avfall för anläggningsändamål kräver tillstånd från länssty-
relsen om det är mer än ringa risk att mark, vattenområde eller grundvatten 
förorenas. Anmälan till miljö- och byggnämnden krävs om risken för för-
orening är ringa. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Smålands Metall & Återvinning AB anmälde oktober 2011 miljöfarlig verk-
samheten på fastigheten Hagshult 1:9. I anmälan beskrevs verksamheten på 
anläggningen som återvinning av skrot och trä, det uppgavs att material som 
brännbart, osorterat etc. inte skulle tas in på anläggningen.  
  Forts… 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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 Miljö- och byggnämnden förelade bolaget om försiktighetsmått 2013-03-
14, bl.a. att verksamheten ska bedrivas i enlighet med vad som angivits i 
anmälan.   
 
Vid miljö- och byggförvaltningens inspektioner 2016-10-21 och 2016-10-28 
framkom att det förutom träavfall och metallskrot även hanteras plast och 
brännbart avfall på anläggningen. Avfallet sorteras, bearbetas mekaniskt och 
mellanlagras. Ändring av verksamheten har inte anmälts till nämnden. 
 
Enligt punkt 2 miljö- och byggnämndens föreläggande om försiktighetsmått 
2012-03-14 ska kör-, upplags- och hanteringsytor vara hårdgjorda, dagvat-
ten från verksamhetsområdet ska behandlas innan det släpps till recipient. 
Vid miljö- och byggförvaltningens inspektioner 2016 noterades att hante-
ring och mellanlagring avfall även sker på ytor som inte är hårdgjorda. De 
ytor som är asfalterade ser så sönderkörda ut att de riskerar att vara genom-
släppliga. Några dagvattenbrunnar noterades inte på asfaltytorna. Bolaget 
uppgav vid inspektionen att asfalten snabbt blir sönderkörd, asfaltgrus har 
därför lagts ovanpå asfalterade ytor. Ytan för mellanlagring och hantering 
av skrot är asfalterad, så även en liten del av ytorna för mellanlagring av trä 
och brännbart avfall. Mellanlagringen av flis sker till största delen på yta 
som inte är asfalterad.  
 
Vid båda inspektionstillfällena i oktober 2016 låg en hög med skärspån ut-
omhus på asfalterad yta utan nederbördsskydd. Skärspån riskerar att vara 
bemängt med skärvätska. Bolaget uppgav att spånen inte sorteras ut hos alla 
företag utan läggs i containern för metallavfall. Sorteringen görs av bolaget 
utomhus på asfalterad yta, metallspån sorteras ut med hjälp av magnet.  
 
Dagvatten från anläggningen genomgår varken slam- eller oljeavskiljning. 
Bolaget har uppgett att dagvatten avleds till en damm som anordnades av 
tidigare verksamhetsutövare i samband med nedläggning av den pälsdjurs-
gård som förr bedrevs på fastigheten. Syftet med dammen var att minska 
näringsläckage från fastigheten. Dokumentation om hur dagvattenuppsam-
lingen och avledningen till dammen är anordnad har inte redovisats till 
miljö- och byggnämnden.  
 
Längs vägen har bolaget låtit bygga en hög vall till skydd mot inbrott. Val-
len har enligt bolaget byggts av flis från bolagets bearbetning av mottaget 
träavfall. Vid inspektionerna på anläggningen noterades att denna flis även 
innehåller annat avfall, framförallt plast. Någon ansökan/anmälan enligt 
miljöprövningsförordningen för deponering eller användning av avfall för 
anläggningsändamål har inte gjorts, inte heller har bygglov sökts.  
 
 
 
 
  Forts… 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Av bolagets yttrande 2017-01-09 framgår att bolaget har byggt på en befint-
lig vall. Den ursprungliga vallen uppfördes enligt bolaget av Selectiva i Sve-
rige AB. Selectiva i Sverige AB anmälde miljöfarlig verksamhet på fastig-
heten 2008. Fastigheten Hagshult 1:9 köptes av Smålands Metall & Åter-
vinning AB 2011-08-24. Selectiva i Sverige AB redovisade 2009 en rapport 
angående avfallsegenskaper hos täckmassefraktion och bränslefraktion. En-
ligt rapporten klassas undersökt avfall från Skrotfrag som icke-farligt avfall. 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2009-02-24 att inte erinra mot använd-
ning av täckmassefraktionen vid anläggningen i Hagshult. Uppgifter om 
hur, var och i vilka mängder täckmassefraktionen skulle användas saknas. 
Den ursprungliga vall som det uppges att Selectiva i Sverige AB uppförde 
saknar bygglov.  
 
Bolaget har inte kunnat uppvisa de kronologiska anteckningar som anmäl-
ningspliktiga verksamheter som återvinner och bortskaffar avfall är skyldig 
att föra för alla hanterade avfallsslag. De sammanställningar som insändes 
till miljö- och byggnämnden 2016-11-09 innehåller inte alla uppgifter som 
krävs enligt § 54 avfallsförordningen.  Bolaget har uppgett att all historisk 
avfallsdokumentation förlorades vid ett inbrott på anläggningen. 
 
Lagstiftning 
Enligt MB kap 26 § 9 får nämnden meddela de förelägganden och förbud 
som bedöms nödvändiga för att gällande lagstiftning ska efterlevas. Beslu-
ten får enligt MB kap 26 § 14 förenas med vite. Tillsynsmyndigheten får 
enligt MB kap 26 § 21förelägga den som bedriver verksamhet som det finns 
bestämmelser om i denna balk att till myndigheten lämna de uppgifter och 
handlingar som behövs för tillsynen.  
 
Den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra 
olägenheter för människors hälsa ska enligt MB 26:19 fortlöpande planera 
och kontrollera verksamheten samt genom egna undersökningar eller på 
annat sätt hålla sig underrättade om verksamhetens påverkan. Den som be-
driver en sådan verksamhet ska bl.a. lämna förslag till förbättrande åtgärder 
om tillsynsmyndigheten kräver detta.  
 
Kap 2 i MB innehåller allmänna hänsynsregler för att förebygga, hindra 
eller motverka skador eller olägenheter för människors hälsa eller miljön. 
Hänsynsreglerna gäller alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åt-
gärd. Enligt § 2 är man skyldig att skaffa sig den kunskap som behövs.  Av 
§ 3 framgår att verksamheter är skyldiga att utföra de skyddsåtgärder, iaktta 
de begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs.  Dessa försik-
tighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller 
åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
Det ska enligt § 5 hushållas med råvaror och energi. Möjligheter till minska 
negativa effekter av avfall och återvinna avfall ska utnyttjas.  
 
  Forts… 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Utan tillstånd eller innan anmälan har gjorts är det enligt MB kap 9 § 6 samt 
miljöprövningsförordningen kap 1 §§ 3, och 10 förbjudet att bedriva verk-
samhet eller vidta åtgärd som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt 
enligt miljöprövningsförordningen. Anmälningsplikten gäller, enligt miljö-
prövningsförordningen kap 1 § 11, även sådana ändringar av verksamheten 
som kan ah betydelse från störningssynpunkt. Av miljöprövningsförord-
ningen kap 29 § 22 framgår att tillståndsplikt gäller för deponering av icke 
farligt avfall om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig- 
enligt kap 29 §§ 18-21. Beroende på om föroreningsrisken är ringa eller mer 
än ringa krävs antingen tillstånd eller anmälan enligt kap 29 §§ 34-35 miljö-
prövningsförordningen för att återvinna icke farligt avfall för anläggnings-
ändamål.  
 
Ändring av verksamhet som är anmälningspliktig enligt miljöprövningsför-
ordningen ska, enligt miljöprövningsförordningen kap 1 § 11, anmälas till 
miljö- och byggnämnden om ändringen har betydelse från störningssyn-
punkt.   
 
Av § 54 avfallsförordningen framgår att den som bedriver återvinningsverk-
samhet som är anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen är 
skyldig att för varje slag av avfall som hanteras föra anteckningar om vari-
från avfallet kommer, använda metoder för återvinning eller bortskaffande, 
mängden avfall som återvinns eller bortskaffas årligen, samt var avfallet 
lämnas när det återvinns eller bortskaffas.  Anteckningarna ska föras i kro-
nologisk ordning och bevaras i minst tre år.  
 
Motivering 
För att undvika utsläpp som riskerar att förorena mark eller vatten anser 
miljö- och byggnämnden att ytor där avfall mellanlagras och hanteras ska 
vara hårdgjorda, d.v.s. dagvatten ska inte kunna infiltrera ner i marken. 
Hårdgjorda ytor gör det möjligt att samla dagvatten och rena det innan det 
släpps till recipient. Det gör det också möjligt att omhänderta kemiska pro-
dukter och farligt avfall vid spill, läckage o.d. 
 
Risk finns att dagvatten på anläggningen förorenas av olja, främst från for-
don och maskiner som används i hanteringen och från metallskrot. Miljö- 
och byggnämnden anser att dagvatten från ytorna där avfall mellanlagras 
och hanteras minst måste genomgå slam- och oljeavskiljning. Slam- och 
oljeavskiljare ska dimensioneras enligt Svensk Standard SS-EN 858-2. En 
separat provtagningsbrunn ska finnas efter slam- och oljeavskiljaren.   
Tidigare verksamhetsutövare lät anordna en damm dit dagvatten från fastig-
heten skulle avledas för att minska näringsläckage. Miljö- och byggnämn-
den saknar uppgifter om hur dagvatten samlas upp och avleds till dammen, 
även uppgifter om hur dammen är anordnad saknas. Vid inspektionerna 
sträckte sig flislagret fram till dammen, om lagret påverkar avrinningen av 
ytvatten till dammen är oklart. Miljö- och byggförvaltningen har inte noterat 
några dagvattenbrunnar på anläggningen.   Forts… 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Miljö- och byggnämnden anser att användning av annat än inert avfall till 
anläggningsändamål är olämpligt och är att anse som deponering av avfall 
vilket är tillståndspliktigt enligt kap 29 miljöprövningsförordningen. Inert 
avfall är avfall som inte förändras kemiskt, biologiskt eller fysikaliskt över 
tiden. Det löses inte upp, det brinner inte och bryts inte ned biologiskt. Av-
fallet som har använts till att bygga vallen längs med vägen är inte inert och 
riskerar därför påverka miljön genom utlakning, nedbrytning m.m. Uppgif-
ter om varifrån det avfall som har använts till vallen kommer och vad det 
innehåller saknas. Det träavfall som hanteras på anläggningen utgörs till stor 
del av rivningsvirke. Beroende på föroreningssituationen vid de objekt som 
har rivits och hur väl utsorteringen av rent trä fungerat vid rivning, kan det 
finnas risk för att avfallet innehåller ämnen som kan orsaka föroreningar av 
mark och vatten. Många olika sorters plastmaterial kan förekomma i vallen 
då någon sortering av plastavfall inte förekommer på anläggningen. Det 
brännbara avfallet som sågs vid inspektionerna innehöll exempelvis både 
hård- och mjukplast. Under inverkan av solljus, fukt, värme m.m. finns risk 
att ämnen i plast frigörs och sprids till omgivningen. Trä- och plastavfall är 
resurser som kan utnyttjas bättre på annat sätt. I första hand bör utsorterade 
material återanvändas, materialåtervinnas eller gå till energiåtervinning.   
 
Kap 29 miljöprövningsförordningen har ny lydelse sedan 1 januari 2017. 
Tillståndsplikt eller anmälningsplikt för deponering och återvinning av av-
fall för anläggningsändamål gällde även i miljöprövningsförordningens tidi-
gare lydelse. 
 
Av bolagets yttrande i ärendet 2017-01-09 framgår att Selectiva i Sverige 
AB kan ha använt icke farligt avfall, s.k. täckmassefraktion, från verksam-
het benämnd Skrotfrag till att bygga ursprunglig vall. I handlingarna i miljö- 
och byggnämndens ärende gällande användning av denna täckmassefrakt-
ion, kan det utläsas att det är skrot som Skrotfrag använt som råmaterial för 
fragmentering. Användning av täckmassefraktion för att bygga vall ser 
miljö- och byggnämnden som deponering av avfall vilket kräver tillstånd 
från Länsstyrelsen. 
 
För verksamheten på fastigheten finns inte något tillstånd för deponering av 
avfall. Bolaget har inte sökt tillstånd eller gjort anmälan om användning av 
avfall för anläggningsändamål. Eftersom avfall som inte är inert har använts 
till att bygga vallen anser nämnden att det finns en föroreningsrisk, nämn-
den skulle därmed inte ha godtagit användning av sådant avfall i en vall.  
Vallen saknar dessutom bygglov. Miljö- och byggnämnden bedömer att 
vallen måste tas bort snarast möjligt. 
 
 
     Forts… 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Plast- och brännbart avfall har börjat hanteras utan att ändring av verksam-
heten har anmälts. Miljö- och byggnämnden bedömer att ändringen har be-
tydelse ur störningssynpunkt. Ändringen medför ökad risk för nedskräpning 
och kan påverka mark och vatten. Ändringen av verksamheten skulle ha 
anmälts enligt miljöprövningsförordningen kap 1 § 11. 
      
Avfallsdokumentation som har redovisats till miljö- och byggnämnden visar 
mängder in- och utgående avfall under 2015 och 2016. Av dokumentationen 
framgår inte varifrån avfallet kommer och var/till vem det lämnas för åter-
vinning eller bortskaffande, uppgifterna om avfallsslag är otydliga.  
 
Dokumentation som visar hur mycket avfall som förnärvarande mellanlag-
ras på anläggningen har inte kunnat redovisas. Bolagets rutiner för att kon-
trollera att avfall inte mellanlagras under för lång tid behöver förbättras. Vid 
inspektionen framkom att det fanns avfall som blivit kvar på anläggningen i 
minst fem år. För att inte klassas som deponi ska mellanlagrat avfall bort-
skaffas inom ett år eller återvinnas inom tre år. 
 
Kommunicering 
Miljö- och byggförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut, daterat 
2016-11-24, som tillställts Smålands Metall & Återvinning AB, för känne-
dom och möjlighet till yttrande. I e-post till bolaget 2017-01-23 redovisade 
miljö- och byggförvaltningen vad som framkommit vid granskning av ären-
den gällande Selectivas användning av avfall för anläggningsändamål på 
fastigheten år 2009. 
 
Bolaget har 2017-01-09, genom NN, lämnat ett muntligt yttrande som 
miljö- och byggförvaltningen nedtecknat. Bolaget godkände och komplette-
rade sitt yttrande vid telefonsamtal 2017-01-27. Yttrandet kompletterades 
med följande uppgifter från NN: 
− Cistern har besiktigats och besiktningsrapport redovisades till miljö- och 

byggnämnden 2016-11-30. 
− Kostnaden för hårdgörning av ytor och anordnande av dagvattenrening 

uppskattas till minst 3 miljoner kronor. 
− De enda uppgifter och handlingar som bolaget har angående Selectivas 

användning av avfall för anläggningsändamål är miljö- och byggnämn-
dens beslut 2009-02-24 (dnr 2009/070M) och 2009-03-02. I beslutet 
2009-03-02 medges att krossad betong, tegel, gips och liknande används 
till utfyllnad av transport och lagringsytor på fastigheten. Beslutet 2009-
02-24 avser användning av täckmassefraktion. Smålands Metall & Åter-
vinning AB vet inte om de båda besluten gällde samma avfall. 

 
  

 
 
Forts…  
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------------------------- 
Besvärshänvisning 
Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. 
 
Tala om vilket beslut ni överklagar. Ange också varför ni anser att beslutet 
är oriktigt och vilken ändring ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som ni 
anser stöder er uppfattning. 
 
Överklagandet skall lämnas in eller skickas till miljö- och byggnämn-
den, som har beslutat i ärendet. Adressen är: Miljö- och byggnämnden, 
Vaggeryds kommun, Box 43, 568 21 Skillingaryd. För att överklagandet 
skall kunna prövas måste handlingarna ha kommit in till miljö- och bygg-
nämnden senast tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet. 
 
Har ert överklagande kommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas 
vidare till länsstyrelsen, om miljö- och byggnämnden inte själv ändrar be-
slutet på det sätt ni har begärt. 
 
Underteckna skrivelsen och uppge namn, organisations-/personnummer, 
postadress och telefonnummer. 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Hagshult 1:9 - bristfälliga avloppsanläggningar 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
1. Miljö- och byggnämnden förbjuder Smålands Metall & Återvinning AB, 

org.nr. 556854-9843, som ägare till fastigheten Hagshults 1:9, att till be-
fintliga avloppsanläggningar för fastigheten Hagshult 1:9 släppa ut, och 
låta annan släppa ut, avloppsvatten från verksamhet på fastigheten. För-
budet gäller från och med 2018-01-01. 

  
2. Miljö- och byggnämnden beslutar att sända förbudet till inskrivnings-

myndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. 
 
Beslutet tas med stöd av kap 26 §§ 9 och 15, samt med hänvisning till kap 9 
§ 7 och kap 2 § 3 miljöbalken (MB). 
 
Information 
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från fastigheten 
måste en ny/förbättrad avloppsanläggning vara färdigställd senast den 2018-
01-01. Ni bör därför snarast planera för en ny avloppslösning.  
 
En ny avloppsanläggning alternativt ombyggnation av den befintliga är åt-
gärder som är tillstånds- eller anmälningspliktiga. Kontakta miljö- och 
byggförvaltningen i god tid innan några åtgärder vidtas. 
 
Vägledning vid val av avloppsanläggning kan bl.a. fås på 
sen: www.avloppsguiden.se 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Fastighetsägare:  Smålands Metall & Återvinning AB,  
org.nr.  556854-9843 
Fastighet: Hagshult 1:9 
Anläggningens adress: Hagshult Fornåkrar, Skillingaryd  
 
Miljö- och byggförvaltningen håller på att inventera enskilda avloppsan-
läggningar i Vaggeryds kommun. Detta görs som ett led i arbetet för att 
uppnå fyra av Sveriges 16 miljömål - ”grundvatten av god kvalitet”, ”le-
vande sjöar och vattendrag”, ”ingen övergödning” samt ”god bebyggd 
miljö”.  
 
Avloppsanläggningar för fastigheten Hagshult 1:9 har kontrollerats, dels 
genom skriftlig redovisning som inkom till miljö- och byggförvaltningen 
2012-08-21, och dels vid förvaltningens besök 2012-08-24.  
     Forts… 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

http://www.avloppsguiden.se/


  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2017-01-31 § 11 2012/345M 21 
 
 
 
 
Det har redovisats att det på fastigheten finns två avloppsanläggningar, och 
att det numera endast är den som tar emot avlopp från personalutrymmet 
som används. Båda avloppsanläggningarna har anordnats utan tillstånd av 
tidigare verksamhetsutövare.  
 
Avloppsanläggningen som används tar emot toalett- och BDT-avlopp (bad-, 
disk- och tvättavlopp) från personalutrymmet i första byggnaden norr om 
infarten. Spillvatten leds till en trekammarbrunn med okänd våtvolym. 
Några uppgifter om placering, dimensionering och utformning av efterföl-
jande reningssteg finns inte. Trekammarbrunnen är placerad invid infarten 
till anläggningen, dess utloppsrör pekar mot intilliggande dike och sankom-
råde. Bolaget har muntligt redovisat vad som framkommit vid de efterforsk-
ningar som bolaget gjort angående avloppsanläggningen. Det har uppgetts 
att nya ledningar till avloppsanläggingen ska ha lagts 2008, och att Jemab i 
Jönköping, som anlitades för att anordna avloppet, har angett att avloppet 
anordnades efter alla konstens regler. 
 
Till den avloppsanläggning som inte längre används ska avlopp från andra 
byggnaden norr om infarten vara anslutet. Det har inte redovisats vilka av-
loppsinstallationer som finns i byggnaden. Avloppet går till en trekammar-
brunn med okänd våtvolym. Vid inspektionstillfället var det lite vatten i 
botten på brunnen. Några uppgifter om placering, dimensionering och ut-
formning av efterföljande reningssteg finns inte. 
 
Miljö- och byggförvaltningen begärde i skrivelse 2013-04-22 grävning av 
en provgrop invid avloppsanläggingen som är i drift för att kunna bedöma 
anläggningen. Miljö- och byggförvaltningen inspekterade en provgrop 
bredvid slamavskiljaren i juli 2013. Det konstaterades att jordmassorna var 
omblandade och av tätare slag.  
 
Bolaget uppgav vid möte 2014 och vid inspektionen 2016 att en ny avlopps-
anläggning har köpts in och kommer att installeras om miljö- och bygg-
nämnden ger tillstånd. Någon ansökan om tillstånd har ännu inte inkommit 
till miljö- och byggnämnden. Bolaget informerades vid kontakterna 2014 
och 2016 om att en avloppsansökan måste inlämnas till nämnden. 
 
Lagstiftning 
Avloppsvatten ska enligt 9:7 miljöbalken avledas och renas eller tas om 
hand så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För 
detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar ut-
föras.  
 
 
     Forts… 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Av försiktighetsprincipen i 2 kap 3 § MB framgår att den som bedriver en 
verksamhet (exempelvis har en avloppsanläggning) är skyldig att utföra de 
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i öv-
rigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten 
medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.  
 
Enligt MB kap 26 § 9 får nämnden meddela de förelägganden och förbud 
som bedöms nödvändiga för att gällande lagstiftning ska efterlevas. Beslut 
om föreläggande eller förbud mot någon i egenskap av fastighetsägare, 
tomträttsinnehavare, eller ägare till en anläggning eller anordning på annans 
mark, får miljö- och byggnämnden, enligt MB kap 26 § 15, sända till in-
skrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. 
 
Motivering 
Miljö – och byggnämnden bedömer att ingen av de båda avloppsanlägg-
ningarna för fastigheten Hagshult 1:9 uppfyller de krav som ställs i miljö-
balken. Tillstånd saknas för avloppsanläggningarna och det är okänt hur 
reningsstegen efter slamavskiljarna är anordnade. Fördelningsbrunnar, luft-
ningsrör eller annat som kan visa placering av och funktion i efterföljande 
reningssteg saknas.  
 
Enligt vad som har redovisats till miljö- och byggnämnden åtgärdades den 
avloppsanläggning som nu är i drift för ca åtta år sedan. Innan åtgärden på-
börjades skulle tillstånd från miljö- och byggnämnden ha sökts. Om av-
loppsanläggningen har markbaserad rening efter slamavskiljaren ska den, 
för att vara anordnad enligt god praxis, vara försedd med fördelningsbrunn 
och luftningsrör. En markbädd eller förstärkt infiltrationsanläggning skulle 
dessutom ha krävts av nämnden på grund av den täta jordarten.   
 
Avrinning från fastigheten Hagshult 1:9 sker via Hagsjöbäcken till Härån. 
Lagans vattenråd har i sin recipientkontroll en provpunkt i Hagsjöbäcken. 
Sedan flera år visas på kraftig näringspåverkan i provtagningspunkten.  Nä-
ringspåverkan bedöms huvudsakligen ha orsakats av flera pälsdjursgårdar 
med avrinning till bäcken, både pågående och nedlagda verksamheter. 
Miljö- och byggnämnden anser ändå att avloppsanläggningar för fastigheten 
måste vara anordnade enligt god praxis och med tillräckliga skyddsavstånd 
för att uppnå tillräcklig reningsfunktion. 
 
Miljö- och byggnämnden anser att användning ska förbjudas även av den 
avloppsanläggning som inte är i bruk för närvarande. Innan avloppsinstal-
laitoner i byggnaden får börja användas måste det antingen visas att av-
loppsanläggningen uppfyller miljöbalkens krav, eller anordnas en ny av-
loppsanläggning.    Forts… 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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För WC- och BDT-spillvatten krävs slamavskiljning i trekammarbrunn och 
efterföljande rening i infiltration eller markbädd, alternativt annan renings-
anläggning som ger likvärdigt resultat.  
 
Kommunicering 
Miljö- och byggförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut, daterat 
2016-11-24, som tillställts Smålands Metall & Återvinning AB, för känne-
dom och möjlighet till yttrande.  
 
Bolaget har 2017-01-09, genom NN, lämnat ett muntligt yttrande som 
miljö- och byggförvaltningen nedtecknat. Miljö- och byggförvaltningens 
anteckningarna godkändes av bolaget vid telefonsamtal 2017-01-27. 
  
------------------------- 
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. 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Detaljplan för kv Illern 1 – Nya bostäder i Skillingaryd, 
Vaggeryds kommun 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att ta upprättat granskningsutlåtande som 
sitt eget och anta detaljplanen. 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar att detaljplanen inte kan antas innebära en 
betydande miljöpåverkan. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Planens syfte är att skapa förutsättningar och möjliggöra nya bostäder med 
maximalt tre våningar på kvarteret Illern 1 i Skillingaryds tätort. Detaljpla-
nen upprättas via utökat förfarande. 
 
Detaljplanen var ute för granskning 2016-12-23 t.o.m. 2017-01-27.  In-
komna synpunkter finns sammanställda i ett utlåtande. 
 
Ärendets tidigare handläggning 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-08-17 § 128 att ge miljö- och byggnämn-
den i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för rubricerat område. 
 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2016-09-28 § 155 att upprätta en ny 
detaljplan för kv. Illern 1 och skicka ut den på samråd. 
 
Detaljplanen var ute för samråd 2016-11-03 t. o.m. 2016-11-25.   
 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2016-11-30 § 155 att ta upprättad sam-
rådsredogörelse som sin egen, göra de ändringar som föreslås och därefter 
skicka ut detaljplanen för granskning. 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Detaljplan för Gästgivaren 3 och 9 m.fl. samt del av På-
len 1:1 Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun 
 
Miljö- och byggnämndens förslag till beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna detaljplanen samt upprättat 
granskningsutlåtande och skicka den vidare till kommunfullmäktige för anta-
gande. 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar att detaljplanen inte kan antas innebära en 
betydande miljöpåverkan. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Efter samrådstiden har kontakter tagits med ägarna till Gästgivaren 1. På 
fastigheten finns en större butik – Hemköp. Den flyttning av återvinnings-
stationen som förutsatts under samrådet har nu placerats invid korsningen 
Artillerigatan/Infanterigatan. Markytor för bilparkering har också förlagts så 
att de till viss del inkräktar på fastigheten Gästgivaren 1. De föreslagna änd-
ringarna inkräktar inte på funktion eller framtida byggrätter på fastigheten 
Gästgivaren 1. Tvärtom har så kallad korsprickad mark i gällande plan er-
satts med sammanhängande byggrätt. Gästgivaren 1 har, med dessa föränd-
ringar jämfört med gällande plan, lagts till planförslaget.  
 
Gästgivaren 2 har också lagts till inom planområdet. Detta har gjorts för att 
ge planen en naturlig avgränsning. Inga förändringar, jämfört med gällande 
plan, föreslås för Gästgivaren 2.  
 
Syftet med detaljplanen är att skapa en utökad byggrätt samt ge möjligheter 
för olika former av ändamål som bostäder, handel eller olika typer av ser-
vice.  
 
Detaljplanen var ute för granskning mellan 2016-12-23 t.o.m. 2017-01-27. 
Inkomna synpunkter är redovisade i upprättad ett granskningsutlåtande. 
 
Ärendets tidigare handläggning 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-07  att ge miljö- och byggnämnden i 
uppdrag att upprätta detaljplan för rubricerat område. 
 
 
 
 
      
                                                                                                              Forts… 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



  

SAMMANTREDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2017-01-31 § 13 2014/256B  26 
 
 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2014-10-28 § 172 att upprätta detaljplan 
för Gästgivaren 3 m.fl. i Skillingaryd och att skicka den på samråd.  
      
Detaljplanen har varit på samråd mellan 2015-07-01 t.o.m. 2015-08-30. 
Inkomna synpunkter är redovisade i upprättad samrådsredogörelse. 
 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2016-05-31 § 98 att ta upprättad samråds-
redogörelse som sin egen, göra de utökningar och kompletteringar som föreslås 
samt att därefter ställa ut detaljplanen för granskning.  
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2017-01-31 § 014 2016/465B 27 
 
 
 
 
Ansökan om bygglov för ombyggnad av ladugård till 
uthyrningslägenhet inom fastigheten Morarp 2:7 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov för ombyggnad av 
ladugård till uthyrningslägenhet inom fastigheten Morarp 2:7. 
 
Sökande 
NN 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sökt byggnation är belägen utanför detaljplanelagt område. 
Vaggeryds kommuns översiktsplan anger inga allmänna intressen. 
Ett förslag på hur vatten och avloppet skall lösas har inkommit till Miljö- 
och byggförvaltningen, 2017-01-31. 
Beredningen föreslår nämnden att bevilja bygglov. 
 
Nedanstående föreskrifter ska följas innan startbesked kan ut-
färdas 
 
• teknisk beskrivning ska inges. 
• förslag till kontrollplan ska inges, nämnden ska fastställa kontrollplanen 

i startbeskedet  
• slutanmälan ska lämnas in på bifogad blankett 
 
Giltighetstid 
Beviljat bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år 
och avslutats inom fem år från den dagen beslutet vann laga kraft. Bygglo- 
vet vinner laga kraft fyra veckor efter att beslutet kungjorts i Post- och Inri- 
kes Tidningar.  
 
Meddelas 
Morarp 2:8. 
 
Upplysningar avseende startbesked 
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän beslut om startbesked lämnats. 
 
Enligt PBL 11 kap ska byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftning inte följs. 
 
 
 
                                           Forts… 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2017-01-31 § 014 2016/465B 28 
 
 
 
 
 
Avgifter 
Bygglovavgift 
inkl underrättelse: 

   

2 768:-    
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2017-01-31 § 15 2016/444B 29 
 
 
 
 
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbo-
stadshus och garage med övervåningen inom av-
styckning från fastigheten Stödstorp 2:1 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att lämna positivt förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus och garage med övervåningen inom avstyck-
ning från fastigheten Stödstorp 2:1. 
 
Sökande 
NN 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage. 
Sökt byggnation är belägen utanför detaljplanelagt område. Områdesbe-
stämmelser, laga kraft 2015-05-27, gäller för området, kopia har bifogats. 
 
Översiktsplanen anger utredningsområde för vattentäkt. I området finns två 
fornlämningar (kolningsanläggning - kolningsgrop). Kolningsgrop 1 är be-
lägen 12 meter väster om skogsbilvägen som löper genom tänkt avstyckning 
och 20 meter sydväst om skogsbilsvägskorsningen. Kolningsgrop 2 är belä-
gen 30 meter öster om landsväg (Bondstorpsvägen, 654) och ca 45 m söder 
om skogsbilvägen som löper från landsväg (Bondstorpsvägen, 654) och 
öster ut. 
 
Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att bevilja positivt 
förhandsbesked. 
 
Skogsbilsvägen bör flyttas, yttrande från tekniska kontoret föreligger, utan 
erinran. 
 
Yttrande från berörda grannar, Stödstorp 2:1 och Stödstorp 2:11, inhämtas 
av miljö- och byggnämnden. 
Yttrande från berörda grannar, Stödstorp 2:1 och Stödstorp 2:11 har ej in-
kommit till dagens datum. 
 
Byggnaden kommer anslutas till kommunalt vatten och avlopp. 
 
Granskningsyttrande kommunicerades 2017-01-12. 
                                                                                                                                                                       
 

Forts… 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2017-01-31 § 15 2016/444B 30 
 
 
 
 
 
Upplysning:  
Djurhållning förekommer inom området. 
 
Meddelas 
Stödstorp 2:1, Stödstorp 2:11 samt Tekniska kontoret 
 
Giltighetstid  
Förhandsbeskedet upphör att gälla om bygglov inte söks inom två år från 
dagen för beslut. 
  
Avgifter 
Förhandsbesked:  
3 761:-    
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2017-01-31 § 16 2016/445B  31 
 
 
 
 
Ansökan om förhandsbesked för tillbyggnad av enbo-
stadshus inom fastigheten Limknekten 3 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att ge negativt förhandsbesked på grund 
av att sökt åtgärd strider mot gällande detaljplan, fastställd 1971-06-04. 
 
Sökande 
NN 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sökt byggnation avser tillbyggnad av enbostadshus. 
Gällande detaljplan, fastställd 1971-06-04, anger mark för industriändamål 
för Limknekten 3. Sökt tillbyggnad strider mot gällande detaljplan beträf-
fande användningen, bostadsändamål i stället för industriändamål. 
 
Beredningen föreslår att nämnden beslutar att ge ett negativt förhandsbesked. 
Ett yttrande från sökanden inkom, 2017-01-30. 
 
Upplysning: 
Enligt plan- och bygglagen kap. 9 § 4a krävs det inte bygglov för att uppföra en 
komplementbyggnad eller komplementbostadshus, byggnadsytan får inte överstiga 
25,0m² samt får nockhöjden inte överstiga 4,0 meter. 
 
Enligt plan- och bygglagen kap. 9 § 4b krävs det inte bygglov för göra högst en 
tillbyggnad som inte överstiger 15m² bruttoarea och som inte överstiger bostadshu-
sets taknockshöjd. 
 
Enligt plan- och bygglagen kap. 10 § 2 får åtgärder enligt kap. 9 § 4 strida mot en 
detaljplan eller mot områdesbestämmelser som gäller för området. 
 
Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till miljö- och byggförvaltningen. 
 
Meddelas 
Limknekten 1 samt Limknekten 2 
 
Avgift 
0:- 
 
Besvärshänvisning 
Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. 

 
                       Forts… 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2017-01-31 § 16 2016/445B  32 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
   

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2017-01-31 § 17 2016/309B 33 
 
 
 
 
Ansökan om förhandsbesked och strandskyddsdis-
pens för nybyggnad av enbostadshus inom fastigheten 
Hagshults-Torp 3:5 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att ge negativt förhandsbesked eftersom 
strandskyddsdispens inte kan medges. 
 
Sökande 
NN 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus avslogs vid miljö- och 
byggnämndens sammanträde 2016-08-30 § 137. 
2016-09-14 inkom nytt förslag på placering av enbostadshus. 
 
I Vaggeryds kommuns LIS-plan, laga kraft 2015-10-27, bedöms området vid 
Näset på sjöns västra sida inte som lämpligt för bostadsbyggnation. 
 
Miljö- och byggnämndens beredning anser att enbostadshuset placeras utan-
för området som anges i LIS-plan. 
 
Miljö- och byggförvaltningen anser att byggnaden placeras inom området 
som anges i LIS-plan. 
   
Enligt Miljöbalken kap. 7 § 18 b, får kommunen i det enskilda fallet ge dis-
pens från förbuden i § 15 (inom ett strandskyddat område får inte nya bygg-
nader uppföras) om det finns särskilda skäl. 
 
Enligt Miljöbalken kap. 7 § 18 c anges följande som särskilda skäl vid pröv-
ning av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet får man 
beakta endast om området som upphävandet eller dispensen avser 
1. redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strand-
skyddets syften. 
2. genom en väg, järnväg bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är 
väl avskilt från området närmast strandlinjen  
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 
behovet inte kan tillgodoses utanför området 
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 
genomföras utanför området 

Forts… 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2017-01-31 § 17 2016/309B 34 
 
 
 
 
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 
inte kan tillgodoses utanför området 
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.  
 
Sökt område har inte tagits i anspråk på ett sett som avses i punkt 1.  
Sökt område är inte väl avskilt från området närmast strandlinjen som avses i 
punkt 2. 
Tänkt byggnation kan tillgodoses utanför strandskyddat område inom fastig-
heten, enligt punkt 3-5. Punkt 6 är ej aktuellt. 
 
Miljöbalken kap. 7 § 18 d Som särskilda skäl vid prövning av en fråga om 
upphävande eller dispens från strandskyddet inom ett område för landsbygds-
utveckling i strandnära lägen får man också beakta om ett strandnära läge för 
en byggnad, verksamhet eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. 
Om prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostads-
hus med tillhörande komplementbyggnader och andra åtgärder får man i stäl-
let beakta om huset eller husen avses att uppföras i anslutning till ett befintligt 
bostadshus. 
 
Sökt område/byggnation avses att uppföras i anslutning till ett befintligt bo-
stadshus. 
 
Sett till att det inte finns särskilt skäl för att uppföra sökt byggnation, samt att 
LIS-planen bedömer att området vid Näset på sjöns västra sida inte som 
lämpligt för bostadsbyggnation så anser miljö- och byggförvaltningen att 
strandskyddsdipens inte kan medges för sökt område/byggnation och således 
kan inte ett positivt förhandsbesked lämnas. 
 
Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att medge strand-
skyddsdispens och lämna positivt förhandsbesked. 
 
Malin Gustavsson (L) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen. Seth An-
dersson (S) ersätter. 
 
Propositioner: 
Ordföranden ställer proposition på beredningens förslag och förvaltningens 
förslag. 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
 
      
                                                                                                   Forts… 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2017-01-31 § 17 2016/309B 35 
 
 
 
 
 
Meddelas  
- 
 
Avgifter 
0:-  
 
Besvärshänvisning 
Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. 

 
Tala om vilket beslut ni överklagar. Ange också varför ni anser att beslutet 
är oriktigt och vilken ändring ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som ni 
anser stöder er uppfattning. 
 
Överklagandet skall lämnas in eller skickas till miljö- och 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. 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2017-01-31 § 18 2016/370B 36 
 
 
 
 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus 
inom fastigheten Hagstad 1:14 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att delegera beslutanderätten till byggin-
spektör. 
 
Ny infiltration ska vara färdigställd till slutsamrådet. 
 
Sökande 
NN 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sökt åtgärd avser rivning av befintligt bostadshus samt uppförande av nytt 
enbostadshus. 
 
Vaggeryds kommuns översiktsplan anger inga allmänna intressen. Sökt 
byggnation placeras utanför detaljplanelagt område men inom sammanhållen 
bebyggelse. 
 
I Vaggeryds kommuns inventering av ängs- och hagmarker anges området 
norr om befintligt bostadshus som öppen äng. 
 
Miljö- och byggförvaltningen bedömer att startbesked för rivningsarbetena 
kan utfärdas. 
 
Granskningsyttrande kommunicerades 2016-10-13 samt 2016-11-14, kom-
pletteringar inkom 2016-11-09. 
 
Yttrande från berörda grannar, Hagstad 1:16, Hagstad 1:18 och Ljungberg 
4:1, föreligger utan erinran. 
 
Yttrande från berörda grannar, Ljungberg 4:1, angående ansökan inhämtas av 
miljö- och byggnämnden. 
 
Anmäld kontrollansvarig är NN. 
 
Upplysning: 
Sektionsritning och teknisk beskrivning ska inlämnas. 
Ny infiltration ska vara färdigställd till slutsamråd. 
    
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2017-01-31 § 19 2016/457B 37 
 
 
 
 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus 
inom fastigheten Klevshult 1:14 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov för nybyggnad av en-
bostadshus inom fastigheten Klevshult 1:14. 
 
Sökande 
NN 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sökt byggnation avser uppförande av enbostadshus efter brand. 
 
Vaggeryds kommuns översiktsplan anger inga allmänna intressen. Sökt 
byggnation placeras utanför detaljplanelagt område, samt utanför samman-
hållen bebyggelse. 
 
Enligt plan- och bygglagen kap 8 § 1 p. 1 ska en byggnad ha en god form-, 
färg- och materialverkan. 
Den inglasade altanen samt fönstersättningen bör omarbetas så att en god 
formverkan uppnås. 
Redovisat badrum är ej tillgängligt, centrum toalett till vägg ska vara minst 
500mm (se SS 91 42 21:2006). 
 
Enligt SS 91 42 21:2006 ska diskmaskin helst inte placeras mellan spis och 
diskho. 
 
Anmäld kontrollansvarig är NN  
 
Under perioden 20161223 – 20170501 ska NN ersätta NN som kontrollan-
svarig. NN är ej certifierad kontrollansvarig och kan således inte ersätta NN 
som kontrollansvarig. 
 
Enligt plan- och bygglagen kap 10 § 9 ska kontrollansvarig kunna styrka sin 
kunskap, erfarenhet och lämplighet med ett bevis om certifiering. 
 
Anmälan om kontrollansvarig för perioden 20161223 – 20170501 ska in-
lämnas. 
 
 
                                                                                                               
                                                                                                              Forts… 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2017-01-31 § 19 2016/457B 38 
 
 
 
 
Granskningsyttrande kommunicerades 2017-01-12. 
Begärda handlingar inkom 2017-01-25. 
 
Upplysning: 
Energiberäkning, färdigställandeskydd och förslag till kontrollplan ska in-
lämnas senast vid tekniskt samråd. 

 
Förutsättningar för beslut 
Ansökan inkom:  2017-01-13 
Plan- och fasadritningar i skala  
1:100 inkom:   2016-12-15, 2017-01-25 
Situationsplan i skala 1:500 inkom: 2016-12-15 
Kontrollansvarig:  NN 
 
Nedanstående föreskrifter ska följas 
• tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan utfärdas, byggherren 

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

• teknisk beskrivning ska inges före det tekniska samrådet 
• förslag till utvändig färgsättning har inlämnats 
• förslag till kontrollplan ska inges före tekniskt samråd, nämnden ska 

fastställa kontrollplanen i startbeskedet  
• slutanmälan ska lämnas in på bifogad blankett 
 
Giltighetstid  
Beviljat bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år 
och avslutats inom fem år från den dagen beslutet vann laga kraft.  
Bygglovet vinner laga kraft fyra veckor efter att beslutet kungjorts i Post- 
och Inrikes Tidningar.  
 
Meddelas 
- 
 
Startbesked och slutbesked enligt PBL 10 kap 3 och 4 §§ 
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits och beslut 
om startbesked lämnats. 
    
 
 
    
   
                                                                                                              Forts… 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2017-01-31 § 19 2016/457B 39 
 
 
 
 
 
Redovisning av byggnadens specifika energianvändning ska inlämnas till 
miljö- och byggnämnden innan startbesked kan lämnas. 
      
Enligt PBL 11 kap ska byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftning inte följs. 
 
Avgifter 
 
Bygglovavgift 
inkl underrättelse: 
14 959:- 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2017-01-31 § 20 2016/402B  40 
 
 
 
 
Ansökan om bygglov och startbesked för nybyggnad 
av ramp inom fastigheten Saturnus 6 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att medge liten avvikelse från gällande 
detaljplan, laga kraft 1988-02-02, och bevilja bygglov samt lämna startbe-
sked för nybyggnad av ramp inom fastigheten Saturnus 6. 
 
Sökande 
NN 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sökt åtgärd avviker mot gällande detaljplan, fastställd 1988-02-02, genom 
att del av rampen placeras på allmän platsmark (gata eller torg). 
 
Yttrande från tekniska kontoret har inhämtats av miljö- och byggnämnden, 
med erinran. Yttrandet kommunicerades med sökanden 2016-12-22. 
Kommentarer från sökanden har inte inkommit till dagens datum. 
 
Yttrande från kommunledningskontoret har inte inkommit till dagens datum. 
 
Förutsättningar för beslut 
Ansökan inkom:   2016-10-25 
Situationsplan i skala 1:500 upprättad:  2016-10-25 
Illustration inkom:    2016-10-25 
Kontrollplan upprättad:   2017-01-31 
 
Giltighetstid 
Beviljat bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år 
och avslutats inom fem år från den dagen beslutet vann laga kraft.  
Bygglovet vinner laga kraft fyra veckor efter att beslutet kungjorts i Post- 
och Inrikes Tidningar.  
 
Följande handlingar ska inlämnas till miljö- och byggnämnden 
som underlag för slutbesked efter avslutat arbete: 

• daterad och undertecknad kontrollplan  
• slutanmälan  

 
 
 

 
Forts… 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2017-01-31 § 20 2016/402B  41 
 
 
 
 
Meddelas 
Tekniska kontoret, kommunledningskontoret, Jupiter 2, Saturnus 5 och 
Saturnus 8. 
 
Avgifter 
Bygglovavgift 
inkl underrättelse: 

  

1 717:-   
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2017-01-31 § 21 2017/005M 42 
 
 
 
 
Bostadsbyggnadsstatistik för 2016 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggförvaltningen har upprättat bostadsbyggnadsstatistik för år 
2016. 
 
Under 2016 färdigställdes 34 lägenheter i kommunen, varav 15 är villor. 
 
Vid årsskiftet 2016/2017 pågår byggandet av 44 nya lägenheter, varav 28 är 
villor. 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2017-01-31 § 22 2016/598M 43 
 
 
 
 
Budget  2018  
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att yrka 200 000 kronor för 
delfinansiering av en tjänst. 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen informerar om det kommande arbetet med budget 2018 och 
tidplan för budgetarbetet. 
  
Tidplan för budgetprocess 2018-2020 Drift och investeringar 

• Strategiska utvecklingsdagar 
 Presidiet och förvaltningschef 
2017-01-26-27 Tallnäs 08.30-18.00 

• Utskick till nämnder med förutsättningarna för 2018-2020, 
preliminära ramar mm. 
2017-03-06 

• Budgetgenomgångar dialog BU och nämnderna 
Presidiet och förvaltningschef 
2017-03-16 Nämndrummet 16.00–17.00 Miljö- och byggnämnden 
med bokslut -16 

• Budgetgenomgångar dialog budgetberedning och nämnderna 
Presidiet och förvaltningschef 
Syfte: Nämnder och styrelse kommenterar förslag till budget 2018. 
2017-04-26-27 Nämndrummet 11.00–12.00 

• Samverkan budget 
2017-05-30 

• Beslut i KS 
2017-06-08 

• Beslut i KF 
2017-06-26 

 
Behovsutredning 2015-2017 föreligger. 
Taxeberäkningar för miljö- och livsmedelstillsyn, upprättad 2015-10-08 och 
09, föreligger. 
Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden besluta att yrka 
200 000 kronor för delfinansiering av en tjänst. 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2017-01-31 § 23 2017/015M 44 
 
 
 
 
Taxa år 2018 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att timtaxan för 2018 är oförändrad, 850 
kr. 
Milliprisbasbelopp (mPBB) i plan och bygglovtaxan beslutas av regeringen. 
2017 är mPBB 44,8. 
 
Ärendebeskrivning 
Taxa för miljö- och byggnämndens verksamhet är antagen av Kommun-
fullmäktige 2016-06-27 § 67 och gäller gäller f o m 2017-01-01. 
 
Innehållsförteckning 

− Gemensamma bestämmelser 
− Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

- Taxebilaga 1  
- Taxebilaga 2  
- Taxebilaga 3  

− Taxa för offentlig livsmedelskontroll  
− Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen  
− Plan- och bygglovtaxa  

- Bilaga 4 tabell 1-28 
− Taxa för uppdragsverksamhet  

 
Milliprisbasbelopp (mPBB) i plan och bygglovtaxan beslutas av regeringen. 
2017 är mPBB 44,8. 
 
Beredningen föreslår miljö- och byggnämnden besluta att timtaxan för 2018 
är oförändrad, 850 kr. 

 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2017-01-31 § 24 2016/343B  45 
 
 
 
 
Detaljplan för del av Stödstorp 2:1 m.fl. – utökning av 
Västra strand  
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det finns få lediga tomter i Vaggeryd i nuläget. 
 
Norr om Slåttergatan finns enligt gällande detaljplan, laga kraft 2004-04-26, 
några få tomter. 
 
Söder om Slåttergatan finns enligt gällande detaljplan, fastställd 1978-06-
16, några tomter men gatulösningen behöver ses över. 
 
En revidering och utökning av gällande detaljplan är angeläget. 
 
Beredningen föreslår nämnden besluta att upprätta en ny detaljplan för del 
av Stödstorp 2:1 m.fl. – utökning av Västra strand och skicka ut den på sam-
råd. 
 
Miljö- och byggnämnden beslutade 16-09-28 § 154 att upprätta en ny de-
taljplan för del av Stödstorp 2:1 m.fl. – utökning av Västra strand och skicka 
ut den på samråd. 
 
En liten utökning av antalet tomter har gjorts och ett koncept till plankarta  
redovisades. 
 
Samrådsmöte kommer att hållas under februari/mars. 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2017-01-31 § 25 2015/357B  46 
 
 
 
 
Miljö- och byggnämnden i Vaggeryds kommun ./. Olje-
shejkerna Johnsson AB angående byggsanktionsav-
gift för utbyte till ny cistern på fastigheten Skruven 8 i 
Vaggeryds kommun 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att delegera slutligt yttrande till ordfö-
rande och miljö- och byggchef. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett föreläggande från Mark- och miljööverdomstolen, Svea Hovrätt, inkom 
till miljö- och byggnämnden 2017-01-18. 
Miljö- och byggnämnden ska senast 2017-01-30 komma in med yttrande 
över en handling. 
Miljö- och byggnämnden begärde anstånd med yttrande till 2017-02-07 pga 
att nämnden sammanträder 2017-01-31 och att protokollet justeras 2017-02-
07 vilket Mark- och miljödomstolen godkände 2017-01-23. 
Miljö- och byggförvaltningen har upprättat ett koncept till yttrande men det 
är inte helt klart. 
  
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2017-01-31 § 26 2017/040M 47 
 
 
 
 
Ekeryd 1:33 och Ekeryd 1:34 förbud att inrätta av-
loppsanläggning  
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden avslår ansökan inkommen 2017-01-26, diarie-
nummer 2017/040M om att inrätta avloppsanläggning.  
 
Beslutet tas med stöd av kap 26 § 9 samt med hänvisning till kap 9 § 7 och 
kap 2 § 3 miljöbalken (MB). 
 
Information 
Eftersom befintlig avloppsanläggning för två permanentbostäder inte funge-
rar bör en ny avloppsanordning anordnas snarast. En ny ansökan och situat-
ionsplan bör inges till miljö- och byggnämnden. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fastigheterna Ekeryd 1:33 och Ekeryd 1:34 har gemensamt avlopp bestå-
ende av en slamavskiljare och efterföljande infiltration bestående av fördel-
ningsbrunn varifrån två spridningsledningar om 15 m utgår. Infiltrationen 
som troligen anordnades på 1980-talet är nu igensatt. 
 
En entreprenör har anlitats för att projektera och anordna en ny avloppsan-
läggning. En avloppsansökan inkom till miljö- och byggnämnden 2017-01-
25  och kompletterades 2017-01-26 med en situationsplan. 
 
Enligt ansökan avses en ny infiltration om 60 m2 anordnas efter befintlig 
slamavskiljare och fördelningsbrunn. Antal spridningsledningar har inte 
angivits på ansökningsblanketten. På situationsplanen, som är en obligato-
risk bilaga till ansökan, har det ritats in två spridningsledningar om ca 27 m 
som utgår från befintlig fördelningsbrunn. 
 
Vid miljö- och byggförvaltningens besök på fastigheten 2017-01-25 togs en 
provgrop upp och avloppsanläggningens utformning och placering diskute-
rades med entreprenören och ägare till de båda fastigheterna.  Entreprenören 
föreslog en förlängning av befintliga spridningsledningar.  Ägare till båda 
fastigheterna informerades om att entreprenörens föreslag till avloppslös-
ning, med förlängning av befintliga spridningsledningar, avsevärt avviker 
från riktlinjer och praxis.     
     
     
     Forts… 
  

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2017-01-31 § 26 2017/040M 48 
 
 
 
 
Lagstiftning 
Avloppsvatten ska enligt 9:7 miljöbalken avledas och renas eller tas om 
hand så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För 
detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar ut-
föras.  
 
Av försiktighetsprincipen i 2 kap 3 § MB framgår att den som bedriver en 
verksamhet (exempelvis har en avloppsanläggning) är skyldig att utföra de 
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i öv-
rigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten 
medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.  
 
Motivering 
Naturvårdsverket gav 1987 ut allmänna råd med tekniska beskrivningar och 
rekommendationer för anordnande av små avloppsanläggningar. De all-
männa råden upphävdes 2002 men nypublicerades som faktablad 8147 då 
det tekniska innehållet fortfarande gäller. 
 
Enligt Naturvårdsverkets faktablad krävs fördelningsbrunn om en infiltrat-
ion har mer än en spridningsledning. I fördelningsbrunnen ska spillvattnet 
fördelas jämt över alla ledningar. Fördelningsanordningar (skibord) i fördel-
ningsbrunn bör vara individuellt höj och sänkbara eftersom marginalerna för 
att åstadkomma en jämn fördelning av spillvatten kan vara mycket små. 
 
Av Naturvårdsverkets faktablad framgår också att spridningsledningar vid 
självfall inte bör vara längre än 15 m per gren utgående från fördelnings-
brunn. Vid pumpning kan spridningsledningarnas längd ökas till 25 m.  
 
Avloppsanläggningen ska dimensioneras för två hushåll vilket kräver minst 
60 m2 infiltrationsyta, d.v.s. totalt 60 meter spridningsledning. Eftersom en 
spridningsledning inte får vara längre än 15 meter krävs att spillvattnet för-
delas på minst 4 spridningsledningar. 
 
Om spridningsledningarna i den nya infiltrationen inte utgår från fördel-
ningsbrunn, utan ansluts till befintliga spridningsledningar, omöjliggörs 
tillsyn och skötsel av infiltrationen. En jämn fördelning av spillvatten över 
spridningsledningarna kan inte säkerställas eller kontrolleras. Det är inte 
heller säkerställt att allt spillvatten infiltreras i den nya infiltrationen, en viss 
infiltrering är möjlig via de gamla spridningsledningarna vilket skulle ge 
sämre rening.  
 
     Forts… 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2017-01-31 § 26 2017/040M 49 
 
 
 
 
 
Miljö- och byggnämnden bedömer att den ansökta utformningen av av-
loppsanläggningen avsevärt avviker från riktlinjer och praxis. Utformningen 
av den ansökta anläggningen uppfyller inte de krav som ställs i miljöbalken 
och dess följdförfattningar. Anläggningen riskerar att ge en otillfredsstäl-
lande rening av organiskt material, näringsämnen och bakterier och kan 
medföra skador och olägenheter för människors hälsa och miljön. Ansökan 
avslås. 
 
Utifrån den provgrop som redovisades 2017-01-25 bedömer miljö- och 
byggnämnden att platsen som föreslås för en ny infiltration är lämplig. Till-
stånd kommer sannolikt att kunna ges för en tät avloppsledning från slamav-
skiljaren till fördelningsbrunn och infiltration om 60 m2 placerade på denna 
yta. En ny avloppsansökan erfordras. 
 
------------------------- 
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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2017-01-31 § 27 2017/055M  50 
 
 
 
 
Fråga från ledamot 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Gunnel Johansson Lagander (C) frågar om personalsituationen och hur det 
går med rekrytering av miljö- och byggchef, planarkitekt samt stadsarkitekt. 
 
Förvaltningen redogör hur det ser ut på personal- och rekryteringsfronten 
för tillfället. 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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