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Ansökan om bygglov för nybyggnad av 2 flerbostads-
hus inom fastigheterna Gästgivaren 9 och Pålen 1:1 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov för nybyggnad av 2 
flerbostadshus inom fastigheterna Gästgivaren 9 och Pålen 1:1. 
 
Sökande 
Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB, NN, Box 172, 567 24 Vaggeryd. 
 
Följande ska förtydligas på nybyggnadskartan: 

- Minst två parkeringsplatser för rörelsehindrade, en per flerbostads-
hus ska redovisas på nybyggnadskartan 

- Angöringsplats för bilar ska redovisas på nybyggnadskartan, se BBR 
3:122 

 
För att få startbesked ska följande vara uppfyllt: 
 tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan utfärdas, byggherren 

och kontrollansvariga ska närvara vid tekniskt samråd och kallas till mö-
tet av byggherren 

 reviderad nybyggnadskarta med byggnaderna inritade och måttsatta med 
minst två mått till fastighetsgräns med ovan nämnda kompletteringar ska 
lämnas in för att startbesked ska utfärdas 

 förslag till kontrollplan ska inges före tekniskt samråd, nämnden ska 
fastställa kontrollplanen i startbeskedet  

 brandskyddsdokumentation har upprättats och inlämnats (Brandskydds-
dokumentationen ska granskas av Räddningstjänst innan startbesked 
kommer att utfärdas) 

 redovisning av byggnadernas specifika energianvändning ska lämnas in 
 K-ritning, där armeringstjocklek i plintar redovisas samt K-ritning där 

armering i bottenplattan redovisas ska lämnas in 
 Redovisning av utrymning från lägenheter utan att det hindrar utrymning 

för andra personer ska lämnas in 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sökt byggnation är planenlig. 
 
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. 

Forts… 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-05-08 § 90 2018/127B  3 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

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 (Pålen 1:1). 
 
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. 
 
Miljö- och byggförvaltningen anser att lagkravet i plan- och bygglagen 8 
kap. 9 § 4 pkt. inte följs och att ärendet ska återremitteras till miljö- och 
byggförvaltningen för vidare handläggning. Ärendet tas upp på nytt när par-
keringar som inte nyttjar allmän platsmark redovisats. 
 
Miljö- och byggförvaltningen anser att det inte är lämpligt att låta VSBo 
nyttja allmän plats (parkering) för sin enskilda verksamhet. 
 
Yttrande från Räddningstjänst gällande brandskyddsbeskrivning inhämtas 
av miljö- och byggnämnden. 
 
Fastighetsreglering mellan Gästgivaren 9 och Pålen 1:1 bör utföras. 
 
NN godtas som kontrollansvarig. 
 
Miljö- och byggnämndens beredning anser att flerbostadshusen inte ska av-
gränsas med en häck eller liknande utan att området ska likna kvarteren Ur-
nan och Hagalund så att passage mellan byggnaderna ner till gropabäcken 
möjliggörs. 
 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår nämnden att återremittera ärendet till 
miljö- och byggförvaltningen för vidare handläggning då ärendet inte kan 
anses vara komplett då en godtagbar parkeringslösning inte redovisats. 
 
Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att bevilja bygglov 
för nybyggnad av 2 flerbostadshus inom fastigheterna Gästgivaren 9 och På-
len 1:1. 
 
 
 

Forts… 
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Upplysning: 
12 av 16 lägenhetsdörrar klarar inte kravet som ställs i brandskyddsbeskriv-
ningen. ”dörrarna ska placeras så att de i öppet läge inte hindrar utrymning 
för andra personer”. 12 av lägenhetsdörrarna hindrar utrymning för andra 
personer när de är ställda i öppet läge.  
 
De 32 parkeringsplatser som VSBo ska nyttja på allmän platsmark får inte 
privatiseras och skyltas som att de ägdes av VSBo. Alla parkeringsplatser 
inom allmän platsmark ska kunna nyttjas av allmänheten. 
 
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 
Gästgivaren 1, Gästgivaren 2, Gästgivaren 3, Gästgivaren 4, Gästgivaren 5, 
Gästgivaren 6, Gästgivaren 8 och Pålen 1:1. 
 
Upplysningar avseende startbesked 
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits och kom-
pletterande handlingar lämnats in samt beslut om startbesked lämnats. 
 
Enligt PBL 11 kap ska byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftning inte följs. 
 
Avgifter 
Bygglovavgift 
inkl underrättelse: 

Nybyggnadskarta: Utstakning, 
12 punkter: 

 

106 218:- 11 145:- 17 108:-  
 
 
 
Beslutsgång 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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Gästgivaren 9 och Pålen 1:1 – debitering av nämnd-
kostnad  
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att debitera Vaggeryd-Skillingaryds Bo-
stads AB för kostnader för extranämnd. 
 
Sökande 
Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB,  NN, Box 172, 567 24 Vaggeryd. 
 
 
 
 
Beslutsgång 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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