Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum:

2010-08-31

Instans

Miljö- och byggnämnden

Plats och tid

Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.40

Beslutande

Ingemar Svensson (C) ordförande
Ingemar Nyström (M) 1:e vice ordförande
Kennet Josefsson (S) 2:e vice ordförande
Lars Arvidsson (M)
Sulo Koppelo (S)
Tomas Löv (S)

Övriga deltagande

Carl Gustaf Axelsson, miljö- och byggchef
David Melle, miljösamordnare
Magnus Runesson, stadsarkitekt
Ida Aronsson, planingenjör, § 198-210
Mona-Lisa Khan, nämndsekreterare

Utses att justera

Kennet Josefsson

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset, Miljö- och byggförvaltningen, 2010-09-06

Sid: 1

Stefan Frylebäck (KD
Stig Eriksson (KD)
Reine Elmersson (KD) deltog ej i § 206
p g a jäv
Tomas Johansson (S) ersättare
181-205, 207-211
tj ersättare § 206

Underskrifter
Sekreterare

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

Ordförande

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

Justerande

.....................................................................
Kennet Josefsson

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

Instans

Miljö- och byggnämnden

Sammanträdesdatum

2010-08-31

Paragrafer

Datum då anslaget sätts upp

2010-09-07

Datum då anslaget tas ner

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Miljö- och byggförvaltningen, Gnosjö

Underskrift

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

Utdragsbestyrkande

181-211
2010-09-28

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum:

Instans:

Paragraf:

2010-08-31

Miljö- och byggnämnden

181

Dnr:

Ekonomi- och verksamhetsfrågor
Redovisning av delårsbokslut per 2010-07-31.
Redovisning, separat handling.

Miljö- och byggnämnden beslutar
att godkänna föreliggande redovisning, samt
att lägga densamma till handlingarna.
_______

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid:

2
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182

Dnr:

Sid:

3

Delegationsbeslut
Anmäles att följande delegationsbeslut fattats:
Miljö- och byggchef
Dnr 2010-0659
§ 318 Töllstorp 1:172, bygglov för uppsättning av skylt. –Salong Contur, Storgatan 22, 334 32
ANDERSTORP
Dnr 2010-0667
§ 319 Töllstorp 1:613, bygglov för uppsättning av skylt. –Robec AB, Sjöstensvägen 1, 335 32
GNOSJÖ
Dnr 2010-0577
§ 353 Bäckshult 1:10, ansökan om utsträckt serveringstid enligt 6 kap 4 § alkohollagen (1994:1738)
vid enstaka tillfälle. –Bäckshult förvaltnings AB, Box 247, 332 25 GISLAVED
Stadsarkitekt
Dnr 2010-0407
§ 253 Väset 1:20, bygglov för nybyggnad av transformatorstation (Katrinholm). –E:on Elnät Sverige
AB, 831 88 ÖSTERSUND
Dnr 2010-0495
§ 279 Hillerstorp 2:73, bygglov för uppsättning av 3 st skyltar. –Fameco group AB, Box 68, 330 33
HILLERSTORP
Dnr 2010-0588
§ 296 Gårö 1:201, bygglov för tillbyggnad enbostadshus. –Martin Johansson, Anderstorpsvägen 34,
335 33 GNOSJÖ
1:e byggnadsinspektör
Dnr 2010-0551
§ 278 Hillerstorp 3:111, bygglov för skärmtak. –Thule Sweden AB, Box 69, 330 33 HILLERSTORP
Dnr 2010-0477
§ 281 Stackebo 1:24, bygganmälan för nybyggnad transformatorstation. –E.on Elnät Sverige AB,
831 88 ÖSTERSUND
Dnr 2010-0370
§ 282 Gårö 7:9, bygganmälan för nybyggnad av carport. –Luyen Ngyen, Bäckaskogsplan 8, 335 32
GNOSJÖ

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2010-0354
§ 283 Hillerstorp 4:302, bygganmälan för tillbyggnad garage/förråd. –lennart Andersson, Blåbärstigen
9, 330 33 HILLERSTORP
Dnr 2010-0566
§ 284 Gårö 1:404, bygganmälan för tillbyggnad garage med skärmtak. –Quang Kha, Majsstigen 3,
335 33 GNOSJÖ
Dnr 2010-0560
§ 285 Åsenhöga-Prästgård 1:23, bygganmälan för installation av ventilation. –Gnosjö
kommun/tekniska avd, 335 80 Gnosjö kommun
Dnr 2010-0565
§ 286 Nissafors 1:215, bygganmälan för tillbyggnad av fritidshus. –Mogens Vinther, Tvedegade 21,
6760 RIBE DANMARK
Dnr 2010-0566
§ 293 Gårö 1:404, bygglov för tillbyggnad garage med skärmtak. -Quang Kha, Majsstigen 3, 335 33
GNOSJÖ
Dnr 2010-06-29
§ 295 Nissafors 1:215, bygglov för tillbyggnad enbostadshus. –Mogens Vinther, Tvedegade 21, 6760
RIBE DANMARK
Dnr 2010-02561
§ 291 Töllstorp 1:460, bygglov för påbyggnad av garage/förråd. –Mattias Spångberg, Fritidsvägen 17,
335 32 GNOSJÖ
Dnr 2010-0042
§ 290 Hillerstorp 2:69, bygganmälan för uppsättning av skylt. –Gnosjö kommun/tekniska
avdelningen, 335 80 GNOSJÖ
Dnr 2010-0119
§ 299 Hornabo 2:1, bygganmälan för tillbyggnad fritidsgård/teater/bio samt ändring av planlösning.
-Gnosjö kommun/tekniska avdelningen, 335 80 GNOSJÖ
Dnr 2010-0371
§ 289 Skärvhult 2:19, bygganmälan för tillbyggnad enbostadshus. –Magnus Wilson, Skärvhult
Bäckadal, 335 93 ÅSENHÖGA
Dnr 2010-06-29
§ 292 Kulltorp 2:25, bygglov för inglasning av befintlig altan. –Anneli Petersson, Ekvägen 5, 330 31
KULLTORP

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2010-0589
§ 294 Törestorp 2:50, bygglov för tillbyggnad garage. –Tore Svensson, Kulltorpsvägen 31, 330 33
HILLERSTORP
Dnr 2010-0588
§ 306 Gårö 1:201, bygganmälan för tillbyggnad enbostadshus. –Martin Johansson, Anderstorpsvägen
34, 335 33 GNOSJÖ
Dnr 2010-0589
§ 301 Törestorp 2:50, bygganmälan för tillbyggnad garage. –Tore Svensson, Kulltorpsvägen 31, 330
33 HILLERSTORP
Dnr 2010-0570
§ 307 Töllstorp 2:23, bygganmälan för tillbyggnad enbostadshus. –Roger Lundberg, Flädergatan 23,
335 31 GNOSJÖ
Dnr 2010-0470
§ 308 Töllstorp 1:357, bygganmälan för tillbyggnad enbostadshus samt om/tillbyggnad av garage. –
Per Källberg, Götarpsvägen 8, 335 31 GNOSJÖ
Dnr 2010-0628
§ 309 Näs 1:13, bygganmälan för installation av braskassett. – Preben Nielsen, Gurrelund 27, DK
2660 BRÖNDBY STRAND DANMARK
Dnr 2010-0629
§ 310 Hillerstorp 11:31, bygglov för tillbyggnad enbostadshus med uterum. –Christer Gustafsson,
Björsgatan 22, 330 33 HILLERSTORP
Dnr 2010-0627
§ 313 Hillerstorp 3:95, bygglov för tillbyggnad av gäststuga. –Ulf Larsson, Box 41, 330 33
HILLERSTORP
Dnr 2010-0586
§ 315 Berg 2:3, bygganmälan för tillbyggnad enbostadshus. –Mette Zörn, Norra Berg, 335 93
ÅSENHÖGA
Dnr 2010-0680
§ 322 Gårö 1:56, byganmälan för installation av braskassett. –Martin Lundvall, Storgatan 21, 335 90
GNOSJÖ
Dnr 2010-0698
§ 345 Lidås 1:25, bygganmälan för installation av braskamin. – Caj Carlsen, Petergårdsvej 1, Nödebo,
DK-3480 HILLERÖD
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Dnr 2010-0711
§ 344 Töllstorp 1:426, bygganmälan för installation av eldstad. –Michael Holmgren, Rönngatan 5,
335 31 GNOSJÖ
Dnr 2010-0712
§ 343 Töllstorp 2:8, bygganmälan för installation av braskassett. –Lars Tofgård, Odengatan 20, 335 31
GNOSJÖ
Miljösamordnare
Dnr 2010-0571-430
§ 266 Anmälan angående bekämpning av björnloka.
Dnr 2010-0581-370
§ 267 Siggebo 1:18, anmälan om ytjordvärme-Gunilla Brage, Bårebo Lindhult, 335 91 GNOSJÖ
Dnr 2010-0583-446
§ 274 Skärvhult 2:19, ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanordning-Magnus Wilson,
Skärvhult Bäckadal, 335 93 ÅSENHÖGA
Dnr 2010-0645-370
§ 317 Töllstorp 2:50, anmälan om ytjordvärme-Christer Johansson, Apelgatan 4, 335 31 GNOSJÖ
Dnr 2010-0610-370
§ 320 Högshult 1:16, anmälan om bergvärme-Jarkko Mähönen, Högshult Granhem,
330 31 KULLTORP
Dnr 2010-0408-429
§ 324 Töllstorp 1:385, avgift för tillsyn enligt miljöbalken (årlig tillsynsavgift)-Nydéns Däck AB,
Nordbäck, 335 92 GNOSJÖ
Dnr 2002-0676-370
§ 325 Töllstorp 2:39, anmälan om ytjordvärme-Enis Subasic, Apelgatan 6, 335 31 GNOSJÖ
Dnr 2010-0097-446
§ 326 Bondarp 1:9, ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanordning-Åke Ekros, Bondarp,
335 93 ÅSENHÖGA
Dnr 2010-0719-370
§ 341 Gårö 1:282, anmälan om bergvärme-Bengt Ljungkvist, Hallanäsvägen 10, 335 30 GNOSJÖ
Dnr 2010-0713-370
§ 342 Nissafors 1:253, anmälan om bergvärme-Esa Snellström, Torggatan 1 D, 332 32 GISLAVED
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Miljöinspektör
Dnr 2010-0654-429
§ 314 Hillerstorp 4:154, meddelande om driftstörning-Metallfabriken Elbe AB, Box 57,
330 33 HILLERSTORP
Dnr 2010-0236-420
§ 323 Söderby 1:21, årsrapport år 2009-Fig Metall AB, Söderby, 335 91 GNOSJÖ
Dnr 2010-0235-420
§ 329 Lid 1:13, miljörapport år 2009-Strömbergs Metall AB, Lid, 335 91 GNOSJÖ
Dnr 2010-0153-420
§ 332 Törestorp 2:42, miljörapport år 2009-Metall AB Källström & Nilsson, Törestorp, 330 33
HILLERSTORP
Dnr 2010-0256-420
§ 333 Österskog 1:41, miljörapport år 2009-Stena Rycycling AB, Silkesvägen 15, 331 53
VÄRNAMO
Dnr 2010-0266-420
§ 350 Bårebo 1:17, årsrapport år 2009-Sveico AB, Bårebo, 335 91 GNOSJÖ
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Dnr 2010-0590-460
§ 272 Nissafors 1:249, Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning- Malin Hellström,
Café Stinsen, Järnvägsgatan 18, 335 92 NISSAFORS
Dnr 2010-0414-465
§ 275 Töllstorp 1:84, anmälan om registrering av livsmedelsanläggning- Vältgatans Dagverksamhet,
Vältgatan 1, 335 32 GNOSJÖ
Dnr 2010-0124-460
§ 276 Hornabo 1:119, beslut om avgift för extra offentlig kontroll av livsmedelsanläggningWillys AB, Falkenbergsgatan 3, 412 86 GÖTEBORG
Dnr 2010-0272-460
§ 277 Aggarp 1:124, beslut om avgift för extra offentlig kontroll av livsmedelsanläggningRestaurang Diligensen, High Chaparral, 330 33 HILLERSTORP
Dnr 2010-0592-465
§ 280 Mo 1:64, anmälan om registrering av livsmedelsanläggning-Kulturarv Marieholm ekonomisk
förening, Grenadjärvägen 8, 335 94 MARIEHOLM
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Dnr 2010-0710-465
§ 334 Töllstorp 1:321, anmälan om registrering av livsmedelsanläggning-Apoteksgruppen i
Jönköping, Dalsjöfors och Gnosjö nr 1 AB, Box 1703, 111 87 STOCKHOLM
Dnr 2010-0715-370
§ 339 Töllstorp 1:227, anmälan om bergvärme- Per Johansson, Bygatan 4, 335 32 GNOSJÖ
OVK- handläggare
Dnr 2009-1147
§ 268 Bårebo 1:17, Sagax AB Engelbrektsplan 1, 114 21 STOCKHOLM.
Personallokaler 2009-11-26 2010-11-26.
Dnr 2009-1148
§ 269 Bårebo 1:17, Sagax AB Engelbrektsplan 1, 114 21 STOCKHOLM.
Kontor 2009-11-26 2010-11-26.
Dnr 2009-0971
§ 287 Gårö 1:348, Gnosjö Konstsmide AB Strömgatan 7, 335 30 GNOSJÖ.
Personalrum-Lunchrum 2010-01-13—2013-01-13.
Dnr 2010-0309
§ 288 Töllstorp 1:498, Gnosjö Plåtförädling AB Sjörydsvägen 1, 335 32 GNOSJÖ.
2010-06-22—2013-06-22.
Dnr 2009-1201
§ 312 Aggarp 1:43, Nouvelle Epouqe Book Service Klockarevägen 1, 330 31 KULLTORP.
2010-03-16—2016-03-16.
_______
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2010-0696-407

Fastighetsbeteckning:
Adress:

ÖSTERSKOG 1:9
ÖSTERSKOG, 330 33 HILLERSTORP

Sökandens namn:
Adress:

THULIN,GÖRAN
ÖSTERSKOG, 330 33 HILLERSTORP

Sid:

9

Ansökan/Anmälan enligt föreskrifter i renhållningsordningen.
Anmälan om slamomhändertagande (från enskilt avlopp).
Sökandens uppgifter:
Antal personer som utnyttjar fastigheten normalt: 1 person
Anläggningen utförd år: 2009
Uppsamling av slam sker i: Trekammarbrunn
Slamavskiljarens våtvolym: > 2 m3
Till anläggningen är anslutet: WC, disk, tvätt och dusch/bad
Anläggningen är godkänd.

Miljö- byggnämnden beslutar
Att medge Göran Thulin på fastigheten Österskog 1:9 dispens från kommunal slamtömning
samt att ge tillstånd till eget omhändertagande av slam på rubricerad fastighet.
Dispensen gäller t.o.m år 2015 och är personlig samt gäller för den nyttjandegrad som angivits i
ansökan.
Dispensen gäller under förutsättning att nedanstående försiktighetsmått följs:
 Att lämplig komposteringsanläggning för omhändertagandet finns.
 Att fastighetsägaren har tillgång till lämplig utrustning för hanteringen.
 Att spridning av slammet inte sker på sådant sätt att olägenhet för närboende uppstår eller att
förorening av vattendrag eller vattentäkter riskeras.
 Ägarebyten och ändrad nyttjandegrad skall anmälas av dispensinnehavaren till Gnosjö
kommun, miljö- och byggförvaltningen, 335 80 GNOSJÖ.
_______
Avgift: 0:Expedieras till:
sökanden, akten, tekniska avdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum:

Instans:

Paragraf:

Dnr:

Sid:

2010-08-31

Miljö- och byggnämnden

184

2010-0576-429-1

10

Fastighetsbeteckning:
Adress:

TÖLLSTORP 1:324
BOX 501, 335 28 GNOSJÖ

Sökandens namn:
Adress:

EZZE AB
BOX 501, 335 28 GNOSJÖ

Inventering av PCB i byggnad
enligt förordning (2007:19) om PCB m.m
Ezze AB har 2008-06-16 inkommit med en PCB-inventering av fastigheten Töllstorp 1:324.
Vid inventeringen har ingen PCB påträffats i fastigheten.

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

Expedieras till:
sökanden, akten
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2010-0655-429-1

11

Fastighetsbeteckning:
Adress:

NISSAFORS 1:141
MOTORV 1, 335 92 NISSAFORS

Sökandens namn:
Adress:

EBOSS FASTIGHETS AB
MOTORV 1, 335 92 NISSAFORS

Inventering av PCB i byggnad
enligt förordning (2007:19) om PCB m m
EBOSS Fastighets AB har 2010-07-01 inkommit med en PCB-inventering av fastigheten Nissafors
1:141. Vid inventeringen har ingen PCB påträffats i fastigheten.

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

Expedieras till:
sökanden, akten
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2010-0656-429-1
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Fastighetsbeteckning:
Adress:

HILLERSTORP 7:2
BOX 28, 330 33 HILLERSTORP

Sökandens namn:
Adress:

LUNI METALL AB
BOX 28, 330 33 HILLERSTORP

Inventering av PCB i byggnad
enligt förordning (2007:19) om PCB m m
Luni Metall AB har 2010-07-01 inkommit med en PCB-inventering av fastigheten Hillerstorp 7:2.
Vid inventeringen har ingen PCB påträffats i fastigheten.

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

Expedieras till:
sökanden, akten
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2010-0657-429-1
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Fastighetsbeteckning:
Adress:

NISSAFORS 1:27
335 92 NISSAFORS

Sökandens namn:
Adress:

J D STENQVIST AB
BOX 2, 260 60 KVIDINGE

Inventering av PCB i byggnad
enligt förordning (2007:19) om PCB m m
J D Stenqvist AB har 2010-07-05 inkommit med en PCB-inventering av fastigheten Nissafors 1:27.
Vid inventeringen har ingen PCB påträffats i fastigheten.

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

Expedieras till:
sökanden, akten
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2010-0489-423
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Fastighetsbeteckning:
Adress:

TÖLLSTORP 1:324
SJÖRYDSVÄGEN 7, 335 32 GNOSJÖ

Sökandens namn:
Adress:

EZZE AB
BOX 501, 335 28 GNOSJÖ

Miljöteknisk undersökning efter oljeläckage samt MIFO fas 1-2.
Från BSV arkitekter & ingenjörer ab-Rapport MTU o. MIFO Fas 1-2.
E-post från Ezze Mats Brändström 2010-06-28:
Allmänt: EZZE skall övervaka samtliga borrhål med avseende på olja, så länge inga förändringar
iakttages sker endast en visuell kontroll av grundvattnet i alla hål.
Två gånger/år skickas upptagna vattenprover till laboratorium för analys av oljehalt i grundvattnet.
Labproverna tas i april och i oktober, ur hålen EE och EF.
Utförande: En gång/månad plockas det upp grundvatten ur samtliga provtagningshål. Vattnet plockas
upp med hjälp av provtagningsrör, vattnet skall vara klart och ingen tydlig separering får ske.
Provresultatet skall bokföras.
Börjar vattnet ur något av provtagningshålen, uppföra sig annorlunda skall miljökontoret på Gnosjö
kommun informeras.
Vattenproverna som skickas till lab skall också dokumenteras, stiger oljehalten i vattnet ur något annat
hål än EA skall miljökontoret Gnosjö kommun informeras.
Stiger oljehalten i EA skall uppumpning enligt instruktion E005 Starta.

Miljö- och byggnämnden beslutar
Att godkänna provtagningsplan enligt anmälan. Resultatet skall årligen skickas till miljö- och
byggnämnden.
Några ytterligare krav på utredningar/undersökningar kommer inte att ställas i dagsläget. Uppgifterna
sparas i en databas (hos Länsstyrelsen och Gnosjö Kommun) över misstänkt förorenade områden
(MIFO) med syfte att vara underlag i framtida tillsynsärenden och för prioritering i Gnosjö kommuns
arbete med förorenade områden.
_______

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum:

Instans:

Paragraf:

Dnr:

Sid:

2010-08-31

Miljö- och byggnämnden

189

2010-0399-429
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Fastighetsbeteckning:
Adress:

NÄS 1:12
GYNNÅS BANVAKTSSTUGAN, 335 92 NISSAFORS

Sökandens namn:
Adress:

S.E.E. BILDEMONTERING KB
FURULUNDSVÄGEN 24, 423 71 SÄVE

Anmälan enligt 21 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd
Anmälan avser ny verksamhet.
Skrotning och demontering kommer att ske av ca. 100 bilar per år. Demontering av bilar kommer att ske
på betongplatta som är under tak och invallad. De demonterade bilarna förvaras i container under
avvaktan på transport.
Reviderad ritning över planerad skrotbilsverksamhet på fastigheten Näs 1:12 har inkommit till Miljöoch byggnämnden 2010-06-10.
Bilskrotning omfattas av punkt, 90.120-1 C, i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd. Denna punkt omfattar bara skrotning av bilar med en totalvikt på högst 3,5
ton.
Miljö- och byggnämnden har begärt Länsstyrelsens yttrande 2010-04-28.
Länsstyrelsens Meddelande-2010-05-03 dnr 503-2562-10, ang rubr. anmälan.
Anmälan enligt 21 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har 201007-02 skickats till berörda grannar och räddningstjänsten i Gislaved – Gnosjö för ev. yttrande.
Räddningstjänsten yttrande har inkommit 2010-07-23.
Skrivelse daterad 2010-08-19 från Lennart Andersson har inkommit till miljö- och byggnämnden.
Sökanden erinras om sin skyldighet att hos Länsstyrelsen i Jönköping söka auktorisation för
skrotbilsverksamheten.
Sökanden erinras vidare om att det krävs transporttillstånd enligt 26§ avfallsförordningen (2001:1063)
för att få hämta skrotbilar. Det beror på att skrotbilar som inte är dränerade på vätskor och andra farliga
komponenter, räknas som farligt avfall. Skrotbilar, som är tömda på vätskor och andra farliga
komponenter omfattas av bestämmelserna om tillstånd till transport av icke farligt avfall.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum:

Instans:

Paragraf:

Dnr:

Sid:

2010-08-31

Miljö- och byggnämnden

189

2009-0399-429

16

Miljö- och byggnämnden beslutar
att ge miljö- och byggnämndens arbetsutskott i uppdrag att tillstyrka anmälan på delegation vid sitt
sammanträde 2010-09-14.
_______

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum:

Instans:

Paragraf:

Dnr:

Sid:

2010-08-31

Miljö- och byggnämnden

190

2010-0397-231-1

17

Fastighetsbeteckning:
Adress:

NÄS 1:12
GYNNÅS, 335 92 NISSAFORS

Sökandens namn:
Adress:

SUOKAS, ERIK
FURULUNDSVÄGEN 24, 42371 SÄVE

Bygglov för tillbyggnad enbostadshus och ekonomibyggnader,
nybyggnad lager samt nybyggnad plank
Yta
204 m2
Utlåtande
Fastigheten omfattas inte av detaljplan och ligger inte inom samlad bebyggelse. En ansökan om bygglov
kommer att uppfylla kraven i 8 kap. 12 § Plan- och Bygglagen varför miljö- och byggförvaltningen
tillstyrker ansökan.
Grannar
Berörda grannar har getts tillfälle att ta del av ansökan och yttra sig över förslaget.
Synpunkter har inkommit 2010-08-19 från Lennart Andersson, ägare till fastigheten Näs 1:5.

Miljö- och byggnämnden beslutar
att ge miljö- och byggnämndens arbetsutskott i uppdrag att bevilja bygglov på delegation vid sitt
sammanträde 2010-09-14.
_______

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum:

Instans:

Paragraf:

Dnr:

Sid:

2010-08-31

Miljö- och byggnämnden

191

2010-0697-429

18

Fastighetsbeteckning:
Adress:

ÄLMÅS 1:1
ÄLMÅS, 330 31 KULLTORP

Sökandens namn:
Adress:

JONNAS, C/O ROBERT JOSEFSSON
SPÅNGÖ, 330 12 FORSHEDA

Anmälan enligt 21 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd
Anmälan inkom till Miljö- och byggnämnden 2010-07-16 och avser ny verksamhet.
Verksamheten består av slipning, borrning, gängning och våttrumling av aluminium (ca. 5-10 ton/år) i
slutet system.
Driftider kl. 07:00-17:00
Företaget besöktes 2010-08-11
Företagets klassificering enligt bilaga till förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd är 28.70-2.

Miljö- och byggnämnden beslutar
att med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) kap 26,§ 9 förelägga Jonnas 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:

Paragraf:

2010-08-31

Miljö- och byggnämnden

191

Dnr:

2010-0697-429

Sid:

19

3. Vibrationer från anläggningen ska begränsas så att vibrationsstörningar i de närmast
belägna bostadshusen inte överstiger följande riktvärden (Svensk Standard SS 460 48
61):

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

1,0 mm/s RMS
0,5 mm/s RMS
0,5 mm/s RMS
0,5 mm/s RMS

4. 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.
5. Aktuella säkerhetsdatablad skall finnas tillgängliga
över de kemikalier som används.
6. 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.
7. En haveriplan för anläggningen ska upprättas.
Miljö- och byggnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Jönköpings län.
_______
En avgift på 1.300 kronor täckande handläggning av ärendet uttages.
(enl Kommunfullmäktiges taxa fastställd den 17 december 2009 § 109)
Separat faktura.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum:

Instans:

Paragraf:

Dnr:

Sid:

2010-08-31

Miljö- och byggnämnden

192

2010-0690-429

20

Fastighetsbeteckning:
Adress:

AGGARP 1:36
330 31 KULLTORP

Sökandens namn:
Adress:

METALLTEKNIK PRODUKTION AB
GNOSJÖVÄGEN 10, 330 31 KULLTORP

Ansökan om ändring av villkor gällande miljöfarlig verksamhet.
Länsstyrelsen har översänt REMISS-2010-07-07 dnr 551-742-10,för yttrande senast den 14 september
2010.
Metallteknik Produktion i Kulltorp AB har inkommit med ansökan om villkorsändring gällande
villkor 2 rörande utsläpp av stoft från smältugnar och pressgjutningsmaskiner på fastigheterna Aggarp
1:36 och 1:37, Gnosjövägen 10 i Gnosjö kommun. Bolaget ansöker att villkoret ändras till:
utsläpp av stoft från ugnar, pressgjutningsmaskiner får som riktvärde inte överskrida 10 mg/m3 mätt
under minst en timmes normal produktion. Stoftutsläppet får som riktvärde uppgå till maximalt 400 kg
per år.

Miljö- och byggnämnden beslutar
att tillstyrka bolagets ansökan om att villkor 2 i tillståndet upphör,
att utsläpp av stoft från pressgjutningsmaskiner får som riktvärde inte överskrida 5 mg/m3 ntg.
_______

Expedieras till:
Länsstyrelsen, akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum:

Instans:

Paragraf:

Dnr:

Sid:

2010-08-31

Miljö- och byggnämnden

193

2010-0682

21

Föreläggande om yttrande över överklagande av Länsstyrelsens
beslut 2010-03-22, dnr 505-10094-09, rörande anmälan om
nybyggnad av vindkraftverk m m på fastigheterna Gynnås 2:3, 3:4
och 3:6 i Gnosjö kommun
Vänersborgs Tingsrätt, Miljödomstolen, har förelagt miljö- och byggnämnden i skrivelse 2010-07-22 att
yttra sig i mål nr M 1288-10 Rotel 2:8 angående överklagande av Länsstyrelsens i Jönköpings län beslut
2010-03-22, dnr 505-10094-09, rörande anmälan om nybyggnad av vindkraftverk m m på fastigheterna
Gynnås 2:3, 3:4 och 3:6 i Gnosjö kommun.
Yttrande skall vara Vänersborgs Tingsrätt, Miljödomstolen tillhanda senast 2010-08-12.Anstånd om
förlängning angående remisstiden har begärts och beviljats till 2010-09-10.Yttrandet skall vara
Vänerborgs Tingsrätt, Miljödomstolen, tillhanda senast 2010-09-10.

Miljö- och byggnämnden beslutar
att vidhålla tidigare bygglovsbeslut gällande nybyggnation av vindkraftverk och transformatorbyggnader på fastigheterna Gynnås 2:3, 3:4 och 3:6.
_______

Expedieras till:
Vänersborgs Tingsrätt, bygglovakterna Gynnås 2:3, 3:4 och 3:6

Justerare

Utdragsbestyrkande

Storgatan 15
335 80 GNOSJÖ
Tel. 0370-331000

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum:

Instans:

Paragraf:

2010-08-31
2009-09-29

Miljö- och byggnämnden
Miljö- och byggnämnden

194
191

Dnr:

Sid:

2009-0750-218

22
21

Fastighetsbeteckning:
Adress:
Sjö/vattendrag:

STACKEBO 1:44 OCH STACKEBO 1:8, FASTIGHETSREGL.
HÄREN 5, 335 91 GNOSJÖ
Inom strandskyddsområde (100 meter från stranden) för sjön Hären

Sökandens namn:
Adress:

JOHANSSON, BERNT
HULT 10, 335 91 GNOSJÖ

Handläggare:

Stadsarkitekt Tor Asbjörnsen
Tel 0370-331070, e-post: tor.asbjornsen@gnosjo.se

Strandskyddsdispens för parkering
Stadsarkitektens utlåtande
Fastigheterna ligger inom område med gällande områdesbestämmelser som vunnit laga kraft 2007-1218. Åtgärden bedöms inte strida mot områdesbestämmelserna. Parkeringen bedöms tillgodose
fastighetens parkeringsbehov, varför bygglov inte krävs.
Fastigheterna är belägna inom strandskyddsområde på 100 meter från sjön Hären. Tillkommande mark
fungerar redan idag som parkeringsplats.
Miljösamordnarens utlåtande
Åtgärden bedöms inte strida mot områdesbestämmelserna. Bedömningen är att några biologiska värden
inte påverkas negativt.
Grannar
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över åtgärden. Några synpunkter har inte inkommit.

Miljö- och byggnämnden beslutar
Att ställa sig positiv till den sökta åtgärden,
Undantag från strandskyddsförbudet medgives med stöd av 7 kap. 18 c § Miljöbalken.
Särskilda skäl för strandskyddsdispens
Som särskilt skäl för strandskyddsdispens gäller att marken redan är ianspråktagen för ändamålet och
inte inskränker på allmänheten möjligheter att utnyttja området. Bedömningen är att några biologiska
värden inte påverkas negativt.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Storgatan 15
335 80 GNOSJÖ
Tel. 0370-331000

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum:

Instans:

Paragraf:

Dnr:

Sid:

2010-08-31
2009-09-29

Miljö- och byggnämnden
Miljö- och byggnämnden

194
191

2009-0750-218

23
22

Beslutsmotivering
Som motivering för beslutet åberopas de skäl som anförts i ovan angivna utlåtanden.
Giltighet
Beslutet om 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.
(Miljöbalken 7 kap. 18 g §)
Upplysningar
Detta beslut kan överklagas av Länsstyrelsen i Jönköpings län. Sökanden bör avvakta överprövningen.
Tiden för överprövningen är tre veckor räknat från den dag då nämndens dispensbeslut inkommit till
Länsstyrelsen.
Kopia på beslutet delges även kommunfullmäktige, Gnosjö kommun, såsom delegationsgivare, samt till
Naturvårdsverket för kännedom.
_______

Avgift: 5.850:-

2010-08-31

Till miljö- och byggförvaltningen har inkommit 2010-07-22 föreläggande från Vänersborgs Tingsrätt,
Miljödomstolen, om att yttra sig över överklagande av Länsstyrelsens i Jönköpings läns beslut 2010-0617, dnr 526-15493-09 gällande rubr ärende.Yttrande skall vara Vänerborgs Tingsrätt, Miljödomstolen
tillhanda senast 2010-08-11.

Miljö- och byggnämnden beslutar
Att vidhålla sitt beslut § 191, 2009-09-29.
_______

Expedieras till:
Vänersborgs Tingsrätt (Miljödomstolen), akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum:

Instans:

Paragraf:

2010-08-31
2010-02-23
2009-12-15

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

195
69
250

Dnr:

Sid:

2009-1059

24
64
15

Detaljplan för del av Gårö 1:69 (ÅVC, Strömgatan) i Gnosjö tätort
För att återvinningsstationen i Gnosjö tätort skall kunna flyttas till Strömgatan krävs att en ny detaljplan
upprättas för området. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2009-11-03 att ge miljö- och
byggnämnden i uppdrag att om möjligt med enkelt planförfarande genomföra en detaljplan som
möjliggör för återvinningscentral på Strömgatan.
Kostnaden för planen, maximalt 110 tkr bekostas av kommunstyrelsens anslag för samhällsutveckling i
investeringsbudgeten. Uppföljning av kostnaderna sker efter avslutat planarbete.
Detaljplanen avses upprättas med enkelt planförfarande.
Miljö- och byggnämnden har inga medel att tillföra för överskjutande kostnader gällande
detaljplanearbetet.

Miljö- och byggnämnden beslutar
1. Att låta upprätta detaljplan.
_______

2010-02-23

Sedan beslutet togs 2009-12-15 om att låta detaljplan upprättas med enkelt planförfarande har uppgifter
framkommit som gör att miljö- och byggnämnden bedömer att planen inte kan behandlas med enkelt
planförfarande.

Miljö- och byggnämnden beslutar
1. Att låta detaljplanen upprättas med normalt planförfarande.
_______
2010-08-31

Programhandlingar daterade 2010-06-16 har upprättats av Henrietta Isaksson och Ida Aronsson.

Miljö- och byggnämnden beslutar
1. Att godkänna upprättade programhandlingar.
2. Att låta programmet gå ut på samråd.
_______

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum:

Instans:

Paragraf:

2010-08-31
2009-06-30

Miljö- och byggnämnden
Miljö- och byggnämnden

196
137

Dnr:

Sid:

2009-0651

25
16

Detaljplan för fastigheten Gårö 1:106
PizzeriaTre 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.
_______

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum:

Instans:

2010-08-31
2010-02-23

Miljö- och byggnämnden
Miljö- och byggnämnden

Paragraf:

197
68

Dnr:

Sid:

2010-0103-214

26
63

Detaljplan för fastigheterna Nissafors 1:140 och Nissafors 1:141 i
Källeryds församling Gnosjö Kommun
Eboss fastighetsbolag AB ansöker om att få upprätta detaljplan för fastigheten Nissafors 1:140 m.fl i
Gnosjö kommun. Syftet med detaljplanen är att utöka den befintliga industrimarken genom att ändra
markanvändningen för fastigheten Nissafors 1:140 från bostäder och i vissa fall småindustri till
småindustri. Även en del av naturmarken på fastigheten Nissafors 1:142 avses omvandlas till
småindustri. Dessutom syftar planen till att höja den tillåtna byggnadshöjden från 7,6 m till 10 m.
Konsult Tor Asbjörnsen föreslås som planförfattare.
Samrådshandlingar daterade februari 2010 har upprättats av Tor Asbjörnsen.
Detaljplanen avses upprättas med enkelt planförfarande.

Miljö- och byggnämnden beslutar:
1. Att låta upprätta detaljplan.
2. Att alla kostnader även de kommunala, betalas av sökanden.
2. Att godkänna upprättade samrådshandlingar.
3. Att låta planen gå ut på samråd.
_______
2010-08-31

Förslag till detaljplan har varit ute på samråd under tiden 2010-05-10 till 2010-06-11. Ett samrådsmöte
hölls i Nissaforsskolan 2010-05-18. Inkommande synpunkter har sammanställt i ett särskilt utlåtande
daterat 2010-06-14. 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:

2010-08-31

Miljö- och byggnämnden

198

2010-0666-235

27

Fastighetsbeteckning:
Adress:

HORNABO 1:5

Sökandens namn:
Adress:

E.ON ELNÄT SVERIGE AB
BOX 264, 334 25 ANDERSTORP

Rivningslov för befintlig transformatorkiosk samt bygglov för
nybyggnad av transformatorkiosk
Yta
7,0 m2
Utlåtande
Fastigheten ingår i område med gällande detaljplan, antagen 1998-10-07. Förslaget strider mot denna
plan, eftersom byggnaden avses placeras på naturmark. Enligt 8 kap. 11 § sjätte stycket Plan- och
bygglagen får bygglov lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelse från detaljplanen om
avvikelsen är förenlig 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,
att bevilja bygg/rivningslov.
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.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum:

Instans:

2010-08-31

Miljö- och byggnämnden

Paragraf:

198

Dnr

Sid:

2010-0666-235

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.
_______

Avgift: 1.080:-

Expedieras till:
sökanden, akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum:

Instans:

Paragraf:

Dnr:

Sid:

2010-08-31

Miljö- och byggnämnden

199

2010-0536-235

29

Fastighetsbeteckning:
Adress:

SLUNGSÅS 1:4
SLUNGSÅS, 330 33 HILLERSTORP

Sökandens namn:
Adress:

E.ON ELNÄT SVERIGE AB
BOX 264, 334 25 ANDERSTORP

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Yta
3,5 m2
Utlåtande
Fastigheten ingår i områdesbestämmelser, antagna 2004-05-28. En ansökan om bygglov kommer att
uppfylla kraven i 8 kap 12 § Plan- och bygglagen varför miljö- och byggförvaltningen tillstyrker
ansökan.
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 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 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: 1.080:Expedieras till: sökanden, akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum:

Instans:

Paragraf:

Dnr:

Sid:

2010-08-31

Miljö- och byggnämnden

200

2010-0538-235

30

Fastighetsbeteckning:
Adress:

MJOGARYD 1:6
MJOGARYD, 330 33 HILLERSTORP

Sökandens namn:
Adress:

E.ON ELNÄT SVERIGE AB
BOX 264, 334 25 ANDERSTORP

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation
Yta
3,5 m2
Utlåtande
Fastigheten omfattas inte av detaljplan och ligger inte inom samlad bebyggelse.En ansökan om bygglov
kommer att uppfylla kraven i 8 kap 12 § Plan- och bygglagen varför miljö- och byggförvaltningen
tillstyrker ansökan.
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 bevilja bygglov beviljas med nedanstående villkor:
Villkor
Färgsättning skall ske enligt redovisning i ansökan.
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 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: 1.080:-

Justerare

Expedieras till: sökanden, akten

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum:

Instans:

Paragraf:

Dnr:

Sid:

2010-08-31

Miljö- och byggnämnden

201

2010-0533-235
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Fastighetsbeteckning:
Adress:

KÄVSJÖ 11:1
KÄVSJÖ, 330 33 HILLERSTORP

Sökandens namn:
Adress:

E.ON ELNÄT SVERIGE AB
BOX 264, 334 25 ANDERSTORP

Nybyggnad av transformatorstation
Yta
6,5 m2
Utlåtande
Fastigheten omfattas inte av detaljplan och ligger inte inom samlad bebyggelse.En ansökan om bygglov
kommer att uppfylla kraven i 8 kap 12 § Plan och bygglagen varför miljö- och byggförvaltningen
tillstyrker ansökan.
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 bevilja bygglov med nedanstående villkor:
Villkor
Färgsättning skall ske enligt bygglovsansökan.
Beslutsmotivering
Som motivering för beslutet åberopas de skäl som angivits 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: 1.080:Justerare

Expedieras till: sökanden, akten

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum:

Instans:

Paragraf:

Dnr:

Sid:

2010-08-31

Miljö- och byggnämnden

202

2010-0537-235

32

Fastighetsbeteckning:
Adress:

MO 1:57
MARIEHOLM, 335 94 MARIEHOLMSBRUK

Sökandens namn:
Adress:

E.ON ELNÄT SVERIGE AB
BOX 264, 334 25 ANDERSTORP

Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av
transformatorstation
Yta
3,5 m2
Stadsarkitektens utlåtande
Fastigheten omfattas inte av detaljplan och ligger inte inom samlad bebyggelse.
Fastigheten är belägen vid Mosjön där generellt strandskydd gäller för 100 m. Stationen bedöms vara
placerad ca 75 m från sjön. Som skäl för att lämna dispens från strandskyddet 7 kap 18 c § anförs att
området väl avgränsas genom länsväg.Fri passage förhindras ej.
En ansökan om bygglov kommer att uppfylla kraven i 8 kap 12 § Plan- och bygglagen varför miljö- och
byggförvaltningen tillstyrker ansökan.
Miljösamordnarens utlåtande
Bedömningen är att några biologiska värden inte påverkas negativt. Området där den aktuella
tillbyggnaden ska ske är redan ianspråktagen.
Strandskyddsdispens tillstyrkes.

Miljö- och byggnämnden beslutar
Att medge undantag från strandskyddsförbudet med stöd av 7 kap 18 § b,
tomtplatsavgränsning enligt 7 kap 18 § f miljöbalken (se bifogad karta)
att bevilja bygglov med nedanstående villkor:
Villkor
Färgsättning skall ske enligt ansökan.
Beslutsmotivering
Som motivering för beslutet åberopas de skäl som anförts i ovan nämnda utlåtanden.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum:

Instans:

2010-08-31

Miljö- och byggnämnden

Paragraf:

202

Dnr:

Sid:

2010-0537-235

33

Giltighet
Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från
dagen för beslutet.
En dispens från strandskyddet 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.
(Miljöbalkens 7 kap.18 g §).
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.
Detta beslut kan överprövas av Länsstyrelsen i Jönköpings län. Sökanden bör avvakta överprövningen.
Tiden för överprövningen är tre veckor räknat från den dag då dispensbeslutet inkommit till
Länsstyrelsen.
Kopia på dispensbeslutet delges även kommunfullmäktige, Gnosjö kommun, såsom delegationsgivare
samt till Naturvårdsverket för kännedom.
_______

Avgift: 4.080:-

Expedieras till:
sökanden, akten, Länsstyrelsen, Naturvårdsverket samt Kf (kommunkansliet)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum:

Instans:

Paragraf:

Dnr:

Sid:

2010-08-31

Miljö- och byggnämnden

203

2010-0594-232-1

34

Fastighetsbeteckning:
Adress:

HILLERSTORP 4:158
STORGATAN 39, 330 33 HILLERSTORP

Sökandens namn:
Adress:

LILJAS PLAST AB
BOX 91, 330 33 HILLERSTORP

Bygglov för tillbyggnad industri
Yta
854 m2
Utlåtande
Fastigheten ingår i område med gällande detaljplan, antagen 1965-12-20. Förslaget strider mot denna
plan eftersom tillbyggnaden avses placeras på mark som inte får bebyggas (prickmark) samt att
tillbyggnaden hamnar 2,5 meter från fastighetsgräns.
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 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.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum:

Instans:

2010-08-31

Miljö- och byggnämnden

Paragraf:

203

Dnr:

2010-0594-232-1

Sid:

35

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.
Eftersom del av fastigheten kommer att rivas, skall ansökan om rivninglov inlämnas omgående.
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: 11.700:-

Expedieras till:
sökanden, akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Datum:

Instans:

Paragraf:

2010-08-31
2010-06-22

Miljö- och byggnämnden
Miljö- och byggnämnden

204
168

Fastighetsbeteckning:
Adress:

XXXX
XXXX

Sökandens namn:
Adress:

XXXX
XXXX

Dnr:

Sid:

2009-1209

36
42

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 2010-03-31.
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 bygglagens kap 10 §§ 15,18, löpande vite
på 4.000:- (fyratusenkronor) 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 4.000:- ( fyratusenkronor ) per påbörjad vecka.
_______

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Datum:

Instans:

Paragraf:

Dnr:

Sid:

2010-08-31

Miljö- och byggnämnden

204

2009-1209

37

Godkänt besiktningsprotokoll har inkommit 2010-08-19 varför föreläggande om vite skall avskrivas.

Miljö- och byggnämnden beslutar
Att avskriva ärendet.
_______

Expedieras till:
sökanden, akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum:

Instans:

Paragraf:

2010-08-31
2009-12-15

Miljö- och byggnämnden
Miljö- och byggnämnden

205
256

Dnr:

Sid:

2009-1183

38
25

Brukarundersökning 2010
Miljö- och byggförvaltningen, Gnosjö kommun
Målformuleringar inför år 2010

Miljö- och byggnämnden beslutar
Bemötande vid telefonkontakt
95 % av de svarande ska anse bemötandet som mycket bra eller bra.
Bemötandet vid besök
95 % av de svarande ska anse bemötandet som mycket bra eller bra.
Sökandens uppfattning av handläggningstid
80 % av de svarande ska uppfatta handläggningstiden som mycket snabb eller snabb.
_______

2010-08-31

Halvårsredovisning:
Antal utskickade brukarundersökningar: 106
Inkomna svar: 46
Svarsfrekvens: 43 %
Bemötande vid telefonkontakt 97 %
Bemötande vid besök 93 %
Sökandens uppfattning av handläggningstid 80 %

Miljö- och byggnämnden beslutar
att godkänna halvårsredovisningen, samt
att helårsredovisning redovisas i januari 2011.
_______

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum:

Instans:

Paragraf:

Dnr:

Sid:

2010-08-31

Miljö- och byggnämnden

206

2010-0547

39

Angående Handikappanpassning, tillgänglighet Kulltorps kyrka
Bredaryds Kyrkliga samfällighet har inkommit med skrivelse angående tillgänglighet till Kulltorps
kyrka. Frågan har utretts i samverkan med Jönköpings läns museum, Jonas Haas antikvarie och framfört
synpunkter på lösning av frågan.
I utredningen framgår att en acceptabel lösning skulle vara en ramp med lutning 1:12 samt vara utförd i
granit med smidesräcke. Befintligt trapplan måste breddas för att uppnå tillräcklig yta på minst 1,5
meter framför entrédörr.
Att ordna entré med full tillgänglighet genom Sakristian ser Länsmuseet inte som en godtagbar lösning.
I Plan- och bygglagens 17 kap 21a § följande” I byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har
tillträde och på allmänna platser skall enkelt avhjälpta hinder mot lokalernas och platsernas tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga undanröjas i
den utsträckning som följer av föreskrifter meddelade med stöd av denna lag. Lag 2001:146.
Boverkets föreskrifter BFS 2003:19 anger att i 2 § gäller befintliga lokaler dit allmänheten har tillträde
(publika lokaler) och befintliga allmänna platser (allmänna platser). § 5 skriver man att föreskrifterna i
6-18§§ gäller endast om de hinder som ska undanröjas är enkelt avhjälpta.
Med enkelt avhjälpta hinder avses sådana hinder som med hänsyn till nyttan av åtgärden och
förutsättningarna på platsen kan anses rimliga att avhjälpa. De ekonomiska konsekvenserna får inte bli
orimligt betungande för fastighetsägaren, lokalhållaren eller näringsidkaren.
I allmänna råden som innehåller generella rekommendationer om tillämpningen av föreskrifterna anger
hur man kan eller bör handla för att uppfylla föreskrifterna. Vid bedömningen om ett hinder ska anses
enkelt avhjälpt bör hänsyn tas till att ett hinder kan vara enkelt avhjälpt i en situation men inte i en
annan. Exempelvis kan det vara enkelt att komplettera eller ersätta 2-3 trappsteg med en ramp om det
finns tillräckligt utrymme, medan det kan vara svårt i ett trångt utrymme.
Hänsyn bör även tas till nyttan för de besökande av en viss åtgärd i relation till andra angelägna
tillgänglighetsskapande åtgärder. Här kan en handlingsplan vara ett bra hjälpmedel för prioritering av
olika åtgärder.
Vid bedömningen av vad som skall anses vara enkelt avhjälpta hinder bör man dessutom beakta de
ekonomiska konsekvenserna för mindre näringsidkare, så att verksamheten inte äventyras.
I detta fall har pris inhämtats för ramp och ombyggnad av trappa till en kostnad av ca 475.000:-.
Övriga kostnader såsom dörröppnare och nivåreglerande åtgärder vid trösklar inom byggnaden och
förmodligen ombyggnad av ytterdörrarna ökar ytterligare på kostnaderna.
Samtidigt har information lämnats på plats om dessa frågor till representanter för samfälligheten i
september 2007. Ur denna synpunkt har ju en viss tid funnits för att budgetera för denna typ av
kostnader.
Frågeställningen är om detta kan anses som ett enkelt avhjälpt hinder.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum:

Instans:

Paragraf:

Dnr:

Sid:

2010-08-31

Miljö- och byggnämnden

206

2010-0547

40

Miljö- och byggnämnden beslutar
att åtgärden faller inom lagstiftning för enkelt avhjälpt hinder, samt
att åtgärden skall vara avslutad 2010-12-31.

Reine Elmersson (KD) deltog ej i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
_______

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum:

Instans:

Paragraf:

Dnr:

Sid:

2010-08-31

Miljö- och byggnämnden

207

2010-0731-233

41

Fastighetsbeteckning:
Adress:

NISSAFORS 1:155 M FL

Sökandens namn:
Adress:

STRANDUDDEN AB
ALGUSTORP 8, 330 27 HESTRA

Marklov för schaktningarbeten
Utlåtande
Förslaget överensstämmer med gällande detaljplan antagen 2010-06-29 samt med föreskrifterna i Planoch bygglagens 8 kap 11 § varför ansökan skall bifallas.

Miljö- och byggnämnden beslutar
Att bevilja marklov.
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.
_______

Avgift: 1.080:-

Expedieras till:
sökanden, akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum:

Instans:

Paragraf:

Dnr:

Sid:

2010-08-31

Miljö- och byggnämnden

208

2010-0568

42

Ansökan om parkeringstillstånd
Ansökan om parkeringstillstånd har inkommit från XXXX. Sökanden är passagerare.
Läkarintyg från GRK-mottagningen, Värnamo Sjukhus, föreligger.
Avgörandet för om ett parkeringstillstånd skall utfärdas, skall vara om rörelsehindret medför att
personen inte utan betydande svårigheter kan förflytta sig till fots.
Av läkarintyget framgår att sökanden kan gå ca 5 meter på plan mark, med kryckkäpp, men behöver
inte regelmässig hjälp utanför fordonet.
Inlämnat underlag uppfyller inte kraven för att erhålla parkeringstillstånd, varför ansökan skall avslås.
Kommunicering med sökanden har skett 2010-08-19. Inget svarsyttrande har inkommit.

Miljö- och byggnämnden beslutar
att avslå ansökan om parkeringstillstånd.
Upplysningar
Miljö- och byggnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Besvärshänvisning bifogas.
_______

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum:

Instans:

Paragraf:

2010-08-31

Miljö- och byggnämnden

209

Dnr:

Sid:

43

Meddelanden
Följande ärende lades till handlingarna:
Dnr 2010-0600-400
Från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Ansvar vid naturolycka..
Dnr 2010-0611-429
Från Länsstyrelsen i Jönköpings län
Till Falks Metall AB, GNOSJÖ
Meddelande-2010-06-18 dnr 555-3108-10, anmälan om ianspråktagande av tillstånd.
Dnr 2010-0631-429
Från Länsstyrelsen i Jönköpings län
Till Gnosjö kommun, Tekniska avdelningen
Länsstyrelsens Beslut-2010-06-23 dnr 555-3622-10, karakterisering av lakvatten vid Gynnås
avfallsanläggning på fastigheten Gynnås 1:21.
Dnr 2010-0658-429
Från Länsstyrelsen i Jönköpings län/Arbetsmiljöverket
Inspektionsmeddelande-2010-07-02, 456-2919-2010, gällande Proton Finishing Hillerstorp AB.
Dnr 2010-0662-429
Från Länsstyrelsen i Jönköpings län
Till Ytbehandlings AB Åviken, Industrigatan 28, 335 31 GNOSJÖ
Länsstyrelsens BESLUT-2010-07-05 dnr 555-3836-2010, beslut med föreläggande om åtgärder
avseende ytbehandlingsverksamhet på fast. Töllstorp 1:220.
Dnr 2010-0714-429
Från Länsstyrelsen i Jönköpings län
Till Brännehylte Handels AB, att Keith Johansson, Box 56, 330 33 HILLERSTORP
Länsstyrelsens BESLUT-2010-08-16 dnr 523-4205-10, undantag från gällande förbud mot körning i
terräng för jeepträff 20-22 augusti 2010 på High Chaparral inom fastigheterna Aggarp 1:109 och 1:124.
Dnr 2010-0723-429
Till Luni Metall AB, Box 28, 330 33 HILLERSTORP
Länsstyrelsens Meddelande-2010-08-18 dnr 562-3353-10, anmälan enligt 34 § 1. avfallsförordningen
(2001:1063) om egen transport av farligt avfall.
Dnr 2009-0250-430, 2010-0222-430
Från Länsstyrelsen i Jönköpings län
Länsstyrelsens Beslut -2010-05-11 dnr 582-01534-10, om godkännande av årsredovisning av
statsbidrag till biologisk återställning i kalkade vatten i Gnosjö kommun för 2008 - 2009.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum:

Instans:

Paragraf:

2010-08-31

Miljö- och byggnämnden

209

Dnr:

Sid:

44

Dnr 2010-0685-430
Från Naturvårdsverket
Åtgärder mot främmande invasiva vattenväster i sötvatten-Rapport 6373 juni 2010.
Dnr 2010-0686-430
Från Länsstyrelsen i Jönköpings län
Rapporten Habitatkrav och bevarandeåtgärder för klockgentiana (Gentiana pneumonanthe) i Jönköpings
län. (Meddelande nr 2010:12)
Dnr 2010-0687-430
Från Länsstyrelsen i Jönköpings län
Bottenfauna i Jönköpings län 2009. (Meddelande nr 2010:15)
Dnr 2010-0632-436
Från Länsstyrelsen i Jönköpings län
Till Kvarnabo Sten HB, Kvarnabo 30, 335 91 GNOSJÖ
Länsstyrelsens Beslut 2010-06-22 dnr 555-7965-09, efterbehandling och slutbesiktning av bergtäkt på
fast. Kvarnabo 1:5.
Dnr 2010-0663-436
Från Länsstyrelsen i Jönköpings län
Till Sandahls Entreprenad AB, Box 625, 331 26 VÄRNAMO
Länsstyrelsens-Meddelande-2010-07-01 dnr 555-1407-10, anmälan om utökning av täktområde för
placering av avbanings- och återställningsmassor, Borrebo 1:1.
Dnr 2010-0603-0604-436
Från Länsstyrelsen i Jönköpings län
Till Hillerstorps Schakt AB, Box 24, 330 33 HILLERSTORP
Beslut-2010-06-17 dnr 555-2795-10, om sent inkommen miljörapport för verksamhetsåret 2009 för täkt
på fastigheterna Tyngel 1:4 och Tyngel 1:5.
Dnr 2010-0688-438
Från Länsstyrelsen i Jönköpings län
Försurning och kalkning i Jönköpings län. (Meddelande nr 2010:16)
Dnr 2010-0689-438
Från Länsstyrelsen i Jönköpings län
Elfiskeundersökningar i Jönköpings län. (Meddelande nr 2010:14)
Dnr 2010-0522-469
Från Livsmedelsverket
Beslut-2010-03-04 dnr 1297/2010, rapporteringsskyldighet för kontrollmyndigheter på
livsmedelsområdet.
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Dnr 2010-0607-480
Från Jordbruksverket, avd för djurskydd och hälsa
Vägledning för kontrollmyndigheter m fl Kommun-Animaliska biprodukter, Dnr 38-4673/10.
Nedgrävning av animaliska biprodukter (Bilaga till vägledning med Dnr 38-4673/10.
Kontroll av förbrännings- och samförbränningsanläggning för hela djurkroppar (gårdspanna) i
primärproduktionen.(Bilaga till vägledning med Dnr 38-4673/10.
Information-Förbrännings- och samförbränningsanläggning på jordbruksföretag-krav för godkännande
samt krav på verksamheten.
Vägledning rörande kontroll av hantering av animaliska biprodukter vid livsmedelsanläggning. (Bilaga
till vägledning med Dnr 38-4673/10.
Dnr 2010-0694-484
Från Jordbruksverket
Ansökan om förprövning av djurstall enligt djurskyddsförordningen (SFS 1988:538).-Törestorp 2:4.
Dnr 2010-0580
Från Förvarsmakten
Till samtliga kommuner o länsstyrelser
Försvarsmaktens hantering av sk blankettremisser för vindkraftsprojekt beslut 2010-06-11 HKV
beteckning 13920.60744
Dnr 2009-0831
Från Länsstyrelsen i Jönköpings län
Till Miljö- och byggnämnden
Beslut 2010-06-14, beteckning 505-3363-10
Överklagande av Länsstyrelsen i Jönköpings län beslut den 12 maj 2010 (dnr 505-16914-09 angående
strandskyddsdispens för brygga på fastigheten Stackebo 1:43 i Gnosjö Kommun.
Länsstyrelsen avvisar överklagandet
Dnr 2010-0598
Från Kommunstyrelsens arbetsutskott
Till Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesprotokoll 2010-06-08 § 153
Utvecklingsprogram för Isabergsområdet. Arbetsutskottet beslutar att uppdra åt miljö- och
byggförvaltningen att genomföra samråd över förslaget utifrån de synpunkter som framförts vid möte
med plangruppen.
Dnr 2010-0599
Från Transportstyrelsen
Till Trafiknämnden
Regeringsuppdrag utvärdering nya hastighetsgränser-regler.
Ärendenummer: TRV 2010/55430A
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Dnr 2009-0750
Från Länsstyrelsen i Jönköpings län
Till Bernt Johansson, Hult 10, 335 91 GNOSJÖ
Strandskyddsdispens för uppförande av garage på fastigheten Stackebo 1:18 vid sjön Hären i Gnosjö
kommun. Beslut 2010-0617, beteckning 526-15493-09. Länsstyrelsen upphäver Miljö- och
byggnämndens i Gnosjö kommun beslut den 29 september 2009 § 191.
Dnr 2010-0527
Från Sveriges kommuner och Landsting
Till Miljö- och byggnämnden
Cirkulär 10:47, Ny lag om brandfarliga och explosiva varor
Dnr 2010-0527
Från Länsstyrelsen i Jönköpings län
Till Miljö- och byggnämnden
Beslut 2010-07-02, beteckning 258-3368-10
Tillstånd till anordningar för valpropaganda inför val till riksdagen den 19 september 2010
Dnr 2010-0665
Från Kommunfullmäktige, Gnosjö kommun
Till Samtliga nämnder och förvaltningar
Införande av ny politisk organisation
Dnr 2010-0439
Från Kommunfullmäktige, Gnosjö kommun
Till Miljö- och byggförvaltningen
Revidering av miljö- och byggnämndens taxa
Dnr 2010-0435
Från Kommunfullmäktige, Gnosjö kommun
Till Miljö- och byggnämnden
Revidering av miljö- och byggnämndens reglemente
Dnr 2009-0831
Från Vänersborgs Tingsrätt
Till Miljö- och byggnämnden
DOM 2010-07-08 Mål nr M 2018-10
Gällande strandskyddsdispens för brygga på fastigheten Stackebo 1:43 i Gnosjö kommun.
Miljödomstolen avslår överklagandet
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Dnr 2010-0477
Från Länsstyrelsen i Jönköpings län
Till Miljö- och byggnämnden
Beslut 2010-07-08, beteckning 526-3876-10
Prövning enligt 19 kap. 3b § miljöbalken (1998:808)
Länsstyrelsen beslutar att inte pröva Miljö- och byggnämndens beslut 2010-06-22 § 156 om
strandskyddsdispens för nybyggnad för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten Stackebo
1:24.
Dnr 2009-0948
Från Länsstyrelsen i Jönköpings län
Till Miljö- och byggnämnden
Beslut 2010-07-08, beteckning 526-3902-10
Prövning enligt 19 kap. 3b § miljöbalken (1998:808)
Länsstyrelsen beslutar att inte pröva Miljö- och byggnämndens beslut 2010-06-22 § 174 om
strandskyddsdispens för anläggande av småbåtshamn på fastigheten Hillerstorp 2:69.
Dnr 2009-0831
Från Länsstyrelsen i Jönköpings län
Till Miljö- och byggnämnden
Beslut 2010-08-12, beteckning 515-8359-09
Föreläggande enligt 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken (1998:808) om borttagande av brygga på
fastigheten Stackebo 1:43 i Gnosjö kommun.
Dnr 2008-0683, -0684, -0685
Från Förvaltningsrätten i Jönköping
Till Miljö- och byggnämnden
Föreläggande 2010-08-19 Mål nr. 3844-10 Rotel 1:3
Miljö- och byggnämnden ska yttra sig över innehållet i bifogade handlingar, aktbilaga 1-3
Dnr 2008-0683, -068
Från Förvaltningsrätten
Till Miljö- och byggnämnden
Föreläggande 2010-08-19 Mål nr 3724-10 Rotel 1:3
Miljö- och byggnämnden ska yttra sig i innehållet i bifogade handllingar, aktbilaga 1, 5, 6, 7
Dnr 2010-0735
Från Kommunstyrelsen
Till Miljö- och byggnämnden
Riktlinjer för kameraövervakning vid kommunens skolor
Förslag till riktlinjer har tagits fram som bygger på att varje nämnd själv gör ansökan om
kameraövervakning till Länsstyrelsen.
_______
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Detaljplan för Hillerstorp 21:1, trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid
Hillerstorpsskolan i Hillerstorp, Gnosjö kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde 2009-08-11 §, 144, att ge miljö- och
byggnämnden i uppdrag att påbörja detaljplan för fastigheten Hillerstorp 21:1, trafiksäkerhetshöjande
åtgärder vid skolan i Hillerstorp, Gnosjö kommun.
Handlingar till plansamrådet upprättade av Miljö- och byggförvaltningen, planingenjör Henrietta
Isaksson, daterade 2009-08-04 föreligger. Detaljplanearbetet är kostnadsberäknat till 50.000 kronor.
(ID 9801, aktivitet 8011).

Miljö- och byggnämnden beslutar
1. Att detaljplan får upprättas.
2. Att detaljplanen handläggs som enkelt planförfarande.
3. Att låta ställa ut handlingarna för samråd.
_______
2010-08-31

Förslag till detaljplan har varit ute på samråd under tiden 2010-03-01 till 2010-03-29. Ett samrådsmöte
hölls i Hillerstorpsskolan 2010-03-09. Inkomna synpunkter har sammanställts i samrådsredogörelse
daterad 2010-06-10. Samrådshandlingar har kompletterats och uppdaterats till utställningshandlingar.

Miljö- och byggnämnden beslutar
1.
2.
3.
4.

Att godkänna upprättad samrådsredogörelse.
Att låta planprocessen övergå till normalt planförfarande.
Att godkänna upprättade utställningshandlingar.
Att att låta detaljplanen ställas ut för granskning.

_______
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Övrigt
Miljö- och byggchef Carl Gustaf Axelsson informerar om nytillträdd tjänst som handläggare av
tillgänglighetsfrågor inom kommunen. Tjänsten innehas av Malin Ljungskog.
_______
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