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

Tillkommande ärenden: 
17. Häradsdomaren 11 – bygglov för nybyggnad av enbostadshus 
 
18. Båramo 1:12 – bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av 
skyltmonter med skärmtak vid vandringsled 
 
19. Pålen 1:1 – bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av regn-
skydd vid vandringsled 
 
20. Gästgivaren 9 och Pålen 1:1 – bygglov för nybyggnad av två st flerbo-
stadshus 
 
21. Parkudden 4 – överklagande av miljö- och byggnämndens beslut om 
bygglov för nybyggnad av enbostadshus (omedelbar justering) 
 
 

 
Strykning av ärenden: 
9. Lägret 1:9 – föreläggande om att åtgärda fordonstvätt 
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Meddelanden 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden har tagit del av informationen. 
     
Sammanfattning av ärendet 
1. Länsstyrelsens beslut 2018-04-03: Förhandsbesked för nybyggnad av 

enbostadshus och garage på fastigheten Norra Hult 1:9 
2. Kommunstyrelsens beslut 2018-04-04 § 093: Ny renhållningsordning 

för år 2018-2022 
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Information om aktuella frågor 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden har tagit del av informationen. 
     
Sammanfattning av ärendet 
1. Redovisning - medarbetarenkät   

 
2. Fråga från ledamot – sophantering på Blåsippan 2 
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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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Vindbruksplan för Vaggeryds kommun - gransknings-
yttrande 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden har tagit del av Vindbruksplanen och har följande 
synpunkter: 
 
Miljö- och byggnämnden konstaterar att 35 dBA vid fasad avviker från 
praxis. 
Skälen till detta avsteg från praxis måste motiveras mycket tydligt i 
ÖP/Vindbruksplan. Tydlig motivering krävs för att ge ÖP/Vindbruksplan 
tyngd vid kommande överklagningsärenden.  
 
Miljö- och byggnämnden konstaterar att vindbruksplanen anger ett respekt-
avstånd på minst 4 gånger den totala vindkraftshöjden till bostads- och övrig 
bebyggelse. Om ett respektavstånd om fyra totalhöjder bör gälla måste det 
tydligt framgå i vilka fall det är ett krav och motiveras tydligt. Texten bör 
även ändras så det står likadant, nu står det bör i ett stycke och ska i ett an-
nat. Kommunen är positiv till vindkraft i både gällande Översiktsplan och i 
Kommunens miljöprogram. 
 
En sammanställning av de ställningstaganden som Vaggeryds kommun gjort 
bör finnas i Vindbruksplanen. De ställningstaganden som utgörs av gene-
rella krav som normalt tas upp vid prövning, t.ex. i Miljöbalken, bör tas 
bort. De ställningstaganden som är öppna för bedömning bör preciseras så 
långt det går för att underlätta vid prövning.  
 
Det behöver klargöras vilken dignitet det stora opåverkade området mellan 
Nyholm och Bondstorp har.  
 
De potentiella vindbruksområdena i det stora ostörda området mellan Ny-
holm och Bondstorp bör antingen strykas, eller så måste texten utvecklas, så 
det mycket tydligt framgår i vilka fall vindkraft kan komma i fråga. Texten 
behöver även utvecklas gällande de av Länsstyrelsen utpekade, beträffande 
buller, ostörda områdena. Nuvarande skrivning kan leda till oklarheter och 
tolkningsproblem. 
 
Det kan behöva klargöras att Vindbruksplanen inte hindrar uppförande av 
nya bostäder inom utpekade potentiella vindbruksområden 
I Vindbruksplanen finns en karta gällande fågelliv som bland annat visar 
HSI-intervall för tjäder.                                                                        Forts… 
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En förklaring till vad intervallen står för är önskvärt att få med i texten. 
     
Sammanfattning av ärendet 
Vaggeryds kommun har tillsammans med Vatten- och samhällsteknik AB 
upprättat en vindbruksplan. Vindbruksplanen är ett tematiskt tillägg till 
kommunens översiktsplan. 
 
Syftet med planen är att identifiera potentiella lokaliseringsalternativ för 
vindkraftverk i kommunen. Vid utpekandet av potentiella områden för vind-
kraft har bland annat vindförhållanden, områdens landskapsmässiga värden 
liksom förekomst av motstående markanvändningsintressen vägts in. Vind-
bruksplanen är inte juridiskt bindande och varje enskilt vindkraftsärende 
kommer att prövas enligt gällande lagstiftning i bland annat miljöbalken och 
plan- och bygglagen. I varje enskilt vindkraftsärende kommer Vaggeryds 
kommun använda vindbruksplanens känslighetsanalys som utgångspunkt 
för sin tillstyrkan eller avstyrkan. 
 
Arbetet har i föreliggande utställningshandling resulterat i sammanlagt 35 
potentiella vindbruksområden. Att etablera vindkraftverk inom resterande 
områden bedömer Vaggeryds kommun inte som önskvärt. 
 
Planen har varit på samråd och har reviderats enligt samrådsredogörelsen. 
Vaggeryd kommuns kommunstyrelse beslutade vid antagandet av samråds-
redogörelsen att inte att följa Länsstyrelsens rekommendationer om att rå-
dande praxis i domstol om 40 dB(A) ska följas. Kommunens ställningsta-
gande är att 35 dB(A) ej ska överskridas vid bostäders fasad utomhus för att 
vindkraftverk ska tillåtas i Vaggeryds kommun.  
 
Vid identifiering av områdesavgränsningarna för de potentiella vindbruks-
områdena har respektavstånd implementerats. Bortsett från respektavstån-
den är kommunens ställningstagande att ett respektavstånd på minst 4 
gånger den totala vindkraftverkshöjden till bostads- som övrig bebyggelse 
bör/ska uppfyllas.  
 
Vindbruksplanen ställs ut i enlighet med Plan- och Bygglagen.  
 
Vindbruksplanen är ute för utställning under tiden 19 mars – 14 maj 2018. 
 
Motivering 
Vaggeryds kommun ställer sig allmänt positiv till alternativa energikällor 
såsom vindkraften, vilket framgår bl.a. av följande ställningstagande i kom-
munens gällande översiktsplan 2012: 

Forts… 
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”Vaggeryds kommun anser att utbyggnaden av vindkraft är högst angeläget 
och något positivt, förutsatt att lokaliseringen av dessa är lämpliga. 
      
Om man bygger vindkraft i kommunen måste man även ta hänsyn till vilken 
ny riskbild detta innebär.” 
 
I kommunens miljöprogram, antagen av KF 2014-09-29 § 84, framgår tyd-
liga målsättningar om att kommunen ska verka för att bidra till Jönköping 
läns regionala miljömål om att bli ett plusenergilän år 2050. Framtagandet 
av föreliggande vindbruksplan är ett första steg i att verka för av kommunen 
tidigare fastställda mål.  
 
Det är praxis att 40 dBA föreskrivs som begränsningsvärde för vindkrafts-
verksamhet. Innehållandet av detta värde har bedömts godtagbart för att för-
hindra att olägenhet för människors hälsa och miljön uppkommer till följd 
av vindkraftsverksamhet bland annat av Mark- och miljööverdomstolen, 
dom M 8512-11, 2012-04-27.  
 
Naturvårdsverket har tagit fram vägledningar för tillsyn och prövning med 
riktvärden för buller. Riktvärde dagtid för buller från industrier är 50 dBA, 
kvällstid 45 dBA och nattetid 40 dBA utomhus vid fasad och uteplatser vid 
bland annat bostäder.  
 
Länsstyrelsens erfarenhet från vindkraftsprojekt är att kurvan för 35 dBA 
hamnar på ett avstånd om ca 1000-1500 m från vindkraftverk, att jämföra 
med omkring 700 m vid 40 dBA.  
 
Miljö- och byggnämnden anser att det är olämpligt att ange ett bullervärde 
på 35 dBA som inte får överskridas. Ett gränsvärde på 35 dBA, och som av-
viker från praxis (40 dBA), gör att det blir svåra beslut att fatta och det är 
risk för överklaganden med långa processer.  
 
En generell gräns på 35 dBA kan få effekten att områden som är lämpliga 
för vindbruk inte kan användas för detta ändamål.  
 
Om begränsningsvärdet 35 dBA fastställs måste det motiveras mycket tyd-
ligt för att det ska vara ett vägande skäl vid överprövning.  
 
I Vindbruksplanen anges att ett respektavstånd på minst 4 gånger den totala 
vindkraftverkshöjden till bostads- som övrig bebyggelse bör uppfyllas. Om 
denna skrivning ska vara kvar måste det motiveras väl för att det ska vara ett 
vägande skäl vid överprövning. Det behöver även förtydligas i vilka fall det 
ska gälla och i vilka fall avsteg kan göras.                                           Forts… 
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Vad som menas med övrig bebyggelse bör även klargöras. Ett respekt-
avstånd om fyra gånger totala verkshöjden kommer ge effekten att områden 
som är lämpliga för vindbruk inte kan användas för detta ändamål. 
 
Kravet på 35 dBA och respektavstånd om fyra totalhöjder uppfattas säkert 
positivt av närboende till potentiella vindbruksområden. Då det avviker från 
praxis är det öppet hur överprövande instanser ser på kravet respektive an-
visningen. Oavsett vad överprövningsinstanserna kommer fram till antas åt-
minstone de första ärendena att överklagas så långt det går. Om det visar sig 
att kravet på 35 dBA inte håller rättsligt så kan besvikelsen bli stor hos de 
berörda vilket kommer ge tillsynsmyndigheten merarbete. För att Vind-
bruksplan/ÖP ska ha någon vikt vid överprövning måste ställningstagandena 
vara mycket tydligt skrivna och väl motiverade.  
 
I kommunens översiktsplan har det pekats ut ett stort opåverkat område mel-
lan Nyholm och Bondstorp. Området är ett skogsområde som är glesbefol-
kat, och där det finns få ljudalstrande verksamheter. Området sammanfaller 
till stor del med ett ungefärligt ”högriskområde” för fåglar. Vaggeryds kom-
mun anser att tysta opåverkade områden med lägre exploateringsgrad har 
högt bevarandevärde. Områdets värden ligger i att det är vildmarkslikt och 
glest befolkat. Därför anser Vaggeryds kommun att bevarandet av områdets 
karaktär är svårt att förena med exploatering av vindkraft. Vaggeryds kom-
mun anser därför att all nyexploatering inom eller i anslutning till utpekat 
stort opåverkat områden ska prövas restriktivt. Vindkraftverk får endast 
komma till stånd om exploatören kan redogöra för att bevarandevärden i det 
opåverkade området inte kommer till skada och att områdets vildmarkska-
raktär kan bevaras. Denna skrivning kan leda till oklarheter och tolknings-
problem.  
 
En sammanställning av de ställningstaganden som Vaggeryds kommun gjort 
bör finnas i Vindbruksplanen. De ställningstaganden som utgörs av gene-
rella krav som normalt tas upp vid prövning bör tas bort. Ett exempel på 
ställningstagande som kan tas bort gäller kalkning som ”ska ha utretts på ett 
tillfredsställande sätt”. De ställningstaganden som är öppna för bedömning 
bör preciseras så långt det går för att underlätta prövningen. Ett exempel på 
en besvärlig bedömningssituation ger ställningstagandet gällande jordbruks-
intresset som lyder:     
  
Kommunens ställningstagande är att det i varje enskilt vindkraftsärende ska 
ske en noga övervägning ifall det är möjligt att förena jordbruksintresset 
med uppförandet av planerat vindkraftverk 
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Del av Stödstorp 2:1 m.fl. utökning av Västra Strand – 
granskningsyttrande 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden har tagit del av granskningsförslaget.  
 
Miljö- och byggnämnden konstaterar att norra delen av planområdet kom-
mer nära de befintliga fastigheterna för lantligt boende, ”hästgårdarna”. 
Detta bör uppmärksammas vid försäljning av fastigheterna. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen tog beslut om att upprätta detaljplan för del av Stödstorp 
2:1 och skicka ut denna för samråd 2016-09-28. Kommunstyrelsen god-
kände 2017-12-06 samrådsredogörelsen samt beslutade om att skicka ut de-
taljplanen för granskning. Detaljplanen är ute för granskning under tiden 
2018-04-09 t.o.m. 2018-05-02. 
 
Sammanfattning av planbeskrivningen  
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar och möjliggöra för små-
husbebyggelse, i form av ca 50 nya bostäder i villaform och grupphus, på 
fastigheten Stödstorp 2:1 och Vårdagen 4 m.fl. Föreslagen bebyggelse före-
slås ha byggnadshöjd på 7,0 meter. Området är till största del planlagt och 
utpekat för park/plantering samt bostäder och natur. Den del av planområdet 
som inte är planlagd utgörs idag av skogsmark, tallmo. Detaljplanen upprät-
tas med utökat förfarande då området bedöms vara av intresse för allmän-
heten, även om området pekas ut som ett utbyggnadsområde för bostäder i 
kommunens översiktsplan och därmed har stöd i denna. 
 
Planförslaget bedöms vara förenligt med miljöbalkens grundläggande hus-
hållningsbestämmelser. Området bedöms vara lämpligt för bostadsändamål. 
Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medför någon betydande miljö-
påverkan. Planförslaget bedöms inte ha en negativ påverkan på gällande 
miljökvalitetsnormer (vatten, luft och buller).  
 
Planområdet ingår inte i något riksintresseområde förutom försvarsmaktens 
riksintresse för totalförsvaret som innebär att området ska vara fritt från 
höga objekt. Inga registrerade naturvärden finns inom planområdet.  
Det har genomförts en arkeologisk undersökning av området och doku-
mentation av lämningarna är genomförd. Resultatet visade på fornlämningar 
bestående av liggmilor, resmila och kolbottnar.  
 

Forts… 
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Lämningarna är undersökta och borttagna.  
Norr om planområdet finns fastigheter för ett lantligt boende, ”hästgår-
darna”. Uppskattat avstånd mellan ”hästgårdarna” och de nya fastigheterna 
är ca 110 meter, vilket enligt planbeskrivningen bedöms vara ett rimligt av-
stånd utifrån eventuell påverkan av allergena ämnen. 
 
Höjdskillnader inom planområdet är i vissa partier stora. Genomförandet av 
detaljplanen kräver därför att marken fylls upp till en jämn nivå, så att ny 
bebyggelse med tillhörande ytor kan utformas med god tillgänglighet. 
 
Inom planområdet finns markförlagda ledningar, dessa ligger främst i be-
fintliga gator och gång- och cykelbanor samt inom naturområdet norr om 
Slåttergatan. Samtliga ledningar som berörs av detaljplanen ligger inom all-
män platsmark. Ledningarna behöver därför inte markeras med u-område 
(marken får ej bebyggas). Fjärrvärme är inte framdraget i området utan upp-
värmning sker på andra vis.  
 
Jordarterna i Vaggeryds tätort har hög genomsläpplighet när det gäller infilt-
ration. Det bedöms därför inte att det finns någon risk för översvämning vid 
normala flöden inom planområdet. Dagvatten tas omhand i ledningar (di-
mensionerade för 10-års flöde) samt infiltreras i marken. 
 
Bilagor:  
Plankarta 
Planbeskrivning 
Behovsbedömning 
Samrådsredogörelse 
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Ljungdala 10 m.fl. – samråd för ändring av detaljplan 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden har tagit del av planhandlingarna och har inga 
synpunkter. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-01-24 § 009 att ge i upp-
drag att ändra detaljplanen för Ljungdala 10 samt att skicka ut planen för 
samråd. Detaljplanen upprättas via utökat förfarande. Detaljplanen är ute för 
samråd till och med 2018-05-18.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse på Ljung-
dala 10 samt att legalisera bostadsbebyggelsen på Ljungdala 14 som i dags-
läget strider mot detaljplan, då befintlig detaljplan tillåter samlingslokal. 
 
Planförslaget bedöms vara förenligt med miljöbalkens grundläggande hus-
hållningsbestämmelser (MB 3 och 4 kap). Området bedöms vara lämpligt 
för bostäder. 
 
Planområdet ligger i södra Vaggeryds samhälle mitt i ett bostadskvarter. 
Området avgränsas i väster och i söder av gator medan norra och östra delen 
gränsar mot tomter med villor. Planområdets area är 3625 m2 varav 2510 m2 
är kommunens mark och den del som är aktuell för ny bostadsbebyggelse. 
Resterande del av detaljplanen utgörs av den fastighet som redan är be-
byggd. 
 
Planområdet är till störst del gräsbevuxet och består av både buskar och 
träd, marken består av sand. Området är platt med en liten höjning på mit-
ten. Tidigare fanns ett bostadshus på Ljungdala 10 men det förföll och revs i 
början av 2000-talet. I området finns inga kända riksintressen eller fornläm-
ningar. 
 
Området kommer att anslutas till kommunala vatten- och avloppsledningar. 
En huvudledning för vatten och spillvatten korsar planområdet från norr till 
söder ungefär på mitten av Ljungdala 14, denna ska bevaras och inte över-
byggas. Anslutning till el- och fiber är möjligt. 
 
 
 

Forts… 
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Fastigheterna Ljugdala 10 och 14 är inte klassat som potentiellt förorenade 
områden. Ca 150 meter nordväst om planområdet ligger Källemo industri-
område. 
 
Tidigare fanns där en verkstadsindustri som använde halogenerade lösnings-
medel (tri) i verksamheten. Det är därför inte lämpligt att borra efter berg-
värme på området förrän eventuella föroreningar är utredda. 
 
Bilagor:  
Plankarta,  
Planbeskrivning,  
Undersökning 
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Ansökan om förhandsbesked och strandskyddsdis-
pens för nybyggnad av fritidshus inom fastigheten 
Krängshult 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 Krängshult 1:2, vid 
sjön Fängen 

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

 
Särskilt skäl för att medge dispens är enligt 7 kap. 18 d § MB: Fritidshuset 
uppförs i anslutning till ett befintligt bostadshus.  

 
Tomtplatsen avgränsas, enligt miljöbalken 7 kap 18 f §, enligt kartbilaga da-
terad 2018-04-04. Det ska vara fri passage och tillgängligt för allmänheten 
utanför tomtplatsavgränsningen.  
 
Sökande 
NN. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sökt byggnation är belägen utanför detaljplanelagt område samt utanför sam-
manhållen bebyggelse. Vaggeryds kommuns översiktsplan anger LIS-
område. I naturvårdsprogrammet omnämns sjön Fängen. 
 
Yttrande från berörd granne, Krängshult 1:3, angående ansökan föreligger 
utan erinran. 
 
Yttrande från berörd granne, Krängshult 1:16, angående ansökan föreligger 
med erinran. 
Grannen vill inte att fritidshuset ska skymma utsikten. 
 
Yttrande kommunicerades med sökanden 2017-02-10. 
 
Miljö- och byggförvaltningen gör bedömningen att fritidshuset kan placeras 
inom tänkt fastighet utan att skymma utsikten för grannen, Krängshult 1:16. 
 
Strandskyddsdispens krävs då byggnaden placerats närmre strandskyddslin-
jen än 100 meter. 

Forts… 
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I prop. 2008/09:119  s.108 står att vid prövning av strandskyddsdispens för 
enstaka en- och tvåbostadshus (fritidshus inryms i denna definitionen) inom 
LIS-område ska man vid prövningen beakta om huset uppförs i anslutning 
till befintligt bostadshus. 
Endast i undantagsfall, huvudsakligen i gles bebyggda delar av landet, kan 
ett hus anses ligga i anslutning till ett befintligt bostadshus om avståndet är 
200 meter. I större delen av södra Sverige bör avståndet i allmänhet vara 
klart mindre än så för att bestämmelsen ska vara tillämplig. 
 
Fritidshuset placeras ca 50-60 meter från befintligt bostadshus. Miljö- och 
byggförvaltningen bedömer att bestämmelserna i 7 kap. 18 d MB är tillämp-
lig. 
 
Granskningsyttrande kommunicerades 2017-01-11. 
Begärda kompletteringar inkom 2018-04-04. 
 
Ett förslag på hur vatten och avloppet skall lösas, har inkommit. 
 
Beredningen föreslår nämnden att lämna positivt förhandsbesked samt medge 
strandskyddsdispens. 
 
Meddelas  
Krängshult 1:3. 
 
Delges 
Krängshult 1:16. 
 
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 
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.        
 
Avgifter 
Förhandsbesked: Strandskyddsdispens: 
3 862:- 7 280:-   
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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 avslå ansökan om bygglov för ny-
byggnad av garage/förråd inom fastigheten Bogla 1:6, sökt byggnation har 
inte karaktären av komplement till den befintliga bebyggelsen. 
 
Sökande 
NN. 
 
Sammanfattning av ärendet 
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, Bogla 1:8 och Bogla 
1:22 föreligger, utan erinran. 
 
Yttrande från berörd granne, Bogla 1:23 föreligger, med erinran. 
Yttrandet från Bogla 1:23 har kommunicerats med sökanden. 
 
Yttrande från berörda granne Bogla 1:10 har inte inkommit till dagens 
datum 2018-04-24. 
 
”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 byggförvaltningen förslag till nämnden är att ge avslag för  
bygglovet.  
 
Miljö- och byggnämndens berednings förslag till nämnden är att byggnaden 
ska ha karaktären av komplement till det befintliga enbostadshuset. 
 
Meddelas 
Bogla 1:2, Bogla 1:5, Bogla 1:8, Bogla 1:10, Bogla 1:22 och Bogla 1:23. 
 
 

Forts… 
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Avgifter 
2 475:- 
………………………………………………………. 
Besvärshänvisning 
Detta beslut kan överklagas till 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 byggnämnden 
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 förhandsbesked för nybyggnad av tre en-
bostadshus inom fastigheten Nåthult 1:7 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden återremitterar ärendet till miljö- och byggförvalt-
ningen för vidare handläggning.  
 
Sökande 
NN. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vaggeryds kommuns översiktsplan anger inga allmänna intressen. 
 
I Vaggeryds kommuns översiktsplan s.54 står följande: 
”För att bevara biologisk mångfald och jordbruksmark anser Vaggeryds kom-
mun att nya bostäder alltid i första hand bör lokaliseras på skogsmark och inte 
åkermark. 
 
Placering av tomterna är idag skogsmark och bedöms som lämpliga för nya 
bostäder. 
 
Vattentäkt och enskild avloppsanläggning bör kunna lösas inom egen fastig-
het. 
 
I ansökan meddelas att gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp ska 
anläggas. 
 
Yttrande från berörd granne Nåthult 1:16 har inkommit, utan erinran. 
 
Yttrande från berörda grannar, Nåthult 1:10 och Linneryd 1:18 har inte in-
kommit till dagens datum 2018-04-24. 
 
Miljö- och byggförvaltningen förslår att lämna positiv förhandsbesked.  
 
Miljö- och byggnämndens beredning förslår nämnden att lämna positivt för-
handsbesked om berörda grannar medger det. 
 
Miljö- och byggnämnden anser att påbörjade och ej avslutade ärenden inom 
fastigheten Nåthult 1:7 ska avslutas innan positivt förhandsbesked kan beslu-
tas. 
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Ansökan om tidsbegränsat bygglov för två lagertält 
inom fastigheten Båramo 1:13 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja tidsbegränsat bygglov t.o.m. 
2020-04-24 för 2 lagertält inom fastigheten Båramo 1:13. 
 
Sökande 
Zenergy Fastighets AB, Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Gällande tidsbegränsat bygglov för två lagertält.  
 
Sökt åtgärd strider mot gällande detaljplan, fastställd 1994-06-21, genom att 
lagertält placeras på n3 område, där ”parkering och upplag inte får för-
komma”.  
 
Sökt åtgärd placeras även på u område, där ”marken skall vara tillgänglig 
för allmänna underjordiska ledningar”, placeras på P1 område, där ”byggna-
den inte får uppföras närmare tomtgräns än 10 meter” samt placeras på 
prickmark (mark som inte får bebyggas). 
 
Yttrande från berörda grannar, Båramo 1:10 och Båramo 1:14 föreligger, utan 
erinran. 
 
Yttrande från Tekniska kontoret, har inte inkommit till dagens datum 2018-
04-24. 
 
Miljö- och byggnämndens beredning förslår ändrad placering av lagertält.  
 
Upplysning: 
Lagertälten får inte förankras i marken, då lagertälten placeras inom u-område 
och transformatorstationen ska vara tillgänglig.  
 

Förutsättningar för beslut 
Ansökan inkom:   2018-03-21 
Situationsplan inkom:   2018-03-21 
Situationsplan upprättad:   2018-04-12 
Fasadritningar inkom:    2018-03-21 
Kontrollplan upprättad:   2018-04-22 
Byggherre är:   Zenergy AB 

Forts… 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-04-24 § 82 2018/112B  22 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Följande föreskrifter ska följas innan startbesked:  
 Godkännande av tekniska kontoret  

  
Giltighetstid 
Bygglovet upphör att gälla 2020-04-24.  
 
Meddelas 
Båramo 1:7, Båramo 1:10 och Båramo 1:14. 
 
Upplysningar avseende startbesked 
Lagertälten får inte påbörjas förrän beslut om startbesked lämnats. 
 
Enligt PBL 11 kap ska byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftning inte följs. 
 
Avgifter 
Bygglovavgift 
inkl underrättelse: 

8 302: - 
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Ansökan om bygglov för nybyggnad av skärmtak inom 
fastigheten Vilan 8 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov samt lämna startbe-
sked för nybyggnad av skärmtak inom fastigheten Vilan 8. 
 
Sökande 
Vaggeryds kommun, Tekniska kontoret, Box 43, 568 21 Skillingaryd, NN. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sökt byggnation avser skärmtak som ska användas som mötesplats, inform-
ationsplats samt fungera som regn- och solskydd. 
 
Enligt gällande detaljplan, fastställd 1998-10-28, placeras byggnationen på 
”Torg”. 
 
Platsen ska vara för allmänheten. 
 
Enligt boverkets allmänna råd om planbestämmelse för detaljplan. 
 
”Inom användningen torg är det möjligt att medge att mindre byggnader 
uppförs när dessa är förenliga med användningen. Det kan till exempel 
handla om busskurer, kiosk, toaletter och liknande. Vill kommunen kunna 
medge mer omfattande byggnader måste detta regleras med egenskapsbe-
stämmelser för utformning av allmän plats. Även funktioner som normalt 
inte förekommer på ett torg bör särskilt regleras med egenskapsbestämmel-
ser. Det kan till exempel handla om en permanent scen eller lekplats.” 
 
Enligt boken om detaljplan och områdesbestämmelser 2002 års revidering 
” TORG inrymmer kiosker och serveringar, torghandel, kollektivtrafik 
med hållplatsskydd samt parkeringsplatser. Om någon av dessa funktioner 
skall ha en dominerande omfattning eller om torgets utformning så motive-
rar kan användningen preciseras”. 
 
Miljö- och byggförvaltningen bedömer att åtgärden är planenlig.  
 
Miljö- och byggnämndens beredning förslår nämnden besluta att bevilja 
bygglov samt lämna startbesked. 

 

Forts… 
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Förutsättningar för beslut 
Ansökan inkom:   2018-03-05 
Situationsplan i skala 1:400 inkom:   2018-03-05 
Plan- och fasadritningar i skala 1:100 inkom:  2018-03-05 
Kontrollplan upprättad:   2018-04-22  
Byggherre är: Vaggeryds kommun, 

Tekniska kontoret, 
NN 

 
Följande handlingar ska inlämnas till miljö- och byggnämnden 
som underlag för slutbesked 
 uppfylld kontrollplan 
 reviderad situationsplan 
 reviderade plan- och fasadritningar   
 
Meddelas 
Vilan 7, Pettersborg 6, Kärnan 2 och Kronan 1. 
 
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.  
 
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. 
 
Skärmtaket 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: 

  

3 862: -   
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Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbo-
stadshus inom fastigheten Fåglabäck 2:2 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att lämna positivt förhandsbesked för ny-
byggnad av enbostadshus inom fastigheten Fåglabäck 2:2. 
 
Sökande 
NN och NN. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Översiktsplanen för Vaggeryds kommun anger riksintresse naturvård. 
Ängs- och hagmarksinventeringen anger björkhage. 
 
Vårdträd (EK) bör bevaras.  
 
I naturvårdsprogrammet omnämns Fåglabäck, botanik och friluftsområde. 
Inom fastigheten Fåglabäck 2:2 finns ett fornminne registrerat, fyndplats för 
stenyxa. 
 
Yttrande från berörda grannar, Fåglabäck 2:1, Fåglabäck 2:15 och Fåglabäck 
2:20, föreligger utan erinran. 
 
Miljö- och byggnämndens beredning förslår nämnden att lämna positivt för-
handsbesked om berörda grannar medger det. 
 
Peter Sjöberg (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen. 
 
Meddelas  
Fåglabäck 2:1, Fåglabäck 2:15 och Fåglabäck 2:20. 
 
Giltighetstid  
Förhandsbeskedet upphör att gälla om bygglov inte söks inom två år från 
dagen för beslut.  
 
Avgifter 
Förhandsbesked: 
 3 803: - 
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Budget  2019  
 
Miljö- och byggnämndens beslut: 
Miljö- och byggnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen informerade om det kommande arbetet med budget 2019. 
 
Förvaltningen kommer inte att begära utökning av ram. 
  
Förvaltningen kommer att be om mer tid för framtagande av taxa till 2019. 
Önskemålet är att få anta taxan till hösten ikraftträdande av taxan blir 1 
januari 2019. 
 
Förvaltningen kommer att jobba med digitalisering och effektivisering av 
våra handläggningsprocesser. 
 
I budget 2019 finns ett effektivitetskrav. För att nå kommunfullmäktiges 
finansiella mål för 2019 krävs en effektivisering om 1%,  generellt för alla 
nämnder. 
 
Miljö- och byggnämndens krav på effektivitet är -57 000 kr.  
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Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus 
inom fastigheten Häradsdomaren 11 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov för nybyggnad av en-
bostadshus inom fastigheten Häradsdomaren 11. 
 
Sökande 
NN och NN. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sökt byggnation avser nybyggnad av enbostadshus. 
 
Sökt byggnation placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter. 
 
Yttrande från berörd granne, Fåglabäck 2:1, föreligger utan erinran. 
 
Av byggherren anmäld kontrollansvarig godtas NN för detta projekt. 
 
Nedanstående föreskrifter ska följas 

 tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan utfärdas, byggher-
ren kontaktar bygginspektör för bokning, byggherren och kontrollan-
svariga 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 
 ansökan om utstakning ska göras på bifogad blankett 

 
Giltighetstid 
Beviljat bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år 
och avslutats inom fem år från den dagen beslutet vann laga kraft. Bygglo- 
vet vinner laga kraft fyra veckor efter att beslutet kungjorts i Post- och Inri- 
kes Tidningar.  
 
Meddelas 
Fåglabäck 2:1, Häradsdomaren 5, Häradsdomaren 6 och Häradsdomaren 11. 
 
 
 

Forts… 
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Upplysningar avseende startbesked 
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits och beslut 
om startbesked lämnats. 
Startbesked lämnas inte utan att färdigställandeskydd redovisats för miljö- 
och byggnämnden. 
 
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: 

Nybyggnadskarta: Utstakning, 
4 punkter: 

15 363: - 5 460: - 6 552: - 
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Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för ny-
byggnad av skyltmonter med skärmtak vid vandrings-
led inom fastigheten Båramo 1:12 
  
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att: 

- medge strandskyddsdispens med stöd av miljöbalken 7 kap 18 b § 
för nybyggnad av skyltmonter med skärmtak vid vandringsled inom 
fastigheten Båramo 1:12, vid Fågelforsdammen 

- bevilja bygglov samt lämna startbesked för nybyggnad av skyltmon-
ter med skärmtak inom fastigheten Båramo 1:12 

 
Särskilt skäl för att medge dispens är enligt 7 kap. 18c § MB, punkt 5: områ-
det behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 
inte kan tillgodoses utanför området. 
 
Tomtplatsen avgränsas, enligt miljöbalken 7 kap 18 f § till den ytan som 
skyltmonter med skärmtak upptar.  
 
Sökande 
Vaggeryds kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, NN, Box 43, 568 21 
Skillingaryd. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vaggeryds kommuns översiktsplan anger området som bullerstört samt 
samrådsområde skjutfält. 
 
Yttrande från fortifikationsverket föreligger utan erinran. 
 
Skyltmonter med skärmtak placeras inom fornminnesområde. 
 
Yttrande från Länsstyrelsen, kulturmiljöenheten, föreligger utan erinran. 
 
Skyltmonter placeras inom strandskyddat område, ansökan om strand-
skyddsdispens inkom 2018-03-02 
 
Yttrande beträffande strandskydd är upprättat av bygginspektör 2018-04-19. 
 
Vandringsleden (Höglandsleden/Munkaleden) ingår i projektet lokal natur-
vårdssatsning och får anses utgöra att allmänt angeläget intresse. 
 

Forts… 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-04-24 § 87 2018/043B  30 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Upplysning: 
Tillstånd från Länsstyrelsen kan krävas för att sätta upp skylt, se lag 
(1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.  
 

Förutsättningar för beslut 
Ansökan inkom:  2018-02-02 
Översiktskarta inkom:  2018-02-02 
Situationsplan i skala 1:500 inkom: 2018-03-02 
Plan- och fasadritningar inkom: 2018-02-02 
Kontrollplan upprättad:  2018-04-20 
Yttrande beträffande strandskydds- 
dispens upprättat:  2018-04-19 
Byggherre:   Vaggeryds kommun, Kultur- och 
    fritidsförvaltningen, NN 
 
Följande handlingar ska inlämnas till miljö- och byggnämnden 
som underlag för slutbesked 
 uppfylld kontrollplan  
 
Giltighetstid  
Beviljat bygglov och meddelad dispens upphör att gälla om åtgärden inte 
har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dagen beslutet 
vann laga kraft.  
 
Upplysningar 
Länsstyrelsen har rätt att pröva beslutet om strandskyddsdispens inom 3 
veckor från det att beslutet kommit in till Länsstyrelsen. 
 
Meddelas 
Båramo 1:12. 
 
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. 
 
 

Forts… 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-04-24 § 87 2018/043B  31 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Enligt PBL 11 kap ska byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftning inte följs. 
 
Avgifter 
Bygglovavgift 
inkl underrättelse: 

Strandskyddsdis-
pens: 

 

2 551:- 3 640:-  
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-04-24 § 88 2018/043B  32 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för ny-
byggnad av regnskydd vid vandringsled inom fastig-
heten Pålen 1:1 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att: 

- medge strandskyddsdispens med stöd av miljöbalken 7 kap 18 b § 
för nybyggnad av regnskydd vid vandringsled inom fastigheten På-
len 1:1, vid Fågelforsdammen 

- bevilja bygglov samt lämna startbesked för nybyggnad av regnskydd 
inom fastigheten Pålen 1:1 

 
Särskilt skäl för att medge dispens är enligt 7 kap. 18c § MB, punkt 5: områ-
det behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 
inte kan tillgodoses utanför området. 
Tomtplatsen avgränsas, enligt miljöbalken 7 kap 18 f § till den ytan som 
regnskyddet upptar.  
 
Sökande 
Vaggeryds kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, NN, Box 43, 568 21 
Skillingaryd. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vaggeryds kommuns översiktsplan anger området som samrådsområde 
skjutfält. 
 
Yttrande från fortifikationsverket föreligger utan erinran. 
 
Regnskyddet placeras inom strandskyddat område, ansökan om strand-
skydd inkom 2018-02-22. 
 
Miljö- och byggförvaltningen anser att bygglov och strandskyddsdispens 
kan medges om berörda remissinstanser medger detta. 
 
Yttrande beträffande strandskydd är upprättat av bygginspektör 2018-04-19. 
 
Vandringsleden (Höglandsleden/Munkaleden) ingår i projektet lokal natur-
vårdssatsning och får anses utgöra att allmänt angeläget intresse. 
 
 

Forts… 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-04-24 § 88 2018/043B  33 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Förutsättningar för beslut 
Ansökan inkom:  2018-02-02 
Översiktskarta inkom:  2018-02-02 
Situationsplan i skala 1:500 inkom: 2018-02-22 
Plan- och fasadritningar inkom: 2018-02-02 
Kontrollplan upprättad:  2018-04-20 
Yttrande beträffande strandskydds- 
dispens upprättat:  2018-04-19 
Byggherre:   Vaggeryds kommun, Kultur- och 
    fritidsförvaltningen, NN 

 
Följande handlingar ska inlämnas till miljö- och byggnämnden 
som underlag för slutbesked 
 uppfylld kontrollplan  
 
Giltighetstid  
Beviljat bygglov och meddelad dispens upphör att gälla om åtgärden inte 
har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dagen beslutet 
vann laga kraft.  
 
Upplysningar 
Länsstyrelsen har rätt att pröva beslutet om strandskyddsdispens inom 3 
veckor från det att beslutet kommit in till Länsstyrelsen. 
 
Meddelas 
Pålen 1:1. 
 
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. 
 
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. 
 
 
 
 

Forts… 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-04-24 § 88 2018/043B  34 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Avgifter 
Bygglovavgift 
inkl underrättelse: 

Strandskyddsdis-
pens: 

 

2 551:- 3 640:-  
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-04-24 §  89 2018/027B 35 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Ansökan om bygglov för nybyggnad två flerbostads-
hus inom fastigheterna Gästgivaren 9 och Pålen 1:1 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden återremitterar ärendet till miljö- och byggförvalt-
ningen för vidare handläggning.  
 
Sökande 
VSBo, Box 43, 568 21 Skillingaryd. 
 
Sammanfattning av ärende 
Vid en förhandsgranskning av inlämnade handlingar konstateras att entré-
dörrarna till förråden ska förses med automatisk dörrautomatik, så att en 
person med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga får tillgång till förrå-
den. 
 
Enligt plan- och bygglagen 8 kap. 9 § 4 pkt. Ska tomten ordnas så att det på 
tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme 
för parkering. 
 
Yttrande från Räddningstjänst inhämtas när brandskyddsbeskrivning inläm-
nats. 
 
Fastighetsreglering mellan Gästgivaren 9 och Pålen 1:1 bör utföras. 
 
Redovisad parkeringslösning utförs på allmän platsmark. 
Enligt PBL kunskapsbanken – en handbok om plan- och bygglagen får inte 
en allmän plats mer än tillfälligt upplåtas för en enskild verksamhet. 
Kommunen ansvarar även för skötsel och underhåll som krävs inom be-
stämmelsen allmän plats. 
 
I en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterat 2018-03-27 inty-
gas att VSBo får 32 parkeringsplatser att förfoga över i samband med ny-
byggnationen på Mejeriet. 
Miljö- och byggförvaltningen anser att det inte är lämpligt att låta VSBo 
nyttja allmän plats (parkering) för sin enskilda verksamhet. 
 
Miljö- och byggnämndens utlåtande: 
Miljö- och byggnämnden vill att följande ska redovisas: 

 Illustration över områdets helhet 
 Redovisning av hur ledningar är placerade i marken samt hur dessa 

ska förläggas 
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