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

Tillkommande ärenden: 
17. Skruven 8 – överklagan av Länsstyrelsens beslut angående bygglov för 
markförlagd cistern 
 
18. Skruven 8 – överklagan av Länsstyrelsens beslut angående bygglov för 
biltvättanläggning 
 
19. Trekanten 2 och 8 – tidsbegränsat bygglov och startbesked, skolmoduler 
 
 
 

 
Strykning av ärenden: 
12. Bogla 1:6 – bygglov för nybyggnad av garage/förråd samt rivning av 
befintlig byggnad 
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Meddelanden 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden har tagit del av informationen. 
     
Sammanfattning av ärendet 
1. Länsstyrelsens underrättelse 2018-05-25: Överklagande av miljö- och 

byggnämndens beslut 2017-12-19 angående byggsanktionsavgift, Skru-
ven 8 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2018-05-28 § 087: Ansökan om överta-
gande av tillsynsuppgift enligt 1 kap 18 § miljötillsynsförordningen 

3. Länsstyrelsens beslut 2018-05-16: Bygglov för markförlagd cistern på 
fastigheten Skruven 8 

4. Länsstyrelsens beslut 2018-05-16: Bygglov för biltvättanläggning på 
fastigheten Skruven 8 

5. Beslut från Mark- och miljödomstolen 2018-06-14: Avskrivning av 
ärende avseende förhandsbesked för nybyggnation på fastigheten Norra 
Hult 1:9 

6. Beslut från Länsstyrelsen 2018-06-14: Föreläggande om återställande av 
strandområde i Hjortsjön på fastigheten Bratteborg 2:8 
 
 

 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-06-26 § 109 2018/034M 7 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Information om aktuella frågor 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden har tagit del av informationen. 
     
Sammanfattning av ärendet 
 Gästgivaren 3 – bygglov för nybyggnad av äldreboende och trygghets-

boende – information 
 Information om resultat för uppföljning av miljökvalitetsnormer för luft 

2017 
 Information om GDPR 
 Överklagan av miljö- och byggnämndens avslagsbeslut om plank inom 

fastigheten Solstrålen 5 – information  
 Frågor från ledamöter: 

Hjortsjön – buskörning, vem har tillsyn?  
Förvaltningen svarar att polisen har tillsyn av hastighetsbegränsning. 
 
Blåsippan 2 – vad händer i ärendet? 
Ärendet tas upp på augustinämnden. 
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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. 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-06-26 § 112 2018/297M 10 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Medborgarmotion om information och stöd gällande 
markavvattningstillstånd 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen 
om att informera och stödja fastighetsägare gällande markavvattningstill-
stånd. 
 
Miljö- och byggnämnden önskar att Kommunfullmäktige fortsättningsvis 
prövar om syftet med inkomna motioner och medborgarförslag är en kom-
munal angelägenhet innan de skickas på remiss. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Motionen ”Information och stöd gällande markavvattningstillstånd” remitte-
rades till miljö- och byggnämnden samt kommunledningskontoret för be-
svarande senast den 3 september 2018. Motionen innehöll följande förslag:  
 
• Vaggeryds kommun ska informera och stödja fastighetsägare gällande 
markavvattningstillstånd.  
 
Motivering 
Att stödja enskilda fastighetsägare gällande markavvattningstillstånd kan 
inte anses vara en kommunal angelägenhet. 
 
Det är Länsstyrelsen som fattar beslut om markavvattning och ansvarar för 
informationen till berörda. Kommunen bör inte ta på sig ett informationsan-
svar för andra myndigheters ärenden.   
 
En ökad markavvattning är inte önskvärd ur ett miljömässigt perspektiv. 
Ökad markavvattning riskerar att försämra miljökvalitetsmålen Myllrande 
våtmarker, ”Grundvatten av god kvalité”, ”Bara naturlig försurning”, ”Ingen 
övergödning”, ”Giftfri miljö” och ”Levande sjöar och vattendrag”, vilket 
strider mot kommunens miljöarbete och antagna miljöprogram. 
 
I klimatanpassningsarbetet är våtmarkerna viktiga eftersom de har en vatten-
hushållande och flödesdämpande funktion. 
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Ansökan om förnyelse av förhandsbesked och strand-
skyddsdispens för nybyggnad av två enbostadshus 
inom fastigheten Eckersholm 4:7 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att: 

- medge strandskyddsdispens med stöd av miljöbalken 7 kap 18 b § 
för nybyggnad av två enbostadshus inom fastigheten Eckersholm 
4:7, vid Dammen. 

- lämna positivt förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus 
inom fastigheten Eckersholm 4:7. 

Särskilt skäl för att medge dispens inom område för landsbygdsutveckling i 
strandnära läge, enligt 7 kap. 18 d § miljöbalken, är att nybyggnationen bi-
drar till utvecklingen av landsbygden genom bl a bättre underlag för service-
funktioner och ökat underlag till skola och förskola i Byarum. Verksamheter 
på landsbygden runt om som exempelvis Bratteborgs ryttarsällskap, skulle 
kunna gynnas av ett ökat medlemsunderlag. Skälet är också att husen place-
ras i anslutning till Eckersholm. Tomterna anläggs i anslutning till befintlig 
väg på ovansidan, bort från Dammen. Vägen fungerar som en barriär ner 
mot vattnet vilket ger allmänheten fortsatt god tillgång till området ner mot 
dammen.  

 
Tomtplatsen avgränsas, enligt miljöbalken 7 kap 18 f §, enligt kartbilaga da-
terad 2016-04-25. Det ska vara fri passage och tillgänglighet för allmän-
heten utanför tomtplatsavgränsningen.  
 
Sökande 
NN, c/o 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.        
 

Forts… 
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Sammanfattning av ärendet 
2016-04-26 § 85 lämnade miljö- och byggnämnden positivt förhandsbesked 
för nybyggnad av två enbostadshus.  
 
Förhandsbeskedet överklagades 2016-06-20. Växjö Tingsrätt, Mark- och 
miljödomstolen avskrev målet 2016-12-08. Förhandsbeskedet vann laga 
kraft 2016-12-29. 
 
Således upphör förhandsbeskedet att gälla 2018-12-29. 
 
2016-04-26 § 84 medgav miljö- och byggnämnden strandskyddsdispens för 
nybyggnad av två enbostadshus. 
 
2016-05-12, 526-3632-16, beslutade Länsstyrelsen att inte pröva beslut om 
strandskyddsdispens för nybyggnad av två enbostadshus inom fastigheten 
Eckersholm 4:7. 
 
Sökt byggnation är placerad utanför detaljplanelagt område och utanför 
sammanhållen bebyggelse. Översiktsplanen för Vaggeryds kommun anger 
LIS- område (landsbygdsutveckling i strandnära läge).  
 
Eckersholm är en kommunal kulturmiljö enligt översiktsplanen för kommu-
nen. 
 
Dammen har en strandskyddszon om 100 m. 
 
Norra strandkanten på Dammen, söder om vägen, är utpekat som ängs- och 
hagmarker med naturvärdeklass 3. Eckersholm är upptaget i naturvårdspro-
grammet för länet: Botanik och ornitologi. 
 
Tomterna är placerade inom strandskyddat område. 
Yttrande gällande strandskyddsdispens upprättas av bygginspektör. 
 
Yttrande från berörda grannar, Eckersholm 3:2, Eckersholm 3:7, Eckers-
holm 4:8 och Eckersholm 6:1, inhämtades av miljö- och byggnämnden när 
ärendet prövades under 2016. 
 
När ärendet prövades under 2016 hade fastighetsägarna till Eckersholm 3:2, 
Eckersholm 4:8 och Eckersholm 6:1 synpunkter gällande förhandsbesked 
för nybyggnad av två enbostadshus. 

 
Magnus Dauhn (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

Forts… 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2018-06-26 § 113 2016/098B  13 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Upplysning: 
Miljö- och byggförvaltningen bedömer att avloppet kan lösas med enskild 
anläggning, under förutsättning att skyddsavstånd till vattentäkter, vatten-
drag samt berg och grundvatten blir tillräckligt. Tillstånd för avloppsanlägg-
ning krävs. För att kunna avgöra vilken typ av avloppsanläggning som är 
lämplig krävs markundersökning. Miljöinspektör på miljö- och byggförvalt-
ningen kan kontaktas för diskussion kring avloppsanläggningen. 
 
Radon i mark bör undersökas eftersom området är markerat på radonrisk-
karta över kommunen. 
 
Meddelas  
Eckersholm 3:2, Eckersholm 3:7m Eckersholm 4:8 och Eckersholm 6:1. 
 
Avgifter 
Förhandsbesked: 
3 640:- 

Strandskyddsdispens: 
1 700:- 
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Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 3 en-
bostadshus inom fastigheten Nåthult 1:7 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att lämna positivt förhandsbesked för ny-
byggnad av 3 enbostadshus inom fastigheten Nåthult 1:7. 
 
Sökande 
NN 
 
Giltighetstid  
Förhandsbeskedet upphör att gälla om bygglov inte söks inom två år från 
dagen för beslut.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2018-04-24 § 81 att återremittera ären-
det till miljö- och byggförvaltningen för vidare handläggning. 
 
Vaggeryds kommuns översiktsplan anger inga allmänna intressen. 
 
I Vaggeryds kommuns översiktsplan s.54 står följande: 
”För att bevara biologisk mångfald och jordbruksmark anser Vaggeryds 
kommun 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 Linneryd 1:18 har inkommit, utan erinran. 
 
Yttrande från berörda grannar, Nåthult 1:10 och Nåthult 1:16 har inkommit 
med synpunkter, miljö- och byggförvaltningen bedömer att inlämnade syn-
punkter har tillgodosetts. 
 
Miljö- och byggförvaltningen förslår att lämna positiv förhandsbesked.  

Forts… 
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Miljö- och byggnämnden anser att påbörjade och inte avslutade ärenden 
inom fastigheten Nåthult 1:7 ska avslutas innan positivt förhandsbesked kan 
beslutas. 
 
Miljö- och byggförvaltningen har efter besök hos sökande avslutat 2 byggä-
renden samt meddelat sökanden att en sluten tank ska grävas upp. 
 
Upplysning: 
Vid granskning av fastigheten Nåthult 1:7 har det framkommit att fiket/ma-
skinhallen (Nåthult Granliden 1B) nyttjas som boende, det finns idag två 
skrivna personer där. Samt att gäststugan/förråd/kontor (Nåthult Granliden 
1C) nyttjas som boende, det finns idag en person skriven där. 
 
Dessa åtgärder är bygglovspliktiga enligt plan- och bygglagen kap. 9 § 2.  
Tillsyn över dessa åtgärder kommer att utföras. 
 
Malin Gustavsson (L) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 
 
Meddelas  
Linneryd 1:18, Nåthult 1:10 och Nåthult 1:16. 
 
Avgifter 
Förhandsbesked: 
3 862:- 
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Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage inom 
fastigheten Hyveln 18 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att: 

- med stöd av plan- och bygglagen kap. 9 § 31 b medge liten avvikelse 
och bevilja bygglov samt lämna startbesked för nybyggnad av ga-
rage inom fastigheten Hyveln 18. 

- bevilja rivningslov samt lämna startbesked för rivning av förråd 
inom fastigheten Hyveln 18. 

 
Sökande 
NN 
 
Följande ska inlämnas för att erhålla slutbesked 
 uppfylld kontrollplan  
 
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 upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år 
och avslutats inom fem år från den dagen beslutet vann laga kraft.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Sökt byggnation avviker mot gällande detaljplan, fastställd 1971-12-10, ge-
nom att största tillåtna byggnadsyta (117m², om Hyveln 18 och 19 fastig-
hetsregleras) överskrids. 
Befintlig byggnadsyta uppgår till 84m², när förrådet rivits uppgår befintlig 
byggnadsyta till 50m². Tillkommande byggnadsyta uppgår till 55m². 
 
Om Hyveln 18 och 19 fastighetsregleras (byggrätt 117m²) och förrådet rivs 
uppgår den totala byggnadsytan till 95m² och är således planenlig. 

Forts… 
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Om Hyveln 18 och 19 inte fastighetsregleras (byggrätt 90m²) och förrådet 
rivs uppgår den totala byggnadsytan till 95m² och är således planstridig. 
Miljö- och byggförvaltningen anser att avvikelsen är liten i enlighet med 
Plan- och bygglagen kap. 9 § 31 b och att bygglov för garage kan beviljas 
under förutsättning att förrådet rivs. 
 
Garaget placeras närmre fastighetsgräns än 4,5 meter. 
Yttrande från berörda grannar Hyveln 6, Hyveln 8, Hyveln 15, Pålen 1:4, 
Fogsvansen 9 och Fogsvansen 10, föreligger utan erinran. 
 
Granskningsyttrande kommunicerades 2018-02-13. 
Begärd komplettering inkom 2018-05-31. 
 
Upplysning: 
Kostnad för nybyggnadskarta uppgår till ca: 4 000:-. 
Kostnad för utstakning uppgår till ca: 2 500:- 
Garaget ska uppföras i minst brandtekniskklass EI30. 

 

Förutsättningar för beslut 
Ansökan inkom:  2016-08-24 
Översiktskarta i skala 1:2000 upprättad: 2018-06-13 
Nybyggnadskarta i skala 1:500 inkom: 2018-05-31 
Plan- och fasadritningar  
i skala 1:100 inkom:  2017-11-16 
Teknisk beskrivning inkom: 2016-08-24 
Kontrollplan (garage) upprättad: 2018-06-25 
Rivningsplan (förråd) upprättad: 2018-06-25 
Byggherre:   NN 
 
Meddelas 
Hyveln 6, Hyveln 8, Hyveln 15, Pålen 1:4, Fogsvansen 9 och Fogsvansen 10. 
 
Avgifter 
Bygglovavgift 
inkl underrättelse: 

Nybyggnadskarta: Utstakning,   
4 punkter: 

2 405:- 4 004:- 2 548:- 
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Ansökan om bygglov för nybyggnad av förskola inom 
fastigheten Sörgården 1:4 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov för nybyggnad av för-
skola inom fastigheten Sörgården 1:4. 
 
Sökande 
Vaggeryds kommun, Fastighetsenheten, Box 43, 568 21 Skillingaryd. 
 
Nedanstående föreskrifter ska följas 
 tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan utfärdas, byggherren 

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

 teknisk beskrivning ska inges före det tekniska samrådet 
 förslag till utvändig färgsättning ska inges för godkännande 
 förslag till kontrollplan ska inges före tekniskt samråd, nämnden ska 

fastställa kontrollplanen i startbeskedet  
 ansökan om utstakning ska göras 
 K-ritningar ska inges  
 
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. 
 
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 avser nybyggnad av förskola inom fastigheten Sörgården 
1:4.                                   Forts… 
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Gällande detaljplan anger aktuellt område som allmänt ändamål. Enligt 
planbestämmelsekatalogen från Boverket ingår förskola i begreppet allmäns 
ändamål. 
 
Således är sökt byggnation är planenlig.  
 
Yttrande från berörda grannar Ärlan 19, Ärlan 20, Ärlan 21, Ärlan 22, Ärlan 
26, Backsvalan 1, Backsvalan 2 och Backsvalan 3 har inkommit, utan erin-
ran. 
 
Yttrande från berörda grannar, Ärlan 27 och Ärlan 23, har inkommit, med 
erinran. Trafiksituationen ifrågasätts.  
 
Yttrande från räddningstjänsten har inkommit, räddningstjänsten tillstyrker 
bygglovet. 
Yttrandena har kommunicerats med sökanden. 
 
En reviderad nybyggnadskarta har inkommit med redovisning av parkering. 
 
2018-03-21 beviljades rivningslov för rivning av befintlig förskola.  
 
2018-05-29 beslutade miljö- och byggnämnden att bevilja bygglov för mark 
och grundarbete.  
 
2018-06-04 lämnades startbesked för rivning av befintlig förskola.  
 
Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att bevilja bygglov 
för nybyggnad av förskola inom fastigheten Sörgården 1:4.  
 
Delges 
Ärlan 23 och Ärlan 27. 
  
Meddelas 
Ärlan 19, Ärlan 20, Ärlan 21, Ärlan 22, Ärlan 26, Backsvalan 1, Backsvalan 
2 och Backsvalan 3. 
 
Avgifter 
Bygglovavgift 
inkl underrättelse: 
Ingår i beslut Mbn § 101/2018 
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Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbo-
stadshus inom fastigheten Jorarp 1:20  
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att lämna positivt förhandsbesked för ny-
byggnad av enbostadshus inom fastigheten Jorarp 1:20. 
 
Sökande 
NN 
 
Giltighetstid  
Förhandsbeskedet upphör att gälla om bygglov inte söks inom två år från 
dagen för beslut.  
 
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 
kommun att nya bostäder alltid i första hand bör lokaliseras på skogsmark 
och inte åkermark. 
 
Yttrande från berörda grannar, Jorarp 1:3, angående placeringen 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. 
 
Miljö- och byggnämndens beredning förslår nämnden att lämna positivt för-
handsbesked. 
 
Meddelas  
Jorarp 1:30 
 
Avgifter 
Förhandsbesked: 
3 862:- 
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Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbo-
stadshus inom fastigheten Lerås 1:1  
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att lämna positivt förhandsbesked för ny-
byggnad av enbostadshus inom fastigheten Lerås 1:1.  
 
Sökande 
NN 
 
Giltighetstid  
Förhandsbeskedet upphör att gälla om bygglov inte söks inom två år från 
dagen för beslut.  
 
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 
kommun att nya bostäder alltid i första hand bör lokaliseras på skogsmark 
och inte åkermark. 
Yttrande från berörd granne, Grimsjö 1:2, angående placeringen, har inte in-
kommit till dagens datum. 
 
Under förutsättning att skyddsavstånd till vattentäkter, vattendrag samt berg 
och grundvatten blir tillräckligt bedömer miljö- och byggförvaltningen att 
avloppet kan lösas med enskild anläggning. 
 
Miljö- och byggförvaltningen anser att placeringen av huset bör flyttas norr-
rut mot Lerås 1:26 (gamla missionshuset).   
Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden besluta att lämna po-
sitivt förhandsbesked. 
Upplysning: 
 
Stengärdsgård och trädlinje ska bevaras. 
 
Meddelas  
Grimsjö 1:2. 
 
Avgifter 
Förhandsbesked: 3 862: - 
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Ansökan om rivningslov för rivning av befintlig pump-
station samt bygglov för nybyggnad av pumpstation 
inom fastigheten Klevshult 1:137 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att: 

- bevilja rivningslov och lämna startbesked för rivning av befintlig 
pumpstation inom fastigheten Klevshult 1:137. 

- medge liten avvikelse och bevilja bygglov samt lämna startbesked 
för ny pumpstation inom fastigheten Klevshult 1:137, PBL 9 kap 31 
c § 
 

Sökande 
Vaggeryds kommun, Tekniska kontoret, Box 43, 568 21 Skillingaryd. 
 
Följande ska inlämnas för att erhålla slutbesked 
 uppfylld kontrollplan  
 
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 upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år 
och avslutats inom fem år från den dagen beslutet vann laga kraft.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Sökta åtgärder avser rivning av befintlig pumpstation samt uppförande av 
ny pumpstation. 
 
Sökt åtgärd strider mot gällande detaljplan, fastställd 1981-08-21, genom att 
sökt åtgärd placeras på mark som är avsett för park eller plantering.  
 
 

Forts… 
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Miljö- och byggförvaltningen anser att det inte finns någon granne som berörs 
av avvikelsen, därför har ingen granne hörts. 
 
Miljö- och byggförvaltningen bedömer att bygglov kan beviljas med stöd av 
PBL 9 kap. 31c §. 
 
Miljö och byggnämndens berednings föreslår nämnden att bevilja rivnings-
lov för rivning av befintlig pumpstation samt bygglov för nybyggnad av 
pumpstation inom fastigheten Klevshult 1:137 
 

Förutsättningar för beslut 
Ansökan inkom:   2018-05-09 
Situationsplan i skala 1:500 inkom:  2018-05-09 
Plan- och fasadritningar i skala 1:25 inkom:  2018-05-09 
Kontrollplan (nybyggnad) upprättad:  2018-06-25 
Rivningsplan (rivning) upprättad:  2018-06-25 
Byggherre är:   Vaggeryds kommun 
  
Meddelas: 
Klevshult 1:120. 
 
Avgifter 
Bygglovavgift 
inkl underrättelse: 

2 819: - 
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Ansökan om bygglov för uppförande av plank inom 
fastigheten Ärlan 26 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att med stöd av PBL kap. 2 § 6 pkt 1 och 
kap. 8 § 1 pkt 2 avslå ansökan om bygglov för uppförande av plank inom 
fastigheten Ärlan 26, för att planket inte utformas på ett sätt som är lämplig 
med hänsyn till stads- och landskapsbilden samt inte har god färg- och 
formverkan.  
 
Sökande 
NN 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sökt byggnation placeras närmare än 4,5 meter från fastighetsgräns. 
 
Yttrande från berörda grannar, Ärlan 11, Ärlan 27 samt Pålen 1:1, angående 
närheten till gräns, föreligger, utan erinran. 
 
Yttrande från berörd granne, Ärlan 10, angående närheten till gräns, har inte 
inkommit till dagens datum. 
 
Miljö- och byggnämndens beredning föreslår en sänkning av planket till en 
höjd av max 1200 mm. 
 
Om sökande vidhåller sökt byggnation kommer ärendet att behandlas av 
miljö- och byggnämnden vid nästa sammanträde 2018-06-26. 
 
Om sökande avser ändra ansökan ska reviderade skiss inlämnas. 
 
Upplysning: 

Uppförs planket till en höjd av 1000 mm krävs ej bygglov. 
 
Avgifter 
 728 :-    
...................................................................................................... 
Besvärshänvisning 
Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. 
 
 

 
Forts… 
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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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Överklagande av Länsstyrelsens i Jönköpings län be-
slut 2018-05-16 med beteckning 403-7455-2017. 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att överklaga Länsstyrelsens beslut om att 
återförvisa ärendet till miljö- och byggnämnden. 
 
Miljö- och byggnämnden yrkar att miljö- och byggnämndens beslut om av-
slag för markförlagd cistern på fastigheten Skruven 8 ska fastställas och att 
Länsstyrelsens beslut ska upphävas. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen mottog rubricerat beslut 2018-06-12. Kommunen överklagar 
härmed Länsstyrelsens beslut att upphäva det överklagade beslutet och yrkar 
att mark- och miljödomstolen med upphävande av länsstyrelsens beslut fast-
ställer miljö- och byggnämndens beslut.  
 
Miljö- och byggnämnden i Vaggeryds kommun beslutade 29 augusti 2017 
att avslå en ansökan om bygglov för en bygglovspliktig åtgärd där använd-
ningen/ändamålet strider mot gällande detaljplan. Ansökan avsåg en redan 
utförd åtgärd och utgjordes av en markförlagd cistern. Tomten används till 
bensinförsäljning. Gällande detaljplan är från 1946 och anger ”IIF4” som 
markanvändning. Bestämmelsen har tolkats av både kommun och länssty-
relse så att området ska användas för bostadsändamål.  
 
Länsstyrelsens beslut att upphäva nämndens överklagade beslut grundar sig 
på en vidare tolkning av vad som kan inrymmas i planbestämmelsen ”bo-
stadsändamål”. 

Skälen för Länsstyrelsens beslut 
 
Länsstyrelsen hänvisar till MÖD´s domslut P 2238-16 som avser en åtgärd 
med planenligt ändamål men som avviker vad gäller byggnadssätt. Frågan i 
det av Länsstyrelsen hänvisade ärendet handlar om vad som avses med ”öp-
pet byggnadssätt”. Anmärkning: Kommunens aktuella ärende handlar om 
en planstridig åtgärd. Hänvisningen till MÖD´s dom är således inte relevant. 
Ärendet Skruven 8 handlar om en planstridig åtgärd som inte är förenlig 
med planens syfte. 
 

Forts… 
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Länsstyrelsen hänvisar till MÖD´s mål nr P 8223-14  som handlar om tolk-
ning av enskilda planbestämmelser i planer antagna under den äldre plan- 
och bygglagen (1987:10) i ärenden som inletts efter det att den nya plan- 
och bygglagen (2010:900) trätt i kraft.  
Anmärkning: Kommunens aktuella ärende handlar om bygglov och planför-
hållanden innan såväl ÄPBL och PBL trätt i kraft. Hänvisningen känns 
knappast anpassad för detta ärende. Skruven 8 omfattar äldre lagstiftning 
BL och BS. Frågan om ÄPBL i förhållande till PBL är klargjord i över-
gångsbestämmelser. 
 
Vidare hänvisar Länsstyrelsen till Boverkets hemsida PBL Kunskapsbanken 
”Äldre planer och deras giltighet”.  
Anmärkning: Det som Länsstyrelsen åsyftar måste vara detta: ”Sägs inget i 
planen om byggnadskvarterens användning och bebyggelsens omfattning, så 
har kommunen små möjligheter att reglera detta när bygglov ges.” I kom-
munens aktuella ärende (Skruven 8) råder enighet om att byggnadskvarte-
rets användning ska vara bostadsändamål. Kommunen har svårt att förstå 
vad Länsstyrelsen menar med denna hänvisning. Den förefaller helt irrele-
vant. 
 
Länsstyrelsen hänvisar även till att bygglov för verksamheten beviljats 1957 
samt för tilläggsåtgärder 1986.  
Anmärkning: PBL började gälla 1 juli 1987 och innebar en radikal föränd-
ring jämfört med vad som tidigare stadgats i BL och BS.  Bland mycket an-
nat poängterades följande: ” En viktig principförändring mot dagens praxis 
är att endast mindre avvikelse från detalj- eller fastighetsplaner godtas och 
endast om dessa avvikelser är förenliga med planernas syfte. Dagens dis-
penspraxis inryms dock inte i dessa mindre avvikelser.” De bygglov som 
länsstyrelsen åberopar är från tiden då lagstiftningen medgav bland annat fri 
dispensgivning, eviga byggrätter och permanenta byggförbud. Det äldre 
synsätt som länsstyrelsen hänvisar till tillhör en lagstiftning som i många av-
seenden är utraderad. Noteras kan att såsom en övergångsbestämmelse 
(1987:10) gavs äldre planer med olämplig byggrätt en tillfällig genomföran-
detid fram till 1992-07-01. Något liknande medgavs dock inte för en olämp-
lig planstridig dispens.   

Mera bakgrund till kommunens ställningstagande 

Ärendet avser en bensinstation som är planstridigt belägen i ett bostadskvar-
ter och i anslutning till en skola. All bebyggelse i kvarteret förutom aktuell 
tomt används för bostadsändamål.                                                       Forts… 
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Kommunen anser att lokaliseringen är olämplig bland annat ur trafiksyn-
punkt och har i gällande översiktsplan angett att den bör omlokaliseras. 

Barn- och utbildningsförvaltningen anser följande med hänsyn till bensin-
stationens placering: ”I direkt anslutning till bensinstationen ligger Fågel-
forsskolan med 425 elever i åldrarna 6-16 år samt Skillingaryds Arena som 
är tätortens idrottshall. Detta medför att det är mycket trafik kring skolan. 
Det är många gående och cyklande elever samt föräldrar som skjutsar barn 
till och från skolan. Trafikintensiteten på Storgatan och Östra Fåglabäcksvä-
gen är därför hög och Vaggeryds kommun har gjort åtgärder för att säkra 
skolbarnens trafiksituation. Bensinstationens placering är mitt i detta flöde 
och elever exponeras för onödiga risker, både i form av utsläpp, olycksrisker 
i samband med brandfarliga vätskor men framför allt genom de trafiksituat-
ioner som uppstår. Föräldrar passar på att tanka i samband med att man läm-
nar/hämtar sina barn på skolan, lastbilar och annan tung trafik passerar elev-
stråket till bensinstationen och olycksriskerna ökar markant. Även om det är 
förbjuden genomfart genom Skillingaryds centrum för tung trafik så finns 
inget som hindrar att den tunga trafiken åker in till den centrala bensinstat-
ionen och tankar för att sedan köra samma väg ut ur samhället.”  
 
Skillingaryds tätort har en nordsydlig utsträckning utmed järnvägen och 
Storgatan. Fram till år 1994 gick trafiken på riksettan, nu E4-an, på Storga-
tan rakt genom tätorten. Detta kan vara en förklaring till att en bensinstation 
tidigare lokaliserats hit. Numera går förbifarten (E4-an) öster om samhället. 
Översiktligt i Skillingaryds samhälle finns bensinförsäljning på lämpliga 
platser vid både norra och södra infarterna. Anläggningen vid Oljeshejkerna 
Johnsson AB är belägen invid en skola i centrum och ger upphov till oöns-
kad trafik, både till anläggningen men generar också oönskad trafik, även 
tunga fordon. För att förbättra trafiksäkerheten och ge förutsättningar för 
säkrare skolvägar har därför kommunen i sin aktuella översiktsplan, la-
gakraftvunnen 2014-04-28 angett att bensinstationen bör omlokaliseras. 
Översiktsplanen är inte bindande men ska vara en strategisk, vägledande 
och långsiktig plan för kommunens utveckling. Översiktsplanen är ett vik-
tigt underlag för bindande beslut enligt bland annat plan- och bygglagen.  
 
Kommunen har tidigare varit i kontakt med Boverket för att få allmän råd-
givning i ärendet. Så här svarade NN på Boverket: ”Enligt 6:1 plan- och 
byggförordningen (PBF) krävs bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, 
flytta eller väsentligt ändra fasta cisterner och andra fasta anläggningar för 
kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan 
medföra brand eller andra olyckshändelser. 

Forts… 
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Samtliga cisterner i detta ert fall förefaller vara sådana som avses i 6:1 PBF. 
Det finns ingen automatisk rätt för den nya aktören att lägga ner nya cister-
ner. Oavsett vem som gör det kräver åtgärden att "lägga ner" nya tankar 
bygglov och ska då prövas enligt bestämmelserna för detta i PBL. Om det i 
sådant fall anges bostadsändamål i detaljplanen ska en sådan ansökan av-
slås.” 
 
Enligt PBL 2:2 ska prövningen i ärenden om lov enligt denna lag syfta till 
att markområden används för det eller de ändamål som områdena är mest 
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Fastigheten 
Skruven 8 är inte lämplig för en bensinstation. 
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Överklagande av Länsstyrelsens i Jönköpings län be-
slut 2018-05-16 med beteckning 403-5293-2017. 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att överklaga Länsstyrelsens beslut om att 
återförvisa ärendet till miljö- och byggnämnden. 
 
Miljö- och byggnämnden yrkar att miljö- och byggnämndens beslut om av-
slag för nybyggnad av biltvättaanläggning på fastigheten Skruven 8 ska fast-
ställas och att Länsstyrelsens beslut ska upphävas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen mottog rubricerat beslut 2018-06-12. Kommunen överklagar 
härmed Länsstyrelsens beslut att upphäva det överklagade beslutet och yrkar 
att mark- och miljödomstolen med upphävande av länsstyrelsens beslut fast-
ställer miljö- och byggnämndens beslut.  
 
Miljö- och byggnämnden i Vaggeryds kommun beslutade 25 april 2017 att 
avslå en ansökan om bygglov för nybyggnad av tvättanläggning där använd-
ningen/ändamålet strider mot gällande detaljplan. Tomten används till ben-
sinförsäljning. Gällande detaljplan är från 1946 och anger ”IIF4” som mar-
kanvändning. Bestämmelsen har tolkats av både kommun och länsstyrelse 
så att området ska användas för bostadsändamål. 

Länsstyrelsens beslut att upphäva nämndens överklagade beslut grundar sig 
på en vidare tolkning av vad som kan inrymmas i planbestämmelsen ”bo-
stadsändamål”. 
 
Skälen för Länsstyrelsens beslut 
 
Länsstyrelsen hänvisar till MÖD´s domslut P 2238-16 som avser en åtgärd 
med planenligt ändamål men som avviker vad gäller byggnadssätt. Frågan i 
det av Länsstyrelsen hänvisade ärendet handlar om vad som avses med ”öp-
pet byggnadssätt”. Anmärkning: Kommunens aktuella ärende handlar om 
en planstridig åtgärd. Hänvisningen till MÖD´s dom är således inte relevant. 
Ärendet Skruven 8 handlar om en planstridig åtgärd som inte är förenlig 
med planens syfte. 
 
Länsstyrelsen hänvisar till MÖD´s mål nr P 8223-14  som handlar om tolk-
ning av enskilda planbestämmelser i planer antagna under den äldre plan- 
och bygglagen (1987:10) i ärenden som inletts efter det att den nya plan- 
och bygglagen (2010:900) trätt i kraft.                                                Forts… 
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Anmärkning: Kommunens aktuella ärende handlar om bygglov och planför-
hållanden innan såväl ÄPBL och PBL trätt i kraft. Hänvisningen känns 
knappast anpassad för detta ärende. Skruven 8 omfattar äldre lagstiftning 
BL och BS. Frågan om ÄPBL i förhållande till PBL är klargjord i över-
gångsbestämmelser. 
 
Vidare hänvisar Länsstyrelsen till Boverkets hemsida PBL Kunskapsbanken 
”Äldre planer och deras giltighet”.  
Anmärkning: Det som Länsstyrelsen åsyftar måste vara detta: ”Sägs inget i 
planen om byggnadskvarterens användning och bebyggelsens omfattning, så 
har kommunen små möjligheter att reglera detta när bygglov ges.” I kom-
munens aktuella ärende (Skruven 8) råder enighet om att byggnadskvarte-
rets användning ska vara bostadsändamål. Kommunen har svårt att förstå 
vad Länsstyrelsen menar med denna hänvisning. Den förefaller helt irrele-
vant. 
 
Länsstyrelsen hänvisar även till att bygglov för verksamheten beviljats 1957 
samt för tilläggsåtgärder 1986.  
Anmärkning: PBL började gälla 1 juli 1987 och innebar en radikal föränd-
ring jämfört med vad som tidigare stadgats i BL och BS.  Bland mycket an-
nat poängterades följande: ” En viktig principförändring mot dagens praxis 
är att endast mindre avvikelse från detalj- eller fastighetsplaner godtas och 
endast om dessa avvikelser är förenliga med planernas syfte. Dagens dis-
penspraxis inryms dock inte i dessa mindre avvikelser.” De bygglov som 
länsstyrelsen åberopar är från tiden då lagstiftningen medgav bland annat fri 
dispensgivning, eviga byggrätter och permanenta byggförbud. Det äldre 
synsätt som länsstyrelsen hänvisar till tillhör en lagstiftning som i många av-
seenden är utraderad. Noteras kan att såsom en övergångsbestämmelse 
(1987:10) gavs äldre planer med olämplig byggrätt en tillfällig genomföran-
detid fram till 1992-07-01. Något liknande medgavs dock inte för en olämp-
lig planstridig dispens.   

Mera bakgrund till kommunens ställningstagande 

Ärendet avser en bensinstation som är planstridigt belägen i ett bostadskvar-
ter och i anslutning till en skola. All bebyggelse i kvarteret förutom aktuell 
tomt används för bostadsändamål. Kommunen anser att lokaliseringen är 
olämplig bland annat ur trafiksynpunkt och har i gällande översiktsplan an-
gett att den bör omlokaliseras. 

 

Forts… 
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Barn- och utbildningsförvaltningen anser följande med hänsyn till bensin-
stationens placering: ”I direkt anslutning till bensinstationen ligger Fågel-
forsskolan med 425 elever i åldrarna 6-16 år samt Skillingaryds Arena som 
är tätortens idrottshall. Detta medför att det är mycket trafik kring skolan. 
Det är många gående och cyklande elever samt föräldrar som skjutsar barn 
till och från skolan. Trafikintensiteten på Storgatan och Östra Fåglabäcksvä-
gen är därför hög och Vaggeryds kommun har gjort åtgärder för att säkra 
skolbarnens trafiksituation. Bensinstationens placering är mitt i detta flöde 
och elever exponeras för onödiga risker, både i form av utsläpp, olycksrisker 
i samband med brandfarliga vätskor men framför allt genom de trafiksituat-
ioner som uppstår. Föräldrar passar på att tanka i samband med att man läm-
nar/hämtar sina barn på skolan, lastbilar och annan tung trafik passerar elev-
stråket till bensinstationen och olycksriskerna ökar markant. Även om det är 
förbjuden genomfart genom Skillingaryds centrum för tung trafik så finns 
inget som hindrar att den tunga trafiken åker in till den centrala bensinstat-
ionen och tankar för att sedan köra samma väg ut ur samhället.”  
 
Skillingaryds tätort har en nordsydlig utsträckning utmed järnvägen och 
Storgatan. Fram till år 1994 gick trafiken på riksettan, nu E4-an, på Storga-
tan rakt genom tätorten. Detta kan vara en förklaring till att en bensinstation 
tidigare lokaliserats hit. Numera går förbifarten (E4-an) öster om samhället. 
Översiktligt i Skillingaryds samhälle finns bensinförsäljning på lämpliga 
platser vid både norra och södra infarterna. Anläggningen vid Oljeshejkerna 
Johnsson AB är belägen invid en skola i centrum och ger upphov till oöns-
kad trafik, både till anläggningen men generar också oönskad trafik, även 
tunga fordon. För att förbättra trafiksäkerheten och ge förutsättningar för 
säkrare skolvägar har därför kommunen i sin aktuella översiktsplan, la-
gakraftvunnen 2014-04-28 angett att bensinstationen bör omlokaliseras. 
Översiktsplanen är inte bindande men ska vara en strategisk, vägledande 
och långsiktig plan för kommunens utveckling. Översiktsplanen är ett vik-
tigt underlag för bindande beslut enligt bland annat plan- och bygglagen.  
 
Enligt PBL 2:2 ska prövningen i ärenden om lov enligt denna lag syfta till 
att markområden används för det eller de ändamål som områdena är mest 
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Fastigheten 
Skruven 8 är inte lämplig för en bensinstation. 
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Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av 
skolmoduler inom fastigheterna Trekanten 2 och Tre-
kanten 8 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja tidsbegränsat bygglov i 5 år 
t.o.m. 2023-06-26 för skolmoduler inom fastigheterna Trekanten 2 och Tre-
kanten 8. 
 
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 
 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 
 
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. 
 
Giltighetstid 
Beviljat bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år 
och avslutats inom fem år från den dagen beslutet vann laga kraft.  
Bygglovet vinner laga kraft fyra veckor efter att beslutet kungjorts i Post- och 
Inrikes Tidningar.  
 
 

Forts… 
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Sammanfattning av ärendet 
Enligt gällande detaljplan, fastställd, 1969-01-03, placeras sökt byggnation 
på område för motorserviceändamål. 
 
Yttrande från berörda grannar, Trekanten 3, Trekanten 5, Trekanten 6 samt 
Götastrand 1:1, angående avvikelsen inhämtas av miljö- och byggförvalt-
ningen. 
 
Yttrande från berörd granne, Götastrand 1:1 samt Trekanten 5, föreligger, 
utan erinran. 
 
Yttrande från berörda grannar, Trekanten 3 och Trekanten 6 har inte inkom-
mit till dagens datum 2018-06-26. 
 
Miljö- och byggnämndens beredning är positiva till åtgärden, men anser att 
en placering längs med Valhallavägen bör beaktas. 
 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår nämnden besluta att delegera beslutan-
derätten till bygginspektör att besluta i ärendet om grannar inte har något att 
erinra. 
 
Miljö- och byggnämnden 2018-05-29 § 104 beslutade att delegera beslutan-
derätten till bygginspektör. 
 
Upplysning: 
Bullerskydd enligt BBR 7:1 ska följas. 
 
Meddelas 
Trekanten 3, Trekanten 5, Trekanten 6 samt Götastrand 1:1. 
 
Avgifter 
Bygglovavgift 
inkl underrättelse: 

 Utstakning,   
4 punkter: 

23 662:-  7 644:- 
 
 
 


	Första sida 1
	Första sida 2
	mb18106 Godkännande av dagordning
	mb18108 meddelande
	mb18109 Information om aktuella frågor
	mb18110 delegat
	mb18111 Kurser och konferenser
	mb18112 Beredningen medborgarmotion markavvattning
	mb18113 Eckersholm 4-7 - Förhandsbesked och strandskyddsdispens WEB
	mb18114 Nåthult 1-7 - Förhandsbesked WEB
	mb18115 Hyveln 18 - Nybyggnad av garage WEB
	mb18116 Sörgården 1-4
	mb18117 Jorarp 1-20 Förhandsbesked WEB
	mb18118 Lerås 1-1, förhandsbesked WEB
	mb18119 Klevshult 1-137 Pumpstation
	mb18120 Ärlan 26 - Uppförande av plank WEB
	mb18121 Skruven 8 överklagan Cistern WEB
	mb18122 Skruven 8 överklagan Tvättanläggning
	mb18123 Trekanten 2 och 8

