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Plats och tid Nämndrummet, Kommunkontoret, Skillingaryd 
Tisdagen den 28 augusti 2018, kl. 14.00 – 16.30 
 

Beslutande Johnny Wackt (KD), ordförande 
Anna Karin Slunge (S), vice ordförande 
Peter Sjöberg (M) 
Ulla-Carin Djerf (MP) 
Göran Lemke (C), § 124-131, 133-140 
Malin Gustavsson (L) 
Magnus Dauhn (S) 
Roland Svensson (S) 
Ingvar Larsson (SD) 
Gunnel Johansson Lagander (C), tjänstgörande ers för Göran Lemke (C), § 
132 
 

Övriga närvarande Gunnel Johansson Lagander (C), ej tjänstgörande ersättare, § 124-131, 
133-140 
Seth Andersson (S), ej tjänstgörande ersättare 
Ann-Christin Holmgren (L), ej tjänstgörande ersättare 
Bo Josefsson (S), ej tjänstgörande ersättare 
Anna Jönsson, miljö- och byggchef, § 124-128, 130-135, 137-140 
Thomas Andersson, bygginspektör, § 129, 136 
Salwan Ali Nima, bygginspektör 
 

Utses att justera Malin Gustavsson Paragrafer 124 - 140 
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Sammanträdesdatum 2018-08-28 Paragrafer 124-140 
 

Anslaget sätts upp 2018-09-24 Anslaget tas ner 2018-09-26 
 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd 

 

Underskrift   

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

 

 
Strykning av ärenden: 
10. Blåsippan 2 – föreläggande om rättelse med vite 
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Meddelanden 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden har tagit del av informationen. 
     
Sammanfattning av ärendet 
1. Länsstyrelsens beslut 2018-06-18: Tillstånd för orienteringstävling den 9 

september 2018 inom naturreservatet Lyngemadssjön  
2. Länsstyrelsens meddelande nr 2018:12: Nätprovsfiske i Jönköpings län 

2016  
3. Länsstyrelsens beslut 2018-06-25: Tillstånd till anordningar för valaffi-

schering inför val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige den 9 
september 2018 

4. Länsstyrelsens beslut 2018-06-29: Bygglov för nybyggnad av enbo-
stadshus på fastigheten Parkudden 4 

5. Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-25 § 106: Parlamentariska grup-
pens förslag till förändringar inför mandatperioden 2019-2022 

6. Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-25 § 107: Budgetuppföljning för 
Vaggeryds kommun per april 2018 

7. Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-25 § 109: Riktlinjer för ekonomi-
styrning och god ekonomisk hushållning 

8. Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-25 § 110: Strategisk plan och bud-
get 2019-2021 

9. Länsstyrelsens beslut 2018-07-05: Beslut att inte pröva miljö- och bygg-
nämndens beslut 2018-06-26 § 113 om strandskyddsdispens för nybygg-
nad av två enbostadshus inom fastigheten Eckersholm 4:7 

10. Länsstyrelsens meddelande: Skrivelse med anledning av klagomål avse-
ende bland annat lukt från fastbränslepanna 

11. Länsstyrelsens beslut 2018-06-11: Upphävande av miljö- och bygg-
nämndens beslut om strandskyddsdispens på fastigheten Skjutebo 1:35 

12. Länsstyrelsens beslut 2018-07-27: Byggsanktionsavgift för åtgärder på 
fastigheten Skruven 8 

13. Länsstyrelsens meddelande 2018-08-17: Åtgärder inom strandskyddat 
område för Linnesjön  

14. Länsstyrelsens beslut 2018-08-17: Riskklassning och årlig kontrollavgift 
för livsmedelsanläggning på fastigheten Sparven 11 
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Information om aktuella frågor 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden har tagit del av informationen. 
     
Sammanfattning av ärendet 
 Överklagan av Länsstyrelsens beslut 2018-07-27, gällande fastig-

heten Skruven 8 
 Fråga från ledamot gällande Gästgivaren 3 – bygglov för nybyggnad 

av flerbostadshus innehållande trygghetsboende, äldreboende, tillag-
ningskök och rehab anläggning. Förvaltningen informerar nämnden 
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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 
Klimatkonferens på Spira i Jönköping 2018-09-19. Miljö- och byggnämn-
den deltar. Varje deltagare anmäler sig själv. Res- och tidsersättning utgår 
till de som deltar. 
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Ansökan om tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av 
herrgården med provisoriskt kök inom fastigheten Hok 
1:161 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja tidsbegränsat bygglov t.o.m. 
2019-08-31 samt lämna startbesked för tillbyggnad av herrgård med provi-
soriskt kök inom fastigheten Hok 1:161. 
 
Sökande 
Hooks Herrgård Aktiebolag, NN, Hooks Herrgård, 560 13 Hok. 
 
Följande ska inlämnas för att erhålla slutbesked 
 uppfylld kontrollplan  
 
Startbesked och slutbesked enligt PBL 10 kap 3 och 4 §§ 
Tillbyggnaden får inte tas i bruk innan 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. 
 
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. 
 
Giltighetstid  
Beviljat bygglov upphör att gälla 2019-08-31.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Sökt åtgärd avser tillbyggnad av Hooks Herrgård med provisoriskt kök un-
der tiden som Herrgården förses med bland annat ett nytt kök (MBN 2017-
315B). 
 
Upplysning: 
Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning ska vara miljö- och 
byggnämnden tillhanda senast två veckor innan verksamheten påbörjas. 
 
 
 

Forts… 
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Förutsättningar för beslut 
Ansökan inkom:  2018-06-19 
Situationsplan i skala 1:1000 inkom: 2018-06-19 
Planillustration inkom:  2018-06-19 
Kontrollplan upprättad:  2018-08-30 
Byggherre:   Hooks Herrgård AB / NN 
 
Meddelas 
-  
 
Avgifter 
Bygglovavgift 
inkl underrättelse: 

  

10 323:-   
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Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage/förråd 
inom fastigheten Bogla 1:6 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att: 

 bevilja rivningslov samt lämna startbesked för rivning av befintligt 
garage inom fastigheten Bogla 1:6.   

 avslå ansökan om bygglov för nybyggnad av garage/förråd inom fas-
tigheten Bogla 1:6,. 

 
Sökande 
NN. 
 
Följande handlingar ska inlämnas till miljö- och byggnämnden 
som underlag för slutbesked: 

 daterad och undertecknad kontroll- och rivningsplan med eventuella 
intyg 

 
Giltighetstid 
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.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Sökt byggnation avser rivning av befintligt garage samt nybyggnad av ga-
rage/förråd.  
 
Sökt byggnation är placerad inom sammanhållen bebyggelse samt närmare 
fastighetsgräns än 4,5 meter till Bogla 1:2 och Bogla 1:5.  
 
Yttrande från berörda grannar Bogla 1:2, Bogla 1:5, angående närhet till 
gräns samt storleken på komplementbyggnaden inhämtas av miljö- och 
byggnämnden. 
 
Yttrande från berörda grannar, Bogla 1:2, Bogla 1:5, Bogla 1:8, Bogla 1:10 
samt Bogla 1:22 föreligger utan erinran.  
 
Yttrande från berörd granne Bogla 1:23 föreligger med synpunkter. 
Yttrande från Bogla 1:23 har kommunicerats med sökanden.  
 

                                                                                        Forts… 
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”Hur stor en bygglovsbefriad komplementbyggnad utanför detaljplan får 
vara framgår inte av vare sig lagen eller förarbetena. Komplementbyggna-
den ska dock ha karaktären av komplement till den befintliga bebyggelsen. 
Det innebär att tillskottet inte får vara så betydande att det kommer att domi-
nera över det tidigare byggnadsbeståndet på fastigheten”(prop. 1985/86 sid. 
276). 
                                                                                                             
Miljö- och byggnämnden beslutade 2018-04-24 att avslå ansökan om bygg-
lov för nybyggnad av garage, sökt byggnation ska ha karaktär av komple-
ment till den befintliga bebyggelsen.  
 
Bygginspektörerna har haft ett samrådsmöte med sökanden, där han påvisar 
att det är fler i området som har fått bygga ”komplementbyggnad större än 
huvudbyggnaden” och tycker att han ska bli rättvist behandlad, likabehand-
lingsprincipen. 
Enligt inkomna synpunkter från sökanden anser miljö- och byggförvalt-
ningen att bygglov bör beviljas.  
 
Miljö- och byggnämndens beredning 2018-08-07 var oeniga. 
  
Miljö- och byggnämnden beslutade 2018-08-28 att sökt byggnation inte har 
karaktären av komplement till den befintliga bebyggelsen. 
…………………………………………………………. 
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 vi-
dare till länsstyrelsen, om miljö- och byggnämnden inte själv ändrar beslutet 
på det sätt ni har begärt. 
 
Underteckna skrivelsen och uppge namn, organisations-/personnummer, 
postadress och telefonnummer. 
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Ansökan om bygglov och startbesked för nybyggnad 
av garage inom fastigheten Klevshult 1:142 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att: 

- med stöd av PBL 9 kap 31 b § och 31 d § medge liten avvikelse från 
gällande detaljplan, fastställd 1981-08-21 och 

- bevilja bygglov samt lämna startbesked för nybyggnad av garage 
inom fastigheten Klevshult 1:142. 

- bevilja rivningslov och startbesked för rivning av befintlig carport. 
 
Sökande 
NN 
 
Följande föreskrifter ska följas 
 beställning av utstakning ska inlämnas  

 
Följande ska inlämnas för att erhålla slutbesked 
 signerad kontroll- och rivningsplan 
 
Startbesked och slutbesked enligt PBL 10 kap 3 och 4 §§ 
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. 
 
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. 
 
Giltighetstid 
Beviljat bygglov och rivningslov upphör att gälla om åtgärden inte har påbör-
jats 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.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Sökt byggnation strider mot gällande detaljplan, fastställd 1981-08-21, ge-
nom att största tillåtna byggnadsyta för komplementbyggnad överskrids 
med 47,8m². Största tillåtna byggnadsyta för komplementbyggnad är 40m². 

Forts… 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-08-28 § 131 2018/212B  13 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Yttrande från berörda grannar, Klevshult 1:141, Klevshult 1:150, Klevshult 
1:151, Klevshult 1:152, Klevshult1:153, Klevshult 1:164 och Klevshult 
1:165, föreligger utan erinran. 
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 31 b § får bygglov ges för en åtgärd som 
avviker från en detaljplan om avvikelsen är liten eller åtgärden är av begrän-
sad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas och be-
byggas på ett ändamålsenligt sätt. 
 
En överbyggnation på 47,8m² kan inte anses vara en liten avvikelse eller av 
begränsad omfattning. 
 
Yttrande från sökanden inkom 2018-05-28. 
Sökanden framför att byggnadsnämnden tidigare har godkänt att komplement-
byggnader upptar större area än 40m². 
 
Vid granskning av fastigheter i närområdet framkom att byggnadsnämnden har 
medgett att komplementbyggnader upptar större area än 40m² tidigare. 
 
Enligt plan- och bygglagen 9 kap 31 d § ska en samlad bedömning göras om 
avvikelser tidigare har godtagits enligt 30 § första stycket 1 b, 31 b eller 31 c 
§. 
 
Miljö- och byggförvaltningen anser att bygglov ska beviljas då avvikelser tidi-
gare har godkänts inom detaljplaneområdet. 
 

Förutsättningar för beslut 
Ansökan inkom:   2018-05-21 
Situationsplan i skala 1:500 inkom:  2018-05-21 
Plan- och fasadritningar i skala 1:25 inkom:  2018-05-21 
Nybyggnadskarta i skala 1:500 inkom:  2018-08-20 
Kontrollplan upprättad:   2018-08-30 
Rivningsplan upprättad:   2018-08-30 
Byggherre är:   NN 
 
Meddelas 
Klevshult 1:141, Klevshult 1:150, Klevshult 1:151, Klevshult 1:152, Klevs-
hult1:153, Klevshult 1:164 och Klevshult 1:165. 
 
Avgifter 
Bygglovavgift 
inkl underrättelse: 

Nybyggnadskarta: Utstakning, 
4 punkter: 

 

4881:- 4004:- 2912:-  
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Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två en-
bostadshus inom fastigheten Sörgården 1:20 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att återremitterar ärendet till miljö- och 
byggförvaltningen för vidare handläggningen.  
 
Miljö- och byggförvaltningen får i uppdrag att ta fram villkor. 
 
Sökande 
NN och NN 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vaggeryds kommuns översiktsplan anger grönplan för Skillingaryd. 
 
Grönplan för Skillingaryd anger Grönelund, Grönelund är ett viktigt frilufts- 
och rekreationsområde med bland annat motionsslingor och skidspår. 
 
Enbostadshusen ansluts till det kommunala VA-nätet. 
 
Yttrande från berörda grannar, Nyponet 8, Nyponet 9, Gurkan 5, Gurkan 6 
och Gurkan 7 föreligger med synpunkter. 
 
Miljö- och byggförvaltningen anser att berörda grannars synpunkter har till-
mötesgått och att positivt förhandsbesked kan lämnas. 
 
Gällande lagstiftning: 
 
Plan- och bygglagen kap. 2 § 2: 
Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt 
denna lag ska syfta 
till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som om-
rådena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. 
Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en 
god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med 
mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1-8 §§ miljöbalken ska tilläm-
pas. 
 
Miljöbalken kap. 3 § 4: 
Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. 
 
 

Forts… 
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Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anlägg-
ningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen 
och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsstäl-
lande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Skogsmark som har betydelse 
för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan på-
tagligt försvåra ett rationellt skogsbruk. 
 
Vaggeryds kommuns översiktsplan, 2012: 
Levande landsbygd (s.54) 
Kommunen har en positiv syn till att ge lov för landsbygdsboende. För att 
bevara biologisk 
mångfald och jordbruksmark anser Vaggeryds kommun att nya bostäder all-
tid i första hand bör lokaliseras på skogsmark och inte åkermark. 
Detta för att inte inkräkta på befintliga jordbruksnäringar eller djurhållning. 
 
Miljö- och byggförvaltningen anser att positivt förhandsbesked kan lämnas, 
med motivering att de nya bostadshusen uppförs i nära anslutning till befint-
lig detaljplan. Tänkt avloppslösning ska redovisas. 
 
”Tomt 1” placeras inom fastigheten Sörgården 1:21. Vid samtal med NN 
finns en gammal sammanföring mellan fastigheterna och att den del av 
”tomt 1” som placeras på Sörgården 1:21 tillhör Sörgården 1:20. 
 
1959-10-06 genomfördes en sammanföring mellan flera fastigheter längs 
med Månsabovägen/valdhultsvägen. Vid granskning av handlingarna kon-
stateras att ”tomt 1” är en del av Sörgården 1:21. 
 
Yttrande från fastighetsägare till Sörgården 1:21 angående att ”tomt 1” pla-
ceras inom Sörgården 1:21 föreligger utan erinran. 
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Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industrilokaler 
inom fastigheten Björnen 1 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att: 

- med stöd av plan- och bygglagen kap. 9 § 31 b medge liten avvikelse 
från gällande detaljplan, fastställd 1981-08-27, och bevilja bygglov 
för tillbyggnad av industrilokaler inom fastigheten Björnen 1. 

 
Sökande 
Geji Fastigheter AB, NN, Fabriksgatan 39, 568 31 Skillingaryd. 
 
Följande ska inlämnas för att erhålla startbesked 
 k-ritningar (grund) 
 
Upplysningar avseende startbesked 
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän k-ritningar (grund) inlämnats 
och beslut om startbesked lämnats. 
 
Enligt PBL 11 kap ska byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftning inte följs. 
 
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.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Sökt tillbyggnad avviker mot gällande detaljplan, fastställd 1981-08-27, ge-
nom att tillbyggnaden placeras på ”u-område”, mark som ska vara tillgäng-
lig för underjordiska ledningar. 
 
Yttrande från berörda grannar, Bocken 2 och Geten 2, angående avvikelsen 
inhämtas av miljö- och byggnämnden. 
 
Fiberoptik finns placerat i marken där tillbyggnaden placeras. 
Yttrande från Vaggeryds Energi, gällande fiberoptik, inhämtas av miljö- och 
byggnämnden. 
 
Yttrande från Räddningstjänst inhämtas av miljö- och byggnämnden. 
 

Forts… 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-08-28 § 133 2018/236B  17 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Yttrande från Bocken 4 samt Björnen 4 har inkommit utan erinran. 
Yttrande från Vaggeryds Energi har inkommit med synpunkter. 
 
Andra eventuella ledningar som finns inom u-området ska utredas och resul-
tat ska inlämnas till miljö- och byggnämnden. 
 
Tillbyggnaden placeras inom fastigheten Björnen 1 och Björnen 2. Fastig-
hetsreglering bör utföras. 
 
Anmäld kontrollansvarig är NN. 
 
Delges 
Vaggeryds Energi (NN). 
 
Meddelas 
Bocken 2, Bocken 4, Björnen 4 och Geten 2 
 
Avgifter 
Bygglovavgift 
inkl underrättelse: 

   

59 189: - 
 

   

 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-08-28 § 134 2018/244B 18 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbo-
stadshus inom fastigheten Kvarnaberg 1:4 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att lämna positivt förhandsbesked för ny-
byggnad av enbostadshus inom fastigheten Kvarnaberg 1:4. 
 
Sökande 
NN 
 
Giltighetstid och villkor 
Förhandsbeskedet upphör att gälla om bygglov inte söks inom två år från 
dagen för beslut.  
 
Åtgärderna får inte påbörjas innan bygglov söks och beviljat bygglov och 
startbesked lämnats. 
 
Innan bygglov beviljas ska följande villkor vara uppfyllda: 

- Tillstånd för inrättande av avloppsanläggning ska vara utfärdat 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vaggeryds kommuns översiktsplan anger inga allmänna intressen. 
 
Yttrande från berörda grannar, Kvarnaberg 1:3, Kvarnaberg 1:5 och Kvarna-
berg 1:11 angående ansökan föreligger, utan erinran.  
 
Under förutsättning att skyddsavstånd till vattentäkter, vattendrag samt berg 
och grundvatten blir tillräckligt bedömer miljö- och byggförvaltningen att 
avloppet kan lösas med enskild anläggning. 
 
Gällande lagstiftning: 
 
Plan- och bygglagen kap. 2 § 2: 
Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt 
denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de 
ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, 
läge och behov.  
 
Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en 
god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med 
mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1-8 §§ miljöbalken ska tilläm-
pas.     Forts… 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-08-28 § 134 2018/244B 19 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Miljöbalken kap. 3 § 4: 
Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. 
 
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anlägg-
ningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen 
och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsstäl-
lande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Skogsmark som har betydelse 
för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan på-
tagligt försvåra ett rationellt skogsbruk. 
 
Vaggeryds kommuns översiktsplan, 2012: 
Levande landsbygd (s.54) 
Kommunen har en positiv syn till att ge lov för landsbygdsboende. För att 
bevara biologisk mångfald och jordbruksmark anser Vaggeryds kommun att 
nya bostäder alltid i första hand bör lokaliseras på skogsmark och inte åker-
mark. Detta för att inte inkräkta på befintliga jordbruksnäringar eller djur-
hållning. 
 
Meddelas  
Kvarnaberg 1:3, Kvarnaberg 1:5 och Kvarnaberg 1:11. 
 
Avgifter 
Förhandsbesked: 
3 862:- 

   
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-08-28 § 135 2018/208B  20 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av förskola inom 
fastigheten Södra Park 1:1 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov för nybyggnad av för-
skola inom fastigheten Södra Park 1:1. 
 
Sökande 
Vaggeryds kommun, Fastighetsenheten, Box 43, 568 21 Skillingaryd. 
 
Följande ska inlämnas för att erhålla startbesked 
 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 
 byggnaden ska ritas in och måttsättas på en nybyggnadskarta 
 förslag till utvändig färgsättning ska inges för godkännande 
 förslag till kontrollplan ska inges före tekniskt samråd, nämnden ska 

fastställa kontrollplanen i startbeskedet  
 beställning om utstakning ska inlämnas 
 brandskyddsdokumentation ska upprättas och inges senast till det tek-

niska samrådet  
 energiberäkning ska inges  

 
Upplysningar avseende startbesked 
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. 
 
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.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Sökt byggnation är planenlig. 

Forts… 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-08-28 § 135 2018/208B  21 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Av byggherren anmäld kontrollansvarig godtas NN för detta projekt. 
 
Meddelas:  
Spången 1, Spången 2, Backsippan 3, Backsippan 2, Backsippan 1, Fackelro-
sen 7, Fackelrosen 6, Fackelrosen 5, Stranden 7, Stranden 6, Södra Park 1:1 
 
Avgifter 
Bygglovavgift 
inkl underrättelse: 

Nybyggnadskarta: Utstakning, 
44 punkter: 

49 434: - 16 380: - 25 116: - 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-08-28 § 136 2018/313B  22 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av 
två padelbanor inom fastigheten Hok 2:161 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att medge strandskyddsdispens med stöd 
av miljöbalken 7 kap 18 b § för nybyggnad av två padelbanor inom fastig-
heteten Hok 2:109. 
 
Särskilt skäl för att medge dispens är: 

- 7 kap. 18c § MB, punkt 1 och 4, att området redan är tagits i anspråk 
på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften 
samt att marken behöver tas ianspråk för att utvidga en pågående 
verksamhet. 

- 7 kap. 18 d §, området ingår i Vaggeryds kommuns LIS-plan, laga 
kraft 2015-10-27, padelbanorna bidrar till landsbygdsutvecklingen 

 
Dispensområdet avgränsas till den yta som markerats på karta daterad 2018-
08-13. 
 
Sökande 
Hooks Herrgård Aktiebolag, NN, Hooks Herrgård, 560 13 Hok 
 
Sammanfattning av ärendet 
Yttrande gällande strandskyddet upprättas av bygginspektör. 
 
Giltighetstid 
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. 
 
Avgifter  
Strandskyddsdispens: 
 1 700:- 
 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-08-28 § 137 2018/266B  23 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Ansökan om förhandsbesked och strandskyddsdis-
pens för nybyggnad av fritidshus inom fastigheten 
Grimsjö 1:2 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att: 

- medge strandskyddsdispens med stöd av miljöbalken 7 kap 18 b § 
för nybyggnad av fritidshus inom fastigheten Grimsjö 1:2, vid Sand-
sjön 

- lämna positivt förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus inom fas-
tigheten Grimsjö 1:2 

 
Särskilt skäl för att medge dispens är enligt 7 kap. 18 d §: fritidshuset upp-
förs i anslutning till ett befintligt fritidshus som rivs. 
 
Tomtplatsen avgränsas, enligt miljöbalken 7 kap 18 f §, i fastighetsgräns, 
enligt kartbilaga daterad 2018-06-20. Det ska vara fri passage för allmän-
heten utanför tomtplatsavgränsningen.  
 
Sökande 
NN 
 
Giltighetstid  
Förhandsbeskedet upphör att gälla om bygglov inte söks inom två år från 
dagen för beslut.  
 
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. 
 
Upplysningar 
Länsstyrelsen har rätt att pröva beslutet om strandskyddsdispens inom 
3 veckor från det att beslutet kommit in till länsstyrelsen.        
 
Sammanfattning av ärendet 
Vaggeryds kommuns översiktsplan anger området som ett LIS-område 
(landsbygdsutveckling i strandnära läge). 
 
Sandsjön omnämns i Jönköpings läns naturvårdsprogram. 
”Hela sjö- och våtmarkssystemet har ett mycket artrikt fågelliv. Speciellt 
sjöarnas öar är viktiga häckningsplatser.” 
 

Forts… 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-08-28 § 137 2018/266B  24 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Yttrande från berörda grannar, Grimsjö 1:2 och Grimsjö 1:8, gällande ansö-
kan föreligger utan erinran. 
 
Meddelas  
Grimsjö 1:2 och Grimsjö 1:8. 
 
Avgifter 
Förhandsbesked: 
3 862 :- 

Strandskyddsdispens: 
1 700 :- 

 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-08-28 § 138 2018/ 241B 25 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av stall med ga-
rage inom fastigheten Hult 1:10 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov för nybyggnad av stall 
med garage inom fastigheten Hult 1:10. 
 
Sökande 
NN 
 
Följande ska inlämnas för att erhålla startbesked 
 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 ska inges för godkännande 
 förslag till kontrollplan ska inges före tekniskt samråd, nämnden ska 

fastställa kontrollplanen i startbeskedet  
 
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. 
 
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.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Det gamla stallet har brunnit ner, rivningsanmälan inkom 2017-10-23, start-

besked beslutades 2017-10-26 S § 2017-516. 

 
Sökt byggnation placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter. Yttrande 
från berörd granne, Hult 1:1, föreligger utan erinran.  
 
 
 

Forts… 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-08-28 § 138 2018/ 241B 26 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Av byggherren anmäld kontrollansvarig godtas NN för detta projekt. 
 
Meddelas 
Hult 1:1 
 
Avgifter 
Bygglovavgift 
inkl underrättelse: 
4 881: - 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-08-28 § 139 2018/ 179B 27 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Gällande klagomål på ovårdad tomt inom fastigheten 
Tiden 6 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att: 

- inte ingripa med ett föreläggande gällande betydande olägenhet samt 
risk då nuvarande skick av byggnader och tomt inte strider mot lag-
stiftningen. 

- avsluta ärendet utan åtgärd. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden har mottagit klagomål 2018-05-02 och fastighets-
ägarna informeras ännu en gång att en tomt ska hållas i vårdat skick och 
skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för 
omgivningen och för trafiken inte uppkommer, enligt 8 kap 15 § plan- och 
bygglagen. 
 
Svar inkom 2018-08-09 från fastighetsägarna med upplysning och förkla-
ring till deras pågående projekt. 
 
Vid besök, 2018-08-21, konstateras att tomten kan upplevas som ovårdad. 
Material inom tomten har plockats iordning och kommer att nyttjas för att 
bl.a. bygga ett däck vid dammen, uppföra en mindre mur. 
 
Från Boverket: 
”Vad gäller krav på skötsel av tomter för att begränsa risken för olyckor så 
har det vad Boverket känner till inte inneburit några större tillämpning-
sproblem för byggnadsnämnderna, när det gäller växtlighet. Skyldigheten 
att sköta tomten så att risk för olycksfall begränsas kan till exempel aktualis-
eras i de fall större träd riskerar att falla ner på egendom eller personer i 
omgivningen. 
 
Vad som utgör betydande olägenhet ska bedömas med urskiljning och uti-
från de förhållanden som råder på den aktuella platsen. Vegetation får inte 
tillåtas växa så högt att den i oacceptabel grad skuggar grannens tomt. Vid 
bedömningen av vad som i det enskilda fallet är att betrakta som en 
betydande olägenhet för omgivningen måste även beaktas områdets karaktär 
och förhållandena på orten. Toleransnivån kan alltså variera mellan olika 
platser. De olägenheter som är vanligast förekommande när det gäller 
växtlighet är skuggning, försämrad utsikt och nedskräpning.” 

Forts… 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-08-28 § 139 2018/ 179B 28 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Förvaltningen anser att nuvarande skick av byggnader och tomt inte strider 
mot lagstiftningen. Förvaltningen finner i nuläget inga skäl att ingripa. 
 
Tidigare utredning: 
Miljö- och byggnämnden har mottagit klagomål avseende fastigheten Tiden 
6, 2015-03-31. 
Klagande har framfört att tomten är ovårdad. 
 
Förvaltningen besökte fastigheten 2015-04-24, samt informerade 2015-05-
06 om att en tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för 
olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för 
trafiken inte uppkommer, enligt 8 kap 15 § plan- och bygglagen. 
 
Förvaltningen anser att nuvarande skick av tomten inte strider mot lagstift-
ningen och finner i nuläget inga skäl till att ingripa.  
Klagomålet behandlades på miljö- och byggnämndens beredning 2015-05-
05. Ärendet avslutades. 
 
Meddelas 
Tiden 5, Tiden 6, Tiden 7, Hoppet 1, Hoppet 2, Hoppet 3, Säven 3, Säven 4, 
Vassen 2. 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-08-28 § 140 2018/081M 29 
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Taxa år 2019 
 
Miljö- och byggnämndens beslut: 
Miljö- och byggnämndens förslag till kommunfullmäktige:  
− Miljö- och byggnämndens förslag till taxa, daterad 2018-08-28, över-

lämnas till kommunfullmäktige för antagande att gälla från och med 
2019-01-01, bilaga. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden har upprättat förslag till taxa för nämndens verk-
samhetsområden. 
 
Taxan utgår i princip från SKL:s senaste förslag, och innefattar nämndens 
alla uppdrag. 
En ny beräkning av faktisk timkostnad har gjorts och därefter har timavgif-
terna höjts. En jämförelse har gjorts mot GGVV kommunerna.  
Eftersom förvaltningen nu har resurser att bedriva årlig tillsyn på vissa typer 
av hälsoskyddsverksamheter kommer dessa att få en årlig avgift.  
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