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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

 
 
 

Plats och tid Nämndrummet, Kommunkontoret, Skillingaryd 
Tisdagen den  28 februari 2017, kl 14.00 – 16.20  
 

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

 
Övriga närvarande 

 
Bo Josefsson (S), ej tjänstgörande ersättare 
Matilda Mikaelsson Nilsson, miljöinspektör, § 32 
Helen Svensson, miljöinspektör, § 7, 10, 11, 50, 54 
Dörte Schuldt, miljöinspektör, § 33 – 36, 50 
Jenny Tibell, miljö- och hälsoskyddsinspektör, § 37 – 38 
Annie Gustafsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, § 39, 50 
Hanna Grönlund, planarkitekt, § 40 – 41 
Thomas Andersson, bygginspektör, § 42 – 43, 52 
Johan Karlsson, bygginspektör, § 44 – 49 
Åsa Berg, administratör 

Utses att justera Malin Gustavsson  Paragrafer 28 - 55 
 
Underskrifter  

Sekreterare   
 
 

                     Åsa Berg 
  

Ordförande  
  Johnny Wackt 
  

Justerande 
 
 

  Malin Gustavsson  
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ANSLAG / BEVIS 
 

 

Organ Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum 2017-02-28 Paragrafer 28 – 55 
 

Anslaget sätts upp 2017-03-08 Anslaget tas ner 2017-03-30 
 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd 

 

Underskrift   

Biljana Mijatovic 
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Godkännande av dagordning 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Dagordningen godkänns med följande ändringar: 
 
Strykning av ärenden:  
17. Kvarnaberg 1:3 – förhandsbesked för nybyggnation av fritidshus 
 
Tillkommande ärenden: 
26. Stödstorp 2:1 – Bygglov för skyltanordning 
27. Anställning av planarkitekt 
28. Hagshult 1:9 – Smålands Metall & Återvinning AB – Överklagande 
29. Fråga från ledamot 
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Meddelanden 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden har tagit del av informationen. 
     
Sammanfattning av ärendet 
1. Länsstyrelsens beslut 2017-01-20: Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbal-

ken (1998:808) om förläggning av kabel mellan Lussebo och Ekesås 
samt Kohult 

2. Redovisning av förmedlad stallgödsel 2016 
3. Länsstyrelsen meddelande nr 2016:34: Vattnets miljömål, åtgärdspro-

gram 2017-2021 
4. Länsstyrelsens bekräftelse 2017-01-31: Bekräftelse av anmälan om 

transport av farligt avfall 
5. Länsstyrelsens meddelande 2017-01-30: Rapport från periodisk under-

sökning av verksamheten samt reviderat kontrollprogram 
6. Länsstyrelsens tillsynsrapport 2017-01-26:Tillsynsrapport efter tillsyns-

besök vid industriutsläppsverksamhet, Vaggeryds Cell AB 
7.  Länsstyrelsens beslut 2017-02-06: Ekonomisk redovisning av statsbi-

drag till kalkning av sjöar och vattendrag 
8. Länsstyrelsens beslut 2017-02-09: Tillstånd till att bygga till Byarums 

kyrka 
9. Länsstyrelsens meddelande nr 2016:38: Kalkningar i Nissan, Huskvar-

naån, Tidan och Vätterns tillflöden 
10. Länsstyrelsens yttrande 2017-02-14: Ansökan om nätkoncession avse-

ende ny 145 kV markkabel mellan Vattenfalls transformatorstation 
OT66 och Waggeryds Cell AB:s produktionsanläggning i Vaggeryds 
kommun 

11. Länsstyrelsens beslut 2017-02-15: Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbal-
ken (1998:808) om förläggning av kabel på fastigheten Bratteborg 2:6 
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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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JPM i Vaggeryd AB - avgift för tillsyn enligt miljöbalken 
(årlig tillsynsavgift) 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
1. Miljö- och byggnämnden beslutar att fastställa den årliga tillsynsavgif-

ten för JPM i Vaggeryd AB med organisationsnummer 556752-9507 när 
det gäller verksamhet på fastigheten Gärahov 2:13. Den årliga tillsyns-
avgiften fastställs till 11900 kronor. 

 
2. Miljö- och byggnämndens beslut om årlig avgift 2009/234M  upphävs.  
 
Beslutet tas med stöd av 27 kap. 1§ miljöbalken och Vaggeryds kommuns 
taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, antagen av kommunfull-
mäktige 2016-06-27 § 067  
 
Detta beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas.  
 
Information 
 Enligt Vaggeryds kommuns taxa får fasta årliga tillsynsavgifter årligen räknas 

upp med konsumentprisindex. 
 Fast årlig avgift faktureras i början av varje kalenderår.  
 Beslutet om den årliga avgiften gäller till dess taxan eller verksamheten har 

ändrats så att annan avgift ska utgå 
 Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften 
 Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen vid betalning efter förfallodagen, även 

om beslutet överklagas 
 Beslut om betalning av avgiften får verkställas enligt utsökningsbalken. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vaggeryds kommuns taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens om-
råde har ändrats och en ny årlig tillsynsavgift ska fastställas för JPM i Vag-
geryd AB. Den årliga avgiften fastställs genom en riskbedömning. Den som 
bedriver/bedrivit eller kommer att bedriva verksamheten är betalningsansva-
rig enligt taxan, som finns i sin helhet på: http://www.vaggeryd.se/ Tim-
taxan uppgår från och med 2017-01-01 till 850 kronor per timme.  
 
Verksamheten på fastigheten Gärahov 2:13 riskklassades och en årlig till-
synsavgift fastställdes 2009-06-02 i enlighet med den då gällande taxan. 
Timtaxan har därefter höjts och bolagets årsavgift för 2014 var 6000 kr. Det 
har tidigare funnits oklarheter om hur verksamheten skulle klassas därför 
togs ingen avgift ut för 2015 och 2016.  
                            Forts… 
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Verksamheten riskklassas enligt följande: 

 

Riskpoäng 

 
Faktor och bedömningsgrund Riskpoäng 
1. Markförhållanden, lokalisering m.m.  
a) Historisk förorening i mark eller byggnad  
b) Närhet till bostäder, skola, förskola, sjukhus, vårdloka-

ler eller inom vattenskyddsområde 
 
 

c) Påverkar mer än ett miljömål eller miljökvalitetsnorm 1 
2. Kemiska produkter  
a) Råvaror och produkter med krav på särskild hantering  
b) Särskilt farliga kemikalier, utfasningsämnen eller prio-

riterade riskminskningsämnen 
 
 

3. Tilläggspoäng  
a) Verksamheten omfattas av specialbestämmelser  
b) Särskilt transportintensiv verksamhet eller använder ej 

förnybar energi 
 

Summa riskpoäng 1 

 

Klassningskod(er) för verksamheten enligt Vaggeryds kommuns taxa 

 
50.10-2 Anläggning för tvättning av fler än 5000 personbilar per kalenderår 

 

Avgiftsklass:7  Antal riskpoäng:1  

Timmar:14  Avgift:11900 

 

  

Motivering 
Enligt kommunens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
blir den årliga tillsynsavgiften 11900 kr. Den årliga tillsynsavgiften fast-
ställdes 2009 till 5200. Taxan har därefter ändrats. Tvätt av, fler än 5000 
personbilar per kalenderår hamnar enligt taxan i avgiftsklass 7, enligt tidi-
gare taxa var det avgiftsklass 4. Bolagets verksamhet har inte förändrats.  
 
 
 
 
   Forts… 
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Bolaget har inkommit med uppgifter om att de tvättade 5000-6000 bilar 
2016. Miljö- och byggförvaltningen har även gjort beräkningar på antal tvät-
tade bilar per år. I beräkningarna har miljö- och byggförvaltningen utgått 
från bolagets tidigare vattenförbrukning samt Naturvårdverkets branschfak-
tablad om fordonstvättar som säger att en manuell biltvätt kan ha en vatten-
förbrukning på 50-100 liter per tvätt. Beräknat utifrån dessa variabler ligger 
företaget högt över 5000 tvättar per år. Nämnden anser därför att verksam-
heten ska klassas enligt taxan punkt 50.10-2 anläggning för tvättning för fler 
än 5000 personbilar per kalenderår.  
 
Enligt punkt 2.6 23 § i Taxa för miljö- och byggnämndens verksamhet får 
avgift sättas ned om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens 
art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga 
omständigheter. Nämnden anser inte att det finns några skäl för att sätta ned 
avgiften.  
 
Kommunicering 
Miljö- och byggförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut daterat, 
2017-01-09, som tillställts  JPM i Vaggeryd AB för kännedom och möjlig-
het till yttrande.  

 

Yttrande inkom 2017-01-30 

Besvärshänvisning 
Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. 
 
Tala om vilket beslut ni överklagar. Ange också varför ni anser att beslutet 
är oriktigt och vilken ändring ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som ni 
anser stöder er uppfattning. 
 
Överklagandet skall lämnas in eller skickas till miljö- och 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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10Formgivaren 3 och 4 – inventering enligt MIFO fas 1  
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden delar den bedömning som gjorts i utredningen 
enligt MIFO fas 1 (metodik för inventering av förorenade områden) att ob-
jektet Formgivaren 3 tillhör riskklass 2 (stor risk). Objektet Formgivaren 4 
tillhör riskklass 4 (liten risk). 
 
Ärendet angående undersökning enligt MIFO fas 1 avslutas.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Fastighet: Formgivaren 3 och 4 
Fastighetens adress: Formvägen 9, Vaggeryd  
Verksamhetsutövare: Cromtjänst Produktion AB, Box 102, 567 22 Vag-

geryd 
Org nr: 556873-5020 
                                                                           
En MIFO fas 1 inventering gällande fastigheten Formgivaren 3 och 4 har 
redovisats till miljö- och byggnämnden. Objektet föreslås enligt invente-
ringen tillhöra riskklass 2, med motivering:  
Sexvärt krom anses ha mycket hög farlighet men inga indikationer på ut-
släpp har framkommit. Inga indikationer på utsläpp noterades men under-
liggande mark kan vara förorenad av den kontinuerliga hanteringen av me-
taller och hydroxidslam. Då fastigheten ligger inom ett område med stor risk 
för infiltration samt relativt nära recipient bör riskklassen vara 2-3. Vid 
tveksamhet skall den högre riskgraden användas. Den slutliga bedömningen 
blir därför att objektet skall tillföras riskklass 2 (stor risk). 
 
Bedömning 
Miljö- och byggnämnden delar den bedömning som gjorts att Formgiva-
ren 3 tillhör riskklass 2.  
 
Enligt MIFO fas 1 inventeringen har Formgivaren 4 aldrig varit bebyggd 
och ingen industriell verksamhet har förekommit på platsen.  
 
Information 
Objekt som tillhör riskklass 2 är prioriterade för vidare undersökning. Miljö- 
och byggnämnden kommer att ställa krav på undersökning enligt MIFO fas 2 
för att säkerställa riskklassningen.  
 
MIFO fas 2 är en översiktlig undersökning vars syfte är att ge en första över-
siktlig bild av eventuell föroreningssituation samt hur eventuell spridning ser  
 
 Forts … 
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ut i det aktuella området. Mifo fas 2 innebär provtagning av t.ex. mark och 
grundvatten samt utvärdering av resultaten som inkluderar en riskklassning 
av det undersökta objektet. 
 
Till dess fastigheten har undersökts måste försiktighetsmått vidtas för att 
minimera spridning av och exponering för de föroreningar som kan finnas.  
 
På platser där det finns risk för föroreningar ska gräv-, schakt- och rivnings-
arbeten utföras med försiktighet och uppmärksamhet. Om det under arbetets 
gång upptäcks en förorening ska arbetet avbrytas och miljö- och byggnämn-
den genast underrättas. 
 
Miljö- och byggnämnden avser i dagsläget inte att ställa krav på ytterligare 
undersökningar av objekt i riskklass 4. Undersökningar kan dock bli aktuella 
om t.ex. markanvändningen förändras eller nya uppgifter framkommer som 
gör att riskbedömningen förändras. 
 
Miljö- och byggnämnden anser att materialet är komplett. Uppgifterna sparas 
i en databas över misstänkt förorenade områden (EBH-stödet), med syfte att 
vara underlag i framtida tillsynsärenden och för prioritering av miljö- och 
byggnämndens arbete med förorenade områden. 
 
Kopia till Länsstyrelsen 
 
 
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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Hyveln 10 och 11 – inventering enligt MIFO fas 1  
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden delar den bedömning som gjorts i utredningen 
enligt MIFO fas 1 (metodik för inventering av förorenade områden) att fas-
tigheterna Hyveln 10 och 11 tillhör riskklass 2 (stor risk).  
 
Ärendet angående undersökning enligt MIFO fas 1 avslutas.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Fastighet: Hyveln 10 och 11 
Fastighetens adress: Östra Fåglabäcksvägen 17, Skillingaryd 
Verksamhetsutövare: Thor Ahlgren AB, Box 134, 568 32 Skillingaryd 
Org nr: 556314-6660 
                                                                           
En MIFO fas 1 inventering gällande fastigheten Hyveln 10 och 11 har redo-
visats till miljö- och byggnämnden. Objektet föreslås enligt inventeringen 
tillhöra riskklass 2, med motivering:  
Trikloretylen anses ha mycket stor farlighet men inga indikationer på ut-
släpp har framkommit. Inga indikationer på utsläpp av oljor noterades hel-
ler. Då fastigheten ligger inom ett område med stor risk för infiltration, 
verksamheten pågått under en lång tid, närheten till recipient och att tri har 
använts bör riskklassen vara 2-3. Då tveksamhet råder ska den hårdare be-
dömningen anges varför fastigheten Hyveln 11 (och 10) förs till riskklass 2 
(stor risk). 
 
Bedömning 
Miljö- och byggnämnden delar den bedömning som gjorts att Hyveln 10 
och 11 tillhör riskklass 2.  
 
Information 
Objekt som tillhör riskklass 2 är prioriterade för vidare undersökning. Miljö- 
och byggnämnden kommer att ställa krav på undersökning enligt MIFO fas 2 
för att säkerställa riskklassningen.  
 
MIFO fas 2 är en översiktlig undersökning vars syfte är att ge en första över-
siktlig bild av eventuell föroreningssituation samt hur eventuell spridning ser 
ut i det aktuella området. Mifo fas 2 innebär provtagning av t.ex. mark och 
grundvatten samt utvärdering av resultaten som inkluderar en riskklassning 
av det undersökta objektet. 
 
 
     Forts… 
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Till dess fastigheten har undersökts måste försiktighetsmått vidtas för att 
minimera spridning av och exponering för de föroreningar som kan finnas.  
 
På platser där det finns risk för föroreningar ska gräv-, schakt- och rivnings-
arbeten utföras med försiktighet och uppmärksamhet. Om det under arbetets 
gång upptäcks en förorening ska arbetet avbrytas och miljö- och byggnämn-
den genast underrättas. 
 
Miljö- och byggnämnden anser att materialet är komplett för att kunna risk-
klassa objektet. Uppgifterna sparas i en databas över misstänkt förorenade 
områden (EBH-stödet), med syfte att vara underlag i framtida tillsynsären-
den och för prioritering av miljö- och byggnämndens arbete med förorenade 
områden. 
 
Kopia till Länsstyrelsen 
 
 
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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Giraffen 5 – inventering enligt MIFO fas 1  
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att objektet Giraffen 5 enligt MIFO fas 1 
(metodik för inventering av förorenade områden) tillhör riskklass 2 (stor 
risk).  
 
Ärendet angående undersökning enligt MIFO fas 1 avslutas.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Fastighet: Giraffen 5 
Fastighetens adress: Fabriksgatan 5, Skillingaryd 
Verksamhetsutövare: Fameco AB, Box 153, 568 24 Skillingaryd 
Org nr: 556208-6313 
                                                                           
En MIFO fas 1 inventering gällande fastigheten Giraffen 5 har redovisats till 
miljö- och byggnämnden. Objektet föreslås enligt inventeringen tillhöra 
riskklass 3, med motivering:  
Sexvärt krom anses ha mycket stor farlighet men inga indikationer på ut-
släpp har framkommit. Inga indikationer på utsläpp av oljor noterades heller 
men underliggande mark kan vara förorenad av den kontinuerliga hante-
ringen av oljor och i samband med skrothantering. Då fastigheten ligger 
inom ett område med stor risk för infiltration samt relativt nära recipient bör 
riskklassen vara 2-3. Verksamheten har dock enbart bedrivits sedan miljö-
skyddslagen tillkom varför tillsyn och kontroll av verksamheten från myn-
digheter skett under hela tiden. Kontrollerad sanering har skett inom de ytor 
metallerna zink och sexvärt krom hanterats. Den slutliga bedömningen blir 
därför att objektet skall tillföras riskklass 3 (måttlig risk). 
 
Bedömning 
 Miljö- och byggnämnden delar inte den bedömning som gjorts i utredning-
en enligt MIFO fas 1 (metodik för inventering av förorenade områden) att 
fastigheten Giraffen 5 tillhör riskklass 3. Miljö- och byggnämnden anser att 
objektet ska tillhöra riskklass 2. Detta motiveras med att den stängare be-
dömningen ska göras enligt MIFO metodiken, då tveksamhet råder ska. 
 
Information 
Objekt som tillhör riskklass 2 är prioriterade för vidare undersökning. Miljö- 
och byggnämnden kommer att ställa krav på undersökning enligt MIFO fas 2 
för att säkerställa riskklassningen.  
 
 
 Forts … 
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MIFO fas 2 är en översiktlig undersökning vars syfte är att ge en första över-
siktlig bild av eventuell föroreningssituation samt hur eventuell spridning ser 
ut i det aktuella området. Mifo fas 2 innebär provtagning av t.ex. mark och 
grundvatten samt utvärdering av resultaten som inkluderar en riskklassning 
av det undersökta objektet. 
 
Till dess fastigheten har undersökts måste försiktighetsmått vidtas för att 
minimera spridning av och exponering för de föroreningar som kan finnas.  
 
På platser där det finns risk för föroreningar ska gräv-, schakt- och rivnings-
arbeten utföras med försiktighet och uppmärksamhet. Om det under arbetets 
gång upptäcks en förorening ska arbetet avbrytas och miljö- och byggnämn-
den genast underrättas. 
 
Miljö- och byggnämnden anser att materialet är komplett för att kunna risk-
klassa objektet. Uppgifterna sparas i en databas över misstänkt förorenade 
områden (EBH-stödet), med syfte att vara underlag i framtida tillsynsären-
den och för prioritering av miljö- och byggnämndens arbete med förorenade 
områden. 
 
 
Kopia till Länsstyrelsen 
 
 
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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Båramo 1:10, Stacke Hydraulik AB - föreläggande om 
försiktighetsmått i samband med anmälan om verk-
stadsindustri   
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden förelägger Stacke Hydraulik AB, org.nr. 556101-
3748, att iaktta följande försiktighetsmått i verksamheten: 
 
1. Om inte annat följer av nedanstående punkter ska verksamheten bedri-

vas i enlighet med vad bolaget angivit i anmälan eller i övrigt åtagit sig i 
ärendet. 
 

2. Flytande kemiska produkter och flytande farligt avfall ska alltid förvaras 
inom invallat område som är beständigt mot det som förvaras där. In-
vallningar ska vara nederbördsskyddade och dimensioneras så att de 
rymmer största behållarens volym och minst 10% av övrig lagrad vo-
lym. 
 

3. Behållare med kemiska produkter och farligt avfall ska vara tydligt 
märkta så att det framgår vad de innehåller.  
 

4. Hantering av kemiska produkter och farligt avfall ska ske på sådant sätt 
att utsläpp till avlopp, mark, luft eller vatten motverkas. Kemiska pro-
dukter och farligt avfall innehållande flyktiga organiska föreningar ska 
förvaras i väl tillslutna behållare så att avdunstningen minimeras. 
 

5. Spill från hantering av farligt avfall och kemikalier ska omedelbart sam-
las upp och därför ska saneringsmedel, saneringsutrustning och anord-
ning för att snabbt täta dagvattenbrunnar finnas lättillgängligt vid an-
läggningen. 
 

6. Förvaring av kemiska produkter och farligt avfall ska ske på ett sådant 
sätt att tillträde förhindras för obehöriga.  
 

7. Utsläpp av processavloppsvatten från bolagets anläggning får inte ske.  
 
8. Inkommande vattenledningar skall vara försedda med återsugnings-

skydd alternativt backventil.  
 

9. Farligt avfall som uppkommer i verksamheten skall transporteras bort 
minst en gång per år. Högst 25 m3 farligt avfall får samtidigt förvaras 
vid anläggningen.    Forts… 
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10. Ett aktuellt kontrollprogram ska finnas för verksamheten och det ska 

följas. Programmet ska bl.a. ange hur verksamhetens påverkan på om-
givningen kontrolleras med avseende på mät/kontrollmetod, 
mät/kontrollfrekvens och utvärderingsmetod. 
 

11. En årsrapport (d.v.s. en förenklad miljörapport) ska lämnas in till miljö- 
och byggnämnden senast 31 mars året efter det år som redovisningen 
avser. Årsrapporten ska innehålla redovisning av: 
- lösningsmedelsförbrukning 
- mängd återvunnet lösningsmedel 
- förbrukningen av kemiska produkter  
- energiförbrukning 
- bolagets arbete med utbyte av kemikalier 
- resultat av mätningar som gjorts under året 
- avfallsredovisning där mängderna av olika avfallsslag och vart det 

har lämnats framgår, samt 
- övriga händelser och åtgärder som är av betydelse för hur verksam-

heten påverkar människors hälsa och miljön. 
 

12. Driftstörning eller liknande händelse som kan leda till olägenheter för 
människors hälsa eller miljön ska omgående rapporteras till miljö- och 
byggnämnden.  

 
13. Om verksamheten ändras skall miljö- och byggnämnden kontaktas i god 

tid innan ändringen sker. 
 
14. Om verksamheten i sin helhet eller någon del av denna upphör skall 

detta i god tid före nedläggningen anmälas till tillsynsmyndigheten. 
Eventuella kemikalier och farligt avfall skall då tas omhand på ett miljö-
riktigt sätt och i enlighet med gällande lagstiftning. Bolaget skall vidare 
i samråd med tillsynsmyndigheten undersöka om mark, byggnader och 
vattenområden kan ha förorenats av verksamheten och i sådant fall 
också ansvara för att området efterbehandlas. 
 

15. I god tid innan lösningsmedelsförbrukningen uppgår till mer än 5 ton per 
år ska en redovisning av de försiktighetsmått bolaget avser att vidta i en-
lighet med Förordning (2013:254) om användning av organiska lös-
ningsmedel, lämnas till miljö- och byggnämnden. 

 
Beslutet fattas med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken, med hänvisning till balkens 
2 kap. samt kap 26 § 19. 
 
  Forts… 
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Förändring av verksamheten som kan vara av betydelse ur störningssyn-
punkt ska anmälas till Miljö- och byggnämnden. Anmälan ska göras i god 
tid, dock senast 6 veckor innan åtgärden vidtas. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Verksamhetsutövare:  Stacke Hydraulik AB 
Organisationsnummer: 556101-3748 
Fastighetsbeteckning:  Båramo 1:10 
Verksamhetens adress/plats: Storgatan 76-78, Skillingaryd 
 
Stacke Hydraulik AB inkom 2016-05-23 med en anmälan om miljöfarlig 
verksamhet. Bolaget har ansökt om, och 2016-12-21 fått sitt tillstånd till mil-
jöfarlig verksamhet från 1993 upphävt av Miljöprövningsdelegationen vid 
Länsstyrelsen i Östergötland. Både verksamhet och lagstiftning har ändrats 
sedan bolaget fick tillstånd enligt miljöskyddslagen. Bland annat har utsläpp 
av processvatten upphört. Den verksamhet som bedrivs på anläggningen är 
anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen.  
 
Anläggningen tillverkar hydrauliska komponenter. Metallgods, i huvudsak 
stål, genomgår mekanisk bearbetning, kapning, svarvning, borrning, svets-
ning, fräsning, montering, tvättning (alkalisk) och våtlackering. Lösningsme-
delsåtervinning sker i en destillationsanläggning.  
 
Anmälan gäller: 

- verksamhetskod 34.80, anläggning där det förekommer maskinell me-
tallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor 
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är 1-20 kubikmeter. 
Med total tankvolym avses såväl volymen i lösa behållare som är 
kopplade till antingen metallbearbetningsmaskin eller till öppnade be-
hållare som används för påfyllning av metallbearbetningsmaskin).  

- verksamhetskod 39.50, anläggning där det per kalenderår förbrukas 
mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel. Med förbrukning avses 
lösningsmedelstillförseln minskad med den mängd som i teknisk eller 
kommersiellt syfte återvinns för återanvändning, där även återanvänd-
ning av lösningsmedel som bränsle ingår men inte lösningsmedel som 
slutligt bortskaffas som avfall. 

- verksamhetskod 90.390, anläggning för behandling av farligt avfall, 
om  
1. avfallet har uppkommit i den verksamhet där anläggningen finns, 
och 
2. behandlingen leder till materialåtervinning. 
  Forts… 
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Försiktighetsmått för buller meddelas inte då det är långt till kringliggande 
bostäder och motorväg E4 ligger mellan verksamheten och närliggande golf-
bana.  
 
Bolaget bedriver egenkontroll genom sitt ledningssystem.  
 
Kommunicering 
Miljö- och byggförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut, daterat 
2016-12-28, som tillställts  Stacke Hydraulik AB, för kännedom och möj-
lighet till yttrande. Bolaget har inget att invända enligt svar inkommit 2017-
01-30.  
 
 

Besvärshänvisning 
Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. 
 
Tala om vilket beslut ni överklagar. Ange också varför ni anser att beslutet 
är oriktigt och vilken ändring ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som ni 
anser stöder er uppfattning. 
 
Överklagandet skall lämnas in eller skickas till miljö- och 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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Föreläggande Hjortsjöskolan 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden i Vaggeryds kommun förelägger Barn- och Ut-
bildningsnämnden med organisationsnummer 212000-0522, med stöd av 
artikel 54 h) i EG förordningen 882/2004 och med hänvisning till artikel 14 
i EG förordningen 178/2002 att senast terminstart hösttermin 2017 
ha: 
 
 Åtgärdat bristerna i golvet i köket på Hjortsjöskolan. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Vid miljö- och byggnämndens besök 2014-11-25, 2015-09-08 och 2016-01-
15 noterades att beläggning på golvet är sliten, bitvis sprucken samt har 
släppt på vissa delar.  
 
Vid inspektionen 2017-02-02 bedömdes bristen kvarstå. Se bilaga för bilder. 
 
Motivering 
Vid miljö- och byggnämndens besök 2014-11-25, 2015-09-08, 2016-01-15 
och 2017-02-02 noterades bristande underhåll, vilket har påpekats i inspekt-
ionsrapporter, av golvet i köket som har spruckit och släppt på flera ställen i 
lokalen. Miljö- och byggnämnden bedömer att bristerna i underhållet gör att 
ytorna inte kan rengöras tillfredsställande. Enligt EG-förordningen 
852/2004 bilaga II ska ytor i utrymmen där livsmedel hanteras hållas i gott 
skick och vara täta, släta och lätta att rengöra. 
 
Laghänvisning 
Av artikel 54 punkt 1 i (EG) förordningen 882/2004 om offentlig kontroll 
framgår att om kontrollmyndigheten konstaterar bristande efterlevnad skall 
den vidta åtgärder för att se till att företagaren avhjälper situationen. Enligt 
punkt 2 a i samma artikel har myndigheten rätt att fatta beslut om föreläg-
gande. Detta framgår också i 22§ livsmedelslagen (2006:804).  
 
Av förordningen (EG) 178/2002 artikel 14 framgår att endast säkra livsme-
del får släppas ut på marknaden. Enligt Livsmedelsverkets jurister innebär 
detta att det inte spelar någon roll om livsmedlen säljs eller skänkes.  
 
Enligt förordningen (EG) 852/2004 artikel 4 punkt 2 skall de allmänna hy-
gienkraven i bilaga II uppfyllas. Det är enligt artikel 3, i samma förordning, 
livsmedelsföretagaren som skall se till att samtliga relevanta hygienkraven 
uppfylls i hela verksamheten.  
     Forts… 
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Ytor i livsmedelslokaler skall hållas i gott skick och vara lätta att rengöra. 
Detta framgår av förordningen (EG) 852/2004 bilaga II, bl.a. i kapitel I 
punkt 1 och punkt 2 a), kapitel II punkt 1 b), kapitel II punkt 1 f). 
 
Enligt EG förordningen 852/2004, bil II, kap I, punkt 2a. ska lokalerna er-
bjuda sådana arbetsutrymmen att alla steg som ingår i verksamheten ska 
kunna genomföras på ett hygieniskt sätt.  
 
Alla utrymmen i ett kök med tillhörande lokaler ska enligt EG förordningen 
852/2004, bil II vara i gott skick samt täta, släta och lätta att rengöra.  
 
Kommunicering 
Barn- och utbildningsnämnden informerades om resultatet av miljö- och 
byggnämndens inspektion av Hjortsjöskolan vid telefonsamtal 2017-02-06 
samt vid kommunicering 2017-02-07 av kontrollrapport och bilder från in-
spektion. Ett yttrande inkom till miljö- och byggnämnden via mejl daterat 
2017-02-07. 
 
Fastighetschefen inkom 2017-02-27 med uppgifter om att köksgolvet kom-
mer att åtgärdas mellan vecka 25-33 2017. 
 
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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Föreläggande Fenix kunskapscentrum 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden i Vaggeryds kommun förelägger Barn- och Ut-
bildningsnämnden med organisationsnummer 212000-0522, med stöd av 
artikel 54 h) i EG förordningen 882/2004 och med hänvisning till artikel 14 
i EG förordningen 178/2002 att senast 3 veckor efter mottaget be-
slut ha: 
 
 Åtgärdat dörrkarm in till torrförrådet i köket på Fenix kunskapscentrum. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Vid miljö- och byggnämndens besök 2017-02-02 noterades att dörrkarmen 
in till torrförrådet är fuktskadad. Se bilaga för bild. 
 
Motivering 
Vid miljö- och byggnämndens besök 2017-02-02 noterades att dörrkarm in 
till torrförrådet är fuktskadad. Miljö- och byggnämnden bedömer att brister-
na i underhållet gör att ytan inte kan rengöras tillfredsställande och risk 
finns för mikrobiell tillväxt. Enligt EG-förordningen 852/2004 bilaga II ska 
ytor i utrymmen där livsmedel hanteras hållas i gott skick och vara täta, 
släta och lätta att rengöra. 
 
Laghänvisning 
Av artikel 54 punkt 1 i (EG) förordningen 882/2004 om offentlig kontroll 
framgår att om kontrollmyndigheten konstaterar bristande efterlevnad skall 
den vidta åtgärder för att se till att företagaren avhjälper situationen. Enligt 
punkt 2 a i samma artikel har myndigheten rätt att fatta beslut om föreläg-
gande. Detta framgår också i 22§ livsmedelslagen (2006:804).  
 
Av förordningen (EG) 178/2002 artikel 14 framgår att endast säkra livsme-
del får släppas ut på marknaden. Enligt Livsmedelsverkets jurister innebär 
detta att det inte spelar någon roll om livsmedlen säljs eller skänkes.  
 
Enligt förordningen (EG) 852/2004 artikel 4 punkt 2 skall de allmänna hy-
gienkraven i bilaga II uppfyllas. Det är enligt artikel 3, i samma förordning, 
livsmedelsföretagaren som skall se till att samtliga relevanta hygienkraven 
uppfylls i hela verksamheten.  
 
Ytor i livsmedelslokaler skall hållas i gott skick och vara lätta att rengöra. 
Detta framgår av förordningen (EG) 852/2004 bilaga II, bl.a. i kapitel I 
punkt 1 och punkt 2 a), kapitel II punkt 1 b), kapitel II punkt 1 f). 
     Forts… 
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Enligt EG förordningen 852/2004, bil II, kap I, punkt 2a. ska lokalerna er-
bjuda sådana arbetsutrymmen att alla steg som ingår i verksamheten ska 
kunna genomföras på ett hygieniskt sätt.  
 
Alla utrymmen i ett kök med tillhörande lokaler ska enligt EG förordningen 
852/2004, bil II vara i gott skick samt täta, släta och lätta att rengöra.  
 
Kommunicering 
Barn- och utbildningsnämnden informerades om resultatet av miljö- och 
byggnämndens inspektion av Fenix kunskapscentrum vid telefonsamtal 
2017-02-06 samt vid kommunicering 2017-02-07 av kontrollrapport och 
bilder från inspektion. Ett yttrande inkom till miljö- och byggnämnden via 
mejl daterat 2017-02-07. 
 
Fastighetschefen inkom 2017-02-27 med uppgifter om att dörrkarm kommer 
vara åtgärdad senast 2017-03-03. 
 
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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Svenarum 2:9 – Föreläggande angående antal toaletter 
samt underhållet i toalettutrymmen 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden förelägger barn- och utbildningsnämnden med 
org.nr. 212000-0522 att för verksamheten bedriven på Svenarum 2:9 (Sve-
narums skola) inkomma med en åtgärdsplan som säkerställer:  
 

a) Att det finns tillräckligt antal toaletter sett till elevantalet och 
 

b) att toalettutrymmen är godtagbara ur hygiensynpunkt och inte inne-
bär någon olägenhet för människors hälsa.  

 
Åtgärdsplanen ska vara miljö- och byggnämnden tillhanda senast en må-
nad efter att ha tagit del av detta beslut. Av åtgärdsplanen ska det tydligt 
framgå ev. åtgärder som ska vidtas och tidplan för genomförande av åtgär-
derna. Av planen ska det även framgå ev. temporära lösningar i avvaktan på 
färdigställande av permanent lösning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsutövare: Barn- och utbildningsnämnden 
Org.nr:  212000–0522 
Lokal:  Svenarums Skola 
Adress:  Svenarums skola, 560 13 Hok 
 
Svenarums skola byggdes 1958. I skolan går elever i årskurs 3, 4 och 5. 
 
Miljö- och byggnämnden genomförde 2015-02-19 ett tillsynsbesök på Sve-
narums skola. Besöket var en del av Folkhälsomyndighetens tillsynsprojekt 
gällande städning och ventilation i skolor. Miljö- och byggnämnden före-
lade 2016-08-23 Barn- och utbildningsnämnden att inkomma med en redo-
visning av hur eleverna både omgående samt på sikt skulle ges tillgång till 
lämpliga hygien- och toalettutrymmen som var godtagbara ur hygiensyn-
punkt och inte innebar någon olägenhet för människors hälsa.  
 
Miljö- och byggförvaltningen gjorde uppföljande besök på skolan, 2017-02-
06 samt 2017-02-07. Det framkom att elevantalet, sedan starten av vårter-
minen 2017, ökat med 20 elever till totalt 75 elever. Vid inspektionstill-
fällena kunde ingen anmärkningsvärd lukt kännas i toalettutrymmena. Det 
uppgavs att städning av toalettutrymmena numera sker två gånger per dag. 
 
 
     Forts… 
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Enligt uppgifter, daterade 2017-02-21 och 2017-02-22, från barn- och ut-
bildningsnämnden börjar ytterligare nio elever under vecka nio 2017 och 
elevantalet kan öka ytterligare framöver, men även minska.   
 
För skolelever finns ett gemensamt toalettutrymme bestående av ett förrum 
och totalt fyra toaletter, varav en handikapstoalett. Två av toaletterna har 
handtvätt inne i båsen och två har gemensam handtvätt ute i förrummet. 
Toalettutrymmet är från när skolan byggdes på 1950-talet. Mindre reparat-
ioner så som utbyte av enstaka kakel- och klinkerplattor har genomförts i 
utrymmet sedan det byggdes.  
 
Vid inspektionerna i februari 2017 av toalettutrymmet noterades att kakel 
och klinkers var slitna och nötta samt att samtliga dörrar till toalettbåsen var 
slitna och repiga. Enligt rektorn har de problem med att eleverna inte vill 
använda toaletterna utan istället håller sig då toaletterna upplevs som ofrä-
scha och eleverna känner sig utsatta där.  
 
Lagstiftning 
Av förordningen 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd § 35 
framgår att det ska finnas tillräckligt med toaletter i eller i anslutning till 
byggnader där människor vistas under en längre tid av dygnet.  
 
Enligt miljöbalkens allmänna hänsynsregler (2 kap 2 och 3 §§) ska verk-
samhetsutövaren skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verk-
samheten och dess omfattning för att skydda människors hälsa och miljön 
mot skador och olägenheter. Verksamhetsutövaren är skyldig att vidta de 
skyddsåtgärder, begränsningar och försiktighetsmått som behövs för att fö-
rebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägen-
het för människors hälsa eller miljön. 
 
Enligt 9 kap 3 § MB avses med olägenhet för människors hälsa en störning 
som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt 
och som inte är ringa eller helt tillfällig. Vid bedömningen av vad som är att 
anse som en olägenhet skall man enligt förarbetena till miljöbalken (prop. 
1997/98:45 del 2 s. 746) utgå från hur människor i allmänhet uppfattar en 
störning. Med störning avses även störningar som inte är av sådan karaktär 
att de kan visas vara direkt hälsoskadliga men som ändå påtagligt inverkar 
på människors psykiska välbefinnande. Förutom fasta störningar räknas 
också regelbundna störningar samt störningar som återkommer vid flera 
tillfällen om än inte med någon regelbundenhet. 
 
 
     
     Forts… 
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Enligt MB 9 kap 9 § skall verksamhetsutövare bruka lokalerna på så sätt att 
olägenhet för människors hälsa inte uppkommer och vidtaga de åtgärder 
som skäligen kan krävas för att undanröja olägenhet för människors hälsa. 
     
 
I enlighet med MB 26 kap 9 § får nämnden meddela förelägganden och för-
bud som bedöms nödvändiga för att gällande lagstiftning skall efterlevas.  
 
Av MB 26 kap 19 § framgår att den som bedriver verksamhet som kan befa-
ras medföra olägenhet för människors hälsa eller påverka miljön fortlöpande 
skall planera och kontrollera verksamheten för att motverka och/eller före-
bygga sådana verkningar.  
 
Av MB 26 kap 22 § framgår att den som bedriver en verksamhet som kan 
befaras medföra en olägenhet för människors hälsa är skyldig att utföra såd-
ana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för 
tillsynen. 
 
Enligt 5 § egenkontrollförordningen (1998:901) ska verksamhetsutövaren 
för att förhindra olägenhet för människors hälsa och miljön ha rutiner för 
fortlöpande kontroller av utrustning m.m.  
 
Motivering 
Miljö- och byggnämnden bedömer att fyra toaletter inte är tillräckligt i för-
hållande till elevantalet. Enligt Folkhälsomyndigheten bör det finnas en toa-
lett på påbörjat 15-tal barn.  I dagsläget finns fyra stycken toaletter att tillgå 
för de 75 eleverna. Inom kort ökas elevantalet till 84 och antalet kan ökas 
ytterligare.  
 
Ytor i toalettutrymmena är slitna och lokalen bedöms vara i behov av un-
derhåll inom en snar framtid. Behovet av underhåll påskyndas sannolikt av 
ett ökat elevantal. Ytor ska vara täta, släta och lätta att rengöra så att olä-
genhet för människors hälsa inte riskerar att uppkomma. 
 
Städningen av toaletterna har ökat till två gånger per dag. Detta har gjort att 
miljö- och byggnämnden vid inspektionerna i februari 2017 bedömde toalet-
terna som godtagbar ur hälsosynpunkt. Denna åtgärd bedöms inte vara till-
räcklig på längre sikt. Med ökat elevantal kommer ett ökat slitage. Under-
hållsåtgärder kommer behövas inom en snar framtid.  
 
 
 
     Forts… 
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Det finns risker associerade med att undvika toalettbesök under flera timmar 
(en skoldag), t.ex. urinvägsinfektioner, förstoppning och inkontinens. För att 
förebygga sådana problem anser nämnden att det är viktigt att skolan har 
tillräckligt antal toaletter i förhållande till elevantalet samt att de är lämpligt 
utformade och lätt rengörbara. Miljö- och byggnämnden bedömer att Barn- 
och utbildningsnämnden snarast bör redovisa vilka åtgärder som planeras 
för att olägenhet för människors hälsa inte ska uppkomma.  
      

Kommunicering 
Barn- och utbildningsnämnden informerades om resultatet av miljö- och 
byggnämndens inspektion av Svenarums skola via e-post daterad, 2017-02-
20. Barn- och utbildningsnämnden framförde inga synpunkter vid telefon-
samtal 2017-02-21 beträffande minnesanteckningarna från inspektionen.  
 

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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Detaljplan för Karlsborg 1 och 2 – ändring genom till-
lägg 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att upprätta ny detaljplan för Karlsborg 1 
och 2, Vaggeryds tätort. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vaggeryd-Skillingaryds bostads AB (VSBo) har inkommit med en skrivelse 
där man begär en planändring för Karlsborg 1 och 2. Detaljplanen anger två 
våningar och VSBo vill att planen ändras så att det blir möjligt att bygga 
fyra våningar. 
 
Beredningen föreslår nämnden besluta att upprätta detaljplan för ändring 
genom tillägg för Karlsborg 1 och 2 och skicka ut den på samråd. 
 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2016-09-26 § 153 att upprätta detaljplan 
för ändring genom tillägg för Karlsborg 1 och 2 och skicka ut den på sam-
råd.  
 
Beredningen föreslår nämnden att besluta att ny detaljplan upprättas, inte 
som tidigare beslut som angav ändring genom tillägg och att man inhämtar 
en offert enligt MBK avtal. 
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Ny Detaljplan för Gärahov 1:51 – Nya bostäder Bergsä-
ter Byarum, Vaggeryds kommun 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att upprätta ny detaljplan för Gärahov 
1:51 – Nya bostäder Bergsäter Byarum, Vaggeryds kommun. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-01-11 § 016 att ge miljö- och byggnämn-
den ett planuppdrag på del av Gärahov 1:51, Bergsäter, Byarum, Vaggeryds 
kommun enligt principerna i skiss med totalt 16 tomter, ca 2500-5000 kvm 
stora med ett grönt bullerskyddsområde mot Byarumsbruk och järnväg. 
Detta under förutsättning att det inte är någon konflikt med berörda intres-
senter. 
 
I planuppdraget ingår även att utreda om gällande plan ska upphävas och 
ersättas an en ny detaljplan- eller av områdesbestämmelser. 
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Ansökan om bygglov för skyltanordning inom fastig-
heten Stödstorp 2:2 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att med stöd av PBL 9 kap 31 b §, medge 
liten avvikelse från gällande detaljplan, laga kraft 1994-05-05, och bevilja 
bygglov samt lämna startbesked för skyltanordning inom fastigheten Stöds-
torp 2:2. 
 
Sökande 
Vaggeryds kommun, Kommunledningskontoret, Box 45, 568 21 Skilling-
aryd. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sökt byggnation avviker mot gällande detaljplan, laga kraft 1994-05-05, ge-
nom att sökt byggnation placeras på mark som ej får bebyggas, (så kallad 
prickmark), samt på mark som ska vara tillgänglig för underjordiska ledning-
ar, (så kallat U- område) och naturgasledning.  
 
Yttrande från Tekniska kontoret angående ansökan har inhämtats av miljö- 
och byggförvaltningen. Tekniska kontoret har synpunkten att Trafikverket ska 
tillfrågas. 
 
Yttrande från Trafikverket har inkommit till miljö- och byggförvaltningen 
med erinran, 2016-11-16. Yttrandet har kommunicerats med sökanden. Svar 
inkom 2017-01-27. 
 
Svar från sökanden har kommunicerats med Trafikverket, 2017-02-02. ytt-
rande från Trafikverket inkom, 2017-02-10. Det har kommunicerats med sö-
kanden. 
 
Svar på trafikverkets yttrande har inkommit från sökanden 2016-02-20. 
 
Beredningen föreslår nämnden besluta att bevilja bygglov. 
 
Följande handlingar ska inlämnas till miljö- och byggnämnden 
som underlag för slutbesked 
 uppfylld kontrollplan  
 slutanmälan ska lämnas in på bifogad blankett 
 
 

Forts… 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2017-02-28 § 42 2016/354B     31 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

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.  
      
Meddelas 
Jönköping-Vaggeryds Travsällskap 
Travvägen 7 
56792 Vaggeryd 
 
Trafikverket. 
 
Startbesked och slutbesked enligt PBL 10 kap 3 och 4 §§ 
Det aktuella byggprojektet har bedömts vara av ett sådant slag att 
tekniskt samråd inte behöver hållas och att kontrollansvarig inte behöver 
utses. Arbetena får påbörjas, men bygglovet vinner laga kraft fyra veckor 
efter att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. 
 
Skylten får tas i bruk före slutbesked utfärdats. Slutbesked skrivs ut när 
samtliga handlingar insänts till miljö- och byggnämnden. 
 
Enligt PBL 11 kap ska byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftning inte följs. 
 
Avgifter 
3 803:- 
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Ansökan om bygglov för nybyggnad av Vattenverk 
inom fastigheten Gärahov 2:1 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden är positiva till bygglov under förutsättningar att 
grannar inte har något att erinra och att delegera beslutanderätten till bygg-
inspektör.  
 
Sökande 
Vaggeryds kommun, Tekniska kontoret, Box 43, 568 21 Skillingaryd 
 
Sammanfattning av ärendet 

Sökt byggnation är placerad utanför detaljplan men inom sammanhållen be-

byggelse. Byggnationen avser nybyggnad av Vattenverk som är beläget inom 

vattenskyddsområdet. 

Översiktsplanen för kommunen anger att området finns med i grönplanen för 

Vaggeryd. 

Synpunkter från berörda grannar, Tonfisken 1, Löjan 5 samt Vitlingen 7, har 

inte inkommit till dagens sammanträde. 
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Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av skola 
inom fastigheten Bondstorp 10:1 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar bevilja bygglov för om- och tillbyggnad 
av skola inom fastigheten Bondstorp 10:1. 
 
Sökande 
Vaggeryds kommun, Fastighetsenheten, Box 45, 568 21 Skillingaryd. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Sökt byggnation är planenlig. 

 

Granskningsyttrande kommunicerades 2017-02-15. 

Måttsatta och skalenliga planritningar inkom 2017-02-22. 

 

Yttrande från räddningstjänst inhämtas av miljö- och byggnämnden. 

Räddningstjänst tillstyrker bygglov. 

 

Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att bevilja bygglov. 

 

Upplysning: 

Hur utrymning, från plan 2, för personer med nedsatt rörelse- och oriente-

ringsförmåga utförs, enligt BBR 5:336 ska redovisas. 

 
Nedanstående föreskrifter ska följas 
 förslag till kontrollansvarig ska inges 
 tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan utfärdas, byggherren 

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

 nybyggnadskarta med tillbyggnaden inritad ska inlämnas 
 utlåtande från representant för arbetstagare ska inlämnas 
 måttsatta och skalenliga fasadritningar i skala 1:100 ska inlämnas 
 förslag till utvändig färgsättning har inlämnats 
 förslag till kontrollplan ska inges före tekniskt samråd, nämnden ska 

fastställa kontrollplanen i startbeskedet 
 

 Forts…  
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 brandskyddsdokumentation har upprättats och inlämnats 
 teknisk beskrivning ska inges 
 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 
Bondstorp 13:1, Bondstorp 3:54 och Bondstorp 1:17. 
      
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 
inkl underrättelse: 

Nybyggnadskarta:  

15 128:- 5 376:-  
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Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av enbo-
stadshus inom fastigheten Pilen 5 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att med stöd av PBL 9 kap 31 b §, medge 
liten avvikelse från gällande detaljplan, fastställd 1965-06-15, och bevilja 
bygglov samt lämna startbesked för om- och tillbyggnad av enbostadshus 
inom fastigheten Pilen 5. 
 
Sökande 
NN och NN 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sökt byggnation avviker mot gällande detaljplan, fastställd 1965-06-15 ge-
nom att: 

 högsta tillåtna byggnadshöjd överskrids (detaljplanen medger 4,0 
meter) 

 bostadshuset utökas med en våning (detaljplanen medger 1 våning) 

 ytterligare en del av vinden inreds (detaljplanen medger inte vindsin-
redning) 

 högsta tillåtna byggnadsyta överskrids (detaljplanen medger 150m² 
byggnadsyta för enbostadshus) 

Yttrande från berörda grannar, Lugnet 5, Lugnet 6, Pilen 4 och Pilen 6, före-
ligger utan erinran. 
 
Synpunkter från berörd granne, Bågen 7, har inte inkommit till dagens sam-
manträde. 
 
Miljö- och byggnämndens beredning sammanträder 2017-02-07. 
Miljö- och byggnämnden sammanträder 2017-02-28 
 
Granskningsyttrande kommunicerades 2017-01-19. 
Svar inkom 2017-01-27. 
 
Förutsättningar för beslut 
Ansökan inkom:  2017-01-27 
Situationsplan i skala 1:500 inkom: 2016-12-23 
 
 
 
      Forts… 
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Plan- och fasadritningar  
i skala 1:100 inkom:  2016-12-23 
Kontrollplan upprättad:  2017-02-28 
Byggherre:   NN och NN 
 
Följande handlingar ska inlämnas till miljö- och byggnämnden 
som underlag för slutbesked 
 uppfylld kontrollplan  
 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.  
 
Meddelas 
Lugnet 5, Lugnet 6, Pilen 4, Pilen 6 och Bågen 7. 
 
Startbesked och slutbesked enligt PBL 10 kap 3 och 4 §§ 
Det aktuella byggprojektet har bedömts vara av ett sådant slag att 
tekniskt samråd inte behöver hållas och att kontrollansvarig inte behöver 
utses. Arbetena får påbörjas, men bygglovet vinner laga kraft fyra veckor 
efter att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. 
 
Tillbyggnaden får inte tas i bruk före slutbesked utfärdats. Slutbesked 
skrivs ut när samtliga handlingar insänts till miljö- och byggnämnden. 
 
Enligt PBL 11 kap ska byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftning inte följs. 
 
Avgifter 
Bygglovavgift 
inkl underrättelse: 

  

4 752:-   
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Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av kom-
plementbyggnad till enbostadshus samt ombyggnad 
av enbostadshus inom fastigheten Prästkragen 6 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att med stöd av PBL 9 kap 31 b §, medge 
liten avvikelse från gällande detaljplan, fastställd 1929-06-20 och bevilja 
bygglov för om- och tillbyggnad av komplementbyggnad till enbostadshus. 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar att med stöd av PBL 8 kap 13 § avslå 
ansökan om bygglov för fasadändring på grund av att fasaden förvanskas. 
 
Sökande 
NN och NN 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Gällande tillbyggnad av gårdshus: 
Sökt byggnation avviker mot gällande detaljplan genom att tillbyggnaden 
placeras inom plus-marksområde. Plus-marksområde medger enbart uthus 
och andra öppna byggnader. 
 
Yttrande från berörda grannar, Prästkragen 7, Prästkragen 17 och Prästkra-
gen 20, föreligger utan erinran. 
 
Gällande ombyggnad av bostadshus: 
Byggnaden ligger inom kulturmiljön Prästkragen, enligt Vaggeryd kommuns 
kulturhistoriska utredning. Byggnaden på Prästkragen 6 är speciellt om-
nämnd. 
 
Enligt plan- och bygglagen 8 kap 13 § får inte en byggnad som är särskilt 
värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig syn-
punkt förvanskas. 
 
Ska entrédörren på den södra fasaden tas bort ska den ersättas med ett fönster 
i samma stil. 
Miljö- och byggförvaltningen anser att byggnadens södra fasad förvanskas 
om entrédörren inte ersätts med ett fönster. 
 
 
    
 
                            Forts… 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2017-02-28 § 46 2017/001B 38 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

 
Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att medge liten avvi-
kelse och bevilja bygglov för tillbyggnad av gårdshus. 

 
Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att bevilja bygglov för 
fasadändring på enbostadshus, om dörr ersätts med fönster. 
 

Miljö- och byggnämnden sammanträder 2017-02-28. 
Granskningsyttrande 1 kommunicerades 2017-01-19. 
Svar inkom 2017-01-30. 
Granskningsyttrande 2 kommunicerades 2017-02-14. 
Svar har inte inkommit till dagens sammanträde. 
 
Förutsättningar för beslut 
Ansökan inkom:   2016-12-12 
Plan- och fasadritningar (komplementbyggnad)  
i skala 1:100 inkom:    2017-01-02,  
    2017-01-30 
Plan- och fasadritningar (bostadshus)  
 skala 1:100 inkom:   2017-01-02 
Situationsplan i skala 1:500 inkom:  2017-01-02 
Kontrollansvarig är:    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.  
 
    
                                                                                                             Forts… 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2017-02-28 § 46 2017/001B 39 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Meddelas 
Prästkragen 7, Prästkragen 17 och Prästkragen 20. 
 
Startbesked och slutbesked enligt PBL 10 kap 3 och 4 §§ 
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits och beslut 
om startbesked lämnats. 
 
Redovisning av byggnadens specifika energianvändning ska inlämnas till 
miljö- och byggnämnden innan startbesked kan lämnas. 
 
Enligt PBL 11 kap ska byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftning inte följs. 
 
Avgifter 
Bygglovavgift 
inkl underrättelse: 

  

9 784:-   
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2017-02-28 § 47 2016/455B 40 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av 3 flerbostads-
hus, 23 lgh, tvättstuga/miljöhus, förrådsbyggnad samt 
plank inom fastigheten Illern 1 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att delegera beslutanderätten till byggin-
spektör under förutsättning att byggnationen är planenlig. 
 
Sökande 
Zenergy AB, NN, Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sökt byggnation avviker mot gällande detaljplan, vinner laga kraft 2017-03-
02, genom att förrådsbyggnaden placeras på prickmark (mark som inte får 
bebyggas) och att förrådsbyggnaden placeras närmre fastighetsgräns än 4,5 
meter. 
 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2016-09-28 § 155 att upprätta ny detalj-
plan för kv. Illern 1. 
Detaljplanen var ute på granskning till och med 2017-01-27. 
 
Ny detaljplan för Illern 1 antogs av miljö- och byggnämnden 2017-01-31, och 
den vinner laga kraft 2017-03-02. 
 
I den nya detaljplanen är det föreskrivet att plank mot Illern 2 och Illern 3 ska 
finnas. Utformning av planket har inlämnats. 
 
Yttrande från räddningstjänst inhämtades 2016-12-22. Räddningstjänsten 
bedömer att brandskyddet ska projekteras utifrån Vk 3A samt brandteknisk 
byggnadsklass Br 1. Räddningstjänsten tillstyrker bygglov.  
 
Yttrande från räddningstjänst angående inkommen brandskyddsbeskrivning 
inkom 2017-02-15 med kommentar. Yttrandet har bifogats till sökanden. 

 
Yttrande från tekniska kontoret inkom 2017-02-24. Tekniska kontoret erinrar 
mot parkeringarna längs med Läkaregatan. 
Yttrandet från tekniska kontoret kommunicerades med sökanden 2017-02-24. 
 
Miljö- och byggnämnden förslår att parkeringarna längs med Läkaregatan 
snedställs. 
 

Forts… 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2017-02-28 § 47 2016/455B 41 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Yttrande från berörda grannar, Illern 3, föreligger med erinran. 
 
Yttrande från berörda grannar, Illern 2 och Illern 8, har inte inkommit till da-
gens datum. 
   
Granskningsyttrande 1 kommunicerades 2017-01-13. 
Kompletteringar inkom 2017-01-31. 
 
Granskningsyttrande 2 kommunicerades 2017-02-15. 
Svar har inte inkommit till dagens sammanträde. 
 
Anmäld kontrollansvarig är NN. 
 
Upplysning: 
Dörrautomatik vid entrédörrar till bostadshusen, tvättstuga/miljöhus och för-
råd ska installeras. 
Manöverdon installeras enligt BBR 3:143. 
 
I bostadslägenheten eller i dess närhet ska det finnas låsbart utrymme för för-
varing av säsongsutrustning och liknande. I bostadslägenhetens närhet ska det 
finnas rum för förvaring av barnvagnar, cyklar, utomhusrullstolar, rollator 
och liknande, enligt BBR 3:23. 
 
Redovisning av förrådsutrymme, samt utrymme för förvaring av barnvagnar, 
cyklar m.m. har inlämnats. 
 
Förvaringsutrymmen samt gemensamma tvättstugor bör finnas inom 25 me-
ters gångavstånd från huvudentré till flerbostadshus. 
 
Glasfasaden på Hus 1 ska utföras enligt BBR 8:353. 
Diskmaskin ska helst inte placeras mellan spis och diskho, enligt SS 91 42 
21:2006. 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2017-02-28 § 48 2017/043B  42 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Ansökan om bygglov för ombyggnad av samlingslokal 
samt inredning av plan 3 inom fastigheten Nåthult 1:9 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov för om- och tillbygg-
nad av samlingslokal samt inredning av plan 3. 
 
Sökande 
NN 
 
Sammanfattning av ärendet 
Yttrande från räddningstjänst inhämtas av miljö- och byggnämnden. 
Svar inkom 2017-02-27 samt 2017-02-28. 
Räddningstjänst tillstyrker bygglov med förbehåll. 
 
Räddningstjänsts förbehåll: 
”Räddningstjänsten vill ta del av och ges utrymme att ha synpunkter på upp-
rättad brandskyddsprojektering och förslag till kontrollplan med avseende 
på brandskydd innan startbesked lämnas”. 
 
Granskningsyttrande kommunicerades 2017-02-16. 
Kompletteringar inkom 2017-02-27. 
 
Ändring av livsmedelshantering är anmälningspliktig, anmälan ska inlämnas 
till miljö- och byggnämnden. 
 
Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att bevilja bygglov. 
 
Upplysning: 

Räddningstjänst bedömer att brandskyddet ska projekteras utifrån verksam-

hetsklass Vk 2C och brandteknisk byggnadsklass Br 1. 
 
Nedanstående föreskrifter ska följas 
 tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan utfärdas, byggherren 

och kontrollansvariga ska närvara vid tekniskt samråd och kallas till mö-
tet av bygginspektör, dessutom kan andra kallas 

 teknisk beskrivning ska inlämnas 
 förslag till utvändig färgsättning har inlämnats 
 
                                                                                                              
                                                                                                              Forts… 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2017-02-28 § 48 2017/043B  43 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

 förslag till kontrollplan har inlämnats 
 brandskyddsbeskrivning ska inlämnas 
 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 
Nåthult 1:17, Nåthult 1:8, och Nåthult 1:4. 
 
Upplysningar avseende startbesked 
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits och beslut 
om startbesked lämnats. 
 
Brandskyddsbeskrivning ska inlämnas och remitteras till räddningstjänst 
innan startbesked kan lämnas. 
 
Enligt PBL 11 kap ska byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftning inte följs. 
 
Avgifter 
Bygglovavgift 
inkl underrättelse: 

   

8 174:-    
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2017-02-28 § 49 2017/056B  44 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus 
med garage inom fastigheten Skogskovallen 3 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att delegera beslutanderätten till byggin-
spektör Johan Karlsson under förutsättning att grannar medger avvikelserna 
från detaljplan. 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar att Thomas Andersson får utföra jobb 
som kontrollansvarig i detta enskilda ärende. 
 
Sökande 
NNt och NN 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sökt byggnation avviker mot gällande detaljplan, fastställd 1978-06-16, ge-
nom att största tillåtna byggnadsyta (200m²) och högsta tillåtna byggnadshöjd 
(4,5m) överskrids. 

 
Yttrande från berörda grannar, Skogskovallen 4, Skogsviolen 1 och Götast-
rand 1:1, föreligger utan erinran. 
 
Synpunkter från berörd granne, Skogskovallen 2, har inte inkommit till da-
gens sammanträde. 

 
Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att bevilja bygglov för 
nybyggnad av enbostadshus med garage. 
 
Granskningsyttrande kommunicerades 2017-02-15. 
 
Anmäld kontrollansvarig är NN. 
 
Thomas Andersson anmäler jäv och deltar inte i handläggningen. 
 
Upplysning: 
Garaget ska utgöra egen brandcell, enligt BBR 5:53. 
Vid dörren från tvättstugan till garaget ska det finnas fritt utrymme om 
250mm på dörrhandtagssidan, enligt SS 91 42 21:2006. 
Vid dörren in till tvåpersonssovrummet ska det finnas fritt utrymme om 
250mm på dörrhandtagssidan, enligt SS 91 42 21:2006. 
 
    



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2017-02-28 § 50 2017/016M 45 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Miljöredovisning 2016 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
- Miljörapportering Miljöprogram 2016, daterad 2017-02-14, godkänns, 

och överlämnas till kommunstyrelsen. Bilaga. 
- Rapporteringen ska användas som underlag när tillsyns- och verksam-

hetsplaneringen för 2018 arbetas fram. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Alla nämnder och bolagsstyrelser ska följa upp och rapportera 2016 års mil-
jöarbete. Det styrande dokumentet som följs upp är Miljöprogrammet som 
antogs av kommunfullmäktige 2014-09-29, § 84.  
 
Nämnderna och bolagens material kommer att ställas samman i en Miljöre-
dovisning som behandlas av kommunfullmäktige. 
 
I ärendets beredning har Dörte Schuldt, Hanna Grönlund, Helen Svensson, 
Annie Gustafsson och Åsa Berg deltagit.  
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2017-02-28 § 51 2015/066M 46 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Verksamhetsberättelse och bokslut år 2016 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2016 godkänns och överlämnas till 
kommunfullmäktige, bilaga. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2016 har upprättats för miljö- och 
byggnämnden. 
 
Miljö- och byggnämndens verksamhet redovisar ett överskott på 1 109 tkr.  
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2017-02-28 § 52 2016/441B  47 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Ansökan om bygglov för skyltanordning inom fastig-
heten Stödstorp 2:1 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar bevilja tidsbegränsat bygglov på fem år 
och utformas som v-formad ,den ska lättare kunna läsas från båda färdrikt-
ningarna samt lämna startbesked för skyltanordning inom fastigheten Stöds-
torp 2:1. 
 
Sökande 
Vaggeryds kommun, Tekniska kontoret, Box 45, 568 21 Skillingaryd. 
 
Sammanfattning av ärendet 

2016-12-06 inkom ansökan om sökt åtgärd som avser uppförande av skylt-

anordning.  

Skylten placeras inom detaljplan för Stödstorp 2:1, laga kraft 2011-08-11. 

Yttrande från trafikverket inhämtas av miljö- och byggförvaltningen. 

Inga allmänna intressen. 
 
Förutsättningar för beslut 
Ansökan inkom:  2016-09-22 
Situationsplan i skala 1:500 inkom: 2016-09-22 
Fasadritningar i skala 1:50 inkom:  2016-09-22  
Byggherre är:  Vaggeryds kommun,  

Kommunledningskontoret 
 
Följande handlingar ska inlämnas till miljö- och byggnämnden 
som underlag för slutbesked 
 uppfylld kontrollplan  
 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.  
 
Meddelas 
- 
 
 
 
      



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2017-02-28 § 52 2016/441B  48 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

 
Forts… 

      
Startbesked och slutbesked enligt PBL 10 kap 3 och 4 §§ 
Det aktuella byggprojektet har bedömts vara av ett sådant slag att 
tekniskt samråd inte behöver hållas och att kontrollansvarig inte behöver 
utses. Arbetena får påbörjas, men bygglovet vinner laga kraft fyra veckor 
efter att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. 
 
Skylten får tas i bruk före slutbesked utfärdats. Slutbesked skrivs ut när 
samtliga handlingar insänts till miljö- och byggnämnden. 
 
Enligt PBL 11 kap ska byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftning inte följs. 
 
Avgifter 
0:- 
 
 
   

   
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2017-02-28 § 53 2017/047M  49 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Anställning av planarkitekt 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att ge personalenheten i uppdrag att ut-
forma en annons. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggförvaltningens planarkitekt, Hanna Grönlund, har sagt upp 
sig från sin tjänst, hon slutar den 7 april. På grund av detta ska det anställas 
en ny planarkitekt. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2017-02-28 § 54 2016/307M 50 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Hagshult 1:9 – Smålands Metall & Återvinning, över-
klagande 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
 
1. Miljö- och byggnämnden konstaterar att överklagandet har kommit in i 

rätt tid.  
 
2. Miljö- och byggnämnden beslutar att vidhålla sitt beslut 2017-01-31 § 

10 punkt 3. Ärendet överlämnas i denna del till länsstyrelsen för pröv-
ning. 

 
3. Miljö- och byggnämnden beslutar att ändra sitt beslut 2017-01-31 § 10 

punkt 4 till följande: 
 

Med stöd av miljöbalken kap 26 §§ 9, 14 och 21, samt med hänvisning 
till MB kap 26 § 22, kap 2 §§ 3 och 3, förelägger miljö- och byggnämn-
den Smålands Metall & Återvinning AB, org.nr. 556854-9843, att vidta 
följande åtgärder när det gäller vallen markerad på bilagd karta:  

 
a. Det flisade avfall som Smålands Metall & Återvinning AB har utö-

kat en befintlig vall med runt delar av anläggningen, ska tas bort 
senast 2017-10-31. Senast 2018-06-30 ska detta flisade avfall vara 
sorterat, bearbetat och bortfört från anläggningen.  Avfallet ska läm-
nas till avfallsföretag som har gjort den anmälan eller har det till-
stånd som krävs för hanteringen av avfallet. Beslutet om när det fli-
sade avfallet ska vara borttaget från vallen förenas med vite om 
100 000 kr.  

 
b. Innehållet i den ursprungliga vall som finns under det flisade avfall 

enligt punkten a ovan, och som anordnades av tidigare verksamhets-
utövare Selectiva AB, ska undersökas och redovisas till miljö- och 
byggnämnden senast 2017-10-31. Det ska undersökas och redovisas 
vad vallen är uppbyggd av, typ av massor samt mängder. Undersök-
ningar ska göras i samråd med miljö- och byggförvaltningen. Beslu-
tet förenas med vite om 100 000 kr. 
 

Information 
Miljö- och byggnämnden kommer, oavsett vad undersökningar enligt 
punkt b ovan visar, att ställa krav på att vallen som Selectiva AB anord-
nade tas bort då bygglov saknas. 

     Forts… 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2017-02-28 § 54 2016/307M 51 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden förelade 2017-01-31 § 10 Smålands Metall & 
Återvinning AB om åtgärder vid avfallsanläggningen på fastigheten Hags-
hult 1:9. Bolaget överklagade 2017-02-24 punkterna 3 och 4 i beslutet. 
 
I punkt 3 förelades bolaget att vid vite om 100 000 kr senast 2018-10-31 ha 
installerat slam- och oljeavskiljare för rening av dagvatten som samlas upp 
från hårdgjorda ytor på avfallsanläggningen, samt att senast 2017-05-31 till 
miljö- och byggnämnden ha redovisat en dimensioneringsberäkning för 
slam- och oljeavskiljare. I överklagan yrkar bolaget att tiden för när slam- 
och oljeavskiljare ska vara installerad förlängs till 2019-10-31.  
 
I punkt 4 förelades bolaget att vid vite om 100 000 kr senast 2017-10-31 ha 
tagit bort hela den vall som har byggts runt delar av anläggningen. Vidare 
förelade nämnden bolaget att senast 2018-06-30 ha sorterat, bearbetat och 
fört bort det avfall som vallen är uppbyggd av från anläggningen.  I över-
klagan yrkar bolaget att de tider som anges ska tas bort alternativt bestäm-
mas till en viss tid efter att mängden avfall har utretts.  
 
Motivering 
Miljö- och byggnämnden ändrar inte beslutet 2017-01-31 § 10 punkt 3. 
Verksamheten på avfallsanläggningen innebär risk för förorening av mark 
och vatten och det är därför viktigt att rening av dagvatten anordnas omgå-
ende. Vid kommuniceringen inför beslut uppgav bolaget i yttrande 2017-01-
09 tid för när slam- och oljeavskiljare för dagvatten kunde ha installerats. 
Bolaget yttrade sig muntligt varför miljö- och byggförvaltningen skickade 
anteckningarna av yttrandet till bolaget för godkännande. Bolaget lämnade 
2017-01-27 ett kompletterande yttrande, kompletteringarna berörde inte 
åtgärdspunkten gällande installation av slam- och oljeavskiljare. Miljö- och 
byggnämnden förelade bolaget om försiktighetsmått 2012-03-14. Enligt 
punkt 2 föreläggandet 2012-03-14 ska kör-, upplags- och hanteringsytor 
vara hårdgjorda, dagvatten från verksamheten ska behandlas innan det 
släpps till recipient.  
 
När det gäller punkt 4 i nämndens beslut 2017-01-31 § 10 uppgav bolaget i 
yttrandet 2017-01-09 att man inte avsåg att ta bort den del av vallen som 
Selectiva AB  anordnat. De åtgärdstider som bolaget uppgav i yttrandet av-
såg endast borttagning och bearbetning av det flisade avfall som använts av 
bolaget för påbyggnad av ursprunglig vall. Miljö- och byggnämnden ändrar 
därför denna punkt i beslutet så att borttagning av vallen, bearbetning av 
avfallet från vallen samt bortforsling av detta avfall från anläggningen  end-
ast avser det flisade avfallet.  
     Forts… 
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När det gäller ursprunglig vall uppförd av Selectiva AB anser miljö- och 
byggnämnden att det omgående måste undersökas vad vallen är byggd av. 
Enligt överklagan har bolaget uppfattat det som att miljö- och byggnämn-
dens beslut 2009-02-24 (med dnr. 2009/070M) samt 2009-03-02 riktade till 
Selectiva AB, gällt avfall för byggande av vallen.  
 
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. I 
ärendet (2009/070M) framgår inte att avfallet skulle användas till byggnat-
ion av en vall. Av miljöbalkslagstiftningen som gällde 2009 framgår att an-
vändning av avfall för anläggningsändamål var en anmälningspliktig miljö-
farlig verksamhet också 2009. Detta framgår av bilagan till förordningen om 
miljöfarlig verksamhet punkt 90.140. Enligt denna punkt krävdes en C-
anmälan i enlighet med miljöbalken kap 9 § 6 för användning av avfall för 
anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller 
grundvatten och där föroreningsrisken inte bedöms ringa. Selectiva AB in-
kom aldrig med någon sådan anmälan utan endast en rapport från C-son 
Consult. Konsultrapporten gällde avfallsegenskaper hos täckmassefraktion 
och bränslefraktion, och utifrån fraktionernas egenskaper bedömdes båda 
som icke-farligt avfall.   
 
Det beslut daterat 2009-03-02 som bolaget hänvisar till i överklagan skicka-
des som e-postmeddelande till NN som då arbetade för Selectiva AB på 
anläggningen I Hagshult. I beslutet/ e-postmeddelandet står följande: 
“Ni har gjort förfrågan om användning av krossad betong, tegel, gips och 
likvärdigt material. Förfrågan gällde användning av dessa material vid upp-
fyllnad av transport och lagringsytor på fastigheten. Miljö- och byggnämn-
den anser att dessa material kan användas vid uppfyllnad av transport- och 
lagringsytor på fastigheten Hagshult 1:9”.  
Miljö- och byggnämnden konstaterar att det inte heller av detta dokument 
framgår att materialet skulle användas till byggnation av en vall.  
 
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 § 21 förelägga den som bedriver verksamhet som det 
finns bestämmelser om i denna balk att till myndigheten lämna de uppgifter 
och handlingar som behövs för tillsynen. Av MB kap 26 § 22 framgår att 
den som bedriver en verksamhet som kan befaras medföra olägenheter, är 
skyldig att utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verk-
ningar som behövs för tillsynen. 
     Forts… 
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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. 
 
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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Fråga från ledamot 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Göran Lemke (C) frågar om hur det går med rekrytering av miljö- och 
byggchef samt stadsarkitekt. 
 
Ordförande, Johnny Wackt redogör för hur det ser ut på rekryteringsfronten 
för tillfället. 
 
KSAU ska ta beslut den 1 mars angående tjänsten som miljö- och byggchef. 
Fredrik Weber är provanställd i sex månader som stadsarkitekt. Han börjar 
sin anställning den 28 mars. Tjänsten utgör 60%. 
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