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Miljö- och byggnämnden

Plats och tid

Kommunhuset, Gnosjö, 15.00-16.20

Beslutande

Ingemar Svensson (C) ordförande
Ingemar Nyström (M) 1:e vice ordförande
Sulo Koppelo (S)
Tomas Löv (S)
Reine Elmersson (KD

Övriga deltagande

Carl Gustaf Axelsson, miljö- och byggchef
David Melle, miljösamordnare
Magnus Runesson, stadsarkitekt
Ida Aronsson, planingenjör, §§ 266-267
Mona-Lisa Khan, nämndsekreterare

Utses att justera

Stig Eriksson

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset, Miljö- och byggförvaltningen, 2010-11-30

Underskrifter
Sekreterare

Sid: 1

Stig Eriksson (KD)
Alexander Josefsson (M) tj ersättare
Tomas Johansson (S) tj ersättare

.....................................................................
Mona-Lisa Khan

Ordförande

.....................................................................
Ingemar Svensson

Justerande

.....................................................................
Stig Eriksson

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Kommunhuset, Miljö- och byggförvaltningen, Gnosjö

Underskrift

.....................................................................
Mona-Lisa Khan
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Delegationsbeslut
Anmäles att följande delegationsbeslut fattats:
Miljö- och byggchef
Dnr 2010-1026-429
§ 509 Hillerstorp 2:65, anmälan om förändring i verksamheten. –Sigarth AB, Box 45, 330 33
HILLERSTORP
Dnr 2010-0976-429
§ 510 Hillerstorp 4:218, anmälan om ny fastbränslepanna.-Hillerstorps Trä AB, Box 80, 330 33
HILLERSTORP
Stadsarkitekt
Dnr 2010-0904
§ 462 Åsenhöga Prästgård 1:9, bygglov för tillbyggnad enbostadshus. –Kent Josefsson, Örerydsvägen
2, 335 93 ÅSENHÖGA
1:e byggnadsinspektör
Dnr 2010-0964
§ 461 Hillerstorp 2:76, bygglov för tillbyggnad av industri med lagerlokaler. –Rörmokeriet
Anders&Mattias AB, Fabriksgatan 7, 330 33 HILLERSTORP
Dnr 2010-0904
§ 471 Åsenhöga Prästgård 1:9, bygganmälan för tillbyggnad enbostadshus. –Kent Josefsson,
Örerydsvägen 2, 335 93 ÅSENHÖGA
Dnr 2010-0932
§ 465 Töllstorp 1:638, bygglov för tillbyggnad industri. –Gnosjö Automatsvarvning AB, Box 182,
335 24 GNOSJÖ
Dnr 2010-0748
§ 466 Töllstorp 1:634, bygganmälan för tillbyggnad av kallager. –WFI Fastighets AB, Box 30, 335 21
GNOSJÖ
Dnr 2010-0951
§ 464 Töllstorp 1:599, bygganmälan för installation av eldstad. –Patrik Bard, Betselgatan 2, 335 32
GNOSJÖ
Dnr 2009-0335
§ 470 Töllstorp 1:628, bygganmälan för tillbyggnad enbostadshus med uterum. –Lisbeth o Kjell
Thollonen, Liegatan 1, 335 32 GNOSJÖ
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Dnr 2010-0932
§ 475 Töllstorp 1:638, bygganmälan för tillbyggnad industri. –Gnosjö Automatsvarvning AB,
Box 182, 335 24 GNOSJÖ
Dnr 2010-0739
§ 477 Hillerstorp 4:269, bygganmälan för tillbyggnad enbostadshus. – Michael o Camilla Landin,
Järnvägsgatan 13 A, 330 33 HILLERSTORP
Dnr 2010-1002
§ 489 Kärringagärde 1:12, bygganmälan för installation av braskassett. –Karl Åke Axelsson,
Kärringagärde Lindgrens gård, 335 91 GNOSJÖ
Dnr 2010-0666
§ 487 hornabo 1:5, rivningsanmälan för befintlig transformatorstation samt bygganmälan för
nybyggnad av transformatorkiosk. E:on Elnät Sverige AB, Box 264, 334 25 ANDERSTORP
Dnr 2010-0858
§ 484 Kävsjö-Rudö 1:12, bygglov för nybyggnad av garage. –Per-Erik Folkesson, Kävsjö-Rudö 30,
330 33 HILLERSTORP
Dnr 2010-0830
§ 502 Österskog 1:43, bygganmälan för tillbyggnad av industri. –Gunnars Tråd AB, Törestorp, 330 33
HILLERSTORP
Dnr 2010-1013
§ 504 Broddhult 1:10, bygganmälan för installation av kamin. –Tomas Broddhult, Broddhult
Ekbacken, 335 93 ÅSENHÖGA
Dnr 2010-1012
§ 503 Åsenhöga-Mjöhult 1:14,bygganmälan för installation av kamin. –Reidar Frejd, Skogsäter, 335
93 ÅSENHÖGA
Dnr 2010-0994
§ 505 Väset 1:22, bygganmälan för installation av braskamin. –Lise-Lott Jönsson, Väset Änggärdet,
330 31 KULLTORP
Dnr 2010-0858
§ 506 Kävsjö-Rudö 1:12, bygganmälan för nybyggnad av garage. –Per-Erik Folkesson, Kävsjö-Rudö
30, 330 33 HILLERSTORP
Dnr 2010-1025
§ 507 Österskog 1:43, bygglov för flyttning av befintlig transformatorstation. –E.On Elnät Sverige
AB, Box 264, 334 25 ANDERSTORP
Dnr 2010-0966
§ 514 Nissafors 1:10, bygglov för nybyggnad av transformatorstation. –E.On Elnät Sverige AB,
Box 916, 571 29 NÄSSJÖ
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Miljösamordnare
Dnr 2010-0943-370
§ 485 Töllstorp 1:337, anmälan om bergvärme-Elin Bergström, Flintgatan 3, 335 31 GNOSJÖ
Dnr 2010-0816-429
§ 491 Österskog 1:43, avgift för tillsyn enligt miljöbalken (årlig avgift).-Gunnars Tråd AB,
Törestorp, 330 33 HILLERSTORP
Dnr 2010-0817-429,
§ 492 Aggarp 1:109, , avgift för tillsyn enligt miljöbalken (årlig avgift).-Brännehylte Handels AB
(Motorbana), Box 56, 330 33 HILLERSTORP
Dnr 2010-0945-370
§ 499 Hornabo 1:82, anmälan om bergvärme-Mikael Schelander, Hornsgatan 3, 335 32 GNOSJÖ
Dnr 2010-1020-370
§ 500 Gårö 1:310, anmälan om bergvärme-Sehic Azra o Fadil Mehinovic, Ringvägen 36,
335 30 GNOSJÖ
Dnr 2010-1038-370
§ 508 Töllstorp 1:368, anmälan om bergvärme-Daniel Sjöqvist, Nydalagatan 13, 335 32 GNOSJÖ
Dnr 2010-0940-370
§ 511 Skärvhult 2:42, anmälan om bergvärme-Stefan Rustscheff, Marieholms Herrgård,
335 94 MARIEHOLMSBRUK
Dnr 2010-0942-370
§ 512 Skärvhult 2:62, anmälan om bergvärme-Stefan Rustscheff, Marieholms Herrgård,
335 94 MARIEHOLMSBRUK
Dnr 2010-1062-370
§ 517 Hillerstorp 2:76, anmälan om bergvärme-Rörmokeriet Anders&Mattias AB, Fabriksgatan 5,
330 33 HILLERSTORP
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Dnr 2010-0979-370
§ 463 Gamlebo 1:3, anmälan om ytjordvärme-Lisbeth Lilja-Svensson, Gamlebo Gård,
335 91 GNOSJÖ
Dnr 2010-0898-370
§ 483 Tyngel 1:10, anmälan om ytjordvärme-Jakob Danielsson, Tyngel Backegård,
330 33 HILLERSTORP
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Dnr 2010-0926-407
§ 486 Skarköp 1:4, ansökan/anmälan enl föreskrifter i renhållningsordningen-Joachim Ling,
Backstugeliden 8, 335 94 MARIEHOLMSBRUK
Dnr 2010-0810-460
§ 493 Töllstorp 1:321, beslut om årlig kontrollavgift-Apoteksgruppen i Jönköping, Dalsjöfors och
Gnosjö nr 1 AB, Box 1703, 111 87 STOCKHOLM
Dnr 2010-0818-460
§ 494 Gårö 1:364, beslut om årlig kontrollavgift-Dagverksamhet Furugläntan, Rydgatan 8,
335 33 GNOSJÖ
Dnr 2010-0809-460
§ 495 Hornabo 1:129, beslut om årlig kontrollavgift-Bäckaskolan (Högstadiet), Läroverksgatan 17,
335 32 GNOSJÖ
Dnr 2010-0808-460
§ 496 Hillerstorp 4:236, beslut om årlig kontrollavgift-Ekorrens förskola, Storågatan 4,
330 33 HILLERSTORP
Dnr 2010-0835-460-1
§ 497 Töllstorp 1:74, beslut om avgift för extra offentlig kontroll livsmedelsanläggning Coop, GnosjöKonsumtionsföreningen Göta ekonomisk förening, Box 124, 335 30 GNOSJÖ
Dnr 2010-0672-460-1
§ 498 Uppebo 1:20, beslut om avgift för extra offentlig kontroll livsmedelsanläggningNya Flatenbadet Stugor & Camping, Jönköpingsvägen 48, 567 33 VAGGERYD
OVK- handläggare
Dnr 2009-0002
§ 455 Hillerstorp 2:47, Stefan Svensson, Köpmansgatan 20, 330 33 HILLERSTORP.
Lägenheter 2009-01-08—2014-05-30.
Dnr 2010-0614
§ 467 Gårö 1:165, Gnosjö kommun, Storgatan 15, 335 80 GNOSJÖ.
Kommunhuset LA 03:1.2010-09-26—2013-09-26.
Dnr 2010-0983
§ 468 Gårö 1:165, Gnosjö kommun Storgatan 15, 335 80 GNOSJÖ.
Kommunhuset LA 1.2010-09-26—2013-09-26.
Dnr 2010-0984
§ 469 Gårö 1:165, Gnosjö kommun, Storgatan 15, 335 80 GNOSJÖ.
Kommunhuset LA03:2.2010-09-26—2013-09-26.
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Dnr 2010-0618
§ 472 Hillerstorp 4:185, Fastighets AB, Järnbäraren Box 104, 335 23 GNOSJÖ.
Personallokaler-Tvättstuga 2010-09-23—2016-09-23.
Dnr 2010-0757
§ 474 Hillerstorp 4:373, Inca Plast AB, Storgatan 44, 330 33 HILLERSTORP.
2010-11-17—2013-11-17.
Dnr 2010-0759
§ 476 Lid 1:16, Västbo Emballage AB, Stenblocksvägen 4, 335 32 GNOSJÖ.
2010-11-30—2013-11-30.
Dnr 2010-0312
§ 478 Österskog 1:43, Gunnars Tråd AB, Törestorpsvägen 2, 330 33 HILLERSTORP.
2010-06-20—2013-06-20
Dnr 2010-0311
§ 480 Törestorp 2:43, Gunnars Tråd AB, Kulltorpsvägen 32, 330 33 HILLERSTORP.
2010-09-30—2013-09-30.
Dnr 2010-0070
§ 481 Tyngel 2:17, Gunnebo Troax AB, Tyngel 34, 330 33 HILLERSTORP.
2010-04-13—2013-04-13.
Dnr 2010-0651
§ 482 Töllstorp 1:634, WFI Fastighets AB, Lidängsvägen 5, 335 32 GNOSJÖ.
2010-10-12—2013-10-12.
Dnr 2010-0301
§ 488 Töllstorp 1:284, Gnosjö Missionsförsamling, Järnvägsgatan 26, 335 30 GNOSJÖ.
Wc-städ- kapprum 2010-06-20—2013-06-20.
Dnr 2010-1011
§ 490 Töllstorp 1:284, Gnosjö Missionsförsamling, Järnvägsgatan 26, 335 30 GNOSJÖ.
Grupprum – pentry 2010-06-20—2016-06-20.
Trafikhandläggare
Dnr 2010-1035
§5
Förbud mot trafik med fordon. På Storgatan mellan norra anslutningen mot Köpmansgatan och
till Regeringsgatan och på Bankgatan mellan Storgatan och 40 meter söder därom (Hotellplans
anslutning mot Bankgatan). Förbudet gäller söndagen den 28 november 2010, kl 12.00-19.00.
- Gnosjö Andans Näringsliv
_______
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Ang taxan tillfälligt tillstånd till slutet sällskap
Med anledning av ett beviljat tillfälligt tillstånd gällande slutna sällskap, uppkom frågan angående
taxan. Frågan gällde om taxan på 505:- gäller per serveringstillfälle eller per ansökningstillfälle. Taxan
bör förtydligas, så att det framgår vad som gäller.
Frågan behandlades på miljö- och byggnämndens arbetsutskott 2010-11-09.
Kommunfullmäktige kommer att besluta om ändringen vid sitt sammanträde 2010-11-25 tillsammans
med ytterligare revideringar till 2011 års taxa, enligt bilaga.

Miljö- och byggnämnden beslutar
att godkänna revideringar enligt bilaga, daterad 2011-11-16.
_______
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Tillsättande av arbetsgrupp för det fortsatta arbetet med kommunal
VA-policy
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut daterat 2010-10-19 § 231 beslutat om tillsättande av
arbetsgrupp för det fortsatta arbetet med kommunal VA-policy. Dokumentet har som syfte att ge en
heltäckande långsiktig planering för hela kommunen både inom och utanför nuvarande VAverksamhetsområde.
För det fortsatta arbetet finns behov av att tillsätta en politisk referensgrupp och önskemålet är att denna
ska bestå av två representanter för kommunstyrelsen och två representanter för miljö- och
byggnämnden.

Miljö- och byggnämnden beslutar
att utse ordföranden och 1:e vice ordföranden att ingå i den politiska arbetsgruppen.
_______
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TÖLLSTORP 1:140

Sökandens namn:
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HALLABO METALLGJUTERI AB (Konkurs 1992-08-17)
PARKGATAN, GNOSJÖ
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Delegation-Hallabo Metallgjuteri från Länsstyrelsen
Naturvårdsverkets relativt nya tolkning av hur tillsynsmyndighet bedöms, har gjort att Länsstyrelsen
numera är tillsynsmyndighet över Hallabo Metallgjuteri. Diskussioner har förts angående lämpligheten i
detta tidigare och länsstyrelsens uppfattning är att det är olämpligt att länsstyrelsen agerar som både
finansiärer och tillsynsmyndighet på samma objekt. Kommunen har under merparten av de
undersökningar och utredningar som utförts bedömts vara tillsynsmyndighet och har därför väldigt god
kännedom om objektet. Ur länsstyrelsens perspektiv vore det därför lämpligt att kommunen även
fortsättningsvis agerar som tillsynsmyndighet. Detta förutsätter att miljö- och byggförvaltningen
kommer in med en framställan om överlåtelse av tillsynen på detta objekt, som så klart bygger på ett
frivilligt åtagande.

Miljö- och byggnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att hos länsstyrelsen i Jönköpings län hemställa att Miljö- och
byggnämnden skall få överta tillsynen över förorenat område inom fastigheten Töllstorp 1:140 ,
f.d. Hallabo Metallgjuteri.
_______
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AGGARP 1:85
AGGARP 1:124 samt AGGARP 1:109
Åvallsområdet, 330 33 HILLERSTORP
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Brännehylte Handels AB
Box 56, 330 33 HILLERSTORP
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2010-0484-429
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Anmälan enligt miljöbalken om motorverksamhet vid Brännehylte
Handels AB.
Ärendet utsänt på Remiss till berörda fastighetsägare.
Inbjudan till samråd i rubr. ärende för berörda fastighetsägare, måndagen den 14 juni klockan 17.00 i
Åvalls Missionshus.
Remissvar inkommet-2010-06-11, från Aggarp 1:6, Katarina och Kjell Gustafsson, Lilla Åbo,
330 31 KULLTORP (akt 8).
Vid samrådsmötet 14 juni 2010 överlämnades yttrande från grannar och markägare (akt 12).
En reviderad karta på körområden överlämnades av Brännehylte Handels AB vid samrådsmötet
14 juni 2010 (akt 14).
Länsstyrelsens Meddelande 2010-06-15 dnr 503-3065-10.
En reviderad anmälan från Brännehylte Handels AB 24 juni 2010 (akt 16).
Av anmälan framgår bl.a. att:
” Inom turistanläggningen High Chaparral förekommer vid ett antal tillfällen per år test- och
nöjesåkning med motorfordon. Inför varje tillfälle har bolaget hos Länsstyrelsen i Jönköpings län begärt
dispens från Terrängkörningslagen för denna verksamhet men antalet tillfällen har successivt ökat
genom åren på grund av ökad popularitet. Bolaget väljer därför nu att anmäla verksamheten enligt punkt
92.30 C i bilagan till förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Vid 5-7 tillfällen per år under perioden april-oktober anordnas test- och nöjeskörning då deltagarna bor
på området och under dagtid (ca 08-18) nyttjar ovanstående banor. Tillfällena är under vår och höst.
Sommartid är inte aktuellt på grund av övrig turistverksamhet.
Transportväg mellan logi (Aggarp 1:124 eller Aggarp 1:109) och banor framgår av bifogad karta (se
anmälan, bilaga 2). Bolaget tillhandahåller ej några fordon utan endast deltagarnas egna fordon används.
Det är jeepar, fyrhjulingar och motorcyklar.
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Bolaget kommer årligen inför kommande säsong ha samråd med representanter för närboende och andra
berörda för att nå en överenskommelse om årets aktiviteter. Den planerade verksamheten bör på detta
sätt kunna minimera eventuella risker för olägenhet av betydelse för omgivningen varför den därför bör
kunna tillåtas.”
Den reviderade anmälan (akt 16) har översänts per brev till Leif Hultman (talesman för övriga grannar),
samt per E-post till Kjell Gustafsson.
Inkommen skrivelse daterad 2010-08-02 från grannar.
Grannarnas skrivelse daterad 2010-08-02 (akt 20) har översänt till Brännehylte Handels för ev. yttrande.

Miljö- och byggnämnden beslutar
att förelägga Brännehylte Handels AB att för motorverksamhet vid fastigheterna, AGGARP 1:85
AGGARP 1:124 samt AGGARP 1:109 ska följande gälla:
Verksamheten ska bedrivas i överensstämmelse med vad som angivits i anmälan
om inget annat framgår av nedanstående punkter.
Årliga utvärderingsmöten ska genomföras i nära anslutning till efter avslutad säsong, dock senast under
oktober månad och samrådsmöte inför säsongsstart senast under april. Mötena ska genomföras med
närboende och tillsynsmyndighet och ska ske på initiativ av Brännehylte Handels AB.
Körning med motorfordon begränsas i övrigt under perioden 1 april - 30 september till
mellan kl 8.00 -18.00. Antal kör tillfällen begränsas till 7 och max 15 dagar.
Vid tvätt av fordon skall Miljö- och byggnämndens riktlinjer för ” tvätt av fordon” följas.
Absorptionsmedel och annan nödvändig utrustning skall finnas tillgängligt vid körning för att
omhänderta spill från petroleumprodukter. Spill m.m. på mark skall omedelbart saneras efter upptäckt.
Använt absorptionsmedel och liknande skall omhändertas som farligt avfall.
Information ska finnas vid banan där det ska anges vem som är miljöansvarig för banan.
Loggbok ska föras av verksamhetsutövaren. Loggboken ska innehålla uppgifter som kan användas för
att koppla ihop eventuella störningar med en viss verksamhet. Loggboken ska minst innehålla uppgifter
på vem som är hyresgäst, hyrestid, aktivitet, utsläpp, vindriktning. Loggboken ska på begäran kunna
uppvisas för Miljö- och byggnämnden.
Verksamhetsutövaren ska anteckna eventuella klagomål på verksamheten och på begäran kunna
redovisa dessa till Miljö- och byggnämnden.
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Verksamheten skall i övrigt bedrivas så att olägenheter för omgivningen minimeras.
Hyresgäster ska informeras om de miljökrav som gäller för verksamheten samt
att beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.
Detta beslut är fattat med stöd av 26 kap 9, 21 och 26 §§ samt med hänvisning till
2 kap 2, 3 och 7 §§ Miljöbalken.

En avgift på 3 900 kronor täckande handläggning av ärendet uttages.
(enl Kommunfullmäktiges taxa fastställd den 29 juni 2010 § 69.)
Separat faktura.
_______
2010-11-23
Akt 29
Överklagande av Miljö- och byggnämndens beslut 2010-09-28 § 216, från fastighetsägare till
Herrestad 1:81 och Herrestad 1:82, har inkommet i rätt tid.
Akt 32
Överklagande av Miljö- och byggnämndens beslut 2010-09-28 § 216, från fastighetsägare till
Aggarp 1:6, Aggarp 1:59 och Aggarp 1:60, har inkommet i rätt tid.

Miljö- och byggnämnden beslutar
fastställa att överklagandena inkommit i rätt tid, samt
att överlämna desamma till Länsstyrelsen.
_______
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Fastighetsbeteckning:
Adress:

GÅRÖ 1:354
METALLGATAN, 335 30 GNOSJÖ

Sökandens namn:
Adress:

MAGNUS BYGGKONSULT I GNOSJÖ AB
KÖPMANSGATAN 2, 335 30 GNOSJÖ

Miljöteknisk markundersökning
Sweco Environment AB har på uppdrag av Magnus Byggkonsult AB genomförd en översiktlig
miljöteknisk markundersökning av fastigheten Gårö 1:354 i Gnosjö. På fastigheten har förekommit
verkstadsindustri och under en kort period (1989 och 1991) användning av trikloretylen. Enligt
Länsstyrelsens MIFO fas 1 bedömning är fastigheten klassad till riskklass 2, där skalan går från 4 (liten
risk till 1 (mycket stor risk).
Syftet med uppdraget har varit att bedöma föroreningsnivån inom fastigheten inför en överlåtelse.
Grundvattenrör installerades ej på grund av saknad av grundvatten.
Inom ramen för den utförda miljötekniska markundersökningen har inga tecken på förorening över
riktvärdet för MKM kunnat påvisas via laboratorieanalys av jordprov, VOC-mätning i fält eller vid
okulär bedömning i fält. Resultatet visar att jorden i de undersökta punkterna i stort sett är opåverkade
av industriverksamhet inom fastigheten.

Miljö- och byggnämnden beslutar
att det för närvarande inte finns behov av ytterligare åtgärder eller undersökningar på fastigheten
Gårö 1:354 och anser därför ärendet avslutat.
_______
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Fastighetsbeteckning:

TRAFIKVERKET

Sökandens namn:
Adress:

TRAFIKVERKET, BYGGNADSVERK-VÄG
551 91 JÖNKÖPING

PCB-inventering av Trafikverkets broar och stödmurar.
Trafikverket har inkommit med brev daterat 2010-10-26 ang PCB-inventering.
Trafikverket äger och förvaltar sex broar inom Gnosjö kommun som är byggda under perioden
1956-1973 då PCB användes i byggprodukter.
Trafikverket har låtit genomföra inspektioner av dessa konstruktioner som visar att fogmassor
innehållande PCB inte förekommer.

Miljö- och byggnämnden beslutar
att PCB-inventeringen inte föranleder någon åtgärd från miljö- och byggnämndens sida.
_______

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum:

Instans:

Paragraf:

Dnr:

Sid:

2010-11-23

Miljö- och byggnämnden

258

2010-1059-429

15

Fastighetsbeteckning:
Adress:

TÖLLSTORP 1:592
GLIMMERVÄGEN 1, 335 32 GNOSJÖ

Sökandens namn:
Adress:

GNOSJÖ TRAFIK AB
BOX 192, 335 24 GNOSJÖ

Anmälan enligt 21 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd
Gnosjö Trafik AB har den 10 november 2010 inkommit till Miljö- och byggnämnden med anmälan
enligt miljöbalken.
Anmälan gäller fordonstvätt på fastigheten Töllstorp 1:592 i Gnosjö kommun. Verksamheten beräknas
omfatta minst 1 000 tvättar av tunga fordon per år. Gnosjö Trafik AB har i dag ca.40 fordon i trafik på
företaget. Verksamheten har i bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
beteckningen 50.10-C.
Gnosjö Trafik AB bedriver i dag fordonstvätt på fastigheten Gårö 1:334 i Gnosjö kommun.
Verksamheten på fastigheten Gårö 1:334 kommer inom kort att upphöra.
Anmälan avser en verksamhet som överrensstämmer med detaljplanen för området. Efter
överenskommelse med Tekniska kontoret kommer vattnet från tvätten efter rening att släppas till
kommunens spillvattennät. Den valda reningsanläggningen är MIRI, CSA 31, CSA 31-10S, MIRI
CSM-Slamavskiljare, CSM/5000/160. Miljö- och byggnämnden gör bedömningen att verksamheten har
en tillräcklig rening för utsläpp till vatten förutsatt att dessa riktvärden klaras.
Kommunicering i ärendet har skett vid personligt besök på företaget 2010-11-16.

Miljö- och byggnämnden beslutar
Med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) kap 26,§ 9 att förelägga Gnosjö Trafik AB, på fastigheten
Töllstorp 1:592 i Gnosjö kommun att vidtaga följande åtgärder angående sin verksamhet:
1. Verksamheten skall bedrivas i överensstämmelse med anmälningshandlingarna och på ett
sådant sätt att påverkan på mark, vatten och luft minimeras.

Justerare
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2. Buller från anläggningen skall begränsas så att ljudnivån vid de närmast belägna bostadshusen
inte överstiger följande riktvärden:
ekvivalent
momentan
Måndag-fredag 07:00-18:00
50 dBA
Lördag, söndag och helgdag 07:00-18:00
45 dBA
Kvällstid kl. 18.00-22:00
45 dBA
Nattetid
kl. 22.00-07:00
40 dBA
55 dBA
3. Anordningar till skydd mot ofrivilliga utsläpp vid hantering och lagring av lösningsmedel och
andra miljöfarliga kemikalier inklusive farligt avfall skall finnas. Förvaring får inte ske i
utrymme med golvbrunnar utan skall ske så att eventuellt spill och läckage kan tas omhand.
Lagrings- och uppställningsplatser för vätskeformiga produkter skall invallas på ett sådant sätt
att minst volymen av den största behållaren samt 10 % av övrig lagrad volym kan innehållas i
invallningen. Om förvaring sker utomhus, skall invallningen förses med skärmtak eller liknande
anordning till skydd mot regnvatten. Förvaring skall ske på sådant sätt att tillträde förhindras för
obehöriga.
4. Aktuella säkerhetsdatablad skall finnas tillgängliga över de kemikalier som används.
5.

Det farliga avfall som uppkommer vid anläggningen skall borttransporteras genom godkänd
entreprenör till godkänd anläggning för omhändertagande av avfallet. Farligt avfall skall
förvaras väl märkta och emballerade.

6.

En haveriplan för anläggningen ska upprättas.

7.

Verksamheten skall drivas på ett sådant sätt att utsläpp av spillvatten och föroreningar till
kommunens spillvattennät från tvättanläggningen per tvättat fordon inte överstiger följande
riktvärden:
Analysparameter

Personbil

Spillvattenmängd
Samlingsparameter: bly, krom & nickel
Kadmium
Zink
Oljeindex

100 liter
5 mg/fordon
0,1 mg/fordon
50 mg/fordon
2,5 g/fordon

Lastbil, buss eller annat
vägfordon
300 liter
15 mg/fordon
0,3 mg/fordon
150 mg/fordon
7,5 g/fordon

8. En första provtagning av utgående vatten med avseende på parametrarna i punkt 7 skall göras
senast tre månader efter det att anläggningen tas i drift. Provtagning skall utföras av sakkunnig
som ett sex-timmars samlingsprov under maxbelastning samt analyseras av ackrediterat
laboratorium. Resultatet av provtagningen skall omgående rapporteras till Miljö- och
byggförvaltningen tillsammans med uppgifter om vattenförbrukningen samt antal tvättade
fordon under provtagningsperioden. Utifrån resultaten av dessa provtagningar avgörs sedan
hur ofta provtagning skall ske.
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Miljö- och byggnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Jönköpings län.
En avgift på 3.900 kronor täckande handläggning av ärendet uttages.
(Enligt Kommunfullmäktiges taxa fastställd 2010-06-29,§ 69)
Separat faktura.
________
Expedieras till:
sökanden, tekniska avdelningen, Länsstyrelsen för kännedom
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Fastighetsbeteckning:
Adress:

TÖLLSTORP 1:592
GLIMMERVÄGEN 1, 335 32 GNOSJÖ

Sökandens namn:
Adress:

GNOSJÖ TRAFIK AB
BOX 192, 335 24 GNOSJÖ

Bygglov för nybyggnad av tvätthall (Kall)
Yta
275 m2
Utlåtande
Förslaget överensstämmer med gällande detaljplan, antagen 1989-06-20 samt med föreskrifterna i Planoch bygglagens 8 kap 11 §, varför ansökan skall bifallas.
Grannar
Några grannar bedöms inte vara berörda.

Miljö- och byggnämnden beslutar
att bevilja bygglov.
Villkor
Utvändig färgsättning skall ske i samråd med stadsarkitekten.
Beslutsmotivering
Som motivering för beslutet åberopas de skäl som anförts i ovan nämnda utlåtande.
Giltighet
Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från
dagen för beslutet.
Upplysningar
Bygglovet avser endast byggnadens placering och dess yttre utformning.
Bygganmälan är inlämnad och kommer att handläggas och debiteras separat.
Utstakning skall utföras av kommunens tekniska avdelning eller av annan sakkunnig med erforderlig
mätningsteknisk kompetens. Anmälan om vem som skall utföra utstakningen görs till miljö- och
byggförvaltningen.
_______
Avgift: 4.800:-
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Ansökan om LOVA-bidrag från länsstyrelsen i Jönköpings län för lokala
vattenvårdsprojekt för att minska närsaltsbelastningen i Storån,
Gnosjö kommun.
Sveriges riksdag har antagit en 16 miljömål. Ett av dessa är ”Ingen övergödning” som innebär att
halterna av gödande ämnen i mark och vatten skall inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa,
förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.
Storåns avrinningsområde utgörs av ett 678 km2 stort område i sydvästra delen av Jönköpings län.
Storån är sjön Bolmens största tillflöde. Ån består i de övre delarna av två huvudfåror, Västerån och
Österån. Åarna rinner samman och bildar Storån vid Långasjön. Storån mynnar i Bolmens norra del.
Projektets omfattning Långasjön-Forsheda (se karta 1). Projektet kommer att resultera till minskade
halter av närsalter i Storån-Bolmen genom att de bristfälliga avloppsanläggningarna som påträffas
kommer att åtgärdas.
Läckage av närsalterna fosfor och kväve till Storån är relativ stor på grund av de bristfälliga
avloppsanläggningarna inom avrinningsområden.
Karta 1 (projektets omfattning innanför det markerade området)
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Bakgrund
Under 2006 fick haven ta emot 121 000 ton kväve och 3 550 ton fosfor från mark och mänsklig aktivitet
i Sverige. Ungefär hälften av utsläppen beror på naturliga processer.
Av de utsläpp som påverkas av människan kommer ca 40 procent av både kvävet och fosforn från
jordbruket medan 37 procent av kvävet och 54 procent av fosforn kommer från andra källor som
reningsverk, enskilda avlopp och industrier.
Läckaget från åkermarken är svårare att åtgärda än till exempel enskilda avlopp. De största bidragen
från sektorn kommer dels från ammoniakutsläpp som uppstår vid lagring och spridning av stallgödsel
och urin och dels från läckage av närsalter från åkermark. Även åkermarkens dräneringssystem för med
sig närsalter till sjöar och vattendrag som slutligen hamnar kustnära i havsområden
Ett sätt att minska läckaget är att anlägga beväxta zoner mellan åkerkanten och närmsta vattendrag.
Detta minskar det direkta näringsläckaget. Ett annat sätt är att liksom vid dagvattenföroreningar anlägga
en komprimerad våtmark innan utlopp till sjöarna i vattensystemet.
I Sverige finns det ca 855 000 enskilda avlopp, d.v.s. avlopp från hushåll som inte är anslutna till
kommunalt avloppsnät. Naturvårdsverket (2004) räknar med att endast 60 % av dessa är godkända
enligt gällande lagstiftning. De enskilda avloppens bidrag till fosforbelastningen på Sveriges sjöar och
hav är stor och beräknas ligga på ca 10-20 % av de totala fosforutsläppen som kommer från mänsklig
verksamhet.
I Gnosjö kommun finns ca 1100 enskilda avlopp. En stor del av dessa har idag inte tillräcklig rening. I
många fall finns endast slamavskiljning i form av trekammarbrunn.
För att ett avlopp skall anses som godkänt måste reningen motsvara 50 % reduktion av kväve samt
minst 90 % reduktion vardera av fosfor och syreförbrukande ämnen. I Storåns avrinningsområde finns
ca 220 enskilda avlopp varav 75 % uppskattas ej uppfylla gällande lagstiftning.
Syfte
Syftet med ansökan är att minska närsaltsbelastningen till Storån-Bolmen
Mål


Att minska antalet felaktiga avlopp och därigenom minska övergödningen.



Att komma fram till åtgärdsförslag för att uppnå en god vattenstatus.



Att utvärdera vilken skyddsnivå som ska gälla vid nyanläggning av enskilda avlopp.

Metod
Projektet kommer att genomföras genom arkivstudier, platsbesök/genomgång av befintliga anläggningar
samt diskussion med fastighetsägarna om åtgärdsförslag.
Inventeringen av enskilda avloppsanläggningar (220 st) kommer att genomföras 2011-2012.
Ett brev med information om projektet kommer att skickas till alla fastighetsägare. Brevet innehåller
information om vad inventeringen innebär och om ett lämpligt besöksdatum.
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Plan för uppföljning och utvärdering av projektet samt spridning av resultat.
Tidsplan: 2011-2012
Kostnader och beräkningar
Kostnader
Antal

Timmar

Timtaxa

Summa

Enskilda avlopp

3

650

429 000 kr

220

Rapport

24 000 kr

Summa kostnader

453 000 kr

50 % bidrag

226 500 kr

Reduktionsberäkningar
Antalet enskilda avloppsanläggningar uppskattas till 220 st. Uppskattningsvis är 75 % av dessa
bristfälliga. Belastningen per anläggning beräknas till 2,3 p/e. Påverkan per person rörande fosfor
uppskattas för godkända anläggningar till 0,6 g /person, dygn och för icke godkända anläggningar till 2
g /person, dygn.
För kväve är siffrorna godkända 7 g / person, dygn och icke godkänd 14 g/ person, dygn.
Enskilda avlopp
Procent
P_tot (kg)
N_tot (kg)
Före åtgärd

Efter åtgärd

Bristfälliga 75 %

277

1939

Godkända

25 %

28

323

Godkända

100 %

111

1293

194

970

Reduktion

Reduktion till havet
Miljö- och byggnämnden är tacksam om Länsstyrelsen bistår med beräkningar avseende fosfor och
kvävereduktionen till havet.

Miljö- och byggnämnden beslutar
att ansöka om 226 500 kr från länsstyrelsen i Jönköpings län för lokala vattenvårdsprojekt för att minska
närsaltsbelastningen i Storån, Gnosjö kommun.
_______
Bilagor:
Blankett för ansökan om bidrag för lokala vattenvårdsprojekt (exelfil: LOVAAnsökan_storån).

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum:

Instans:

Paragraf:

Dnr:

Sid:

2010-11-23

Miljö- och byggnämnden

261

2010-1029-438

22

Fastighetsbeteckning:

KALKNING

Sökandens namn:
Adress:

VAGGERYDS KOMMUN
BOX 43, 568 21 SKILLINGARYD

Kalkningsentreprenad 2011-2014
Upphandling av kalkningsentreprenad har skett i samverkan mellan kommunerna Gislaved, Gnosjö,
Habo, Hjo, Jönköping. Mullsjö, Sävsjö, Tranemo, Vaggeryd och Värnamo.
Vaggeryds kommun har ansvarat för upphandlingen.
Ett anbud har erhållits.

Miljö- och byggnämnden beslutar
att anta Movab AB som entreprenör för kalkningen under tiden 2011-01-01 – 2014-12-31
enligt anbud daterat 2010-10-21, samt
under förutsättning att statliga medel beviljas.
_______
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Fastighetsbeteckning:
Adress:

GÅRÖ 4:1
LÄROVERKSGATAN 10 A-10E, 335 32 GNOSJÖ

Sökandens namn:
Adress:

GNOSJÖ KOMMUN
SOCIALFÖRVALTNINGEN/BÄCKGÅRDEN, 335 80 GNOSJÖ

Förfrågan om att få ha djur på demenscenter
Förfrågan har inkommit 2010-10-11 från socialförvaltningen/Bäckgården, Magnus Falk, angående
djurhållning på fastigheten Gårö 4:1. Skrivelse, separat handling.

Miljö- och byggnämnden beslutar
att man är positiv till ansökan om djurhållning i terapeutiskt syfte, samt
att ge miljöinspektör Stefan Lennartsson i uppdrag att i samråd med sökanden utforma detaljerna i
djurhållningen.
_______
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Fastighetsbeteckning:

HÄDINGE 10:4
STORE MOSSE NATIONALPARK, 330 33 HILLERSTORP

Sökandens namn:
Adress:

LÄNSSTYRELSEN I JÖNKÖPINGS LÄN
551 86 JÖNKÖPING

Beslut om fastställande av provtagningsfrekvens och
provtagningspunkter för dricksvattenanläggning- Naturum
Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2001:30) om dricksvatten ska Miljö- och byggnämnden
fastställa provtagningsfrekvens och provtagningspunkter för normal och utvidgad kontroll av
dricksvatten.
De anläggningar sopm berörs av föreskrifterna är de vattentäkter som försörjer fler än 50 personer/eller
har ett vattenuttag över 10 m3 /dygn eller är en offentlig eller kommersiell anläggning. Provtagning av
dricksvatten ska ske regelbundet på utgående dricksvatten från vattenverk samt hos användaren.
För anläggningar som producerar <100 m3 dricksvatten per dygn, behövs ingen provtagning på
utgående dricksvatten under förutsättning att vattenproducenten kan visa kontrollmyndigheten att det
inte sker någon kvalitetsförsämring mellan utgående dricksvatten och användaren.
Länsstyrelsen i Jönköpings Län har inkommit med ett förslag till provtagningsprogram för vattentäkt
som försörjer Naturrum, Store Mosse Nationalpark. Insänt provtagningsprogram följer
Livsmedelsverkets föreskrifter LIVFS 2001:30 beträffande den normala kontrollen, men det framgår
inte i vilken omfattning den utvidgade kontrollen kommer att ske. Miljö- och byggnämnden väljer
därför att komplettera det insända provtagningsprogrammet avseende den utvidgade kontrollen.
Offentlig kontroll av anläggningen utfördes 2010-10-25.

Miljö- och byggnämnden beslutar
att med stöd av 11 § Livsmedelsverets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30) faställa
nedanstående provtagningsfrekvenser och provtagningspunkter för Länsstyrelsens dricksvattenanläggning på Naturum. Provtagningsprogrammet gäller från och med 2011-01-01 och tills vidare.

Provtagningspunkt

Antal prov/år
Normal kontroll
Mikrobiologisk

Antal prov/år
Normal kontroll kemisk

Antal prov
Utvidgad kontroll

Utgående från
vattenverket
Hos användaren/
Tappkran i kök,
Naturum

2

2

1 vart tredje år
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De parametrar som ska undersökas i normal respektive utvidgad kontroll framgår av Livsmedelsverkets
föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30. Proverna ska i möjligaste mån fördelas lika över tid och
rum.
Kopia på analysrapporter ska skickas till Miljö- och byggförvaltningen för kännedom.
Dokumentation från egenkontrollen bör sparas i minst två år.
Provtagningsprogrammet bör utvärderas i samråd med Miljö- och byggförvaltningen inom två år.
_______
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Fastighetsbeteckning:

HÄDINGE 10:4
STORE MOSSE NATIONALPARK, 330 33 HILLERSTORP

Sökandens namn:
Adress:

LÄNSSTYRELSEN I JÖNKÖPINGS LÄN
551 86 JÖNKÖPING

Beslut om fastställande av provtagningsfrekvens och
provtagningspunkter för dricksvattenanläggning- Svänö
Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2001:30) om dricksvatten ska Miljö- och byggnämnden
fastställa provtagningsfrekvens och provtagningspunkter för normal och utvidgad kontroll av
dricksvatten.
De anläggningar som berörs av föreskrifterna är de vattentäkter som försörjer fler än 50 personer/eller
har ett vattenuttag över 10 m3 /dygn eller är en offentlig eller kommersiell anläggning. Provtagning av
dricksvatten ska ske regelbundet på utgående dricksvatten från vattenverk samt hos användaren.
För anläggningar som producerar <100 m3 dricksvatten per dygn, behövs ingen provtagning på
utgående dricksvatten under förutsättning att vattenproducenten kan visa kontrollmyndigheten att det
inte sker någon kvalitetsförsämring mellan utgående dricksvatten och användaren.
Länsstyrelsen i Jönköpings Län har inkommit med ett förslag till provtagningsprogram för vattentäkt på
Svänö, Store Mosse Nationalpark. Insänt provtagningsprogram följer Livsmedelsverkets föreskrifter
LIVSFS 2001:30 beträffande den normala kontrollen, men det framgår inte i vilken omfattning den
utvidgade kontrollen kommer att ske. Miljö- och byggnämnden väljer därför att komplettera det insända
provtagningsprogrammet avseende den utvidgade kontrollen.
Offentlig kontroll av anläggningen utfördes 2010-10-25.

Miljö- och byggnämnden beslutar
att med stöd av 11 § Livsmedelsverets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30) fastställa
nedanstående provtagningsfrekvenser och provtagningspunkter för Länssyrelsens
dricksvattenanläggning på Svänö. Provtagningsprogrammet gäller från och med 2011-01-01 och tills
vidare.

Provtagningspunkt
Utgående från
vattenverket
Hos användaren/
Vattenpump

Justerare

Antal prov/år
Normal kontroll
Mikrobiologisk

Antal prov/år
Normal kontroll kemisk

Antal prov
Utvidgad kontroll

2

2

1 vart tredje år

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Datum:

Instans:

Paragraf:

Dnr:

Sid:

2010-11-23

Miljö- och byggnämnden

264

2010-0895-462

27

De parametrar som ska undersökas i normal respektive utvidgad kontroll framgår av Livsmedelsverkets
föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30. Proverna ska i möjligaste mån fördelas lika över tid och
rum.
Kopia på analysrapporter ska skickas till Miljö- och byggförvaltningen för kännedom.
Dokumentation från egenkontrollen bör sparas i minst två år.
Provtagningsprogrammet bör utvärderas i samråd med Miljö- och byggförvaltningen inom två år.
_______

Justerare

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Datum:

Instans:

Paragraf:

Dnr:

Sid:

2010-11-23

Miljö- och byggnämnden

265

2010-0897-462

28

Fastighetsbeteckning:

HÄDINGE 10:4
STORE MOSSE NATIONALPARK, 330 33 HILLERSTORP

Sökandens namn:
Adress:

LÄNSSTYRELSEN I JÖNKÖPINGS LÄN
551 86 JÖNKÖPING

Beslut om fastställande av provtagningsfrekvens och
provtagningspunkter för dricksvattenanläggning- Kittlakull
Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2001:30) om dricksvatten ska Miljö- och byggnämnden
fastställa provtagningsfrekvens och provtagningspunkter för normal ochh utvidgad kontroll av
dricksvatten.
De anläggningar sopm berörs av föreskrifterna är de vattentäkter som försörjer fler än 50 personer/eller
har ett vattenuttag över 10 m3 /dygn eller är en offentlig eller kommersiell anläggning. Provtagning av
dricksvatten ska ske regelbundet på utgående dricksvatten från vattenverk samt hos användaren.
För anläggningar som producerar <100 m3 dricksvatten per dygn, behövs ingen provtagning på
utgående dricksvatten under förutsättning att vattenproducenten kan visa kontrollmyndigheten att det
inte sker någon kvalitetsförsämring mellan utgående dricksvatten och användaren.
Länsstyrelsen i Jönköpings Län har inkommit med ett förslag till provtagnngsprogram för vattentäkt på
Svänö, Store Mosse Nationalpark. Insänt provtagningsprogram följer Livsmedelsverkets föreskrifter
LIVSFS 2001:30 beträffande den normala kontrollen, men det framgår inte i vilken omfattning den
utvidgade kontrollen kommer att ske. Miljö- och byggnämnden väljer därför att komplettera det insända
provtagningsprogrammet avseende den utvidgade kontrollen.
Offentlig kontroll av anläggningen utfördes 2010-10-25.

Miljö- och byggnämnden beslutar
Att med stöd av 11 § Livsmedelsverets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30) faställa
nedanstående provtagningsfrekvenser och provtagningspunkter för Länsstyrelsens drickvatten
anläggning på Kittlakull. Provtagningsprogrammet gäller från och med 2011-01-01 och tills vidare.

Provtagningspunkt
Utgående från
vattenverket
Hos användaren
Köket, Kittlakull

Justerare

Antal prov/år
Normal kontroll
Mikrobiologisk

Antal prov/år
Normal kontroll kemisk

Antal prov
Utvidgad kontroll

2

2

1 vart tredje år

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Datum:

Instans:

2010-11-23

Miljö- och byggnämnden

Paragraf:

265

Dnr:

Sid:

2010-0897-462

29

De parametrar som ska undersökas i normal respektive utvidgad kontroll framgår av Livsmedelsverkets
föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30. Proverna ska i möjligaste mån fördelas lika över tid och
rum.
Kopia på analysrapporter ska skickas till Miljö- och byggförvaltningen för kännedom.
Dokumentation från egenkontrollen bör sparas i minst två år.
Provtagningsprogrammet bör utvärderas i samråd med Miljö- och byggförvaltningen inom två år.
_______

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum:

Instans:

Paragraf:

2010-11-23
2010-02-23
2009-11-24
2009-10-27

Miljö- och byggnämnden
Miljö- och byggnämnden
Miljö- och byggnämnden
Miljö- och byggnämnden

266
70
233
208

Dnr:

2009-0757

Sid:

30
65
22
6

Detaljplan Gårö 1:194 m fl
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2009-08-11 att ge miljö- och byggnämnden i uppdrag att
upprätta detaljplan för Gårö 1:27 m.fl. (Gårö 1:194)
En överenskommelse har upprättas och undertecknats av Jönköpings Bygginvest, Kämpevägen 31,
553 02 Jönköping, Mathuset i Gnosjö AB, Köpmansgatan 21, 335 30 Gnosjö, kommunstyrelsen i
Gnosjö kommun, 335 80 Gnosjö samt miljö- och byggnämnden i Gnosjö kommun, 335 80 Gnosjö.
Gällande plan för området är Detaljplan för Gnosjö centrum laga kraftvunnen 1990-10-24. Planen anger
bostäder och handel i 2-3 våningar för området.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för tillbyggnad och nybyggnation inom området. Vidare syftar
planen till att utöka de tillåtna användningsområdena genom att lägga till beteckningarna C (centrum)
och K (kontor). Planen syftar även till att skydda den kulturhistoriskt värdefulla bygganden på
fastigheten Gårö 1:268 genom att ge den beteckningen q.
Planen avses att behandlas med normalt planförfarande.
Miljö- och byggnämnden har inga medel att finansiera eventuella överskjutande kostnader med.

Miljö- och byggnämnden beslutar
1. Att låta miljö- och byggförvaltningen upprätta ett förslag till detaljplan.
_______
2009-11-24

Samrådshandlingar daterade 2009-1-22 har upprättats av Tor Asbjörnsen och Henrietta Isaksson.

Miljö- och byggnämnden beslutar
1. Att godkänna upprättade samrådshandlingar.
2. Att låta detaljplanen gå ut på samråd.
_______
2010-02-23

Planen har varit utställd för samråd under tiden 2009-12-07 – 2010-01-29. Ett samrådsmöte hölls den 14
januari i kommunhuset i Gnosjö. Samrådsredogörelse daterad 2010-02-01 har upprättats av Henrietta
Isaksson. Planhandlingarna har därefter kompletterats och uppdaterats till utställningshandlingar
daterade 2010-02-03.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum:

Instans:

Paragraf:

2010-11-23
2010-02-23

Miljö- och byggnämnden
Miljö- och byggnämnden

266
70

Dnr:

Sid:

2009-0757

31
66

Miljö- och byggnämnden beslutar
1. Att godkänna upprättad samrådsredogörelse.
2: Att låta planen gå ut på utställning.
_______
2010-11-23

I fortsättningen går detaljplanen under namnet Gårö 1:194 m.fl.
Förslag till detaljplan har varit utställt för granskning under tiden 2010-09-13 till 2010-10-08. Utlåtande
över utställning daterat 2010-10-11 har upprättats av Ida Aronsson. Planhandlingarna har uppdaterats
till antagandehandlingar.

Miljö- och byggnämnden beslutar
1. Att godkänna upprättat utlåtande över utställning.
2. Att godkänna upprättade antagandehandlingar.
3. Att överlämna detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande.
_______

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum:

Instans:

Paragraf:

2010-11-23
2010-08-31
2009-06-30

Miljö- och byggnämnden
Miljö- och byggnämnden
Miljö- och byggnämnden

267
196
137

Dnr:

Sid:

2009-0651

32
25
16

Detaljplan för fastigheten Gårö 1:106
Pizzeria Tre Kronor ansöker om att göra en planändring för fastigheten Gårö 1:106 i Gnosjö Tätort.
Miljö- och byggförvaltningen, Gnosjö kommun, upprättar detaljplanen. Planavtal har upprättats där
kostnaderna för upprättande av detaljplan fastställs, alla kostnader, även kommunala kostnader, betalas
av sökanden.
Gällande ”Byggnadsplan för Gnosjö stationssamhälle jämte byggnadsförbud” fastställd 1953-04-10
anger att fastigheten endast får användas för bostadsändamål. Ändringen syftar till att ändra
användningen till bostäder och handel.
Detaljplanen avses upprättas med enkelt planförfarande.

Miljö- och byggnämnden beslutar
1. Att detaljplan för fastigheten Gårö 1:106 får upprättas.
2. Alla kostnader, även kommunala kostnader, betalas av sökanden.
_______
2010-08-31

Samrådshandlingar daterade 2010-06-17 har upprättats av Henrietta Isaksson och Ida Aronsson.

Miljö- och byggnämnden beslutar
1. Att godkänna upprättade samrådshandlingar
2. Att låta detaljplanen gå ut på samråd.
_______
2010-11-23

Förslag till detaljplan har varit ute på samråd under tiden 2010-09-15 till 2010-10-13. Ett samrådsmöte
hölls i Kommunhuset 2010-09-23. Inkommande synpunkter har sammanställt i ett särskilt utlåtande
daterat 2010-11-16. Planhandlingarna har kompletterats och uppdaterats till antagandehandlingar.

Miljö- och byggnämnden beslutar
1. Att godkänna upprättat särskilt utlåtande.
2. Att godkänna upprättade antagandehandlingar.
3. Att antaga detaljplanen.
_______

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum:

Instans:

Paragraf:

Dnr:

Sid:

2010-11-23

Miljö- och byggnämnden

268

2010-0721

33

Underrättelse om tillfälle att avge yttrande över överklagan av
bygglov för nybyggnad av vindkraftverk och transformatorbyggnad,
Mål 3724-10
Förvaltningsrätten i Jönköping, enhet Jönköping, har i skrivelse 2010-11-03 gett miljö- och
byggnämnden möjlighet att yttra sig i mål nr 3724:10, rotel 1:3, angående överklagande av bygglov för
nybyggnad av vindkraftverk och transformatorbyggnad på fastigheterna Gynnås 2:3, 3:4 och 3:6 i
Gnosjö kommun.(Petter Sveningsson m fl)
Yttrande skall vara Förvaltningsrätten i Jönköping tillhanda senast 2010-11-18. Anstånd om förlängning
angående remisstiden har begärts och beviljats till 2010-12-01.Yttrandet skall vara Förvaltningsrätten i
Jönköping tillhanda senast tillhanda senast 2010-12-01.

Miljö- och byggnämnden beslutar
att vidhålla tidigare bygglovsbeslut i ärendena.
_______

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum:

Instans:

Paragraf:

Dnr:

Sid:

2010-11-23

Miljö- och byggnämnden

269

2010-0974-218

34

Fastighetsbeteckning:
Adress:

SLÄTTHULT 1:3
SLÄTTHULT, 335 93 ÅSENHÖGA

Sökandens namn:
Adress:

SVENSSON, TOMMY
SLÄTTHULT 2, 335 93 ÅSENHÖGA

Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus
Stadsarkitektens utlåtande
Fastigheten ingår i ”samlad bebyggelse”.
Som särskilt skäl enligt Miljöbalkens 7 kap 18 c anförs att dispensen avser ett område som redan tagits i
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
Miljösamordnarens utlåtande
Bedömningen är att några biologiska värden inte påverkas negativt.
Grannar
Berörda grannar har getts tillfälle att ta del av ansökan och yttra sig över förslaget. Några synpunkter
har inte inkommit.

Miljö- och byggnämnden beslutar
att medge undantag från strandskyddsförbudet med stöd av 7 kap. 18 b och c §§ Miljöbalken med
nedanstående villkor
Villkor
Som tomtmark för byggnaden får endast tas i anspråk det område som markerats på bifogad karta,
bilaga 1, till detta beslut.
Beslutsmotivering
Som motivering för beslutet åberopas de skäl som anförts i ovan nämnda utlåtanden.
Giltighet
Beviljad dispens enligt miljöbalken upphör att gälla, om den åtgärd som avses med dispensen inte har
påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft.
Upplysningar
Detta tillstånd kan överprövas av Länsstyrelsen, varför ni skall avvakta besvärstidens utgång innan ni
vidtar någon åtgärd.
_______
Avgift: 3.840:Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum:

Instans:

Paragraf:

Dnr:

Sid:

2010-11-23

Miljö- och byggnämnden

270

2008-0818-234

35

Fastighetsbeteckning:
Adress:

SLÄTTHULT 1:3
SLÄTTHULT 2, 335 93 ÅSENHÖGA

Sökandens namn:
Adress:

TOMMY SVENSSON
SLÄTTHULT 2, 335 93 ÅSENHÖGA

Ansökan om förlängning av tidigare beviljat bygglov 2008-10-15
§ 613
Utlåtande
Positivt förhandsbesked och strandskyddsdispens har beviljats 2006-09-26.
Bygglov har beviljats 2008-10-15.

Miljö- och byggnämnden beslutar
att bevilja förlängning av tidigare beviljat bygglov 2008-10-15 § 163
Beslutsmotivering
Som motivering av beslutet åberopas de skäl som anförts i ovan nämnda utlåtande.
Giltighet
Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från
dagen för beslutet.
Upplysningar
Bygglovet avser endast byggnadens placering och dess yttre utformning.
Bygganmälan skall göras till miljö- och byggnämnden minst 3 veckor före byggstart. Bygganmälan
kommer att handläggas och debiteras separat.
Utstakning skall utföras av kommunens tekniska avdelning eller av annan sakkunnig med erforderlig
mätningsteknisk kompetens. Anmälan om vem som skall utföra utstakningen görs till miljö- och
byggförvaltningen.
Byggnadsarbetet får inte påbörjas innan bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd
redovisats.
Miljö-och byggnämndens tillstånd till egen VA-anläggning skall finnas senast vid byggsamrådet.
Ansökan med skalenlig karta över anläggningen skickas till Miljö- och byggförvaltningen, att:
miljöinspektör Claes Magnusson, 335 80 Gnosjö (även tfn 0370-331093).
_______

Avgift: 500:- (förlängning)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum:

Instans:

Paragraf:

Dnr:

Sid:

2010-11-23

Miljö- och byggnämnden

271

2010-0767-238

36

Fastighetsbeteckning:
Adress:

ÖSTERSKOG 1:5, DEL AV
ÖSTERSKOG 8, 330 33 HILLERSTORP

Sökandens namn:
Adress:

IDESKOG, JOSEF o IDA
ÖSTERSKOGSVÄGEN 32, 330 33 HILLERSTORP

Förhandsbesked för bygglov
Utlåtande
Fastigheten omfattas inte av detaljplan och ligger inte inom samlad bebyggelse.
Grannar
Berörda grannar har getts tillfälle att ta del av ansökan och yttra sig över förslaget. Några synpunkter
har inte inkommit.

Miljö- och byggnämnden beslutar
Som förhandsbesked enligt 8 kap 34 § Plan- och bygglagen förklarar miljö- och byggnämnden att
den sökta åtgärden kan tillåtas inom rubricerad fastighet.
Beslutsmotivering
Som motivering för beslutet åberopas de skäl som anförts i ovan nämnda utlåtande.
Giltighet
Detta förhandsbesked är bindande vid en senare prövning av ansökan om lov.
Ansökan om lov skall inlämnas till nämnden inom två (2) år från detta beslutsdatum, annars upphör
förhandsbeskedet att gälla.Vidare erinras ni om att detta förhandsbesked inte innebär rätt att påbörja den
sökta åtgärden.
Upplysningar
Det beviljade lovet innebär endast att en lämplighets-, utformnings- och plan- eller
lokaliseringsprövning skett.
_______

Avgift: 2.400:-

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum:

Instans:

Paragraf:

Dnr:

Sid:

2010-11-23

Miljö- och byggnämnden

272

2010-0679-235

37

Fastighetsbeteckning:
Adress:

GÅRÖ 1:358
ANDERSTORPSVÄGEN 13, 335 33 GNOSJÖ

Sökandens namn:
Adress:

VIETNAM-KINESISKA KULTUR BUDDISTFÖRSAMLINGEN
ÖRNGATAN 11, 330 33 HILLERSTORP

Bygglov för tillfällig åtgärd t o m 2015-11-01 för ändrad användning
av industrilokal till samlingslokal
Yta
831 m2
Utlåtande
Fastigheten ingår i område med gällande detaljplan, antagen 2005-09-08. Ansökan om bygglov för
ändrad användning, strider mot denna plan, då området endast får användas för småindustri.
Plan- och bygglagens 8 kap 14 § föreskriver att om bygglov inte kan medges på grund av
bestämmelserna i 11 eller 12 §§ får bygglov för tillfällig åtgärd medges, om sökanden begär det.
Lovet skall lämnas för högst 5 år. Tiden kan på sökandens begäran förlängas med högst fem (5) år i
sänder. Den sammanlagda tiden får dock inte överskrida tio (10) år.
Grannar
Berörda grannar har getts tillfälle att ta del av ansökan och yttra sig över förslaget. Synpunkter har
inkommit 2010-11-22 från Åke Edvardsson, Anderstorpsvägen 18, Gnosjö.

Miljö- och byggnämnden beslutar
att medge mindre avvikelse från gällande detaljplan, samt
att med stöd av 8 kap 14 § Plan- och bygglagen bevilja bygglov för ändrad användning av
industrilokal till samlingslokal till och med 2015-11-01.
Beslutsmotivering
Som motivering för beslutet åberopas de skäl som anförts i ovan nämnda utlåtande.
Giltighet
Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från
dagen för beslutet.
Upplysningar
Sökanden uppmanas att påbörja arbetet med ändring av detaljplanen under tiden lovet gäller.
_______
Avgift: 9.600:Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum:

Instans:

Paragraf:

Dnr:

Sid:

2010-11-23

Miljö- och byggnämnden

273

2010-0941-231-1

38

Fastighetsbeteckning:
Adress:

HILLERSTORP 1:55
HILLERSTORP SKATTEGÅRD 5, 330 33 HILLERSTORP

Sökandens namn:
Adress:

LINDQVIST, MARTIN
HILLERSTORP SKATTEGÅRD 5, 330 33 HILLERSTORP

Bygglov för tillbyggnad enbostadshus
Yta
21 m2
Utlåtande
Fastigheten igår i samlad bebyggelse med områdesbestämmelser. Ansökan överensstämmer med Planoch bygglagens kap. 8 § 12, varför ansökan skall bifallas.
Grannar
Några grannar bedöms inte vara berörda.

Miljö- och byggnämnden beslutar
att bevilja bygglov.
Beslutsmotivering
Som motivering för beslutet åberopas de skäl som anförts i ovan nämnda utlåtande.
Giltighet
Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från
dagen för beslutet.
Upplysningar
Bygglovet avser endast tillbyggnadens placering och dess yttre utformning.
Bygganmälan skall göras till miljö- och byggnämnden minst 3 veckor före byggstart. Bygganmälan
kommer att handläggas och debiteras separat.
_______
Avgift: 1.920:-

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum:

Instans:

Paragraf:

Dnr:

Sid:

2010-11-23

Miljö- och byggnämnden

274

2010-0963-231-1

39

Fastighetsbeteckning:
Adress:

HILLERSTORP 4:108
STORGATAN 23, 330 33 HILLERSTORP

Sökandens namn:
Adress:

GRANSTRAND, KJELL & GUNILLA
STORGATAN 23, 330 33 HILLERSTORP

Bygglov för tillbyggnad enbostadshus med uterum
Yta
24 m2
Utlåtande
Fastigheten ingår i område med gällande detaljplan, antagen 1965-12-20. Tillbyggnaden avviker från
detaljplanen eftersom den medger 130 m2 byggnadsyta för bostadshus och 200 m2 för småindustri,
sammanlagt 330 m2 byggnadsyta.
Det befintliga bostadshuset är 369 m2 och totalt blir då den bebyggda ytan med det nya uterummet
393 m2. Enligt detaljplanen får en tomt bebyggas till högst 25 %. Den bebyggda ytan på denna tomt
kommer efter föreslagen tillbyggnad att uppgå till 15,7%.
Tillbyggnaden avviker även från detaljplanen, då denna hamnar på prickmark (mark som inte får
bebyggas).
Miljö- och byggförvaltningen bedömer att förslaget innebär mindre avvikelse från detaljplan.
Enligt 8 kap. 12 § Plan- och bygglagen får bygglov lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelse
från detaljplanen om avvikelserna är förenliga med planens syfte.
Grannar
Berörda grannar har getts tillfälle att ta del av ansökan och yttra sig över förslaget. Några synpunkter
har inte inkommit.

Miljö- och byggnämnden beslutar
att medge mindre avvikelse från detaljplan, samt
att bevilja bygglov.
Beslutsmotivering
Som motivering för beslutet åberopas de skäl som anförts i ovan nämnda utlåtande.
Giltighet
Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år.
Upplysningar
Bygglovet avser endast tillbyggnadens placering och dess yttre utformning.
Bygganmälan är inlämnad och kommer att handläggas och debiteras separat.
_______
Avgift: 3.228:Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum:

Instans:

Paragraf:

Dnr:

Sid:

2010-11-23

Miljö- och byggnämnden

275

2010-0903-235
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Fastighetsbeteckning:
Adress:

GÅRÖ 5:2
STRÖMGATAN 1, 335 30 GNOSJÖ

Sökandens namn:
Adress:

DATAKRAFT I SMÅLAND AB
BOX 96, 335 22 GNOSJÖ

Bygglov för nybyggnad av databyggnad samt skylt
Yta
100 m2
Utlåtande
Fastigheten igår i område med gällande detaljplan, antagen 1998-10-07. Förslaget strider mot denna
plan. Enligt 8 kap. 11 § sjätte stycket Plan- och bygglagen får bygglov lämnas till åtgärder som innebär
mindre avvikelse från detaljplanen om avvikelserna är förenliga med planens syfte.
Grannar
Berörda grannar har getts tillfälle att ta del av ansökan och yttra sig över förslaget.
Yttrande har inkommit från E.ON Elnät Sverige AB 2010-11-17, separat handling.

Miljö- och byggnämnden beslutar
att medge mindre avvikelse från gällande detaljplan, samt
att bevilja bygglov.
Beslutsmotivering
Som motivering för beslutet åberopas de skäl som anförts i ovan nämnda utlåtande.
Giltighet
Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från
dagen för beslutet.
Upplysningar
Bygglovet avser endast byggnadens placering och dess yttre utformning.
Bygganmälan skall göras till miljö- och byggnämnden minst 3 veckor före byggstart. Bygganmälan
kommer att handläggas och debiteras separat.
_______
Avgift: 7.168:-

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum:

Instans:

Paragraf:

Dnr:

Sid:

2010-11-23

Miljö- och byggnämnden

276

2010-0953-235
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Fastighetsbeteckning:
Adress:

HILLERSTORP 3:104
JÄRNVÄGSGATAN 11, 330 33 HILLERSTORP

Sökandens namn:
Adress:

MAPE FASTIGHETER AB
BOX 63, 335 22 GNOSJÖ

Bygglov för tillbyggnad av förråd med skärmtak
Yta
12 m2
Utlåtande
Fastigheten ingår i område med gällande detaljplan, antagen 1976-06-15. Förslaget strider mot denna
plan, eftersom tillbyggnaden delvis avses placeras på mark som inte får bebyggas. Enligt 8 kap. 11 §
sjätte stycket Plan- och bygglagen får bygglov lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelse från
detaljplanen om avvikelserna är förenliga med planens syfte.
Grannar
Berörda grannar har getts tillfälle att ta del av ansökan och yttra sig över förslaget. Några synpunkter
har inte inkommit.

Miljö- och byggnämnden beslutar
att medge mindre avvikelse från detaljplan, samt
att bevilja bygglov.
Beslutsmotivering
Som motivering för beslutet åberopas de skäl som anförts i ovan nämnda utlåtande.
Giltighet
Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från
dagen för beslutet.
Upplysningar
Bygglovet avser endast tillbyggnadens placering och dess yttre utformning.
Bygganmälan skall göras till miljö- och byggnämnden minst 3 veckor före byggstart. Bygganmälan
kommer att handläggas och debiteras separat.
______
Avgift: 1.792:-

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Datum:

Instans:

Paragraf:

Dnr:

Sid:

2010-11-23

Miljö- och byggnämnden

277

2009-0691

42

Fastighetsbeteckning XXXXX
Adress:

XXXXX

Sökandens namn:
Adress:

XXXXX
XXXXX

Bygganmälan för tillbyggnad enbostadshus med entré/tvättstuga
Bygganmälan inkom till nämnden när byggnationen var färdigställd.
Byggnationen var av sådan omfattning att kontrollplan behövdes som underlag för kontrollerna och
även behov av kvalitetsansvarig med erforderlig kompetens (KA-utbildning) förelåg.
En kontrollplan som ska uppfylla sitt syfte går inte att upprätta i efterhand. Därför har byggnationen
genomförts utan någon form av kontroll av dolda byggnadsdelar som visar om samhällets byggregler
har uppfyllts.
En teknisk beskrivning har upprättats i efterhand och bedöms avspegla något så när verkligheten, dock
inte arbetets utförande.
Genomgång av ärendet har skett i form av muntligt samråd med byggherren och det har bedömts att
protokollfört samråd erfordras inte.
När en bygganmälan underlåtes att göras regleras detta i Plan- och bygglagen (PBL). I PBL kap 10 § 6
står att läsa att “En särskild avgift skall tas ut om det i andra fall än som avses i 4 § första stycket sker
en överträdelse, som lyder enligt följande (Om någon utan lov utför en åtgärd som kräver bygglov,
rivningslov eller marklov skall en byggnadsavgift tas ut), genom att
1. arbete utförs utan att det finns någon kvalitetsansvarig enligt 9 kap. 13 §.
2. någon underlåter att göra bygganmälan eller rivningsanmälan när en sådan anmälan skall göras, eller
3. arbete utförs i strid mot något beslut som byggnadsnämnden har meddelat enligt denna lag.
Den särskilda avgiften skall bestämmas till minst ett tjugondels prisbasbelopp och högst ett halvt
prisbasbelopp. Om överträdelsen är ringa, behöver någon avgift inte tas ut.
Byggherren XXXXXX har anmälts som kvalitetsansvarig.

Miljö- och byggnämnden beslutar
Protokollfört samråd erfordras ej, men byggherren kan begära detta om så önskas.
Byggherren, XXXXXXX godkänns som kvalitetsansvarig.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Datum:

Instans:

Paragraf:

2010-11-23

Miljö- och byggnämnden

277

Dnr:

2009-0691

Lägeskontroll ska utföras. Redovisning av läget ska ske i samråd med kommunens mättekniker.
Tillsyn skall ske innan ärendet får avslutas.
Särskild avgift skall påföras till ett belopp om 2.120:- (tvåtusenetthundratjugokronor).= 1/20
prisbasbelopp.
Upplysningar
Prisbasbelopp för 2010 är 42.400:-

Bygganmälan avgift: 1.792:_______

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid:

43

Sammanträdesprotokoll
Datum:

Instans:

Paragraf:

Dnr:

Sid:

2010-11-23

Miljö- och byggnämnden

278

2008-0421

44

Fastighetsbeteckning XXXXX
Adress:

XXXXX

Sökandens namn:
Adress:

XXXXX
XXXXX

Bygganmälan för tillbyggnad enbostadshus med uterum
Bygganmälan inkom till nämnden när byggnationen var färdigställd.
Byggnationen var av sådan omfattning att kontrollplan behövdes inte som underlag för kontrollerna
men behov av kvalitetsansvarig förelåg. Byggherren kan vara kvalitetsansvarig för denna typ av
byggnation.
En teknisk beskrivning har upprättats i efterhand och bedöms avspegla något så när verkligheten.
När en bygganmälan underlåtes att göras regleras detta i Plan- och bygglagen (PBL). I PBL kap 10 § 6
står att läsa att “En särskild avgift skall tas ut om det i andra fall än som avses i 4 § första stycket sker
en överträdelse, som lyder enligt följande (Om någon utan lov utför en åtgärd som kräver bygglov,
rivningslov eller marklov skall en byggnadsavgift tas ut), genom att
1. arbete utförs utan att det finns någon kvalitetsansvarig enligt 9 kap. 13 §.
2. någon underlåter att göra bygganmälan eller rivningsanmälan när en sådan anmälan skall göras, eller
3. arbete utförs i strid mot något beslut som byggnadsnämnden har meddelat enligt denna lag.
Den särskilda avgiften skall bestämmas till minst ett tjugondels prisbasbelopp och högst ett halvt
prisbasbelopp. Om överträdelsen är ringa, behöver någon avgift inte tas ut.
Byggherren XXXXX har anmälts som kvalitetsansvarig.

Miljö- och byggnämnden beslutar
Protokollfört samråd erfordras ej, men byggherren kan begära detta om så önskas.
Byggherren , XXXXX erstorp godkänns som kvalitetsansvarig.
Lägeskontroll ska utföras. Redovisning av läget ska ske i samråd med kommunens mättekniker.
Tillsyn skall ske innan ärendet får avslutas.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Datum:

Instans:

Paragraf:

Dnr:

Sid:

2010-11-23

Miljö- och byggnämnden

278

2008-0421

45

Särskild avgift skall påföras till ett belopp om 2.120:- (tvåtusenetthundratjugokronor).= 1/20
prisbasbelopp.
Upplysningar
Prisbasbelopp för 2010 är 42.400:-

Bygganmälan avgift: 660:_______

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Datum:

Instans:

Paragraf:

Dnr:

Sid:

2010-11-23

Miljö- och byggnämnden

279

2010-0989

46

Fastighetsbeteckning XXXXX
Adress:

XXXXX

Sökandens namn:
Adress:

XXXXX
XXXXX

Föreläggande om takskyddsanordning
Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor framkom att
skyddsanordning på tak saknas.
Enligt BBR (Boverkets Bygg Regler) kap 8:24 skall byggnader vars yttertak skall beträdas förses med
anordningar som skyddar mot fall och personskador. Dessa föreskrifter gäller retroaktivt.
Någon ansökan/anmälan om installation av eldstad finns inte registrerat på fastigheten hos beslutande
myndighet som är kommunens miljö- och byggnämnd.

Miljö- och byggnämnden beslutar
att förelägga fastighetägaren att åtgärda takskyddsanordningar enligt brandskyddskontrollen
senast 2011-02-28.
att efter 2011-02-28 begära utdömande av löpande vite XXXXXXX på varje påbörjad
månad om åtgärderna ej är utförda.
att redovisning av tillstånd att inneha eldstad skall inlämnas senast 2010-12-31.
_______

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum:

Instans:

Paragraf:

2010-11-23

Miljö- och byggnämnden

280

Dnr:

Sid:

47

Meddelanden
Följande ärende lades till handlingarna:
Dnr 2010-1028-423
Från Länsstyrelsen i Jönköpings län
Till Naturvårdsverket
MISSIV-2010-10-28 dnr 577-4632-10, regionalt program och ansökan om statligt bidrag för
efterbehandling i Jönköpings län
Dnr 2010-1047-429
Från Länsstyrelsen i Jönköpings län
Till Jutex, AB, HILLERSTORP
Meddelande-2010-11-10 dnr 562-5725-10, anmälan enligt 34 § 1. avfallsförordningen (2001:1063) om
egen transport av farligt avfall.
Dnr 2010-0476-429
Från Åklagarmyndigheten
Underrättelse om beslut-2010-11-05, miljöbrott 2008-08-08.
Dnr 2010-0962-438
Till Länsstyrelsen i Jönköpings län
Åtgärdsplan 2010-2015 Nissan.
Dnr 2010-1031-438
Från Länsstyrelsen i Jönköpings län
Kalkplan 2011.
Kräftprovfiske i Jönköpings län 2008-2009.
Dnr 2010-0978-460
Från Livsmedelsverket, UPPSALA
Brev-19 oktober 2010 dnr 4084/2010, information från Livsmedelsverket till kontrollmyndigheter via
livsteck.net.
Dnr 2010-1042-460
Från Livsmedelsverket, UPPSALA
Nyhetsbrev nummer 4 i Riksprojektet 2010-Listeria monocytogenes i kyld ärfärdig mat.
Dnr 2010-1048-480
Från Jordbruksverket
Ansökan om förprövning av djurstall enl djurskyddsförordningen (SFS 1988:539)-Nissafors 1:32.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum:

Instans:

Paragraf:

2010-11-23

Miljö- och byggnämnden

280

Dnr:

Sid:

48

Från Naturvårdsverket
Rapport ”Den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan”.
Dnr 2010-0851
Från Lantmäteriet
Till Miljö- och byggnämnden
Fastighetsreglering berörande Åshuvud 1:3 och Åshuvud 2:4
Underrättelse om avslutad förrättning 2010-10-22, ärendenummer F10647
Dnr 2010-0991
Från länsstyrelsen i Västra Götalands län
Till Miljö- och byggförvaltningen
Vindbrukskollen –Bättre koll på vindkraftverk. Ett nystartat projekt som går ut på att få en samlad bild
över Sveriges planerade och existerande vindkraftverk. Målet är att utforma förslag på en webbaserad
nationell databas över vindkraftverk.
Dnr 2009-0831
Från Svea Hovrätt, Miljööverdomstolen
Till Miljö- och byggnämnden
Protokoll 2010-10-25 Mål nr M 6771-10 Saken: Gällande strandskyddsdispens för brygga på
fastigheten Stackebo 1:43 i Gnosjö Kommun; nu fråga om prövningstillstånd. Miljööverdomstolen
meddelar inte prövningstillstånd. Miljödomstolens avgörande står därför fast.
Dnr 2010-0998
Brandfarliga varor
Akter avslutade på förvaltningen och överlämnade till Kommunstyrelsen (Kansliet) 2010-10-01.
Enligt bilaga
Dnr 2010-0960
Försvarsmakten Högkvarteret
Beslut 2010-10-04 – Försvarsmaktens hantering av inkommande vindkraftsremisser inom militära
flytplatsers influensområden
Dnr 2010-0911
Från Lantmäteriet
Underrättelse om avslutad förrättning
Fastighetsreglering berörande Gohult 1:12 och Gohult 1:14
Dnr 2010-0626
Från Lantmäteriet
Underrättelse om avslutad förrättning
Fastighetsreglering berörande Töllstorp 1:582 och Töllstorp 1:341

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum:

Instans:

Paragraf:

2010-11-23

Miljö- och byggnämnden

280

Dnr:

Sid:

49

Dnr 2010-0597
Från Lantmäteriet
Underrättelse om avslutad förrättning
Fastighetsreglering berörande Skärvhult 2:59 och Skärvhult 2:7
2009-0890
Från Lantmäteriet
Underrättelse om avslutad förrättning
Fastighetsreglering berörande Gårö 1:4, 1:69 och 1:395
Dnr 2009-0679
Från Länsstyrelsen i Jönköpings län
Till Gnosjö kommun
Beslut från Länsstyrelsen 2010-11-03, beteckning 403-4624-10 och 403-3969-10
Detaljplan för bostadsbebyggelse på fastigheterna Nissafors 1:155 m fl. i Gnosjö kommun.
Länsstyrelsen avvisar överklagandet från Naturskyddsföreningen i Gnosjö samt avslår överklagandet
från J D Stenqvist AB och fastställer det överklagade beslutet
Dnr 2010-1030
Från KanEnergi Sweden AB
Till Miljö- och byggförvaltningen
Webbenkät gällande energi- och klimatrådgivning.
Dnr 2010-1017
Brev 2010-10-20 från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ang nationell
krishanteringsövning SAMÖ-KKÖ 2011 i Kalmar län.
_______

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum:

Instans:

Paragraf:

2010-11-23

Miljö- och byggnämnden
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Dnr:

Sid:
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Övrigt
Ordföranden Ingemar Svensson (C) informerar om kvällens samrådsmöte angående LIS
(Landsbygdsutveckling i strandnära lägen) avseende Gnosjö kommun, som äger rum i Gnosjöandans
Kundskapscentrum kl 18.00, samt
meddelar även att Gnosjö kommuns miljövårdsstipendium kommer att tilldelas Gnosjö
Automatsvarvning, Gnosjö samt Olle Pettersson, Nissafors.
_______

Justerare

Utdragsbestyrkande

