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Plats och tid Nämndrummet, Kommunkontoret, Skillingaryd 
Tisdagen den  27 juni 2017, kl 14.00 – 16.35 
 

Beslutande Johnny Wackt (KD), ordförande 
Anna Karin Slunge (S), vice ordförande 
Peter Sjöberg (M) 
Magnus Dauhn (S) 
Ulla-Carin Djerf (MP) 
Malin Gustavsson (L) – jäv § 125, 135 
Roland Svensson (S) 
Gunnel Lagander Johansson (C), tjänstgörande ers för Göran Lemke (C) 
Johan Oskarsson (SD), tjänstgörande ers för Ingvar Larsson (SD) 
Ann-Christin Holmgren (L), tjänstgörande ers för Malin Gustavsson (L), 
§ 125,135 

 
Övriga närvarande 

 
Seth Andersson (S) 
Anna Jönsson, miljö- och byggchef 
Helen Svensson, miljöinspektör  
Dörte Schuldt, miljöinspektör 
Johan Karlsson, bygginspektör  
Hanna Grönlund, planarkitekt  
Viktoria Gustafsson, planarkitekt 
Åsa Berg, administratör 

Utses att justera Ulla-Carin Djerf Paragrafer 120-141 
 
Underskrifter  

Sekreterare   
 
 

                     Åsa Berg 
  

Ordförande  
  Johnny Wackt 
  

Justerande 
 
 

  Ulla-Carin Djerf 
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ANSLAG / BEVIS 
 

 

Organ Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum 2017-06-27 Paragrafer 120-141 
 

Anslaget sätts upp 2017-07-07 Anslaget tas ner 2017-07-31 
 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd 

 

Underskrift   

Biljana Mijatovic 
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Godkännande av dagordning 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Dagordningen godkänns med följande ändringar: 
 
Strykning av ärenden: 
10. Iden 7 – förhandsbesked för ändrad användning från förråd till bostad 
11. Norra Hult 1:9 – förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
16. Mölnarp 1:4 – förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
17. Skjutebo 1:4 – förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus 
18. Löveryd 1:3 – förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
 
Tillkommande ärenden: 
23. Fråga från ledamot – Östra skolan, ändrad användning, tillgänglighet för 
personer med funktionsnedsättning 
24. Fråga från ledamot – Blåsippan 2, Gamla vårdcentralen, Skillingaryd, 
bedrivs det uthyrning av bostäder 
25. Fråga från ledamot – en brygga har lagts i vid ön i Hjortsjön 
26. Fråga från ledamot – reklam på lastbilar vid travbanan 
27. Ändrat datum för miljö- och byggnämndens sammanträde i november 
månad 
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Meddelanden 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden har tagit del av informationen. 
     
Sammanfattning av ärendet 
1. Regeringen, Regeringsbeslut, 2017-05-24 N2015/00387/PBB, överkla-

gande av Länsstyrelsen i Jönköpings läns beslut i fråga om bygglov på 
Åkers-Grytås 1:2 

2. Länsstyrelsens beslut 2017-06-07: Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbal-
ken (1998:808) om förläggning av kabel och nyanläggning av luftled-
ning på fastigheten Hok 2:7 

3. Länsstyrelsens meddelande 2017-05-29: Överlämnande av överklagat 
beslut Mörkebo 1:2 och Pukarp 1:16, Skillingskog AB, utökad täktverk-
samhet 

4. Länsstyrelsens meddelande 2017-05-31: Meddelande enligt 9 § förord-
ning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, ansökan har 
inkommit från Vaggeryds kommun, Tekniska kontoret. 
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Delegationsbeslut 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Bilaga 1 Miljöärenden  
Bilaga 2 Byggärenden 
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Kurser och konferenser 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Redovisningen av kurser och konferenser godkänns. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Klimatkonferens på Spira i Jönköping 2017-09-28. Miljö- och byggnämn-
den och miljö- och byggförvaltningen deltar. Varje deltagare anmäler sig 
själv. 
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Trekanten 8, Vaggeryd, ST1 Sverige AB – föreläggande 
om redovisning av rapport om efterbehandling m.m. 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden förelägger St1 Sverige AB, org.nr. 556308-5942, 
vid vite om 5 000 kr att senast 2017-09-15 inkomma med skriftlig rapport 
om genomförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Trekanten 8 i Vag-
geryd. I rapporten ska följande redovisas: 
 Efterbehandlingsarbetets genomförande  
 Utförd kontroll  
 Omhändertagande av massor 
 
Beslutet tas med stöd av Miljöbalken (MB) kap 26 § 21 och med hänvisning 
till MB kap 26 § 19 och kap 2 §§ 2, 3, och 7. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden förelade 2016-10-04 St1 Sverige AB, nedan kallat 
bolaget, om försiktighetsmått vid efterbehandling av drivmedelsstationen på 
fastigheten Trekanten 8 i Vaggeryd. Enligt punkt 3 i beslutet skulle bolaget 
efter utfört arbete, men senast två månader därefter, inkomma med en skrift-
lig rapport om efterbehandlingsarbetets genomförande, utförd kontroll och 
omhändertagande av massor. Rivningsarbeten avseende installationer i mark 
genomfördes före utgången av 2016.  Miljö- och byggförvaltningen 
påminde om att efterbehandlingsrapport skulle inges dels 2017-04-18 i e-
post till bolagets kontaktperson i ärendet NN, och dels 2017-05-31 med 
skrivelse till bolaget. Någon rapport angående efterbehandlingen har ännu 
inte inkommit till miljö- och byggnämnden, bolaget har inte heller kontaktat 
miljö- och byggförvaltningen i ärendet.  
 
På fastigheten Trekanten 8 i Vaggeryd har det bedrivits drivmedelsförsälj-
ning i över 50 år. Genom Golder Associates AB anmälde bolaget 2016-09-
22 avhjälpande åtgärd, anmälan kompletterades 2016-10-03. Enligt anmälan 
skulle kompletterande provtagning av jord göras i schakter i samband med 
rivningen av installationer i mark. Det uppgavs att provtagningarna skulle 
göras dels för att dokumentera att åtgärdsmålet uppnåtts och dels för att 
klassificera samt besluta om mottagare för bortschaktade massor. I anmälan 
uppgavs också att genomförda efterbehandlingsåtgärder skulle redovisas 
efter avslutad entreprenad.  
 
 
 
 
     Forts… 
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Lagstiftning 
Miljö- och byggnämnden får, enligt MB kap 26 § 21, förelägga den som 
bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som omfattas av miljöbalks-
lagstiftningen att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som 
behövs för tillsynen.     
Enligt MB kap 2 § 2 ska alla som avser att bedriva en verksamhet skaffa sig 
den kunskap som behövs men hänsyn till verksamhetens art och omfattning.  
Av MB kap 2 § 3 framgår att verksamheter är skyldiga att utföra de skydds-
åtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs. 
Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verk-
samhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa 
eller miljön.  
 
Den som vidtar åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för männi-
skors hälsa eller påverka miljön ska, enligt MB kap 26 § 19, fortlöpande 
planera och kontrollera verksamheten för att motverka och förebygga såd-
ana skador och olägenheter. 
 
Motivering 
Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd är enligt MB kap 2 § 
1 skyldig att visa för tillsynsmyndigheten att de förpliktelser som följer av 
kap 2 MB iakttas. Det är vanligt att mindre mängder petroleumförorenade 
massor påträffas vid demontering av drivmedelsanläggningar, även i fall där 
föregående miljötekniska markundersökningar inte har visat på några för-
oreningar. Till miljö- och byggnämnden ska därför redovisas hur det under-
sökts om verksamheten orsakat föroreningar, resultat från dessa undersök-
ningar, samt hur ev. påträffade föroreningar har avhjälpts. För att miljö- och 
byggnämnden ska kunna bedöma om avfall, som uppkommit vid efterbe-
handlingsåtgärden, har hanterats och omhändertagits i enlighet med MB ska 
avfallsmängder, avfallstransportörer och avfallsmottagare redovisas. Föro-
renade massor måste hanteras, mellanlagras och omhändertas på sådant sätt 
att spridning och exponering av föroreningar förhindras. 
 
 
------------------------- 
Besvärshänvisning 
Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. 
 
Tala om vilket beslut ni överklagar. Ange också varför ni anser att beslutet 
är oriktigt och vilken ändring ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som ni 
anser stöder er uppfattning. 
 
 
     Forts… 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2017-06-27 § 124 2016/413M 9 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Överklagandet skall lämnas in eller skickas till miljö- och byggnämn-
den, som har beslutat i ärendet. Adressen är: Miljö- och byggnämnden, 
Vaggeryds kommun, Box 43, 568 21 Skillingaryd. För att överklagandet 
skall kunna prövas måste handlingarna ha kommit in till miljö- och bygg-
nämnden senast tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet. 
 
Har ert överklagande kommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas 
vidare till länsstyrelsen, om miljö- och byggnämnden inte själv ändrar be-
slutet på det sätt ni har begärt. 
 
Underteckna skrivelsen och uppge namn, organisations-/personnummer, 
postadress och telefonnummer. 
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Yttrande angående överklagat beslut gällande Små-
lands Metall & Återvinning AB, Hagshult 1:9 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att yttra sig enligt nedanstående angående 
Smålands Metall & Återvinning ABs yttrande som inkom till länsstyrelsen 
2017-03-22. 
 
Smålands Metall & Återvinning ABs yttrande innehåller flera felaktiga 
uppgifter och miljö- och byggnämnden vill därför göra några förtydligan-
den. 
 
När det gäller den ursprungliga vallen utmed vägen som Selectiva i Sverige 
AB lät uppföra hänvisar Smålands Metall & Återvinning AB i sitt yttrande 
till beslut som miljö- och byggnämnden tog 2009. Liksom idag krävdes 
2009 tillstånd eller anmälan för användning av avfall i anläggningsarbeten 
om risken att förorena mark, vattenområde eller grundvatten var ringa eller 
mer än ringa. Detta reglerades 2009 i bilaga till FMH (förordningen om mil-
jöfarlig verksamhet och hälsoskydd, koderna 90.007-1 och 90.007-2 gäl-
lande uppläggning av inert avfall för anläggningsändamål). Endast i de fall 
där uppläggning/användning av avfall inte ens medför ringa föroreningsrisk 
krävs följaktligen varken tillstånd eller anmälan innan åtgärd vidtas.    
 
Utifrån ovanstående vill miljö- och byggnämnden klargöra att nämnden inte 
gav Selectiva i Sverige AB tillstånd att använda täckmassefraktion för 
byggnation av vall. I de fall tillstånd erfordras är det länsstyrelsen som är 
prövningsmyndighet. 
 
I Miljö- och byggnämndens beslut 2009-02-24 dnr. 2009/070M meddelades 
att nämnden inte hade något att erinra mot användning av täckmassefrakt-
ionen vid anläggningen i Hagshult. Det finns inga handlingar eller uppgifter 
i detta ärende som närmare specificerar avfallet i fråga, inte heller vad det 
skulle användas till. Den enda handling som Selectiva i Sverige AB inkom 
med till nämnden var en ofullständig konsultrapport (ingen av rapportens 
bilagor insändes) angående avfallsfraktionens egenskaper. I rapporten be-
dömdes att avfallet klassas som icke-farligt avfall. Bara för att ett avfall har 
klassats som icke-farligt är det inte säkerställt att det är lämpligt att använda 
för anläggningsändamål.  Numera är detta tydliggjort i Naturvårdsverkets 
handbok om återvinning av avfall i anläggningsarbeten. I handboken anges 
två olika halter för ämnen beroende på användning.  
 
 
      
                                 Forts… 
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Samtliga halter är betydligt lägre än de halter som Avfall Sverige rekom-
menderat som haltgränser för klassificering av förorenade massor som far-
ligt avfall (rapport 2007:01). 
 
Ärende 2009/070M angående täckmassefraktionen betraktades då av miljö- 
och byggnämnden som ett samråd gällande användning av avfall som inte 
ens medför ringa föroreningsrisk, d.v.s. en verksamhet/åtgärd som varken 
krävde tillstånd eller anmälan. Miljö- och byggnämnden uppmärksammades 
först vid inspektion 2016 på att det var täckmassefraktionen som Selectiva i 
Sverige AB använt till byggnation av vall. På grund av mängden avfall som 
användes till vallen och då klassningen av materialet som icke farligt avfall 
inte säkerställer att det är lämpligt för anläggningsändamål ur förorenings-
synpunkt, anser miljö- och byggnämnden att byggnation av vall med denna 
täckmassefraktion innebär åtminstone ringa föroreningsrisk. Åtgärden kräv-
de därmed minst en anmälan om miljöfarlig verksamhet, ev. tillstånd från 
länsstyrelsen. Miljö- och byggnämnden anser inte att de handlingar som 
ingavs av Selectiva Sverige AB i ärendet gällande användning av täckmas-
sefraktion kan ses som en anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt FMH. 
En anmälan om miljöfarlig verksamhet, skulle enligt FMH §§ 22 och 25 
(lydelsen som gällde 2009) vara skriftlig och innehålla de uppgifter ritningar 
och tekniska beskrivningar som behövs för att tillsynsmyndigheten ska 
kunna bedöma den miljöfarliga verksamhetens eller åtgärdens art, omfatt-
ning och miljöeffekter.  
 
Miljö- och byggnämnden såg även sitt svar 2009-03-02 som ett samråd gäl-
lande användning av avfall som inte ens medför ringa föroreningsrisk och 
som därmed inte behöver anmälas enligt FMH. Detta svar gällde en förfrå-
gan om användning av krossad betong, tegel, gips och liknande material vid 
uppfyllnad av transport- och lagringsytor. Denna förfrågan hanterades sepa-
rat från ärendet gällande täckmassefraktion, detta trots att nämndens båda 
svar ligger varandra mycket nära i tiden. Någon dokumentation så som in-
sända handlingar, minnesanteckningar från samtal e.d.  som visar att även 
denna senare förfrågan avser täckmassefraktionen finns inte. Uppfyllnad av 
transport- och lagringsytor som förfrågan gällde  kan enligt miljö- och 
byggnämndens bedömning inte anses innefatta byggnation av en vall.  
 
Vid inspektioner 2016 närvarade förutom miljöinspektör även en byggin-
spektör från miljö- och byggförvaltningen. Smålands Metall & Återvinning 
AB uppmärksammades då på att vallen erfordrar bygglov enligt plan- och 
bygglagstiftningen, detta gäller såväl den ursprungliga vallen som den på-
byggda. Bygglov kan sökas i efterhand men det har hittills inte gjorts.  
 
 
 
      Forts… 
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I Smålands Metall & Återvinning ABs yttrande anges att bolaget inte har 
information om omfattning av, eller innehåll i, den vall som anordnades av 
Selectiva i Sverige AB. Miljö- och byggnämnden konstaterat att NN, som 
innehar Smålands Metall & Återvinning AB, var den som för Selectiva i 
Sverige ABs räkning insände konsultrapporten i ärende 2009/070M, och 
den som nämndens svar 2009-03-02 skickades till med e-post. Kopia av 
”följelapp” på konsultrapporten bifogas. Smålands Metall & Återvinning 
AB borde därmed ha kunskap om vad vallen innehåller. 
 
Av miljöbalken kap 2 § 1 framgår att det är verksamhetsutövaren som är 
skyldig att visa för tillsynsmyndigheten att miljöbalkens hänsynsregler i kap 
2 följs. Oavsett vem som uppförde den ursprungliga vallen är det nuvarande 
fastighetsägare som är skyldig att ha kunskap för att kunna vidta de åtgärder 
och försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka 
skador eller olägenheter för människors hälsa eller miljön.  
 
I yttrandet begärs längre tid för att anordna slam- och oljeavskiljning för 
dagvatten från hårdgjorda ytor. Smålands Metall & Återvinning AB önskar 
att tiden ändras från 2018-10-31 till 2019-10-31. Verksamheten på avfalls-
anläggningen innebär risk för förorening av mark och vatten och det är där-
för viktigt att rening av dagvatten anordnas omgående. Miljö- och bygg-
nämnden anser inte att längre åtgärdstid ska ges. Bolaget uppgav i yttrande 
2017-01-09 att rening av dagvatten kunde vara ordnad den första augusti 
2018. I bolagets kompletterande yttrande 2017-01-27 berördes inte anord-
nande av dagvattenrening.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2017-01-31 § 10 att förelägga Smålands 
Metall & Återvinning AB att vidta åtgärder på anläggningen på fastigheten 
Hagshult 1:9. Punkterna 3 och 4 i föreläggande överklagades varefter 
nämnden 2017-02-28 § 54 beslutade att vidhålla punkt 3 och ändra punkt 4. 
Punkt 3 i föreläggandet gäller anordnande av rening av dagvatten från hård-
gjorda ytor på anläggningen. Punkt 4 som ändrades gäller dels åtgärder den 
påbyggda vall som Smålands Metall & Återvinning AB anordnat, och dels 
åtgärder den ursprungliga vall som anordnades av Selectiva i Sverige AB.  
 
Av bolagets yttrande som inkom till Länsstyrelsen 2017-03-22 framgår att 
bolaget motsätter sig miljö- och byggnämndens beslut angående både vall 
och anordnade av rening för dagvatten. Länsstyrelsen gav 2017-06-13 
miljö- och byggnämnden möjlighet att yttra sig över bolagets yttrande. 
 
Malin Gustavsson (L) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen. Ann-
Christin Holmgren (L) ersätter. 
 
Bilaga: ”följelapp” 
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Sörgården 1:4, gamla Sörgårdsskolan – föreläggande 
om förbud, föreläggande om att inkomma med uppgif-
ter samt föreläggande om försiktighetsmått  
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
1. Miljö- och byggnämnden förbjuder Barn- och utbildningsnämnden 

org.nr. 212000-0522, att:  
 
a) bedriva verksamhet i norra klassrummet i Gamla Sörgårdsskolan tills 
orsaken till den diffusa och odefinierbara lukten i rummet är utredd och 
undanröjd. Miljö- och byggnämnden ska fortlöpande hållas underrättad 
om vilka utredningar som görs och resultatet av dessa samt vilka åtgär-
der som vidtas för att undanröja olägenheten.  
 
b) starta skol- och fritidsverksamhet i Gamla Sörgårdsskolan hösttermi-
nen 2017 såvida det inte visas att ventilationen är tillräcklig i förhållan-
det till det maximala antal personer som ska vistas där. Ventilationsflö-
det ska mätas och protokollet lämnas till miljö- och byggnämnden. 

 
2. Miljö- och byggnämnden förelägger Barn- och utbildningsnämnden att 

lämna in dokumentation som visar det organisatoriska ansvaret gällande 
egenkontroll enligt miljöbalken för fritids- och skolverksamheten.   

 
3. Miljö- och byggnämnden förelägger Barn- och utbildningsnämnden att 

iaktta följande försiktighetsmått i verksamheten i Gamla Sörgårdssko-
lan på fastigheten Sörgården 1:4: 

 
a) Antalet fritidsbarn och skolelever ska anpassas till antalet toaletter.  
  
b) Ventilationen ska vara anpassad efter antalet personer som vistas i 

lokalen. 
 
c) Ytorna i lokalerna ska vara lätt rengörbara. 
 
d) Det ska inte riskeras att ytorna i lokalen avger partiklar. 
 
e) Fukt och mögel ska åtgärdas omgående. 
 
f) Skaderisker ska åtgärdas omgående. 
 
g) OVK ska redovisas omgående. 

 Forts… 
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h) Orienterande långtidsmätning av radon ska utföras under eldningssä-
song 2017/2018. Mätningen ska utföras enligt Stålsäkerhetsmyndig-
hetens ”Metodbeskrivning för arbetsplatser” och Folkhälsomyndig-
hetens ”Kompletterande vägledning till metodbeskrivning för ra-
donmätningar i skolor och förskolor”.  Resultatet ska redovisas sen-
ast 2018-02-28.    

 
Redovisning av åtgärder gällande punkterna 3. a-g ska lämnas till Miljö- 
och byggnämnden senast 2017-08-01. 
 
Beslutet fattas med stöd av 26 kap. 9 § och 22 § Miljöbalken (MB) och med 
hänvisning till 2 kap. 2 och 3 §§, 26 kap. 19 § MB och 5 § förordningen 
(1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. 
Med stöd av 26 kap. 26 § miljöbalken gäller beslutet även om det överklagas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsutövare  Barn- och utbildningsnämnden 
Organisations-/personnummer  212000-0522 
Verksamhetens namn  Gamla Sörgårdsskolan 
Fastighetsbeteckning Sörgården 1:4 
Verksamhetens adress/plats Eksgatan 8, Skillingaryd 
 
Det har kommit till miljö- och byggförvaltningens (MBF) kännedom att 
Barn- och utbildningsnämnden (BUN) avser att bedriva skol- och fritids-
verksamhet i skollokalerna i Gamla Sörgårdsskolan från och med hösttermi-
nen 2017.  
 
Gamla Sörgårdsskolan byggdes 1965 och består av en byggnad där det i 
söder finns gymnastikhall och omklädningsrum mm och i den norra delen 
lärarrum och undervisningslokaler. De lokaler som är tänkta att användas 
består av lärarrum, två grupprum och två klassrum samt korridor och fem 
toaletter. Gymnastikhallen med tillhörande lokaler ska enligt uppgift inte 
användas av Barn- och utbildningsnämnden. 
 
Byggnaden avsågs att rivas, rivningslov beviljades 2010. Personal från 
MBF, fastighetsenheten och BUN besökte under 2016 lokalerna inför att 
dessa skulle användas som flyktingboende. Vid besöket observerades ett 
flertal brister som miljö- och byggförvaltningens dåvarande chef framförde 
till barn- och utbildningsförvaltningens dåvarande chef. 
 
 
 
  Forts… 
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Inspektion 
Inspektion av lokalerna gjordes 2017-05-16 tillsammans med personal från 
BUN. Det framkom att undervisningsutrymmen nu används som förbere-
dande skola för nyanlända.  
 
Ventilation 
Rumsaggregat för till och frånluft har installerats i båda klassrummen och i 
ett grupprum. Bygglov saknas för detta och OVK saknas. Rörgenomföringar 
för ventilation genom yttervägg är isolerad med glasull som inte är inneslu-
ten.  
Toalettutrymmena saknade frånluftsventilation. Enligt uppgift från fastig-
hetsförvaltningen finns det frånluftaggregat men att detta kanske inte var i 
gång vid inspektionstillfället.  
 
Rengörbarhet 
Jutevävtapet finns på väggar i klassrummen och ena grupprummet. På flera 
ställen, bland annat i toalettutrymmena fanns hål och skador på ytskikten. 
Träfiberplattor har satts upp i anslutning till den norra entrén.  Vävtapeter, 
träfiberplattor, glasull och skadade ytskikt är svåra att hålla rena. 
 
Fukt och mögel 
Ett av toalettutrymmena hade en vattenskada med mögelpåväxt i taket och 
det är möjligt att även angränsande toalett behöver ses över. 
I det norra klassrummet har golvbeklädnaden fästs med skruvar i underlaget. 
Efter besöket framkom att golvmattan bulat sig vid något tillfälle innan be-
söket 2016. Diffus och odefinierbar lukt kändes i rummet. Bulad golvmatta 
och märklig lukt kan tyda på fuktskada.  
 
Övrigt 
Utvändigt är fasaden i dåligt skick. I norra fasaden finns väggplåtar som inte 
sluter tätt och det finns ett hål i plåten vilket bedöms utgöra skaderisker 
både för barn och för byggnaden.  
En stor del av dräneringen från stuprören tycks ha satt igen då utkastare satts 
på flera ställen i stället för att nederbörden leds ner i befintliga rör. På ett 
ställe var stupröret förskjutet så nederbörden inte avleds via detta utan blöter 
ner fasaden. 
 
 
 
 
 
 
     Forts… 
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Övriga noteringar 
Städutrymme saknas i den norra delen av byggnaden.  
Toalettutrymme för personer med funktionsnedsättning saknas.  
Enligt anteckningar från besöket i lokalerna 2016 var utrymningsfönstret i 
norra klassrummet låst, detta kontrollerades inte vid inspektionen.  
Det konstateras att delar av fasaden är beklädd med eternit. 
 
Lagstiftning 
Enligt miljöbalkens (MB) allmänna hänsynsregler (2 kap 2 och 3 §§) ska 
verksamhetsutövaren skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till 
verksamheten och dess omfattning för att skydda människors hälsa och mil-
jön mot skador och olägenheter. Verksamhetsutövaren är skyldig att vidta 
de skyddsåtgärder, begränsningar och försiktighetsmått som behövs för att 
förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olä-
genhet för människors hälsa eller miljön. 
 
I enlighet med MB 26 kap 9 § får nämnden meddela förelägganden och för-
bud som bedöms nödvändiga för att gällande lagstiftning skall efterlevas.  
 
Av MB 26 kap 19 § framgår att den som bedriver verksamhet som kan befa-
ras medföra olägenhet för människors hälsa eller påverka miljön fortlöpande 
skall planera och kontrollera verksamheten för att motverka och/eller före-
bygga sådana verkningar.  
 
Av MB 26 kap 22 § framgår att den som bedriver en verksamhet som kan 
befaras medföra en olägenhet för människors hälsa är skyldig att utföra såd-
ana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för 
tillsynen. 
  
Enligt 5 § egenkontrollförordningen (1998:901) ska verksamhetsutövaren 
för att förhindra olägenhet för människors hälsa och miljön ha rutiner för 
fortlöpande kontroller av utrustning m.m. 
 
Motivering 
Lokaler som används som förskola, fritids och skola ska vara lämpliga för 
ändamålet. Det innebär t ex att ventilationen är tillräcklig, att det inte finns 
skadliga ämnen i luften och att det går att hålla lokalen ren. Det är den som 
bedriver verksamheten som ansvarar för att det inte uppstår olägenheter för 
människors hälsa.  
 
 
 
   Forts… 
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Förbättringsarbete 
Det är väl känt att lokaler inom BUNs verksamhetsområde inte uppfyller de 
grundläggande krav som kan ställas gällande den verksamhet som bedrivs. 
Det har under årens lopp krävts ett flertal förelägganden från MBN och även 
från Arbetsmiljöverket, för att nå en godtagbar nivå i lokalerna för den verk-
samhet som bedrivs.  
 
BUN bör tillsammans med kommunens Fastighetsenhet fastställa en god-
tagbar lägsta nivå beträffande till exempel dimensionering av ventilation, 
underhåll och rengörbarhet. Med en tydlig ansvarsfördelning och en väl 
anpassad egenkontroll ska denna lägsta nivå upprätthållas.  Detta kan även 
ses som ett led i kommunens förbättringsarbete. 
 
Information om avgift för tillsyn 
Miljö- och byggnämnden är en tillsynsmyndighet vars roll är att kontrollera 
att verksamheter bedrivs på ett sådant sätt att olägenheter för människors 
hälsa eller miljö inte uppstår. För tillsynen får miljö- och byggnämnden ta ut 
en avgift, antingen som timavgift eller som årlig avgift, för den tid som lagts 
ner på ärendet. I dagsläget tas ingen årsavgift ut för tillsynen av förskolor 
och skolor. Om verksamheter sköts så att det inte finns risk för olägenheter 
för människors hälsa så blir avgiften lägre genom att handläggningstiden för 
miljö- och byggförvaltningen minskar. 
 
För tillsynen enligt miljöbalken kommer miljö- och byggnämnden att ta ut 
en avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Beslut om avgift 
sänds separat. 
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Ny detaljplan för kv. Räven, Skillingaryds tätort,   
Vaggeryds kommun 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att upprätta ny detaljplan för kv Räven 
och skicka ut på samråd. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya bostäder på fastigheten 
Räven 8 i Skillingaryds tätort. Detaljplanen ska pröva lämpligheten med att 
ändra nyttjanderätten av marken från småindustri till bostäder. 
 

Planen handläggs med utgångspunkt från reglerna i den nya plan- och bygg-
lagen (PBL 2010:900 5 kap) med så kallat standardförfarande, vilket inne-
bär att planen efter genomfört samråd kommer att granskas under minst två 
veckor. Samrådet ska kungöras och efter genomförd granskning kan planen 
antas. Antagandebeslutet vinner laga kraft om det inte överklagas.  
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Detaljplan för Stödstorp 2:1 m.fl. 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att upprätta ny detaljplan för Stödstorp 
2:1 m.fl. och skicka ut den på samråd. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för ett utvidgat verk-
samhetsområde i utkanten av Vaggeryd. Området ansluter till befintligt 
verksamhetsområde och är placerat lättillgängligt utmed E4-an.  

Planen handläggs med utgångspunkt från reglerna i den nya plan- och bygg-
lagen (PBL 2010:900 5 kap) med så kallat utökat förfarande, vilket innebär 
att planen efter genomfört samråd kommer att granskas under minst två 
veckor. Samrådet ska kungöras och efter genomförd granskning kan planen 
antas. Antagandebeslutet vinner laga kraft om det inte överklagas. 
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Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbo-
stadshus och garage inom fastigheten Norra Kulhult 
1:2 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att lämna positivt förhandsbesked för ny-
byggnad av enbostadshus och garage inom avstyckning från fastigheten 
Norra Kulhult 1:2. 
 
Sökande 
NN och NN. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vaggeryds kommuns översiktsplan anger öppet odlingslandskap, Brat-
teborgsområdet samt kommunal kulturmiljö, Norra Kulhult. 
 
Majorsboställe på fastigheten Norra Kulhult 1:2 omnämns i Vaggeryds 
kommuns kulturhistoriska utredning. 
 
I naturvårdprogrammet omnämns området som ett öppet och flackt odlings-
landskap med mycket rik växtlighet. 
 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår nämnden att lämna negativt förhands-
besked då sökt förhandsbesked strider mot gällande lagstiftning, PBL kap. 2 
§ 2, MB kap. 3 § 4 samt att gällande översiktsplan anser att nya bostäder i 
första hand bör lokaliseras på skogsmark och inte åkermark. 
 
Plan- och bygglagen kap. 2 § 2: 
Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt 
denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de 
ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, 
läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän syn-
punkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med 
mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1-8 §§ miljöbalken ska tilläm-
pas. 
 
Miljöbalken kap. 3 § 4: 
Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse.  
 
 
 
                           Forts… 
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Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anlägg- 
ningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen 
och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsstäl-
lande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Skogsmark som har betydelse 
för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan på-
tagligt försvåra ett rationellt skogsbruk. 
                          
Vaggeryds kommuns översiktsplan, 2012: 
Levande landsbygd (s.54) 
Kommunen har en positiv syn till att ge lov för landsbygdsboende. För att 
bevara biologisk mångfald och jordbruksmark anser Vaggeryds kommun att 
nya bostäder alltid i första hand bör lokaliseras på skogsmark och inte åker-
mark. Detta för att inte inkräkta på befintliga jordbruksnäringar eller djur-
hållning. 
 
Yttranden 
Yttrande från Vaggeryds energi, angående närhet till luftledning föreligger 
med rekommendationer om skyddsavstånd till luftledning.  
 
Yttrande från berörd fastighetsägare, Norra Kulhult 1:6, föreligger med erin-
ran. Fastighetsägaren till Norra Kulhult 1:6 bedriver vedhantering i anslut-
ning till den tänkta fastighetsgränsen och upplyser om att det förekommer 
störande buller vid olika tider på dygnet.  
 
Miljö- och byggnämnden anser att yttrandet från berörd fastighetsägare, 
Norra Kulhult 1:6, inte behöver beaktas. 
 
Yttrande från berörd fastighetsägare, Norra Kulhult 1:2, föreligger utan erin-
ran. 
  
Besluts gång 
Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att lämna positivt 
förhandsbesked. 
 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår nämnden att lämna negativt förhands-
besked. 
 
Reservation 
Ulla-Carin Djerf (MP) reserverar sig mot beslutet. 
   
 
 
      Forts… 
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Meddelas  
Norra Kulhult 1:2. 
      
Delges: 
Norra Kulhult 1:6 och Vaggeryds Energi. 
                        
Giltighetstid  
Förhandsbeskedet upphör att gälla om bygglov inte söks inom två år från 
dagen för beslut.  
     
Avgifter 
Förhandsbesked:  
3 803:-    
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Ändring av brandskydd inom fastigheten Venus 6 - 
byggsanktionsavgift 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift på 34 720 
kronor, för att ändring av brandskydd utförts utan startbesked samt att loka-
len tagits i bruk utan slutbesked. Kravet på sanktionsavgift ställs till bygg-
nadsägaren, VSBo AB, 556527-8651. 
 
Sökande 
VSBo, NN, Box 172, 567 24 Vaggeryd 
 
Sammanfattning av ärendet 
2016-12-28 inkom bygglovsansökan för fasadändring inom fastigheten Venus 
6. 
2017-01-12 kommunicerades att åtgärden även innebär ändring av befintligt 
brandskydd, två lokaler slås ihop till en. 
Miljö- och byggförvaltningen meddelade att brandskyddsbeskrivning samt 
förslag till kontrollplan ska inlämnas för att få startbesked för ändring av 
brandskydd. 
 
2017-02-22 lämnades bygglov och startbesked för fasadändring inom fastig-
heten Venus 6. 
I beslutet upplystes sökanden om att det beviljade bygglovet enbart gäller för 
fasadändringen samt att startbesked för ändring av brandskydd utfärdas när 
brandskyddsbeskrivning och förslag till kontrollplan inlämnats. 
 
2017-05-11 uppdagades att ändring av brandskydd utförts utan startbesked 
samt att lokalen tagits i bruk utan slutbesked. 
Om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. plan- och bygglagen (PBL) 
ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt 
föreskrifter som meddelats med stöd av 16 kap. 12§. 
 
Avgift: 
Byggsanktionsavgift, för att påbörjat ändring av brandskyddet utan startbe-
sked: 34 720:-. 
 
Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden besluta ta ut 
byggsanktionsavgift samt att byggsanktionsavgiften sätts ned till hälften 
(50%) 
 
       Forts… 
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Följande kompletteringar ska inlämnas för att startbesked för ändring av 
brandskydd ska utfärdas: 

 Brandskyddsbeskrivning 
 Förslag till kontrollplan 

 
Yrkanden 
Anna Karin Slunge (S) yrkar att förvaltningens förslag på byggsanktionsav-
gift, 34 720:- ska tas ut.  
    
Propositioner 
Ordföranden ställer proposition på beredningens förslag och Anna Karin 
Slunges (S) yrkande. 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt beredningens förslag. 
 
Omröstning: 
Omröstning begärs och ska verkställas. 
Ja-röst för beredningens förslag. 
Nej-röst för Anna Karin Slunges (S) yrkande.                                                                   
 
Namn:   Ja Nej 
Johnny Wackt (kd)  x  
Peter Sjöberg (m)   x 
Ulla-Carin Djerf (mp)   x 
Gunnel Lagander Johansson (c)  x  
Malin Gustavsson (l)   x  
Anna Karin Slunge (s)   x                                        
Roland Svensson (s)   x                       
Johan Oskarsson (sd)   x  
Magnus Dauhn (s)   x 
   _______________ 
                                                                   1                     8        
 
Miljö- och byggnämnden beslutar med 1 ja-röst och 8 nej-röster att bifalla 
Anna Karin Slunges (S) förslag. 
 
Avgifter 
Byggsanktionsavgift: 
34 720:- 
     

Byggsanktionsavgift inbetalas till Vaggeryds kommun inom två månader 
från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
                                                                                                              Forts… 
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………………………………………………………………… 
Besvärshänvisning 
Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. 
 
Tala om vilket beslut ni överklagar. Ange också varför ni anser att beslutet 
är oriktigt och vilken ändring ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som 
ni anser stöder er uppfattning. 
 
Överklagandet skall lämnas in eller skickas till miljö- och byggnämnden, 
som har beslutat i ärendet. Adressen är: Miljö- och byggnämnden, Vagge-
ryds kommun, Box 43, 568 21 Skillingaryd. För att överklagandet skall  
      
kunna prövas måste handlingarna ha kommit in till miljö- och byggnämn-
den senast tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet. 
                                                                                                               
Har ert överklagande kommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vi-
dare till länsstyrelsen, om miljö- och byggnämnden inte själv ändrar beslu-
tet på det sätt ni har begärt. 
 
Underteckna skrivelsen och uppge namn, organisations-/personnummer, 
postadress och telefonnummer. 
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Om- och tillbyggnad av skola inom fastigheten 
Bondstorp 10:1 - byggsanktionsavgift 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift på 48 384 
kronor, för att påbörjat byggnadsarbeten utan startbesked. Kravet på sankt-
ionsavgift ställs till byggnadsägaren, Vaggeryds kommun, Fastighetsen-
heten, 212000-0522.  
 
Sökande 
Vaggeryds kommun, Fastighetsenheten, Box 43, 568 21 Skillingaryd 
 
Sammanfattning av ärendet 
2017-01-27 inkom bygglovsansökan för om- och tillbyggnad av skola. 
 
2017-02-28 beviljades bygglov. 
 
2017-03-22 hölls tekniskt samråd, i protokollet meddelades att nybyggnads-
karta, redovisning av u-värden, teknisk beskrivning samt reviderad kontroll-
plan ska inlämnas. 
 
2017-03-27 lämnades startbesked för rivning o iordningställande av grund. 
 
2017-05-05 utfördes arbetsplatsbesök (grund). I protokoll från tekniskt sam-
råd upplystes byggherren om att nybyggnadskarta, redovisning av u-värden 
samt att teknisk beskrivning ska inlämnas för att startbesked för resterande 
arbeten ska utfärdas. 
 
2017-05-31 uppdagades att källarplanet var uppmurat samt att bjälklag till 
våning 1 var monterat.  
 
Om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. plan- och bygglagen 
(PBL) ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) 
enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 16 kap. 12§. 
 
Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden besluta ta ut 
byggsanktionsavgift.  
                      
Avgifter 
Byggsanktionsavgift:     
48 384:-                           

                     
  

                    Forts… 
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Byggsanktionsavgift inbetalas till Vaggeryds kommun inom två månader 
från det att beslutet vunnit laga kraft. 
………………………………………………………………… 
Besvärshänvisning 
Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. 
 
Tala om vilket beslut ni överklagar. Ange också varför ni anser att beslutet 
är oriktigt och vilken ändring ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som 
ni anser stöder er uppfattning. 
 
Överklagandet skall lämnas in eller skickas till miljö- och byggnämnden, 
som har beslutat i ärendet. Adressen är: Miljö- och byggnämnden, Vagge-
ryds kommun, Box 43, 568 21 Skillingaryd. För att överklagandet skall 
kunna prövas måste handlingarna ha kommit in till miljö- och byggnämn-
den senast tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet. 
 
Har ert överklagande kommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vi-
dare till länsstyrelsen, om miljö- och byggnämnden inte själv ändrar beslu-
tet på det sätt ni har begärt. 
 
Underteckna skrivelsen och uppge namn, organisations-/personnummer, 
postadress och telefonnummer. 
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Ansökan om bygglov för nybyggnad av industrilokal 
inom fastigheten Stödstorp 2:1  
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att lämna positivt förhandsbesked samt att 
bevilja bygglov för nybyggnad av industrilokal inom avstyckning från 
Bondstorp 2:1. 
 
Sökande 
BK Åkeri i Forserum AB, Åkersvägen 24, 568 30 Skillingaryd 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vaggeryds kommuns översiktsplan anger området som nytt verksamhetsom-
råde. 
 
Fornminne finns registrerat intill sökt byggnation/fastighet. 
Miljö- och byggförvaltningen bedömer att fornminnet redan är utrett då ytan 
i dagsläget redan är anlagd. 
 
Miljö- och byggförvaltningen anser att sökt placering är lämplig för uppfö-
rande av industrilokal. 
 
Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att bevilja bygglov 
för nybyggnad av industrilokal. 
 
Vid samrådsredogörelse, maj 2010, så hade Trafikverket följande erinran: 

 Intill E4 ska de finnas en byggnadsfri zon på 50 meter mätt från väg-
områdets gräns 

 Området 50 meter från viltstängslet ska prickmarkeras (mark som ej 
får bebyggas) 

 
Miljö- och byggnämnden anser att redovisad placering är mer än 50 meter 
från viltstängslet. För att säkerställa att byggnaden placeras minst 50 meter 
från viltstängslet ska utstakning av byggnaden utföras. 
 
Upplysning: 
Anmälan av avloppsanläggning enligt förordningen om miljöfarlig verksam-
het och hälsoskydd ska inlämnas. 
 
Kontakta Matilda Mikaelsson-Nilsson, 0370-67 81 60, för mer information. 
 

Forts… 
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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  

 anmälan kontrollansvarig 
 teknisk beskrivning ska inges före det tekniska samrådet 
 förslag till kontrollplan ska inges före tekniskt samråd, nämnden ska 

fastställa kontrollplanen i startbeskedet  
 brandskyddsbeskrivning ska inlämnas 
 energiberäkning (kontorsdel) ska inlämnas 
 Situationsplan med byggnaden inritad och måttsatt med minst två mått 

till fastighetsgräns 
 
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 
Stödstorp 2:1. 
 
Upplysningar avseende startbesked 
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits och beslut 
om startbesked lämnats. 
 
Enligt PBL 11 kap ska byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftning inte följs. 
 
Avgifter 
Bygglovavgift 
inkl underrättelse: 

Utstakning,  
4 punkter: 

37 492:- 8 602:-  
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Ansökan om bygglov för nybyggnad av flyttbara provi-
soriska skollokaler inom fastigheten Morarp 2:157 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov för ny-
byggnad av flyttbara provisoriska skollokaler inom fastigheten Morarp 
2:157 då sökt byggnation avviker mot gällande detaljplan, fastställd 1975-
10-14, och att avvikelsen inte kan anses vara liten. 
 
Sökande 

Vaggeryds kommun, Fastighetsenheten, Box 43, 568 21 Skillingaryd 

 
Sammanfattning av ärendet 
Sökt byggnation avviker mot gällande detaljplan, fastställd 1975-10-14, ge-
nom att byggnaden placeras på mark som är avsedd för samlingssalar och 
dylikt samt att del av byggnaden placeras på prickmark (mark som inte får 
bebyggas). 
 
Yttrande från berörda grannar, Morarp 2:114 och Morarp 2:152, angående av-
vikelserna har inte inkommit till dagens sammanträde. 
 
Yttrande från Morarp 2:159 föreligger utan erinran. 
 
Yttrande från Morarp 2:113, Morarp 2:134, Morarp 2:153, Morarp 2:154, 
Morarp 2:156 och Morarp 2: 158 föreligger med erinran. 
 
Enligt plan- och bygglagen kap. 9 § 31 b får bygglov ges för en åtgärd som 
avviker från en gällande detaljplan om avvikelsen är förenlig med detaljpla-
nens syfte och avvikelsen är liten eller åtgärden är av begränsad omfattning 
och nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på et ända-
målsenligt sätt. 
 
Med avseende till dessa yttranden samt att avvikelsen inte kan anses vara li-
ten föreslår miljö- och byggförvaltningen att bygglovsansökan ska avslås. 
 
Miljö-och byggnämndens beredning föreslår nämnden att besluta om tidsbe-
gränsat bygglov på fem år med avvecklingsplan. 
 
Avgift 
0: - 
 
      Forts… 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Miljö- och byggnämnden 2017-06-27 § 133 2017/172B     31 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Besvärshänvisning 
Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen.  
Tala om vilket beslut ni överklagar. Ange också varför ni anser att beslutet 
är oriktigt och vilken ändring ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som ni 
anser stöder er uppfattning. 
 
Överklagandet skall lämnas in eller skickas till miljö- och byggnämn-
den, som har beslutat i ärendet. Adressen är: Miljö- och byggnämnden, 
Vaggeryds kommun, Box 43, 568 21 Skillingaryd. För att överklagandet 
skall kunna prövas måste handlingarna ha kommit in till miljö- och bygg-
nämnden senast tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet. 

 
Har ert överklagande kommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vi-
dare till länsstyrelsen, om miljö- och byggnämnden inte själv ändrar beslutet 
på det sätt ni har begärt. 

 
Underteckna skrivelsen och uppge namn, organisations-/personnummer, 
postadress och telefonnummer. 
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Ansökan om bygglov för tillbyggnad av uterum inom 
fastigheten Oden 15 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att delegera beslutanderätten till byggin-
spektör under förutsättning att berörda grannar medger avvikelse från detalj-
plan. 
 
Sökande 
NN 
 
Sammanfattning av ärendet 
Granskningsyttrande kommunicerades 2017-06-09. 
Svar inkom 2017-06-20 där sökande vidhåller sökt byggnation med moti-
vering att Vaggeryds kommuns översiktsplan anger bostadsändamål. 
 
Sökt byggnation avser tillbyggnad av enbostadshus med uterum. 
 
Gällande detaljplan, fastställd 1973-02-28, anger mark för industriändamål 
för Oden 15.  
 
Sökt tillbyggnad strider mot gällande detaljplan beträffande användningen, 
bostadsändamål i stället för industriändamål. 
 
Vaggeryds kommuns översiktsplan anger bostadsändamål. 
 
Framtida användning för kvarteret Oden är bostadsändamål. 
 
Miljö- och byggnämnden anser att avvikelse från detaljplan kan medges om 
berörda grannar medger avvikelse från detaljplan. 
 
För fortsatt handläggning ska följande komplettering inlämnas: 

 Fackmannamässiga, måttsatta och skalenliga plan- och fasad-
ritningar i skala 1:100 

 Måttsatt och skalenlig situationsplan i skala 1:500 
 
Yttrande från berörda grannar, Oden 12, Oden 20, Trasten 6, Trasten 7 och 
Trasten 8 inhämtas av miljö- och byggnämnden när begärda kompletteringar 
inlämnats. 
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Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av nä-
ringsfastighet inom fastigheten Hagshults-Torp 3:5 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att ge negativt förhandsbesked eftersom 
strandskyddsdispens inte kan medges. 
 
Sökande 
NN 

 
Sammanfattning av ärendet 
Negativt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus beslutades vid 
miljö- och byggnämndens sammanträde 2016-08-30 § 137. 
 
Negativt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus beslutades vid 
miljö- och byggnämndens sammanträde 2017-01-31 § 17.  
 
2017-06-02 inkom nytt förslag på placering av enbostadshus, den nya place-
ringen är ca: 20 meter från strandlinjen.  
 
I Vaggeryds kommuns översiktsplan, laga kraft 2014-04-28, bedöms området 
vid Näset på sjöns västra sida inte som lämpligt för bostadsbyggnation. 
 
I Vaggeryds kommuns LIS-plan, laga kraft 2015-10-27, bedöms området vid 
Näset på sjöns västra sida inte som lämpligt för bostadsbyggnation. 
 
Miljö- och byggförvaltningen anser att byggnaden placeras inom området 
som anges som Näset i LIS-plan. 
 
Enligt Miljöbalken kap. 7 § 18 b, får kommunen i det enskilda fallet ge dis-
pens från förbuden i § 15 (inom ett strandskyddat område får inte nya bygg-
nader uppföras) om det finns särskilda skäl. 
 
Enligt Miljöbalken kap. 7 § 18 c anges följande som särskilda skäl vid pröv-
ning av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet får man 
beakta endast om området som upphävandet eller dispensen avser 
1. redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strand-
skyddets syften. 
2. genom en väg, järnväg bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är 
väl avskilt från området närmast strandlinjen  

 
Forts… 
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3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 
behovet inte kan tillgodoses utanför området 
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 
genomföras utanför området 
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 
inte kan tillgodoses utanför området 
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.  
Sökt område har inte tagits i anspråk på ett sett som avses i punkt 1.  
Sökt område är inte väl avskilt från området närmast strandlinjen som avses i 
punkt 2. 
Tänkt byggnation kan tillgodoses utanför strandskyddat område inom fastig-
heten, enligt punkt 3-5. Punkt 6 är ej aktuellt. 
 
Miljöbalken kap. 7 § 18 d Som särskilda skäl vid prövning av en fråga om 
upphävande eller dispens från strandskyddet inom ett område för landsbygds-
utveckling i strandnära lägen får man också beakta om ett strandnära läge för 
en byggnad, verksamhet eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. 
Om prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostads-
hus med tillhörande komplementbyggnader och andra åtgärder får man i stäl-
let beakta om huset eller husen avses att uppföras i anslutning till ett befintligt 
bostadshus. 
 
Sökt område/byggnation avses att uppföras i anslutning till ett befintligt bo-
stadshus. 
 
Sett till att det inte finns särskilt skäl för att uppföra sökt byggnation, samt att 
området vid Näset på sjöns västra sida inte bedöms som lämpligt för bostads-
byggnation, enligt LIS-plan, så anser miljö- och byggförvaltningen att strand-
skyddsdispens inte kan medges för sökt område/byggnation och således kan 
inte ett positivt förhandsbesked lämnas. 
 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår nämnden att lämna negativt förhands-
besked då strandskyddsdispens inte kan medges. 
 
Miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att lämna positivt 
förhandsbesked och medge strandskyddsdispens. 
 
Malin Gustavsson (L) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen. Ann-
Christin Holmgren (L) ersätter. 
 
 
 
      Forts… 
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Yrkanden 
Ordförande Johnny Wackt (KD) yrkar att nämnden beslutar medge strand-
skyddsdispens och lämna positivt förhandsbesked.  
      
Propositioner 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och Johnny 
Wackts (KD) yrkande. 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt Johnny Wackts (KD) för-
slag. 
 
Omröstning: 
Omröstning begärs och ska verkställas. 
Ja-röst för Johnny Wackts (KD) yrkande. 
Nej-röst för förvaltningens förslag.                                                                   
 
Namn:   Ja Nej 
Johnny Wackt (kd)  x  
Peter Sjöberg (m)  x 
Ulla-Carin Djerf (mp)   x  
Gunnel Lagander Johansson (c) x  
Ann-Christin Holmgren (l)   x  
Anna Karin Slunge (s)   x                                        
Roland Svensson (s)   x                       
Johan Oskarsson (sd)  x   
Magnus Dauhnn (s)   x 
                     _____________ 
                                                               4                     5                            
 
Miljö- och byggnämnden beslutar med 4 ja-röster och 5 nej-röster att bifalla 
förvaltningens förslag. 

 
Reservationer 
Johnny Wackt (KD), Peter Sjöberg (M), Gunnel Lagander Johansson (C) och 
Johan Oskarsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 
     
Meddelas  
- 
 
Avgifter 
Förhandsbesked: 
0:- 
 
      Forts… 
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Besvärshänvisning 
Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. 
   
Tala om vilket beslut ni överklagar. Ange också varför ni anser att beslutet 
är oriktigt och vilken ändring ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som ni 
anser stöder er uppfattning. 
 
Överklagandet skall lämnas in eller skickas till miljö- och byggnämn-
den, som har beslutat i ärendet. Adressen är: Miljö- och byggnämnden, 
Vaggeryds kommun, Box 43, 568 21 Skillingaryd. För att överklagandet 
skall kunna prövas måste handlingarna ha kommit in till miljö- och bygg-
nämnden senast tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet. 

 
Har ert överklagande kommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vi-
dare till länsstyrelsen, om miljö- och byggnämnden inte själv ändrar beslutet 
på det sätt ni har begärt. 

 
Underteckna skrivelsen och uppge namn, organisations-/personnummer, 
postadress och telefonnummer. 
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Svar på remiss angående överflyttning av planarkitekt 
från miljö- och byggförvaltningen till kommunled-
ningskontoret 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden meddelar kommunledningskontoret att miljö- och 
byggnämnden inte har någon erinran. 
 
Sammanfattning av ärendet 
2017-05-10 inkom remiss från Kommunledningskontoret angående överflytt-
ning av planarkitekt från miljö- och byggförvaltningen till kommunlednings-
kontoret. 
 
Miljö- och byggnämndens beredning har inget att erinra.  
 
Miljö- och byggnämnden har som önskemål att bistå som remissinstans vid 
framtagande av nya detaljplaner. 
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Fråga från ledamot 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ann-Christin Holmgren (L) frågar om: 
 Östra skolan, Vaggeryd, ändrad användning, är lokalerna tillgängliga för 

personer med funktionsnedsättning? 
 
Förvaltningen får i uppdrag att utreda frågan. Utredningen redovisas vid 
miljö- och byggnämndens sammanträde den 29 augusti 2017. 
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Fråga från ledamot 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Gunnel Johansson Lagander (C) frågar om hur lokalen på fastigheten Blå-
sippan 2, gamla vårdcentralen, Skillingaryd används i dagsläget. 
 
 Fastigheten är idag klassad som bostad samt vårdcentral. 
 
Förvaltningen informerar om att uppföljning av ärendet gällande ändrad 
användning på fastigheten Blåsippan 2 planeras. Frågan ställdes på miljö- 
och byggnämndens sammanträde 2017-04-25 § 98, nämnden gav i uppdrag 
till bygginspektörerna att besöka fastigheten för tillsyn, men förvaltningen 
har på grund av rådande arbetsbelastning ännu inte hunnit göra någon upp-
följning. 
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Fråga från ledamot 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Roland Svensson (S) frågar om: 
 Brygga på ön i Hjortsjön. 
 
Förvaltningen får i uppdrag att utreda frågan. 
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Fråga från ledamot 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Seth Andersson (S) frågar om: 
 Reklamprydda lastbilsflak vid Vaggeryds Travbana. 
 
Förvaltningen får i uppdrag att utreda frågan. 
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Miljö- och byggnämndens sammanträde i november 
2017 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden ändrar sammanträdesdag i november till ons-
dagen den 29 november.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämndens sam-
manträde i november ändras till den 29 november på grund av deltagande i 
utbildning i rättshaveristiskt beteende i Jönköping den 28 november.  
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