Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum:

2010-09-28

Instans

Miljö- och byggnämnden

Plats och tid

Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-17.30

Beslutande

Ingemar Svensson (C) ordförande, deltog ej
i § 230 p g a jäv
Ingemar Nyström (M) 1:e vice ordförande
Kennet Josefsson (S) 2:e vice ordförande
Tomas Löv (S), kl 15.00-16.45, §§ 212-231
Stig Eriksson (KD)
Reine Elmersson (KD)

Sid: 1

Reine Engvall (KD) tj ersättare,
kl 15.00-16.45, §§ 212-231
Alexander Josefsson (M) tj
ersättare
Tomas Johansson, tj ersättare

Övriga deltagande

Carl Gustaf Axelsson, miljö- och byggchef
David Melle, miljösamordnare, §§ 212-225, 231, 233-237
Magnus Runesson, stadsarkitekt
Eibert Johansson, 1:e byggnadsinspektör, §§ 232-237
Claes Magnusson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, §§ 219, 221
Mona-Lisa Khan, nämndsekreterare

Utses att justera

Tomas Johansson

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset, Miljö- och byggförvaltningen, 2010-10-04

Underskrifter
Sekreterare

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

Ordförande

..................................................................... ……………………………………..
Ingemar Svensson, ordf § 212-229,
Ingemar Nyström, ordf § 230
231-237

Justerande

.....................................................................
Tomas Johansson

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans

Miljö- och byggnämnden

Sammanträdesdatum

2010-09-28

Paragrafer

Datum då anslaget sätts upp

2010-10-05

Datum då anslaget tas ner

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Miljö- och byggförvaltningen, Gnosjö

Underskrift

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

Utdragsbestyrkande

212-237
2010-10-26
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Sammanträdesdatum:

Instans:

Paragraf:

2010-09-28

Miljö- och byggnämnden

212

Dnr:

Sid:

2

Delegationsbeslut
Anmäles att följande delegationsbeslut fattats:
Miljö- och byggchef
Dnr 2010-0577
§ 410 Bäckshult 1:10, ansökan om utsträckt serveringstid enligt 6 kap 4 § alkohollagen (1994:1738)
vid enstaka tillfälle. Ansökan avser utsträckt serveringstd 2010-09-18 till kl. 02:00 för Storkväll
med två band. Ansökan avslogs. -Bäckshult Förvaltning AB, Box 247, 332 25 GISLAVED
Dnr 2010-0577
§ 411 Bäckshult 1:10, ansökan om utsträckt serveringstid enligt 6 kap 4 § alkohollagen (1994:1738)
vid enstaka tillfälle. Ansökan avser utsträckt serveringstd 2010-09-25 till kl. 02:00 för
Säsongsavslutning. Ansökan avslogs. -Bäckshult Förvaltning AB, Box 247, 332 25 GISLAVED

Stadsarkitekt
Dnr 2010-0606
§ 340 Töllstorp 1:190, bygglov för tillbyggnad av sporthall. –Gnosjö kommun/tekniska avdelningen,
335 80 GNOSJÖ
Dnr 2010-08-24
§ 349 Töllstorp 2:23, bygglov för tillbyggnad enbostadshus. –Roger Lundberg, Flädergatan 23, 335 31
GNOSJÖ
1:e byggnadsinspektör
Dnr 2010-0535
§ 335 Mo 1:66, bygglov för nybyggnad av transformatorstation. – E.ON Elnät Sverige AB, Box 264,
334 25 ANDERSTORP
Dnr 2010-0496
§ 337 Hillerstorp 4:82, bygglov för tillbyggnad enbostadshus med uterum samt fasadändring,
nybyggnad garage. –Christer Wallin, Industrigatan 8, 330 33 HILLERSTORP
Dnr 2010-08-19
§ 338 Törestorp 2:49, bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. –Ola Andersson, Kulltorpsvägen 29,
330 33 HILLERSTORP
Dnr 2010-08-19
§ 336 Mo 1:64, bygglov för tidsbegränsat lov t.o.m 2012-09-01, ändrad användning av kulturhistorisk
byggnad till utställning, servering mm. – Kulturarv Marieholm Ekonomisk förening,
Grenadjärvägen 8, 335 94 MARIEHOLMSBRUK
Justerare
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Dnr 2010-0629
§ 366 Hillerstorp 11:31, bygganmälan för tillbyggnad enbostadshus med uterum. –
Christer Gustafsson, Björsgatan 22, 330 33 HILLERSTORP
Dnr 2010-0406
§ 362 Väset 1:2, bygganmälan för nybyggnad av transformatorstation. - E:ON Elnät Sverige AB, 831
88 ÖSTERSUND
Dnr 2010-0410
§ 363 Väset 1:20, bygganmälan för nybyggnad av transformatorstation (Änggärdet). E:ON Elnät
Sverige AB, 831 88 ÖSTERSUND
Dnr 2010-0407
§ 361 Väset 1:20, bygganmälan för nybyggnad av transformatorstation (Katrineholm). E:ON Elnät
Sverige AB, 831 88 ÖSTERSUND
Dnr 2009-1184
§ 365 Gårö 1:348, bygganmälan för nybyggnad av lager. –Gnosjö Konstsmide AB, Box 54, 335 22
GNOSJÖ
Dnr 2010-0424
§ 364 Stackebo 1:19, bygganmälan för tillbyggnad fritidshus. –Torsten och Gerd Persson,
Läroverksgatan 16 B Läg 11, 335 32 GNOSJÖ
Dnr 2010-0726
§ 368 Törestorp 1:45, bygglov för ombyggnad av garage och tillbyggnad av förråd. –Rolf Davidsson,
Västergårdsvägen 43, 330 33 HILLERSTORP
Dnr 2010-0734
§ 367 Hovmannakull 1:87, bygglov för tillbyggnad enbostadshus. –Nicklas Huuva, Krokusstigen 10,
335 31 GNOSJÖ
Dnr 2010-0404
§ 375 Nissafors 1:253, bygganmälan för nybyggnad av fritidshus. –Esa Snellström, Torggatan 1 D
332 32 GISLAVED
Dnr 2010-0678
§ 376 Törestorp 2:49, bygganmälan för tillbyggnad av enbostadshus. –Ola Andersson, Kulltorpsvägen
29, 330 33 HILLERSTORP
Dnr 2010-0587
§ 386 Älghult 1:15, bygganmälan för installation av rökkanal. –Brian Juul Hansen, Kronprinsensgade
54, DK-5000 ODENSE DANMARK
Dnr 2010-0733
§ 401 Gårö 1:405, bygganmälan för installation av braskamin med rökkanal. –David Truong,
Majsstigen 2, 335 33 GNOSJÖ
Justerare
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Dnr 2010-0797
§ 402 Velebo 2:3, bygganmälan för installation av braskassett. –Sonja Degrell, Liljestigen 13, 335 31
GNOSJÖ
Dnr 2010-0496
§ 409 Hillerstorp 4:82, bygganmälan för tillbyggnad enbostadshus med uterum samt fasadändring,
nybyggnad garage. –Christer Wallin, Industrigatan 8, 330 33 HILLERSTORP
Miljösamordnare
Dnr 2010-0584-370
§ 297 Töllstorp 1:544, anmälan om bergvärme-Christer Andersson, Humlevägen 4,
335 31 GNOSJÖ
Dnr 2010-0605-370
§ 298 Töllstorp 1:537, anmälan om bergvärme-Lena Lindén, Humlevägen 5, 335 31 GNOSJÖ
Dnr 2010-0744-370
§ 371 Hillerstorp 4:269, anmälan om ytjordvärme-Camilla o Michael Landin, Järnvägsgatan 13 A,
330 33 HILLERSTORP
Dnr 2010-0743-370
§ 372 Kärringabacka 4:1, anmälan om bergvärme-Arnold Hovén, Rönngatan 15,
554 58 JÖNKÖPING
Dnr 2010-0806-370
§ 405 Gårö 1:322, anmälan om bergvärme-Niclas Nyberg, Hallnäsvägen 25, 335 30 GNOSJÖ
Dnr 2010-0828-370
§ 412 Åsenhöga Prästgård 1:29, anmälan om bergvärme-Gnosjö Kommun, 335 80 GNOSJÖ
Dnr 2010-0850-370
§ 417 Tyngel 5:13, anmälan om bergvärme-Rolf Svensson, Tyngel, 330 33 HILLERSTORP
Miljöinspektör
Dnr 2010-0341-429
§ 360 Töllstorp 1:584, haveriplan -Falks Metall AB, Box 158, 335 24 GNOSJÖ
Dnr 2010-0243-429
§ 381 Nissafors 1:27, periodisk undersökning 2009- Stenqvist AB, JD, Nissafors, 335 92
NISSAFORS
Dnr 2010-0333-420-2
§ 382 Nissafors 1:27, miljörapport år 2009 - Stenqvist AB, JD, Nissafors, 335 92 NISSAFORS
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Dnr 2010-0601-429
§ 396 Töllstorp 1:522, periodisk undersökning/förstagångs besiktning - Stacke Metall AB,
Box 183, 335 24 GNOSJÖ
Dnr 2010-0226-429-2
§ 397 Töllstorp 1:522, årsrapport 2009-Stacke Metall AB, Box 183, 335 24 GNOSJÖ
Dnr 2010-0437-429
§ 398 Tyngel 2:17, miljörapport år 2009-Gunnebo Troax AB, Box 89, 330 33 HILLERSTORP
Dnr 2010-0385-429
§ 400 Marås 1:26, periodisk undersökning 2009-12-03-Nyströms Pressgjuteri, Marås,
335 91 GNOSJÖ
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Dnr 2010-0745-446
§ 369 Granstorp 1:2, anläggande av enskilt avlopp- Anders Norberg, Granstorp Västergården 1,
335 93 ÅSENHÖGA
Dnr 2010-0742-446
§ 370 Gnosjö-Rudö 1:3, anläggande av enskilt avlopp- Sven Melkersson, Rudö 25, 335 91 GNOSJÖ
Dnr 2009-0584-460
§ 388 Hornabo 1:109, anmälan om registrering enligt 11§ LIVSFS 2005:20, Pham Van Hieu,
Mammas Grillkök, Vikingagatan 4 lgh 122, 335 33 GNOSJÖ
Dnr 2010-0233-465
§ 295 Hillerstorp 21:1, anmälan om registrering enligt 11§ LIVSFS 2005:20, Hillerstorps skola,
Skolgatan, 330 33 HILLERSTORP
Dnr 2010-0289-465
§ 399 Hornabo 1:129, anmälan om registrering enligt 11§ LIVSFS 2005:20, Bäckaskolan
(Högstadiet) Läroverksgatan 17, 335 32 GNOSJÖ
Trafikhandläggare
Dnr 2010-0699 Förbud mot trafik med fordon. På Storgatans norra anslutning mot Köpmansgatan och
Bankgatan får fordon inte föras. Förbudet gäller inte boende utmed vägsträckan. Förbudet gäller
lördagen den 18 september mellan kl. 10:00 och 13:00. –Gnosjö Näringsliv.
_______
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Fastighetsbeteckning:
Adress:

HAMMELSBO 1:8
HAMMELSBO, 335 93 ÅSENHÖGA

Sökandens namn:
Adress:

TIMLE, INGRID
GITARRVÄGEN 1 B, 435 44 MÖLNLYCKE

Ansökan/Anmälan enligt föreskrifter i renhållningsordningen.
Anmälan om egen latrinhantering, fritidshus.
Begäran om komplettering till den 2 augusti 2010 har översänts till sökanden.
Komplettering av anmälan med en beskrivning hur latrin ska omhändertas (inkl skiss på latrinkompost),
samt markering på situationsplan var latrinkomposten kommer att placeras, samt eventuella
vattentäkters placering
Ingen komplettering har inkommit till Miljö- och byggnämnden.

Miljö- och byggnämnden beslutar
Att avskriva ansökan/anmälan eftersom begärd komplettering ej inkommit till miljö- och
byggförvaltningen inom begärd svarstid.
_______

Justerare

Utdragsbestyrkande

GNOSJÖ KOMMUN
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Sammanträdesdatum

Miljö- och byggnämnden

Sida

2010-09-28
Mbn § 214

Dnr: 20080314

Fastighetsbeteckning:
Adress:

HÅKENTORP 1:6
HÅKENTORP 1, 335 93 ÅSENHÖGA

Sökandens namn:
Adress:

ANDERSSON, FOLKE
HÅKENTORP 1, 335 93 ÅSENHÖGA

Ärendet avser:

Naturgrus som fyllnadsmassor för byggande av skogsvägar.

7
436

Brev från Folke Andersson 2008-03-13:
” Härmed begärs tillstånd för att få anlägga skogsvägar på fastigheten
Håkentorp 1:6.
Behovet av att ta fram naturgrus från redovisad täkt är stor, då tillgången
av godtagbara fyllnadsmassor för byggande av vägar inte finns annars.
Naturgruset kommer endast att användas till redovisade skogsvägar.”
Anmälan om samråd måste göras hos Skogsstyrelsen före åtgärder som kan
komma att väsentligt ändra naturmiljön. Exempel på åtgärder där samråd
kan behövas är bland annat byggande av skogsbilväg.
Kontakt med sökanden har tagits per brev 2008-03-17 där denne uppmanas
ta kontakt med Skogsstyrelsen, innan frågan om täktverksamhet beslutas.
Folke Andersson har 2010-09-02 inlämnat handlingar på det samråd2008-04-01 han har haft med Skogsstyrelsen, där de meddelar att de har
inget att invända mot den planerade åtgärden.
Miljö- och byggnämnden beslutar
Ingen erinran mot rubr. skrivelse 2008-03-13 från Folke Andersson.
Miljö- och byggnämnden vill informera om, att det totala uttaget inte får
överstiga 10 000 ton, under hela den tid täkten kan tänkas användas.
Överstiger uttaget 10 000 ton skall anmälan göras till Miljö- och
byggnämnden.
En avgift på 650 kronor täckande handläggning av ärendet uttages.
(enligt Kommunfullmäktiges taxa fastställd 2009-12-17 § 109)
Separat faktura.
_______
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Miljö- och byggnämnden
Miljö- och byggnämnden
Miljö- och byggnämnden
Miljö- och byggnämnden

2010-09-28
2008-02-26
2007-11-27
2007-08-28

Sida
8
13
11
11

Fastighetsbeteckning:
Adress:

Mbn § 215
Mbn § 25
Mbn § 243
Mbn § 168
Dnr: 2001-0572
Norrebo 1:18
Norrebo 10 A, 335 91 GNOSJÖ

Sökandens namn:
Adress:

Gruhn Kemi A/S (Norrebo Lego)
Lyngager 14, 2605 BRONDBY, DANMARK

Ärendet avser:

Föreläggande med vite att omhänderta befintliga inventarier
och kemikalier på ovanstående fastighet.

428

Underlag i ärendet:
Länsstyrelsens BESLUT-2007-06-01 dnr 575-5513-07, begäran om
övertagande av handläggning.
Miljö- och byggchefs BESLUT- 2007-02-27 § 89.
Länsstyrelsens BESLUT-2002-12-12 dnr 505-15573-01.
Miljö- och byggnämndens DELEGATIONSBESLUT-2001-10-03 § 305.
Miljö- och byggnämnden beslutar
Förelägga Gruhn Kemi A/S mot ett vite av 300.000 Svenska kronor att
snarast dock senast den 31 oktober 2007 borttransportera och omhänderta
befintliga inventarier och kemikalier på fastigheten Norrebo 1:18.
Länsstyrelsen i Jönköpings län har gjort en utredning angående Gruhn Kemi
A/S skyldigheter i samband med konkursen av Nya Norrebo Lego (se
bilaga, Länsstyrelsens BESLUT-2007-06-01 dnr 575-5513-07, begäran om
övertagande av handläggning).
_______
Akt 30
Brev från Advokatfirma DLA Nordic A/S, Box 2034, 1012 KÖBENHAVN
K, Danmark-5 oktober 2007.
Inspektion har skett den 12 november 2007 på fastigheten Norrebo 1:18.
Konstaterades att befintliga inventarier och kemikalier fortfarande finns på
fastigheten.

Justerare
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Sammanträdesdatum
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Miljö- och byggnämnden
Miljö- och byggnämnden
Mbn § 215
Mbn § 25
Mbn § 243

Sida

2010-09-28
2008-02-26
2007-11-27

9
14
12

Dnr 2001-0572

Kommunicering med Gruhn Kemi A/S har skett den 15 november 2007
Miljö- och byggnämnden beslutar
1. Ansöka hos länsrätten om utdömande av det försuttna vitet mot Gruhn
Kemi A/S (Norrebo Lego), Lyngager 14, 2605 Brondby, Danmark enligt
miljö- och byggnämndens beslut den 28 augusti 2007, § 168.
2. Beslutet översändes till Gruhn Kemi A/S (Norrebo Lego), Lyngager 14,
2605 Brondby, Danmark för kännedom och åtgärder.

_______

Akt 32
Skrivelse från Advokataktieselskabet Horten, Köbenhavn, daterad
25 november 2007, inkommen till miljö- och byggnämnden den 28
november 2007.
Akt 36
Skrivelse från Advokataktieselskabet Horten, Köbenhavn, daterad
14 december 2007, inkommen till miljö- och byggnämnden den 17
december 2007.
Akt 38
Länsrätten i Jönköpings län-DOM 2008-02-15 mål nr 2645-07 E.
Länsrätten avslår nämndens ansökan om utdömande av vite.
Miljö- och byggnämnden beslutar
Överklaga Länsrättens dom av den 2008-02-15 mål nr 2645-07 E till
Kammarrätten i Jönköping.
_______
Akt 45
Kammarrättens dom 2008-05-26 mål nr 901-08.
Kammarrätten avslår överklagandet.

Justerare
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Miljö- och byggnämnden

2010-09-28

Sida
10

Mbn § 215 forts.
Miljösamordnare David Melle har 2010-05-24 begärt in offerter för
omhändertagande av farligt avfall på fastigheten Norrebo1:18.
Uppdraget gick till Stenarecycling, som under juni månad 2010 omhändertagit
samtliga kemikalier på fastigheten Norrebo 1:18.

Miljö- och byggnämnden beslutar
att avsluta ärendet.
_______

Kopia till:
Gruhn Kemi A/S, kommunchef Lars-Göran Magnusson, fastighetsägare
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Fastighetsbeteckning:
Adress:

AGGARP 1:85
AGGARP 1:124 samt AGGARP 1:109
Åvallsområdet, 330 33 HILLERSTORP

Sökandens namn:
Adress:

Brännehylte Handels AB
Box 56, 330 33 HILLERSTORP

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.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum:

Instans:

Paragraf:

Dnr:

Sid:

2010-09-28

Miljö- och byggnämnden

216

2010-0484-429

13

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.
_______

Justerare

Utdragsbestyrkande

GNOSJÖ KOMMUN

Protokoll
Datum

Miljö- och byggnämnden
Miljö- och byggnämnden

2010-09-28
2000-06-27

Paragraf

Blad

217
213

14
310

Dnr : 2000-0390

428

Fastighetsbeteckning:
Fastighetens adress:

Österskog 1:43
Törestorp, 330 33 HILLERSTORP

Sökandens namn:
Adress:

Gunnars Tråd AB
Törestorp, 330 33 HILLERSTORP

Ärendet avser:

Anmälan enligt 21 § förordningen (SFS 1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar
Med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) kap 26, § 9 att förelägga
Gunnars Tråd AB 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,
2. Buller från anläggningen ska begränsas så att ljudnivån vid de
närmast belägna bostadshusen inte överstiger följande riktvärden:
ekvivalent
dagtid kl 07.00-18.00
50dBA
kvällstid kl 18.00-22.00
45dBA
sön-och helgdagar kl 07.00-18.00 45dBA
nattetid kl 22.00-07.00
40 dBA

momentan

55dBA

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 miljödata/kemikalieblad skall finnas tillgängliga
över de kemikalier som används,
Justerandens sign

Utdragsbestyrkande

GNOSJÖ KOMMUN

Protokoll
Datum

Miljö- och byggnämnden
Miljö- och byggnämnden

2010-09-28
2000-06-27

Paragraf

Blad

217
213

15
311

Dnr : 2000-0390

428

5.

Det farliga avfall som uppkommer vid anläggningen skall
borttransporteras genom godkänd entreprenör (fn Småland
West AB) till godkänd anläggning för omhändertagande av
avfallet,

6.

En haveriplan för anläggningen ska upprättas i samarbete
med räddningstjänsten.

_______
Företaget är sedan tidigare klassat som en anmälningspliktig
verksamhet med avseende på tvättanläggningen.
Företaget har under juni 2010 anmält en installation av en line för
bearbetning av tråd (se dnr 2010-0558).
Anmälan föranleder nya försiktighetsmått för verksamheten.
Miljö- och byggnämnden beslutar
att upphäva miljö- och byggnämndens beslut 2000-06-27 § 213.
_______

Justerandens sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum:

Instans:

Paragraf:

Dnr:

Sid:

2010-09-28

Miljö- och byggnämnden

218

2010-0558-429

16

Fastighetsbeteckning:
Adress:

ÖSTERSKOG 1:43
TÖRESTORP, 330 33 HILLERSTORP

Sökandens namn:
Adress:

GUNNARS TRÅD AB
TÖRESTORP, 330 33 HILLERSTORP

Anmälan om installation av line.
Gunnars Tråd AB inkom den 10 juni 2010 med anmälan om att man avser installera en line för
bearbetning av tråd.
Processen i maskinen smörjs med emulsion som cirkulerar i ett slutet system.
Avfallet från maskinen består av emulsion och skickas som farligt avfall med Stena Miljö.
Totalt på anläggningen är tankvolymen i maskiner cirka 7 m3 olja och emulsion.
Företaget är sedan tidigare en anmälningspliktig verksamhet dnr 2000-0390.
Miljö- och byggnämndens beslut 2000-06-27 § 213, upphäves eftersom ny anmälan inkommit.
Företagets klassificering enligt FMH-bilagan är 34.80-2 C och 28.70-2 C.
Företaget besöktes 2010-08-25.

Miljö- och byggnämnden beslutar
att med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) kap 26,§ 9 förelägga Gunnars Tråd AB 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.
2. Buller från anläggningen ska begränsas så att ljudnivån vid de närmast belägna bostadshusen inte överstiger följande riktvärden:

Måndag-fredag kl 07.00-18.00
Kvällstid kl 18.00-22.00
Lördag, söndag-och helgdag kl 07.00-18.00
Nattetid kl 22.00-07.00

Justerare

ekvivalent
50dBA
45dBA
45dBA
40dBA

momentan

55dBA

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum:

Instans:

2010-09-28

Miljö- och byggnämnden

Paragraf:

218

Dnr:

Sid:

2010-0558-429

17

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. Bolaget skall utarbeta en energiplan för verksamheten. Planen ska baseras på en
energikartläggning och ska innehålla uppgifter om nuvarande energiförbrukning
uppdelat på olika energislag och användningsområden samt möjligheter till energieffiktiviseringar med en tidsplan för genomförande av dessa åtgärder. Planen ska ha
upprättats senast 12 månader efter att detta beslut vunnit laga kraft.

Miljö- och byggnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Jönköpings län.
_______
En avgift på 5.850 kronor täckande handläggning av ärendet uttages.
(enl Kommunfullmäktiges taxa fastställd den 29 juni 2010 § 69.)
Separat faktura.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Datum:

Instans:

Paragraf:

2010-09-28
2009-03-26

Miljö- och byggnämnden
Miljö- och byggnämnden

219
247

Dnr:

Sid:

2009-0222

18
397

Fastighetsbeteckning ÖSTERSKOG 1:48
Adress:

Österskog, 330 33 HILLERSTORP

Sökandens namn:
Adress:

Swede Wheel AB (Österskog)
Nygårdsvägen 1, 330 33 HILLERSTORP

Avgift för tillsyn enligt miljöbalken (årlig avgift)
Kommunicering har skett 2009-02-19.
Inga synpunkter har inkommit med anledning av kommuniceringen.
Miljö- och byggnämnden utövar tillsyn över Swede Wheel AB (Österskog).
För sådan tillsyn utgår fast årlig avgift enligt kommunens taxa om avgifter för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken.
Den som bedriver/bedrivit eller kommer att bedriva verksamheten är betalningsansvarig enligt taxan.
Med stöd av 27 kap. 1§ miljöbalken och den av kommunfullmäktige beslutade taxan (2008-11-27) om
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (taxan finns i sin helhet på www.gnosjo.se ),
beslutar Miljö- och byggnämnden följande:

Delegationsbeslut
Swede Wheel AB (Österskog) skall till Miljö- och byggnämnden /Gnosjö kommun betala en årlig fast
tillsynsavgift om 10.400 kronor.
Årlig uppräkning sker med KPI.
Fast årlig avgift faktureras i början på varje kalenderår.
Nämnden förordnar att beslutet skall gälla även om det överklagas.
Avgiften för år 2009 blir 10.400 kronor.
Nämnden erinrar om
 att beslutet om den årliga avgiften gäller till dess taxan ändrats eller verksamheten ändrats så att
annan avgift skall utgå
 att mervärdesskatt inte tas ut på avgiften
 att dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen vid betalning efter förfallodagen, även om beslutet
överklagas
 att nämndens beslut om avgift enligt 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, får verkställas enligt utsökningsbalken.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Datum:

Instans:

Paragraf:

2010-09-28
2009-03-26

Miljö- och byggnämnden
Miljö- och byggnämnden

219 forts..
247 forts.. 2009-0222

Dnr:

Sid:

19
398

Miljö- och byggnämndens beslut kan överklagas till länsstyrelsen.

På miljö- och byggnämndens vägnar

………………………….
David Melle
Miljösamordnare

Vid tillsynsbesök 2010-06-14 framkom att produktionen av formsprutade plastprodukter minskat, så att
man understiger 1000 ton per kalenderår. Detta medför en omklassning från 25.50-0 till 25-50-1.

Miljö- och byggnämnden beslutar
att upphäva miljö-och byggnämndens delegationsbeslut 2009-03-26 § 247, med anledning av
ändrad klassificering, diarienummer 2010-0746.
_______

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum:

Instans:

Paragraf:

Dnr:

2010-09-28

Miljö- och byggnämnden

220

2010-0768-430

Fastighetsbeteckning:

Sid:

20

Naturvård/Miljövård -430-439

Förslag till beslut om bildande av naturreservatet Klosjön.
Länsstyrelsen har översänt Remiss-2010-09-01 dnr 511-10034-09, för yttrande senast den
15 oktober 2010.
Syftet med reservatet är att:
-

bevara naturskogsartad skog, skogsbevuxen myr och svagt välvd mosse med dess biologiska
mångfald
utveckla produktionsbestånd av gran och tall till naturskogsartad skog
ge möjligheter till naturupplevelser och ett rörligt friluftsliv, inom ramen för bevarande av
naturvärdena

Syftet ska uppnås genom att området i huvudsak lämnas för fri utveckling med intern dynamik och
andra naturliga processer. Unga produktionsbestånd av gran och tall ska restaureras innan de lämnas till
fri utveckling. Lämpliga åtgärder vidtas för mottagning av och information till allmänheten.

Miljö- och byggnämnden beslutar
Det är angeläget att den biologiska mångfalden skyddas och bevaras.
Sverige avsätter stora resurser för att skydda värdefull skogsmark. Det finns ett behov av en långsiktig
strategi för hur dessa skyddade områden ska förvaltas. Det finns en skola som anser att dessa områden
skall få utvecklas helt opåverkade av mänsklig påverkan. Allmänheten skall i princip ej äga tillträde till
dessa skyddade områden. Gnosjö kommun delar ej detta synsätt.
Det finns flera starka skäl för att dessa områden görs tillgängliga för en bredare allmänhet. Intresset för
natur- och miljövård växer sig allt starkare. Genom en öppenhet och bred tillgänglighet ökar förståelsen
för att allmänna medel avsätts för att kunna bevara dessa skyddsvärda miljöer.
Mark som gränsar till det föreslagna naturreservatet skall ej påverkas av inskränkningar i den pågående
markanvändningen.
_______

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum:

Instans:

Paragraf:

Dnr:

Sid:

2010-09-28

Miljö- och byggnämnden

221

2010-0833-432

21

Fastighetsbeteckning:
Adress:

Grundvattentäkt Marieholm
Marieholmsbruk

Sökandens namn:
Adress:

Gnosjö Kommun
Tekniska avdelningen, 335 80 GNOSJÖ

Förslag till vattenskyddsområde med föreskrifter till skydd för
grundvattentäkten i Marieholm.
Länsstyrelsen har översänt Remiss-2010-09-09 dnr 513-13367-09, för eventuellt yttrande senast den
15 oktober 2010.

Miljö- och byggnämnden beslutar
meddela Länsstyrelsen att berörda grannar inom både inre och yttre skyddszonen skall ges möjlighet att
yttra sig över förslaget innan länsstyrelsen beslutar i ärendet,
i övrigt tillstyrkes förslaget till vattenskyddsområde med föreskrifter till skydd för grundvattentäkten i
Marieholm.
_______

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum:

Instans:

Paragraf:

2010-09-28
2010-02-23

Miljö- och byggnämnden
Miljö- och byggnämnden

222
65

Fastighetsbeteckning:

Dnr:

Sid:

2010-0090-460

22
60

LIVSMEDEL dnrplan 460-469

Kontrollplan för livsmedelsinspektörer i Gnosjö kommun.
Kontrollplan för livsmedelsinspektörer i Gnosjö kommun, daterad 2010-02-17, föreligger.
Kontrollplan, separat handling.

Miljö- och byggnämnden beslutar
att anta kontrollplan för livsmedelsinspektörer i Gnosjö kommun, daterad 2010-02-17.
_______
2010-09-28

Kontrollplanen har reviderats 2010-09-09.

Miljö- och byggnämnden beslutar
att anta reviderad kontrollplan för livsmedelsinspektörer, daterad 2010-09-09.
_______

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum:

Instans:

Paragraf:

Dnr:

Sid:

2010-09-28

Miljö- och byggnämnden

223

2010-0706

23

Angående anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
För fastigheterna Flahult 1:2 och 1:3 i Gnosjö kommun, Kävsjö
församling.
Till miljö- och byggförvaltningen har inkommit skrivelse 2010-07-27 från Lantmäteriverket, Kiruna,
angående anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel om föreläggande att ta bort tillbyggnad
“skjul “ nötarbod (1981). Lantmäteriverket önskar besked om detta fortfarande är aktuellt i befintligt
skick, anledning till förändringar eller om ärendet kan avskrivas.

Miljö- och byggnämnden beslutar
att meddela Lantmäteriverket att avskriva ärendet avseende Gnosjö kommuns anteckning i
fastighetsregistrets inskrivningdel om föreläggande att ta bort tillbyggnad ”skjul” nötarbod, på
fastigheterna Flahult 1:2 och Flahult 1:3.
_______

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum:

Instans:

Paragraf:

Dnr:

Sid:

2010-09-28

Miljö- och byggnämnden

224

2010-0721

24

Föreläggande om yttrande över överklagande av Länsstyrelsens
beslut 2010-03-22, beteckning 403-10082-09, gällande bygglov för
nybyggnad av vindkraftverk och transformatorbyggnad på
fastigheterna Gynnås 2:3, 3:4 och 3:6 i Gnosjö kommun
(Mål 3724-10, rotel 1:3)
Förvaltningsrätten i Jönköping, enhet Jönköping, har förelagt miljö- och byggnämnden i skrivelse 201008-19 att yttra sig i mål nr 3724:10, rotel 1:3, angående överklagande av Länsstyrelsens i Jönköpings
län beslut 2010-03-22, beteckning 403-10082-09 gällande bygglov för nybyggnad av vindkraftverk och
transformatorstation på fastigheterna Gynnås 2:3, 3:4 och 3:6 i Gnosjö kommun.
Yttrande skall vara Förvaltningsrätten i Jönköping tillhanda senast 2010-09-13.Anstånd om förlängning
angående remisstiden har begärts och beviljats till 2010-10-08.Yttrandet skall vara Förvaltningsrätten i
Jönköping tillhanda senast tillhanda senast 2010-10-08.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum:

Instans:

Paragraf:

Dnr:

Sid:

2010-09-28

Miljö- och byggnämnden

225

2010-0722

25

Föreläggande om yttrande angående nybyggnad av vindkraftverk
och transformatorbyggnad Mål nr 3844-10
Förvaltningsrätten i Jönköping, enhet Jönköping, har förelagt miljö- och byggnämnden i skrivelse
2010-08-19 att yttra sig i mål nr 3844, rotel 1:3, angående överklagande av Länsstyrelsens i Jönköpings
län beslut 2010-03-22, gällande bygglov för nybyggnad av vindkraftverk och transformatorstation på
fastigheterna Gynnås 2:3, 3:4 och 3:6 i Gnosjö kommun.
Yttrande skall vara Förvaltningsrätten i Jönköping tillhanda senast 2010-09-13.Anstånd om förlängning
angående remisstiden har begärts och beviljats till 2010-10-08.Yttrandet skall vara Förvaltningsrätten i
Jönköping tillhanda senast 2010-10-08.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum:

Instans:

Paragraf:

Dnr:

2010-09-28

Miljö- och byggnämnden

226

2010-0777-232-1

Fastighetsbeteckning:
Adress:

NISSAFORS 1:167
NOTORVÄGEN 2, 335 92 NISSAFORS

Sökandens namn:
Adress:

JODI ETIKETTER AB
MOTORV 2, 335 92 NISSAFORS

Sid:

26

Bygglov för tillbyggnad av lager
Yta
560 m2
Utlåtande
Förslaget överensstämmer med gällande detaljplan, antagen 1988-12-12 samt med föreskrifterna i Planoch Bygglagens 8 kap 11 § varför ansökan skall bifallas.

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.
Utstakning skall utföras av kommunens tekniska avdelning eller av annan sakkunnig med erforderlig
mätningsteknisk kometens. Anmälan om vem som skall utföra utstakningen görs till miljö- och
byggförvaltningen.
Byggnadsarbetet får inte påbörjas innan bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd
redovisats.
_______
Avgift: 9.000:-

Justerare

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Sammanträdesdatum:

Instans:

Paragraf:

Dnr:

2010-09-28

Miljö- och byggnämnden

227

2010-0748-232-1

Fastighetsbeteckning:
Adress:

TÖLLSTORP 1:634
LIDÄNGSVÄGEN 5, 335 32 GNOSJÖ

Sökandens namn:
Adress:

WFI FASTIGHETS AB
BOX 30, 335 21 GNOSJÖ

Sid:

27

Bygglov för tillbyggnad av kallager
Yta
Bruttoarea: 1547 m2
Byggnadsarea: 1584 m2
Utlåtande
Fastigheten ingår i område med gällande detaljplan antagen 1984-06-19. Förslaget strider mot denna
plan. Enligt 8 kap 11 § sjätte stycket Plan- och bygglagen får lov lämnas till åtgärder som innebär
mindre avvikelse från detaljplanen om avvikelserna är förenliga med planens syfte.
Miljö- och byggnämnden bedömer att förslaget innebär mindre avvikelse från detaljplanen.
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 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 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.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Sammanträdesdatum:

Instans:

2010-09-28

Miljö- och byggnämnden

Paragraf:

227

Dnr:

Sid:

2010-0748-232-1

28

Utstakning skall utföras av kommunens tekniska avdelning eller av annan sakkunnig med erforderlig
mätningsteknisk kompetens. Anmälan om vem som skall utföra utstakningen skall göras till miljö- och
byggförvaltningen.
Byggnadsarbetet får inte påbörjas innan bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd
redovisats.
_______

Avgift: 22.200:-

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum:

Instans:

Paragraf:

Dnr:

Sid:

2010-09-28

Miljö- och byggnämnden

228

2010-0739-231-1

29

Fastighetsbeteckning:
Adress:

HILLERSTORP 4:269
DUVGATAN 6, 330 33 HILLERSTORP

Sökandens namn:
Adress:

LANDIN, MICHAEL O CAMILLA
JÄRNVÄGSGATAN 13 A, 330 33 HILLERSTORP

Bygglov för tillbyggnad enbostadshus (sammanbyggnad av
bostadshus och garage)
Yta
41 m2
Utlåtande
Fastigheten ingår i område med gällande detaljplan antagen 1970-01-21. Förslaget strider mot denna
plan, eftersom föreslagen byggnadsarea kommer att uppgå till 170 m2.. Sammanbyggnad av bostadshus
och garage räknas som huvudbyggnad. (Enligt detaljplanen får huvudbyggnad vara 150 m2 och
garagebyggnad 50 m2).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.
Miljö- och byggförvaltningen bedömer att förslaget innebär mindre avvikelse från detaljplanen
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 angivet 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.
_______ Avgift: 2.760:Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Datum:

Instans:

Paragraf:

2010-09-28
2010-06-22

Miljö- och byggnämnden
Miljö- och byggnämnden

229
167

Fastighetsbeteckning:
Adress:

XXXX
XXXX

Sökandens namn:
Adress:

XXXX
XXXX

Dnr:

Sid:

2009-0002

30
41

Ej I tid utförd obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem.
Enligt SFS 1991:1273, förordningen om funktionskontroll av ventilationssystem skall byggnadens ägare
svara för att funktionskontroll utförs, dels innan ett ventilationssystem tas i bruk, dels vid
återkommande tillfällen under brukstiden.
Påminnelse om att det är dags för återkommande besiktning skickas normalt ut två månader före
besiktningstidens utgång och så har gjorts i detta ärende.
Nya bestämmelser från 1 maj 2009, BFS 2009:5 ÖVR 85, innebär att OVK-besiktning skall vara utförd
senast nedan angiven datum.
I detta ärende var sista besiktningsdag 2009-01-08.
Underkänt OVK-protokoll inkom 2009-10-28.
Besiktningsutlåtandet angav att bristerna skulle varit avhjälpta senast 2010-04-21.
Något godkänt protokoll har inte inkommit inom föreskriven tid.
Vid sitt sammanträde den 8 juni 2010 beslutade Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslå
nämnden att ålägga fastighetsägaren till XXXXXXX, att inkomma med godkänt besiktningsprotokoll
senast den 22 juli 2010. Underlåtes detta kan, enligt Plan- och bygglagen kap 10 §§ 15,18, löpande vite
på 2.000:- ( tvåtusen kronor ) per påbörjad vecka komma att utdömas.
Kommunicering med fastighetsägaren har skett den 2010-06-09. Något svarsyttrande har inte inkommit.

Miljö- och byggnämnden beslutar
att ålägga fastighetsägaren till XXXXXX att inkomma med godkänt besiktningsprotokoll senast den 22
juli 2010. Underlåtes detta kommer begäran att ske hos Förvaltningsrätten, enligt Plan- och bygglagens
kap 10 §§ 15,18, om utdömande av löpande vite på 2.000:- (tvåtusenkronor) per påbörjad vecka.
_______

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Datum:

Instans:

Paragraf:

2010-09-28

Miljö- och byggnämnden

229

Dnr:

Sid:

31

Godkänt besiktningsprotokoll har inkommit 2010-08-09, varför föreläggandet med vite skall avskrivas.

Miljö- och byggnämnden beslutar
att avskriva ärendet.
_______

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum:

Instans:

Paragraf:

2010-09-28
2010-06-22

Miljö- och byggnämnden
Miljö- och byggnämnden

230
175

Dnr:

Sid:

2010-0578-235

32
52

Fastighetsbeteckning:
Adress:

MO 1:60
MARIEHOLMS BRUK, 335 94 MARIEHOLMSBRUK

Sökandens namn:
Adress:

MARIEHOLMS BRUK JÄRNVERKSAKTIEBOLAG
AGNESBERGSVÄGEN 28, 42438 AGNESBERG

Skrivelse från Miljö- och byggnämnden angående
uthyrningsverksamhet i delar av lokaler på fastigheten Mo 1:60,
Gnosjö kommun
Till miljö- och byggförvaltningen har inkommit förfrågan angående uthyrningsverksamhet i delar av
lokalerna på fastigheten Mo 1:60 i Marieholmsbruk, Gnosjö kommun. I förfrågan undrar man bl a om
bygglov enligt gällande regelverk finns för sådan verksamhet.
Gällande detaljplan medger endast industriverksamhet. Verksamhet som strider mot gällande detaljplan
kräver bygglov eller ändring av detaljplan.
Med anledning av förfrågan, bör fastighetsägaren tillskrivas och inkomma med en redogörelse i ärendet
senast 2010-08-11.
Förslag till skrivelse, separat handling.

Miljö- och byggnämnden beslutar
att tillskriva ägaren till fastigheten Mo 1:60, enligt föreliggande förslag till skrivelse,
att redogörelse skall vara miljö- och byggnämnden tillhanda senast 2010-08-11, samt
att miljö- och byggnämnden ställer sig bakom skrivelsen.
Ingemar Svensson (C) deltog ej i beslutet på grund av jäv.
_______
2010-09-28

Skrivelse har inkommit från Marieholms Bruk Jernverksaktiebolag 2010-09-06 där man meddelar att
bygglov finns för uthyrningsverksamheten (Byggnadsnämndsbeslut 1986-11-25 § 263)

Miljö- och byggnämnden beslutar
att avskriva ärendet med anledning av inkommen skrivelse.
Ingemar Svensson (C) deltog ej i beslutet på grund av jäv.
_______
Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum:

Instans:

Paragraf:

2010-09-28

Miljö- och byggnämnden

231

Dnr:

Sid:

33

Redovisning av web-enkät Regeltillämpning i praktiken
Birgitta Ryberg-Schmand, Entreprenörsregionen, redovisar resultatet av webenkät genomförd i maj
2010 Regeltillämpning i praktiken. Enkäten omfattar bl a beslut och struktur, myndighetsutövning och
”service”, kvalitetsfrågor samt taxor och riskklassning.
_______

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum:

Instans:

Paragraf:

Dnr:

Sid:

2010-09-28

Miljö- och byggnämnden
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2010-0785

34

Förändring av lagen om brandfarliga- och explosiva varor,
upphävande av delegationsrätten för miljö- och byggnämnden
Kommunstyrelsen tillika räddningsnämnd har övertagit ansvaret för tillsyn och handläggning enligt den
nya lagen om brandfarliga varor perioden 2010-09-01 – 2010-12-31. Enligt reglementet för den
gemensamma räddningsnämnden för Gnosjö och Gislaveds kommuner, som kommer att träda ikraft
2011-01-01, kommer den gemensamma räddningsnämnden att ha tillsyn och handläggning enligt den
nya lagen om brandfarliga och explosiva varor.
Med anledning av detta bör delegationsrätten upphävas för miljö- och byggnämnden.

Miljö- och byggnämnden beslutar
att fr o m 2010-09-01 upphäva delegationsrätten för miljö- och byggnämnden gällande tillsyn och
handläggning av brandfarliga varor.
_______

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum:

Instans:

Paragraf:

Dnr:

Sid:

2010-09-28

Miljö- och byggnämnden

233

2010-0838

35

Samhällsbyggnadsnämndens sammanträdestider 2011
Förslag till sista inlämningsdag för handlingar och sammanträdestider för samhällsbyggnadsnämnden
och samhällsbyggnadsutskottet 2011.
Samhällsbyggnadsutskottet sammanträder en gång per månad, 2:a onsdagen varje månad kl 08.00.
Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder en gång per månad, sista onsdagen varje månad kl 15.00.
Sista inlämningsdag
för handlingar:
27 december-10

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsnämnden

12 januari

26 januari

24 januari

9 februari

23 februari

21 februari

9 mars

30 mars

28 mars

13 april

27 april

26 april

11 maj

25 maj

23 maj

8 juni

29 juni

25 juli

10 augusti

31 augusti

29 augusti

14 september

28 september

19 september

5 oktober

26 oktober

24 oktober

9 november

30 november

21 november

7 december

21 december

Miljö- och byggnämnden beslutar
att godkänna upprättat förslag till inlämnings- och sammanträdestider för samhällsbyggnadsnämnden
och samhällsbyggnadsutskottet 2011.
_______

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum:

Instans:

Paragraf:

Dnr:

Sid:

2010-09-28

Miljö- och byggnämnden

234

2010-0837

36

Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden
Miljö- och byggnämnden och dess arbetsutskott kommer från och med 2011-01-01 att byta namn till
samhällsbyggnadsnämnd och samhällsbyggnadsutskott. Med anledning av detta har vissa texter i
föregående reglemente reviderats. Ändringar gjorda i kursiv stil.
Förslag till reglemente, separat handling.

Miljö- och byggnämnden beslutar
att godkänna upprättat förslag till reglemente, samt
att överlämna detsamma till kommunfullmäktige för antagande.
_______

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum:

Instans:

Paragraf:

Dnr:

Sid:

2010-09-28

Miljö- och byggnämnden

235

2010-0836

37

Delegationsordning för Samhällsbyggnadsnämnden
Miljö- och byggnämnden och dess arbetsutskott kommer från och med 2011-01-01 att byta namn till
samhällsbyggnadsnämnd och samhällsbyggnadsutskott. Med anledning av detta har vissa
revideringar/tillägg gjorts. Ändringarna är gjorda i kursiv stil.
Förslag till delegationsordning, separat handling.

Miljö- och byggnämnden beslutar
att godkänna upprättat förslag till delegationsordning, samt
att överlämna densamma till kommunstyrelsen för kännedom.
_______

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum:

Instans:

Paragraf:

Dnr:

Sid:

2010-09-28

Miljö- och byggnämnden
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2010-0819-370

38

Fastighetsbeteckning:
Adress:

GÅRÖ 1:527
GESÄLLGRÄND, 335 33 GNOSJÖ

Sökandens namn:
Adress:

IF METALL AVD 39 ÖSTBO
JÄRNVÄGSGATAN 3, 33130 VÄRNAMO

Anmälan enligt 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd för anläggning/anordning som utnyttjar grundvatten,
ytvatten eller mark som värmekälla.
Typ av anläggning: Bergvärme
Typ av värmepump: IVT
Köldmedium: R 134 a Mängd: 6,25 kg
Köldbärarvätska: Bioetanol 29%
Antal borrhål 2 st, djup 270 meter st.
I samband med anmälan har informerats om de föreskrifter som innehavare av värmepumpsanläggning
är skyldig att följa enligt köldmediekungörelsen (SNFS 1997:3) samt rekommendationerna för
värmepumpanläggning som utnyttjar grund-, ytvatten eller berg/mark som värmekälla.
Kommunicering med närliggande fastighetsägare har skett 2010-09-28. Svarstiden utgår 2010-10-04.

Miljö- och byggnämnden beslutar
att ge arbetsutskottet i uppdrag att besluta i ärendet på sitt sammanträde 2010-10-05.
_______

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum:

Instans:

Paragraf:

2010-09-28

Miljö- och byggnämnden

237

Dnr:

Meddelanden
Följande ärende lades till handlingarna:
Dnr 2010-0826-415
Informationsbroschyr till företag-”Är din cistern besiktigad?”.
Dnr 2010-0237-420
Miljörapport 2009-Holmgrens Metall AB, GNOSJÖ
Dnr 2010-0262-420
Miljörapport 2009-Metallteknik AB, KULLTORP
Dnr 2010-0263-420
Miljörapport 2009-Ezze AB, GNOSJÖ
Dnr 2010-0242-420
Miljörapport 2009-Sibes Metall AB, KULLTORP
Dnr 2010-0292-420
Miljörapport 2009- Metallfabriken EVO AB, GNOSJÖ
Dnr 2010-0330-420
Miljörapport 2009- Nyströms Pressgjuteri AB, GNOSJÖ
Dnr 2010-0799-480
Från Polismyndigheten i Jönköpings län
Handling med information och underrättelse m m-Miljöbrott-grovt miljöbrott.
Dnr 2010-0801-449
Från Fastighets AB Järnbäraren, GNOSJÖ
Kopia av brev 2010-09-06 från Järnbäraren till hyresgäst.
Dnr 2010-0758-429
Ang f d Luni Metall.
Dnr 2010-0803-429
Från Länsstyrelsen i Jönköpings län
Till Ytbehandlings AB Åviken, Industrigatan 28, 335 31 GNOSJÖ
Meddelande 2010-09-07 dnr 555-4662-10, anmälan om containeruppställning.
Dnr 2010-0804-429
Från Länsstyrelsen i Jönköpings län
Till Ytbehandlings AB Åviken, Industrigatan 28, 335 31 GNOSJÖ
Meddelande 2010-09-07 dnr 555-4266-10, anmälan om EPT-anläggning.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid:

39

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum:

Instans:

Paragraf:

2010-09-28

Miljö- och byggnämnden

237

Dnr:

Sid:

40

Dnr 2010-0800-465
Meddelande 2010-09-13 Registrering av livsmedelsverksamhet, Dagverksamhet Furugläntan.
Dnr 2010-0776
Från Kommunstyrelsen arbetsutskott
Till Miljö- och byggnämnden
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen
Arbetsutskottet beslutar att uppdra åt miljö- och byggnämnden att genomföra samrådsförfarande av
planförslaget samt att kostnaderna skall finansieras genom ID 1101 utredningar
Dnr 2010-0782
Från Kommunfullmäktige
Till Miljö- och byggförvaltningen
Protokoll från Kommunfullmäktige 2010-08-26 § 73
Budget 2011
Dnr 2010-0783
Från Kommunfullmäktige
Till Miljö- och byggförvaltningen
Protokoll från Kommunfullmäktige 2010-08-26 § 82
Resultatöverföring från 2009 till 2010
Dnr 2008-0683, -0684, -0685
Från Länsstyrelsen i Jönköpings län
Till Miljö- och byggförvaltningen
Yttrande 2010-09-09, beteckning 431-4697-10
Angående behov av arkeologiska åtgärder inom del av fastigheterna Gynnås 2:3, 3:4 och 3:6, Åsenhöga
socken, Gnosjö kommun
Från Kommunala Pensionärsrådet
Till Miljö- och byggförvaltningen
Sammanträdesprotokoll från möte 2010-08-23
Från Kommunala handikapprådet
Till Miljö- och byggförvaltningen
Sammanträdesprotokoll från möte 2010-08-30
Dnr 2010-0103
Från Länsstyrelsen i Jönköpings län
Till Miljö- och byggnämnden
Beslut 2010-09-16, beteckning 402-4716-210, beslut enligt 12 kap. 2 § plan- och bygglagen gällande
Detalplan för Nissafors 1:140, 1:141 m fl i Gnosjö kommun. Länsstyrelsen beslutar att inte pröva Miljöoch byggnämndens antagandebeslut.
_______

Justerare

Utdragsbestyrkande

