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

Tillkommande ärenden: 
18. Fråga från ledamot 
19. Fråga från ledamot 
20.Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad inom fas-
tighet Tor 2,9 och 10 – information  
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Meddelanden 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden har tagit del av informationen. 
     
Sammanfattning av ärendet 
1. Länsstyrelsens beslut 2018-02-26: Samråd enligt 12 kap . 6 § miljöbal-

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

2. Länsstyrelsens beslut 2018-03-09: Ekonomisk redovisning av statsbi-
drag till kalkning av sjöar och vattendrag i Vaggeryds kommun år 2017 

3. Länsstyrelsens beslut 2018-03-12: Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbal-
ken (1998:808) om förläggning av kabel mellan Lilla Sjöbo och Rol-
storp 

4. Länsstyrelsens beslut 2018-03-15: Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbal-
ken (1998:808) om förläggning av kabel mellan Hultet 1:53 och Luta-
bygget 1:50 
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Information om aktuella frågor 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden har tagit del av informationen. 
     
Sammanfattning av ärendet 
 
1. SKL Öppna jämförelser Insikt 
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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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Starkeryd 1:24 – tillstånd till anordnande av av-
loppsanäggning 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar med stöd av 13 § förordning (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, att ge NN tillstånd till avlopps-
anläggningen med följande villkor: 
  
Allmänt 
 Om inte annat framgår av detta beslut ska avloppsanläggningen dimens-

ioneras, utformas och placeras enligt vad som har redovisats i ansökan 
och på situationsplanen som inkom till miljö- och byggnämnden 2018-
01-23, samt kompletteringar som inkom 2018-02-28, 2018-03-01 och 
2018-03-05. Ev. ändringar ska anmälas till miljö- och byggförvaltningen 
innan de vidtas. Minireningsverket ska installeras och skötas enligt fabri-
kantens anvisningar. 

 Detta beslut ska delges den/de som utför arbetet med att inrätta avlopps-
anläggningen. 

 Dag- och dräneringsvatten får inte avledas till avloppsanläggningen, inte 
heller infiltreras i omedelbar närhet av denna. 

 Följande funktionskrav ska avloppsanläggningen förväntas klara: 
-Totalfosfor ska reduceras med minst 70 %. 
-Organiska ämnen, mätt som BOD7, ska reduceras med minst  90 %.  

 Sådant som kan skada anläggningens biologiska rening som t.ex. kemika-
lier bör inte tillföras reningsverket. Fosfatfria och i övrigt miljöanpassade 
tvätt- och rengöringsmedel bör användas.  

 
Slamavskiljare 
 Enligt sökande har det vid dimensioneringen av slamavskiljare tagits 

hänsyn till att avloppsvattnet pumpas.  
 Anläggningen ska hållas åtkomlig för tömning. Vägen ska t.ex. vara far-

bar för tömningsfordon året om, buskar, grenar och dylikt ska röjas. 
Även gångvägen fram till brunnen ska vara framkomlig. 

 Hantering/skötsel av anläggning vid tömning ska följa driftinstruktioner-
na för anläggningen.  

     Efterpoleringssteg - Makadambädd 
 Spridningslagrets botten ska vara beläget minst 1m över högsta grundvat-

tennivå och berg. 
 
 
       

                       Forts… 
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Besiktning/redovisning av utförande 
 I god tid innan återfyllnad ska miljö- och byggnämnden kontaktas för att 

ges möjlighet till besiktning av alla till anläggningen hörande ledningar och 
brunnar, tel. 0370-67 81 00 vx. 
 

Tillsyn och skötsel 
 Fastighetsägaren ska regelbundet och i enlighet med tillverkarens drift- 

och underhållsinstruktioner kontrollera avloppsanläggningen för att sä-
kerställa reningsfunktionen. 

 Relationsritningar, drift- och underhållsinstruktioner ska förvaras på 
fastigheten. Anläggningen ska skötas av sakkunnig.  

 En kopia på serviceavtal ska skickas in till miljö- och byggnämnden när 
anläggningen tas i bruk.  

 Dokumentation som nämns ovan ska kunna visas upp på begäran av 
tillsynsmyndigheten.  

 Produkter, t.ex. rengöringsmedel, som kan störa avloppsanläggningens 
reningsfunktion ska undvikas.  

 Flödet till avloppsanläggningen ska anpassas till vad den är dimension-
erad för. En avloppsanläggning kan förstöras av stora stötvisa avlopps-
flöden, t.ex. avlopp från större badkar, pooler eller backspolning av filter.  

 I övrigt ska avloppsanordningen anordnas, fortlöpande skötas och kon-
trolleras så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 

 Slamtömning ska ske regelbundet och minst en gång per år, i enlighet 
med driftinstruktionerna.  

 Sökande ska inkomma med ett egenkontrollprogram, det ska lämnas in 
och vara godkänt av miljö- och byggnämnden innan avloppsanläggning-
en tas i bruk. Egenkontrollprogrammet ska bland annat innehålla förslag 
på provtagningsfrekvens och var prov tas. Av egenkontrollprogrammet 
ska det framgå hur belastningen på anläggningen ändras.  

 Vid på höga utsläppsvärden utreda och redovisa åtgärder till miljö- och 
byggnämnd.  
 

Detta tillstånd gäller i fem år, men förfaller om arbetet med anläggningen 
inte har påbörjats inom två år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Forts…. 
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Sammanfattning av ärendet 
Sökande: NN 
                  

  
 Till avloppsanläggningen ansluts följande bostäder: 
Fastighetsbeteckning Starkeryd 1:21  
Adress   Starkeryd 2, 568 93 Skillingaryd 
Fastighetsbeteckning Starkeryd 1:24  
Adress                                Starkeryd Strand 1, 568 93 Skillingaryd 
Fastighetsbeteckning Starkeryd 1:24  
Adress                                Starkeryd Strand 2, 568 93 Skillingaryd 
Fastighetsbeteckning Starkeryd 1:24  
Adress                                Starkeryd Strand 3, 568 93 Skillingaryd 
Fastighetsbeteckning Starkeryd 1:24  
Adress                                Starkeryd Strand 4, 568 93 Skillingaryd 
Fastighetsbeteckning Starkeryd 1:24  
Adress  Starkeryd Strand 5, 568 93 Skillingaryd 
Fastighetsbeteckning Starkeryd 1:24  
Adress  Starkeryd Strand 6, 568 93 Skillingaryd 
Fastighetsbeteckning Starkeryd 1:24  
Adress  Starkeryd Strand 7, 568 93 Skillingaryd 
Fastighetsbeteckning Starkeryd 1:29  
Adress  Starkeryd Strand 8, 568 93 Skillingaryd 
Fastighetsbeteckning Starkeryd 1:29  
Adress   Starkeryd Strand 9, 568 93 Skillingaryd 
Fastighetsbeteckning Starkeryd 1:29  
Adress                                Starkeryd Strand 10, 568 93 Skillingaryd 
 
 
Avloppsanläggningen dimensioneras för  30 Personekvivalenter(PE). 11 
hushåll ansluts. Alla är idag fritidshus.  
 
Beskrivning av avloppsanläggningen: 
Enligt ansökan ska avloppsvatten från: 
Vattentoalett, bad, disk och tvätt pumpas från respektive hushåll och renas i 
minireningsverk av fabrikatet WSB Clean minireningsverk 30 PE SOP. 
Enligt uppgift lämnad av sökande har slamavskiljningen dimensionerats 
efter pumpat vatten. Efter minireningsverket kommer vattnet ledas till ett 
efterpoleringssteg i form av en makadambädd ca 19,5 m3. 
 
 
 
     Forts… 
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Grannyttrande 
Avloppsanläggningen placeras på grannfastighet Starkeryd 1:24. Miljö- och 
byggnämndens tillstånd ger ingen rätt att utnyttja annans mark utan medgi-
vande från berörd fastighetsägare. Servitutsavtal bör upprättas. 
 
Grannyttrande inkom till miljö- och byggnämnden 2018-01- 23. Några syn-
punkter har inte framförts.  
 
Motivering 
Dimensioneringen av minireningsverket som ansökan gäller är lägre än 
miljö- och byggnämndens tillsynsvägledande myndighet Havs och vatten-
myndigheten anger. Enligt Havs och vattenmyndigheten ska dimensioner-
ingen av en avloppsanläggning vara avpassad för minst fem personer per 
hushåll och permanentboende oavsett hur bostaden används. Orsaken till 
detta är att det sker en gradvis övergång till mera permanentboende i fritids-
områden men också på grund av att det vid till exempel ägarbyte respektive 
ombyggnad är svårt att kontrollera att avloppsanordningen är anpassad för 
de nya förhållandena. Avsteg från grundprincipen kan göras i de fall det 
råder särskilda förhållanden. 
 
Bostäderna står på ofri grund utom bostaden på fastigheten Starkeryd 1:21. 
En del av bostäderna är små. Sökanden har redovisat hur användningen av 
bostäderna sker i dagsläget och angivit hur många personer som vistas på 
fastigheterna som mest med exempel midsommarafton, se bilaga 1. Enligt 
uppgift från leverantören av den tänkta anläggningen klaras spetsbelastning 
upp till 200 % utan problem. Den planerade avloppsanläggningen klarar 
dagens belastning. Beroende på framtida nyttjade av bostäderna kan av-
loppsanläggningen behöva uppgraderas så den klarar belastningen. Det är 
verksamheten, dvs ägarna till avloppsanläggningen, som ansvarar för att 
reningen är tillräcklig och som ska hålla sig underrättade om att anläggning-
en fungerar som den ska. Kontrollen av anläggningen ska ske genom egen-
kontroll. 
 
Miljö- och byggförvaltningen har i kontakter med sökanden informerat om 
att avlopp normalt dimensioneras för fem PE.   
 
Utifrån inlämnade handlingar samt inlämnad motiveringen och gällande 
förhållanden anser inte miljö- och byggnämnden att det är rimligt att kräva 
större dimensionering, förutsatt att reningsverket används i enlighet med 
inlämnade uppgifter och förutsättningar som leverantören ställer.  
 
 
     Forts… 
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Om några ändringar sker eller om det efter provtagning visar sig att re-
ningskraven inte uppnås, kan ytterligare krav och/eller förbud beslutas om. 
Vid ändringar ska miljö- och byggnämnden omedelbart meddelas. Ändring 
av avloppsanordningen är tillståndspliktigt, ansökan ska skickas in till 
miljö- och byggnämnden.   
 
Information 
För handläggning av ansökan kommer miljö- och byggnämnden att ta ut 
avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
 
Befintliga slamavskiljare som skrotas ska tömmas och antingen sandfyllas 
eller tas bort.  
 
Slamtömning får endast utföras av kommunen eller av den som kommunen 
anlitat för ändamålet. Vid frågor om/ beställning av slamtömning kontakta 
Tekniska kontoret på tel 0370-67 86 36. 
 
Avloppsanläggningen anses vara färdigställd när kontrollplan/ utförandein-
tyg inkommit till miljö- och byggnämnden. 
 
Första slamtömning kommer att ske året efter avloppsanläggningens färdig-
ställande, därefter sker tömning årligen. 
 
För att rubba, förändra eller ta bort en fast fornlämning krävs tillstånd från 
Länsstyrelsen. Påträffas under mark dolda fornlämningar ska arbetet genast 
avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. 
  
Kommunicering 
Miljö- och byggförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut, daterat 
2018-03-09, som tillställts NN, för kännedom och möjlighet till yttrande. 
Några synpunkter i ärendet har inte inkommit. 

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

Forts… 
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Överklagandet skall lämnas in eller skickas till miljö- och byggnämn-
den, som har beslutat i ärendet. Adressen är: Miljö- och byggnämnden, 
Vaggeryds kommun, Box 43, 568 21 Skillingaryd. För att överklagandet 
skall kunna prövas måste handlingarna ha kommit in till miljö- och bygg-
nämnden senast tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet. 
 
Har ert överklagande kommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas 
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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Del av Gärahov 1:51 m.fl. – yttrande angående samråd 
för detaljplan 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden anser att planbestämmelserna bör kompletteras 
med att dagvattnet ska omhändertas via kommunal dagvattenhantering. 
 
Miljö- och byggnämnden förordar att utfart anordnas både mot Krängshults-
vägen (länsväg 815) och mot Prästgårdsvägen. 
 
Miljö- och byggnämnden anser att detaljplanen gör att det finns risk för 
konsekvenser avseende Byarums bruks utvecklingsplaner.  
 
För övrigt anser Miljö- och byggnämnden att det alltid i ett tidigt skede i 
planprocesser bör övervägas om en dagvattenutredning ska göras. Om det är 
relevant med en dagvattenutredning bör den göras innan samrådet. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen tog beslut om att upprätta detaljplan för del av Gärahov 
1:51 2017-01-11. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-01-24 att 
skicka ut detaljplanen för samråd. Syftet med detaljplanen är att skapa förut-
sättningar och möjliggöra nya bostäder inom del av fastigheten Gärahov 
1:51 i Byarum. Området pekas ut som ett förtätningsområde för bostäder i 
översiktsplanen. Detaljplanen upprättas via utökat förfarande. 
 
Detaljplanen är ute för samråd under tiden 2018-03-12 t o m 2018-04-13.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Idag är planområdet obebyggt. Markytan har avsevärda variationer i höjd, 
och sluttar främst mot väster och består av berg, skog, ängsmark och ett 
mindre område jordbruksmark. Intill området finns både bostadsfastigheter 
och industrimark.  
 
Planförslaget bedöms vara förenligt med miljöbalkens grundläggande hus-
hållningsbestämmelser (MB 3 och 4 kap). Området bedöms vara lämpligt 
för bostadsändamål. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medför nå-
gon betydande miljöpåverkan. Planförslaget bedöms inte ha en negativ på-
verkan på gällande miljökvalitetsnormer (vatten, luft och buller). Planområ-
det ingår inte i något riksintresseområde. Planområdet angränsar i den östra 
delen till kända fornlämningar. 
 
     Forts… 
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En geoteknisk undersökning har tagits fram. Utifrån utförda undersökningar 
bedöms jorden, när den organiska ytjorden (0,1-1,0 m) avlägsnats, domine-
ras av sedimenten/moränen med siltig sand och grusig siltig sand, med en 
total mäktighet om ca 0,3-2,0 m. Den övre, siltiga sanden är av betydligt 
lägre och mer ojämn lagringstäthet än det undre lagret med den grusiga sil-
tiga sanden. Det nedre lagret utgörs eventuellt av morän. All organisk ytjord 
i området har mycket låg bärighet och kan ge oacceptabla sättningar varför 
detta lager skall avlägsnas från alla ytor med nya byggnader, anläggningar 
och körytor. Lämplig grundläggningsmetod för planerade byggnader be-
döms vara hel platta eller sulor och plattor på mark, efter urgrävning av or-
ganisk ytjord och lagret av den lösare siltiga sanden. Vid anläggande av käl-
lare och VA bedöms bergschakt komma att krävas i betydande omfattning, 
varför källare inte rekommenderas. Vid detaljprojektering av schakt och 
grundläggning för planerade byggnader och anläggningar skall risk för sätt-
ningar, stabilitetsproblem och bärighetsproblem utredas i särskild utredning. 
 
I och med att grundvattnen är nära markytan och att jorddjupet i huvudsak 
är litet, bedöms lokalt omhändertagande av dagvatten svårt att genomföra.   
 
En naturvärdesinventering har gjorts på planområdet. Totalt har 4 naturvär-
desobjekt avgränsats. Där utöver har tre skyddsvärda träd och en biotop, ett 
stenröse, identifierats vilket skyddas genom bestämmelserna om generellt 
biotopskydd. I nordvästra delen så har ett område med blåsippor, som är 
fridlysta, återfunnits. Utifrån naturvärdesinventeringen ämnar kommunen ta 
hänsyn till området med blåsippor, stenröse och skyddsvärda träd, eftersom 
dessa bedöms ha påtagligt naturvärde. Samtliga områden hamnar i plankar-
tan inom användningsområde NATUR med kommunalt huvudmannaskap. I 
möjligaste mån har kommunen även undvarat ett som naturvärdesklass 2-ut-
pekat område. Kommunens ambition är att detta område förblir skött för att 
naturens värden ska kunna bibehållas. 
 
Sydväst om planområdet ligger Byarums bruk. Verksamheten genererar ut-
släpp till luft i form av stoft och lösningsmedel, buller från fläktar, tillverk-
ning och transporter, samt avfall i form av slagg och uttjänta kemikalier. 
Byarums bruk önskar utöka verksamheten och under 2018 kommer en 
byggnationen av en mekanisk verkstad att påbörjas. En bullerutredning har 
gjorts och denna visar att de riktvärden som anges i Boverkets rapport 
2015:21 Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning av bostä-
der – en vägledning klaras på den i detaljplanen med kvartersmark angivna 
ytan vid nuvarande verksamhet. I planbestämmelserna finns en yta avsatt 
där bullerskyddande åtgärd får uppföras.   Forts… 
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Enligt planbestämmelserna kommer in- och utfart till området ske från 
Krängshultsvägen. I samrådshandlingen står att det enligt Trafikverket be-
höver tillskapas en planskild järnvägspassage (tunnel) bland annat för de 
oskyddade trafikanter som ska ta sig till samhället denna väg. 
      
Kommunen har påbörjat en inledande diskussion med Trafikverket gällande 
planskild korsning. Fram tills den är utbyggd kommer järnvägsbommar upp-
föras vid järnvägen. 
 
I planbestämmelserna föreslås en byggandshöjd på 7,0 meter, vilket möjlig-
gör två våningar. 
 
Bilagor:  
Plankarta 
Planbeskrivning 
Behovsbedömning 
Naturvärdesinventering 
Bullerutredning 
Geoteknisk undersökning 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-03-27 § 57 2017/448B  17 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för ny-
byggnad av 4 st. boendemoduler inom fastigheten Hok 
2:109. 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att lämna tidsbegränsat bygglov, t.o.m. 
2023-03-31 samt medge strandskyddsdispens med stöd av miljöbalken 7 
kap 18 b § för nybyggnad av 4 st. boendemoduler inom fastigheteten Hok 
2:109. 
 
Särskilt skäl för att medge dispens är: 

- 7 kap. 18c § MB, punkt 1 , att området redan är tagits i anspråk på 
ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.  

 
Sökande 
Hooks Herrgård Aktiebolag, Hooks Herrgård, 560 13 Hok 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vaggeryds kommunsöversiktsplan anger kommunal kulturmiljö, Hooks 
Herrgård. 
 
Hooks Herrgård omnämns i Vaggeryds kommuns kulturminnesvårdprogram 
samt kulturhistorisk utredning. 
 
För att avgöra om sökt byggnation är av tillfällig karaktär ska en avveckl-
ingsplan inlämnas. 
 
Avvecklingsplan inkom 2018-03-13, modulerna avser att avvecklas när 
Hooks herrgårds nya kök och restaurang är färdigställt. 
 
Granskningsyttrande kommunicerades 2018-02-07. 
 
Begärda handlingar inkom 2018-03-13. 
 
Enligt inlämnad situationsplan placeras del av modulerna inom strandskyd-
dat område. 
 
Ansökan om strandskyddsdispens inkom 2018-03-15. 
 
Yttrande angående strandskyddsdispens upprättas av bygginspektör. 
 
     Forts… 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-03-27 § 57 2017/448B  18 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Miljö- och byggförvaltningen anser att tidsbegränsat bygglov kan beviljas 
och startbesked lämnas samt att strandskyddsdispens kan medges. Särskilt 
skäl för att medge strandskyddsdispens är att aktuellt område redan är ian-
språktaget (tidigare korthålsbana), området behövs för att utveckla en på-
gående verksamhet samt att området ingår i LIS-planen. 
 
Förutsättningar för beslut 
Bygglovsansökan inkom:  2017-12-27 
Ansökan om strandskyddsdispens: 2018-03-15 
Översiktskarta upprättad:  2018-03-15 
Situationsplan i skala 1:1000 inkom: 2018-03-13 
Plan- och fasadritningar inkom: 2018-03-13 
Kontrollplan upprättades:  2018-03-26 
Byggherre är:  Hooks Herrgård, NN 
 
Följande handlingar ska inlämnas till miljö- och byggnämnden 
som underlag för slutbesked 
 uppfylld kontrollplan  
 
Giltighetstid 
Beviljat bygglov upphör att gälla 2023-03-31. 
  
Bygglovet vinner laga kraft fyra veckor efter att beslutet kungjorts i Post- 
och Inrikes Tidningar. 
 
Meddelad dispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två 
år och avslutats inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft. 
 
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. 
 
Åtgärden 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. 
 
 
 
      

 Forts… 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-03-27 § 57 2017/448B  19 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Avgifter  
Bygglovavgift 
inkl underrättelse: 

Strandskyddispens:   

3 439:- 
 

 1 700:-   

 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-03-27 § 58 2018/054B 20 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation 
samt rivningslov för rivning av befintlig nätstation 
inom fastigheten Geten 3 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov samt lämna startbe-
sked för nybyggnad av nätstation samt rivningslov och lämna startbesked 
för rivning av befintlig nätstation inom fastigheten Geten 3. 
 
Sökande 
Vattenfall Eldistribution AB, Att: NN, Österlånggatan 60,  
461 34 Trollhättan 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sökt byggnation strider mot gällande detaljplan, fastställd 1972-07-14, ge-
nom att byggnaden placeras på prickmark (mark som inte får bebyggas) 
 
Enligt inlämnade handlingar placeras hela nätstationen på prickmark. 
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 31 b § gäller följande: 
 
Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för en åtgärd 
som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är 
förenlig med detaljplanens syfte och 
1. avvikelsen är liten, eller 
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska 
kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Lag (2014:900). 
 
Miljö- och byggförvaltningen bedömer att avvikelsen inte är liten. 
 
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 31 c § gäller följande: 
Efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får bygglov utö-
ver vad som följer av 31 b § ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen, 
om åtgärden 
1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemen-
samt behov eller ett allmänt intresse, eller 
2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett 
lämpligt komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen. 
Lag (2014:900). 
 
Miljö- och byggförvaltningen anser att bygglov kan prövas utifrån PBL 9 
kap. 31 c §. 
     Forts… 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-03-27 § 58 2018/054B 21 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Yttrande från tekniska kontoret angående placering på prickmark samt att 
byggnaden placeras närmre gatan än befintlig byggnad föreligger utan erin-
ran. 
 
Yttrande från berörda grannar, Bocken 4, Geten 2, Kaninen 1 och Renen 1, 
angående avvikelsen föreligger utan erinran. 
 
Miljö- och  byggnämndens beredning föreslår nämnden att medge avvikelse 
från gällande detaljplan och bevilja bygglov samt lämna startbesked för ny-
byggnad av nätstation. 
 
Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att lämna rivnings-
lov och lämna startbesked för rivning av befintlig nätstation. 
 
Förutsättningar för beslut 
Ansökan inkom:  2018-02-12 
Översiktskarta inkom:  2018-02-12 
Situationsplan i skala 1:500 inkom: 2018-02-12 
Plan- och fasadritningar inkom: 2018-02-12 
Illustration inkom:  2018-02-12 
Kontrollplan inkom:  2018-03-26 
Byggherre är:  Vattenfall eldistribution AB,  

NN 
 
Följande handlingar ska inlämnas till miljö- och byggnämnden 
som underlag för slutbesked 
 uppfylld kontrollplan  

 
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. 
 
Beviljat rivningslov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två 
år och avslutats inom fem år från den dagen beslutet vann laga kraft. 
  
Rivningslovet vinner laga kraft fyra veckor efter att beslutet kungjorts i 
Post- och Inrikes Tidningar. 
 
 
      Forts… 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-03-27 § 58 2018/054B 22 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Meddelas: 
Tekniska kontoret, Bocken 4, Geten 2, Kaninen 1 och Renen 1. 
 
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. 
 
Åtgärden får tas i bruk före slutbesked utfärdats. Slutbesked skrivs ut när 
samtliga handlingar insänts till miljö- och byggnämnden. 
 
Enligt PBL 11 kap ska byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftning inte följs. 
 
Avgifter 
Bygglovavgift  
inkl underrättelse: 

1 969: -   
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-03-27 §  59 2018/020B 23 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av cistern med 
mätarplattform och servicerum inom fastigheten Klevs-
hult 1:131 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden återremitterar ärendet till miljö- och byggförvalt-
ningen för vidare handläggning.  
 
Sökande 
PS Olje AB, Att: NN, Oljevägen , 302 50 Halmstad 
 
Sammanfattning av ärende 
Aktuell detaljplan, fastställd 1980-08-21, anger småindustriändamål. 
 
Sökt åtgärd är planenlig. 
 
Yttrande från berörd granne, Klevshult 1:116, inhämtas av miljö- och bygg-
nämnden. 
 
Yttrande från räddningstjänst inhämtas av miljö- och byggnämnden. 
Yttrande från räddningstjänst har ej inkommit till dagens datum, därför åter-
remitteras ärendet och tas åter upp när det är komplett. 
 
Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att bevilja bygglov 
och lämna startbesked. 
 
Förutsättningar för beslut 
Ansökan inkom:  2018-01-18 
Översiktskarta upprättad:  2018-03-13 
Situationsplan i skala 1:500 inkom: 2018-01-18 
Plan- och fasadritningar inkom: 2018-01-18 
Kontrollplan upprättades:  2018-03-26 
Byggherre är:  PS Olje AB, NN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-03-27 §  59 2018/020B 24 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-03-27    § 60 2018/101B    25 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Ansökan om ändring av hissanordning inom fastig-
heten Båramo 1:13 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov samt lämna startbe-
sked för borttagning av hissanordning med förbehåll inom fastigheten 
Båramo 1:13. 
 
Sökande 
Zenergi AB, Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd 
 
Sammanfattning av ärendet 
2018-03-02 inkom förfrågan om borttagning av hiss till övervåningen inom 
fastigheten Båramo 1:13. 
 
Zenergy ska införa LEAN-produktion och ytan som hissen upptar behöver 
tas i anspråk. 
 
Enligt Boverkets byggregler 3:144 ska arbetslokaler vara tillgänglig och an-
vändbara.  
 
På övre plan finns idag personalmatrum för personal i produktionen samt ett 
sammanträdesrum. Möjlighet att ordna ett sammanträdesrum finns på entré-
plan. 
 
Miljö- och byggförvaltningen bedömer att borttagning av befintlig his-
sanordning inte medför att arbetslokalerna blir otillgängliga då alla arbetslo-
kaler befinner sig på entréplan bortsett från ett sammanträdesrum. Samman-
trädesrum går att ordna på entréplan. 
 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår nämnden att godkänna borttagning av 
hissanordning inom produktionsutrymmet med förbehåll att hiss ska install-
eras om omständigheterna kräver det. 
 
Förutsättningar för beslut 
Ansökan inkom:  2018-03-02 
Översiktsritning inkom:  2018-03-02 
Situationsplan i skala 1:5000 inkom: 2018-03-02 
Kontrollplan upprättad:  2018-03-28 
Byggherre är:  Zenergy AB, NN 
 
     Forts… 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-03-27    § 60 2018/101B    26 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Följande handlingar ska inlämnas till miljö- och byggnämnden 
som underlag för slutbesked 
 uppfylld kontrollplan  
 
Giltighetstid 
Bygglovet vinner laga kraft fyra veckor efter att beslutet kungjorts i Post- 
och Inrikes Tidningar.  
      
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. 
 
Åtgärden får tas i bruk före slutbesked utfärdats. Slutbesked skrivs ut när 
samtliga handlingar insänts till miljö- och byggnämnden. 
 
Enligt PBL 11 kap ska byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftning inte följs. 
 
Avgifter 
Bygglovavgift 
inkl underrättelse: 

1 072:- 
 
 
 

 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-03-27 § 61 2018/083B 27 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av 
uteklassrum/solskydd inom fastigheten Klevshult 
1:168 
 
Miljö- och byggnämndens beslut: 
Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja tidsbegränsat bygglov t.o.m. 
2023-03-31 och lämna startbesked för nybyggnad av uteklassrum/solskydd 
inom fastigheten Klevshult 1:168. 
 
Sökande: 
Vaggeryds Kommun, BUN, Box 43, 568 21 Skillingaryd 
   
Sammanfattning av ärendet 
Sökt byggnation placeras på prickmark (mark som inte får bebyggas). 
 
Yttrande från berörd granne, Klevshult 1:121, inhämtas av miljö- och 
byggnämnden. 
 
Yttrande inhämtas när kompletteringar inlämnats. 
 
Granskningsyttrande kommunicerades 2018-03-13. 
 
Begärda kompletteringar inkom 2018-03-15. 
 
Yttrande från berörd granne, Klevshult 1:121 inkom 2018-03-20, utan erinran. 
 
Förutsättningar för beslut: 
Ansökan inkom: 2018-03-06 
Situationsplan i skala 1:400 inkom: 2018-03-15 
Plan- och fasadritning  
i skala 1:100 inkom: 2018-03-15 
Kontrollplan upprättad: 2018-03-26 
Byggherre: Vaggeryds Kommun, 
                                                               NN 
 
Följande handlingar ska inlämnas till miljö- och byggnämnden 
som underlag för slutbesked: 
 uppfylld kontrollplan 
 

 

Forts… 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-03-27 § 61 2018/083B 28 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Meddelas: 
Klevshult 1:121 
 
Giltighetstid:  
Beviljat bygglov upphör att gälla 2023-03-31. 
 
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. 
 
Byggnaden får inte tas i bruk före slutbesked utfärdats. Slutbesked skrivs ut 
när samtliga handlingar insänts till miljö- och byggnämnden. 
 
Enligt PBL 11 kap ska byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftning inte följs. 
 
Avgifter: 
Bygglov 
inkl underrättelse: 

   
 

 

1 969:-     
     
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-03-27 § 62 2018/047B 29 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Ansökan om bygglov för ombyggnad av komplement-
byggnad samt ändrad användning till bostad inom fas-
tigheten Byarums-Grytsås 2:1 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov samt lämna startbe-
sked för ombyggnad av komplementbyggnad samt besluta om startbesked 
för ändrad användning till bostad inom fastigheten Byarums-Grytås 2:1. 
 
Sökande 
NN 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sökt byggnation avser ombyggnad av komplementbyggnad samt ändrad an-
vändning till bostad. 
 
Plan- och fasadritningar i skala 1:50 inkom 2018-03-06. 
 
Enligt BBR 3:224,bostäder med en BOA om högst 35 m2 ska utformas med 
hänsyn till sin storlek, dock ska enligt BBR 3:146 minst ett hygienrum vara 
tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelseförmåga, enligt 
SS 91 42 21 (normalnivå) min mått 1900 mm x 1700 mm.  
Enligt inkommen ritning är måtten 1600 mm x 1700 mm. 
 
Enligt BBR 1:21 får miljö- och byggnämnden i enskilda fall medge mindre 
avvikelser från föreskrifterna i denna författning. 
 
Miljö- och byggförvaltningen bedömer att mindre avvikelser kan medges 
med förbehåll att bostadsanpassningsbidrag för att göra hygienrum tillgäng-
ligt inte kommer att beviljas. 
 
Anmälan om påkoppling till befintlig avloppsanläggning har inkommit. 
 
Miljö- och byggnämnden bedömer att slutbesked kan utfärdas när godkänd 
avloppsanläggning är redovisad. 
 
 
 

 
 
 

Forts… 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-03-27 § 62 2018/047B 30 
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Förutsättningar för beslut 
Ansökan inkom:   2018-02-05 
Situationsplan i skala 1:1000 inkom:  2018-02-05 
Plan-och fasadritning i skala 1:1500 inkom: 2018-03-02 
Kontrollplan upprättad:   2018-03-28 
Byggherre är:   NN 
 
Följande handlingar ska inlämnas till miljö- och byggnämnden 
som underlag för slutbesked 
 uppfylld kontrollplan  
 
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.  
 
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. 
 
Åtgärden får tas i bruk före slutbesked utfärdats. Slutbesked skrivs ut när 
samtliga handlingar insänts till miljö- och byggnämnden. 
 
Enligt PBL 11 kap ska byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftning inte följs. 
    
Bygglovavgift 
inkl underrättelse: 

1 072:-    
    
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-03-27 § 63 2018/007B  31 
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Ansökan om bygglov för nybyggnad av parhus inom 
fastigheten Förborgen 13. 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov för nybyggnad av par-
hus inom fastigheten Förborgen 13. 
 
Sökande 
G.t. Väst Exploatering AB, Pallaregatan 19, 553 24 Jönköping 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sökt byggnation strider mot gällande detaljplan, fastställd 1955-11-23, ge-
nom att största tillåtna byggyta överskrids med 33 m2, samt att byggnaden 
placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter. 
 
Yttranden från berörda grannar, Förborgen 2, Förborgen 9, Förborgen 10, 
Förborgen 11, samt Götastrand 1:1 angående avvikelsen, samt från Förbor-
gen 12 angående avvikelsen samt närhet till gräns, inhämtas av miljö- och 
byggförvaltningen. 
 
Upplysning: 
Bostäder med en bostadsarea större än 55 kvm ska utformas med hänsyn till 
det antal personer de är avsedda för. De ska dock alltid ha plats för en 
parsäng, enligt SS 914221: 2006 höjd nivå, i minst ett rum eller avskiljbar 
del av ett rum för sömn och vila (BBR 3:222). 
Tvättmaskin och torktumlare ska kunna placeras bredvid varandra antingen i 
hygienrum eller i separat utrymme, om bostaden saknar tillgång till gemen-
sam tvättstuga. Betjäningsareor enligt SS 914221: 2006 normalnivå. Kombi-
maskin godtas i bostäder om högst 55 kvm. 
Tvättmaskin och torktumlare/torkskåp får ej inkräkta på betjäningsareorna i 
hygienrum enligt ovan (BBR 3:22, 3:221). 
 
Följande kompletteringar ska inges. 
Planritning med möjlighet till avskiljbar del av rum för vila samt möjlig pla-
cering av tvättmaskin 
       
Reviderad planritning inkom 2018-01-08. 
 
Yttranden från berörda grannar, Förborgen 2, Förborgen 9 samt Götastrand 
1:1 har inkommit utan erinran. 
 
                           Forts… 
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Yttranden från berörda grannar, Förborgen 10, Förborgen 11 samt från För-
borgen 12 har inkommit med erinran. 
 
Yttrande från grannar med erinran har kommunicerats med sökanden. 
 
Svar har inkommit 2018-03-01 angående byggrätten, sökt byggnation byggs 
i två steg, steg ett utan balkonger, steg två söks balkongerna som Atte-
fallstillbyggnad. 
 
Upplysning: 
Man får bara göra en Attefallstillbyggnad om 15m2 samt en fristående Atte-
falls byggnad på 25m2, detta gäller på en fastighet med ett en- eller tvåbo-
stadshus. 
 
Reviderade plan och fasadritningar samt nybyggnadskarta ska inges för vi-
dare handläggning. 
 
Avskiljbar sängplats (sovalkov) ska redovisas på planritningen enligt BBR 
3:221. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beredning är positiva till sökt byggnation om 
byggytan minskas så att tillåten byggrätt ej överskrids. 
 
Reviderad plan och fasadritning samt situationsplan inkom 2018-03-21. 
Sökt byggnation är då planenlig. 
 
Nedanstående föreskrifter ska följas 
 Anmälan om kontrollansvarig ska inges 
 tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan utfärdas, byggherren 

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

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

fastställa kontrollplanen i startbeskedet 
 ansökan om utstakning ska göras på bifogad blankett  
 brandskyddsdokumentation ska upprättas och inges senast till det tek-

niska samrådet  
 
 

 
 Forts… 
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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 
Förborgen 2, Förborgen 9, Förborgen 10, Förborgen 11, Förborgen 12 samt 
Götastrand 1:1. 
 
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: 

 
Utstakning, 
4 punkter:

11 578:- 
 

6 552:- 
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Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus 
inom fastigheten Parkudden 4. 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov för nybyggnad av en-
bostadshus inom fastigheteten Parkudden 4. 
 
Sökande 
NN 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sökt byggnation är planenlig. 
Yttranden från berörda grannar, Parkudden 3, Parkudden 5 samt Götastrand 
1:1 inhämtas av miljö- och byggnämnden när kompletterande uppgifter in-
kommit. 
 
Granskningsyttrande kommunicerades 2018-01-12. 
 
Begärda kompletteringar inkom 2018-01-10 och 2018-02-20. 
 
Yttrande från Parkudden 3 samt Götastrand 1:1 har inkommit utan erinran. 
 
Yttrande från Parkudden 5 har inkommit med synpunkter. 
 
Yttrandet från Parkudden 5 har kommunicerats med sökanden. 
 
Svar inkom från sökanden, 2018-03-09 med motivering till vald placering. 
 
Miljö- och byggnämndens beredning föreslår att ny placering bör utföras för 
att bevilja bygglov då sökt byggnation placeras närmare fastighetsgräns än 
4,5 meter mot Parkudden 5. 
 
Svar inkom från sökanden som vidhåller placeringen samt kompletterar med 
upplysning angående brandskyddet för yttervägg och fönster mot Parkudden 
5, samt ansökan om mur i södra delen av fastigheten. 
 
Förutsättningar för beslut 
Ansökan inkom:   2017-08-17 
Situationsplan i skala 1:500  2018-01-11  
Plan- och fasadritningar i skala 1:100 inkom:  2018-03-21 
 
     Forts… 
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Reviderad planritning i skala 1:100 inkom: 2018-03-21  
Byggherre är:   NN 
 
Nedanstående föreskrifter ska följas 
 Anmälan om kontrollansvarig ska inges 
 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 
 redovisning av höjd och läge för mur ska inges 
 förslag till utvändig färgsättning ska inges 
 förslag till kontrollplan ska inges före tekniskt samråd, nämnden ska 

fastställa kontrollplanen i startbeskedet 
 ansökan om utstakning ska göras på bifogad blankett  
 brandskyddsdokumentation ska upprättas och inges senast till det tek-

niska samrådet  
 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 
Parkudden 3, Parkudden 5 samt Götastrand 1:1. 
 
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: 

Utstakning, 
10 punkter:

19 150:- 9 828:- 
 
     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 byggnämnden, 
som har beslutat i ärendet. Adressen är: Miljö- och byggnämnden, Vagge-
ryds kommun, Box 43, 568 21 Skillingaryd. För att överklagandet skall 
kunna prövas måste handlingarna ha kommit in till miljö- och byggnämn-
den senast tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet. 
      
Har ert överklagande kommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vi-
dare till länsstyrelsen, om miljö- och byggnämnden inte själv ändrar beslu-
tet på det sätt ni har begärt. 
 
Underteckna skrivelsen och uppge namn, organisations-/personnummer, 
postadress och telefonnummer. 
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Ansökan om övertagande av tillsynsuppgift en-
ligt 1 kapitlet 18 § miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att hos 
Länsstyrelsen i Jönköpings län begära att få ta över tillsynen för de bransch-
koder som följer i nedanstående ansökan.  
 
Ansökan 
Vaggeryds kommun ansöker om övertagande av tillsyn av följande 
branscher som är tillståndspliktiga enligt miljöprövningsförordningen 
(2013:251) 

 Täkter (för närvarande branschkod 10.10 och 10.20 i MPF) med un-
dantag för Kvighult, 0665-20-035, Kohult och Åkaköp, 0665-20-042 
samt Spinkamålen 1:3, 0665-20-048. 

 Branschkod 20.20, 25.20, 90.50. 
 Branschkod 27.50, 28.20, 34.70. 

Vaggeryds kommun ansöker om att ett nytt överlåtelsebeslut ersätter tidi-
gare beslut om överlåtelse av tillsynsuppgift daterat den 2008-12-11. 
Vaggeryds kommun ansöker om att överlåtelsen ska gälla från den 1 januari 
2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har i huvudsak tillsyn över verksamheter med lokal miljöpåver-
kan medan Länsstyrelsen i huvudsak har den regionala tillsynen, verksam-
heter som omfattas av EU-direktiv samt några verksamheter inom branscher 
där det efterfrågas tillsynsvägledning ligger också under länsstyrelsen.  
För sökta branscher/verksamheter ser kommunen att det främst rör sig om 
lokal miljöpåverkan.  
För att utveckla tillsynen ytterligare och skapa en ökad helhetssyn över de 
miljöfarliga verksamheterna i kommunen, har diskussioner förts med Läns-
styrelsen om att överta en stor del av täkttillsynen, med undantag för täkter 
som sträcker sig över flera kommuner samt en täkt som Länsstyrelsen vill 
behålla för att kunna bibehålla tillsynserfarenhet. Vidare har diskussioner 
förts om andra branscher där man dels ser en lokal miljöpåverkan samt att 
tillsynen gynnas av att samma tillsynsmyndighet bedriver tillsynen.  
 
 
 
 
     Forts… 
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2008 gjorde Länsstyrelsen en stor översyn av den överlåtna tillsynen till 
kommunerna. I besluten från 2008 angavs den överlåtna tillsynen per till-
synsobjekt, vilket innebär att det krävs ett nytt överlåtelsebeslut varje gång 
en ny verksamhet inom samma bransch tillkommer.  
Länsstyrelsen har initierat en översyn av överlåtelsen av flera olika skäl. Då 
tidigare ordning visat sig krånglig, när nya objekt tillkommer, strävar man 
efter en mer strategisk överlåtelse. I den strävan vill man att det ska finnas 
en tydlig tanke bakom vilken tillsyn som genomförs av Länsstyrelsen och 
vad som genomförs av kommunen. Vaggeryds kommun ser positivt på en 
mer strategisk överlåtelse.   
Länsstyrelsen har under hösten 2017 besökt Vaggeryds kommun för att dis-
kutera en förändrad ansvarsfördelning av tillsynsuppgifterna. Både Länssty-
relsen och kommunen upplever att det varit konstruktiva diskussioner,  man 
har kunnat enas på det stora hela hur tillsynsansvaret ska fördelas mellan 
Länsstyrelse och kommun, för att uppnå en effektiv och rättssäker tillsyn.  
 
Organisation 
Miljö- och byggnämnden och miljö- och byggförvaltningen är en fristående 
myndighetsorganisation för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, plan- 
och bygglagen och livsmedelslagen. Tillsynen bedöms kunna ske på ett 
opartiskt och effektivt sätt eftersom kommunens interna ansvarsfördelning 
för drift och tillsyn är helt åtskilda.  
Bifogat finns dokument som visar vår organisation och att vi har en nämnd-
organisation som inte strider mot 6 kap. 7 § andra stycket kommunallagen 
(2017:725) eller att vår interna ansvarsfördelning för drift och tillsyn av 
andra organisatoriska skäl är lämplig med hänsyn till förutsättningarna för 
en effektiv tillsyn. 
 
Resurser, behovsutredning och tillsynsplan 
Under 2018 finns det 2,5 årsarbetskrafter inom miljöskydd och en projek-
tanställning på ett halvår. Projektanställningen avser lantbruk och avslutas i 
maj.  
Behovsutredningen för 2017 visar på ett underskott av 2,2 tjänster vara av  
1 tjänst i underskott inom enskilda avlopp, 0,6 tjänst i underskott inom ad-
ministration, 0,3 i underskott inom miljöfarlig verksamhet.  
Behovsutredningen för 2018 visar fortfarande på ett underskott av 2,2 tjäns-
ter, varav 1 tjänst i underskott inom enskilda avlopp, 0,7 i underskott inom 
miljöfarligverksamhet. Förändringen på miljöfarligverksamhet beror till 
största del på en omfördelning så att lantbruk nu ligger under miljöfarlig 
verksamhet.  
Eftersom förvaltningen haft ett överskott i budgeten de senaste två åren, gör 
vi beräkningen att tillsammans med intäkter för nya tillsynsobjekt kan vi 
anställa en heltidstjänst inom befintlig ram. 
     Forts… 
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Idag har miljö- och byggnämnden tillsyn över 5 B-objekt. Resurser fördelas 
och prioriteringar görs utifrån tillsynsbehov, potentiell miljöpåverkan, om 
objekten avser göra förändringar under året m.m.  
2018 avser Miljö- och byggnämnden göra projektstyrd tillsyn. Planerade 
tillsynsprojekt är, energi, kemikalier och farligt avfall med fokus på B-
objekt och C-objekt samt verkstadsindustrier.  
Uträknat från preliminär årlig avgift för tillkommande objekt är tillsynstiden 
ca 320 timmar, kommande tillsynsplan anpassas efter detta.  
Uppföljning och utvärdering av tillsynsverksamheten görs genom en årlig 
tillsynsuppföljning. För tillsynsuppföljningen 2017 gjordes även en jämfö-
relse mellan 2016 och 2017. 
 
Kompetens 
En statlig operativ tillsynsmyndighet får enligt miljötillsynsförordningen 
(SFS 2011:13) överlåta åt en kommunal nämnd, att utöva den operativa till-
synen om kommunfullmäktige begär det.  
Miljö- och byggnämnden i Vaggeryd har den kunskap och de resurser som 
krävs för att bedriva tillsyn för verksamheter inom branscherna sågverk, 
avfall och gummi- och plastvaror som ansökts för.  
Skäl för att överlåta tillsynen är att nämnden idag bedriver tillsyn över verk-
samheter i samma branscher, vilket öppnar upp för en mer enhetlig tillsyn 
för verksamheter i dessa branscher i kommunen.  
I detta förslag anges även branscher som miljö- och byggnämnden redan har 
tillsyn över, kompetens finns således inom området.  
Att överta täkttillsyn enligt begäran innebär att verksamheterna i kommunen 
får enhetlig tillsyn. För miljöinspektörerna på förvaltningen innebär det en 
kompetensutveckling genom nya tillsynsområden. Tidigare har förvaltning-
en deltagit vid täkthandläggarträffar. Viss kompetens inom området finns 
redan idag på förvaltningen. Förvaltningen kommer att se till att handläg-
gare får de utbildningar som är nödvändiga.  
Länsstyrelsen har vid diskussion om övertagande av täkttillsyn föreslagit att 
ge handläggare på förvaltning viss utbildning inom området, exempelvis 
genom att gå på gemensamma tillsynsbesök.  
Miljö- och byggnämnden bedömer att nämnden och förvaltningen har de 
personella resurser, kompetens och erfarenhet som fordras för ett tillsyns-
övertagande avseende de branscher och verksamheter som följer av denna 
begäran.  
 
 
 
 
 
 
     Forts… 
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Övrigt 
Länsstyrelsen har föreslagit att handläggare ska få utbildning av Länsstyrel-
sen inom täkttillsyn, nämnden förutsätter att detta sker om övertagandet 
beviljas. Nämnden kommer självklart även ge handläggare nödvändiga ut-
bildningar inom täkttillsyn.  
 
Bilagor  
1. Jämförelse mellan befintliga resurser och behovsutredningens resultat 

2017 
2. Jämförelse mellan befintliga resurser och behovsutredningens resultat 

2018 
3. Reglemente  
4. Verksamhetsuppföljning 
5. Delegationsordning 
6. Tillsynsplan 2018 
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Miljö- och byggnämndens mål år 2019 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att anta nämndens mål för år 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förslaget är att behålla målen som beslutats för år 2018 och låta dessa gälla 
även för år 2019. 
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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 angående sophantering på Blåsippan 2. Frågan 
ställdes med tanke på risk för smitta av Afrikansk Svinpest.   
 
Förvaltningen utreder och återkommer i ärendet.  
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-03-27 § 68 2018/062M 43 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Fråga från ledamot 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Bo Josefsson (S) frågar vad som har hänt i ärendet gällande hantering och 
mellanlagring av konstgräs utmed järnvägen mellan Skillingaryd och Vag-
geryd.  
 
Förvaltningen informerar om att konstgräsplanerna är bortforslade.  
 
Förvaltningen redogör ytterligare på nästkommande nämndsammanträde. 
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Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplement-
byggnader inom fastigheten Tor 2, 9, 10 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar bevilja bygglov för nybyggnad av kom-
plementbyggnader inom fastigheten Tor 2,9,10. 
 
Sökande:  
Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB, Att: NN, Box 172, 567 24 Vaggeryd 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sökt byggnation (1 av 4 garage med lägenhetsförråd samt 1 sophus) placeras 
närmare fastighetsgräns än 4,5 meter.  
En åtgärd får vidtas närmare gräns än 4,5 meter, om de grannar som berörs 
medger det. 
 
Yttrande från berörd granne, Götastrand 1:1 angående närhet till fastighets-
gräns, har inkommit 2018-03-01, utan erinran. 
 
Enligt BBR 3:23, förvaringsutrymme bör finnas inom 25 meters gångavstånd 
från entré.  
Regler om tillgängliga och användbara bostadskomplement finns i avsnitt 
BBR 3:148. 
 
När det gäller bör i det allmänna rådet har boverket förtydligat det: 
”Lag, förordning och föreskrifter är bindande regler. Allmänna råd är inte 
bindande. Ett allmänt råd anger hur någon kan eller bör göra för att uppfylla 
den tvingande regeln som det allmänna rådet är kopplat till. 
 
Byggherren måste inte följa allmänna råd. Men om byggherren gör som det 
står i det allmänna rådet får det anses ha uppfyllt den bindande regel som rå-
det hör till. Om byggherren gör på annat sätt ska denne kunna visa att den 
bindande regeln ändå uppfylls. Det är alltså byggherren som ska bevisa för 
byggnadsnämnden att den bindande regeln ändå uppfylls.” 
 
Reviderade plan- och fasadritningar har inkommit 2018-03-20, med ny place-
ring av förrådsutrymme.  
 
 
    
     
    Forts… 
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Miljö- och byggförvaltningen bedömer att godtagbara förrådsutrymmen till 
samtliga lägenheter har redovisats och därmed kan bygglov för garage/förråd 
beviljas. 
  
Enligt sammanträdesprotokoll 2017-03-28 §60 kan man bland annat läsa föl-
jande information: 
 
Föroreningar har lämnats kvar i anslutning till de områden som sanerats. Ef-
tersom det bedrivits industriverksamhet under lång tid och det brunnit på fas-
tigheterna kan det dessutom förekomma föroreningar på andra ställen än där 
det undersökts och där det sanerats.  
 
Inför åtgärder som riskerar att sprida föroreningar eller som gör att förore-
ningssituationen förvärras ska verksamhetsutövaren upplysa miljö- och bygg-
nämnden för en avstämning hur föroreningarna ska hanteras i enlighet med 10 
kapitlet 11 § miljöbalken. 
 
Om nya föroreningar påträffas ska miljö- och byggnämnden genast underrät-
tas i enlighet med 10 kapitlet 11 § miljöbalken.  
               
Miljö- och byggnämnden kommer att ta ut avgift för handläggning av anmä-
lan om efterbehandling. Faktura skickas separat.  
 
Förutsättningar för beslut 
Ansökan inkom:   2018-01-31 
Plan- och fasadritningar i skala 1:100 inkom:  2018-01-31 
Reviderad plan-och fasadritningar inkom: 2018-03-20 
Situationsplan i skala 1:500  2018-01-31 
   
Nedanstående föreskrifter ska följas 
 Anmälan om kontrollansvarig ska inges 
 tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan utfärdas, byggherren 

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

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

fastställa kontrollplanen i startbeskedet 
 ansökan om utstakning ska göras på bifogad blankett  
 
 

Forts… 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-03-27 §  69 2018/038B 46 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

 brandskyddsdokumentation ska upprättas och inges senast till det tek-
niska samrådet  

 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 
Tor 1, Tor 4, Tor 5, Tor 6, Tor 7, Tor 11, Mariedal 6, Valhalla 6, Valhalla 8, 
Valhalla 16, Utsikten 11, Utsikten 12, Utsikten 13 samt Götastrand 1:1. 
 
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. 
 
Bygglovavgift ingår i beslutat bygglov 2018-02-27, § 44 
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