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Plats och tid

Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-15.50, 15.55-17.45

Beslutande

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

Övriga deltagande

Carl Gustaf Axelsson, miljö- och byggchef
David Melle, miljösamordnare
Eibert Johansson, 1:e byggnadsinspektör, §§ 108-117
Mona-Lisa Khan, nämndsekreterare

Utses att justera

Kennet Josefsson

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset, Miljö- och byggförvaltningen, 2010-05-05

Sid: 1

Lars Arvidsson (M)
Reine Elmersson (KD
Stig Eriksson (KD)
Stefan Frylebäck (KD) kl 15.10-17.45,
§§ 101-105, 107-117.
Deltog ej i § 106 på grund av jäv.

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

2010-04-27

Paragrafer

Datum då anslaget sätts upp

2010-05-06

Datum då anslaget tas ner

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Miljö- och byggförvaltningen, Gnosjö
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Mona-Lisa Khan
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Delegationsbeslut
Anmäles att följande delegationsbeslut fattats:
1:e byggnadsinspektör
Dnr 2010-0202
§ 123 Aggarp 1:127, bygganmälan för installation av braskamin. – Henrik Sköld, Kyrkvägen 1A,
330 31 KULLTORP
Dnr 2010-0204
§ 125 Gårö 1:430, bygganmälan för installation av braskamin. – Denis Catovic, Sjögatan 9, 335 33
GNOSJÖ
Dnr 2010-0203
§ 124 Albo 1:3, bygganmälan för installation av braskassett. –Gerd Jakobsson, Albo Skattegård 1,
330 31 KULLTORP
Dnr 2010-0002
§ 126 Stackebo 1:20, bygganmälan för till- och ombyggnad av förråd. – Bo Johansson, Storgatan 14,
335 30 GNOSJÖ
Dnr 2010-0274
§ 142 Mo 1:51, bygganmälan för installation av gjutjärnsspis på 1:a våningen i bostadshuset. –Barbro
Rasmussen, Marieholm Mo 5, 335 94 MARIEHOLMSBRUK
Dnr 2010-0275
§ 141 Mo 1:66, bygganmälan för installation av gjutjärnskamin i hyreshus. –Barbro Rasmussen,
Marieholm Mo 5, 335 94 MARIEHOLMSBRUK
Dnr 2005-0164
§ 129 Aggarp 1:43, bygglov för ändrad användning av fastighet från kyrka till
bokhandel/kontor/boende. –Siw Ferm, Klockaregårdsvägen 24, 330 31 KULLTORP
Dnr 2010-0342
§ 152 Gårö 1:54, bygglov för nybyggnad av mur/terrass/lusthus. –Johan Magnusson och Frida
Johansson, Bergvägen 3, 335 30 GNOSJÖ
Dnr 2010-0350
§ 151 Gårö 1:27, bygglov för uppsättning av skylt. –Gnosjö Kommun/Socialförvaltningen,
Järnvägsgatan 49, 335 30 GNOSJÖ
Dnr 2010-0197
§ 150 Töllstorp 6:2, bygglov för påbyggnad enbostadshus. –Lisa och Tom Sjögren, Sjörydsvägen 18,
335 32 GNOSJÖ
Justerare
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Dnr 2010-0353
§ 153 Kulltorp 1:18, bygglov för nybyggnad av enbostadshhus. –Tomas Johansson, Gohult 25, 335 31
KULLTORP
Dnr 2010-1143
§ 154 Gårö 1:395, Ändring i tidigare beviljat bygglov. –Gårö Plåtprodukter AB, Box 134, 335 23
GNOSJÖ
Dnr 2010-0273
§ 145 Nissafors 1:116, bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med uterum. –Pär Bäckman,
Egnahemsvägen 10, 335 92 NISSAFORS
Miljösamordnare
Dnr 2010-0163-370
§ 120 Töllstorp 1:399, anmälan om bergvärme-Anders Ryberg, Lindgatan 2, 335 31 GNOSJÖ
Dnr 2010-0229-370
§ 130 Hovmannakull 1:32, anmälan om bergvärme-Agneta Ottosson, Liljestigen 11, 335 31 GNOSJÖ
Dnr 2010-0257-370
§ 131 Gårö 1:152, anmälan om bergvärme-Victor Guerra, Bergviksvögen 8, 335 30 GNOSJÖ
Dnr 2010-0306-370
§ §40 Söderby 1:15, anmälan om ytjordvärme-Folke Johansson, Söderby Vallhaga, 335 91 GNOSJÖ
Dnr 2010-0221-460
§ 122 Gårö 1:150, omhändertagande av vara som saluförts i strid med EG-förordningenQB Asia Livs, Kapellgatan 4, 335 30 GNOSJÖ
Dnr 2010-0157-429
§ 149 Gårö 1:210, avgift för tillsyn enligt miljöbalken (årlig avgift)-Erkkis Bilmek, Köpmansgatan 32,
335 30 GNOSJÖ
Dnr 2010-0347-370
§ 158 Marås 1:23, anmälan om bergvärme-Bengt-Erik Eskilsson, Maråsliden 19, 335 91 GNOSJÖ
Miljöinspektör
Dnr 2010-0267-446
§ 146 Åsenhöga- Mjöhult 1:13, ansökan om inrättande av avloppsanläggning enligt 1998:899Mireille Bormans, Åsenhöga 35, 335 93 ÅSENHÖGA
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Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Dnr 2010-0145-444
§ 137 Hillerstorp 3:63, anmälan av Tatueringsstudio enligt 38 § 1998:899- Jari Lehto,
Fjärilsvägen 7B, 330 33 HILLERSTORP
Dnr 2010-0307-444
§ 138 Österskog 1:51, upphävande av anmälan enligt 38 § 1998:899- Jari Lehto, Fjärilsvägen 7 B,
330 33 HILLERSTORP
Dnr 2010-0018-460
§ 147 Töllstorp 1:269, beslut om avgift för extra offentlig kontroll av livsmedelsanläggningen-Asia
Garden (Lys Krog), Långgatan 13, 335 31 GNOSJÖ
Dnr 2010-0158-460
§ 148 Hillerstorp 4:372, underlag för beslut om årlig kontrollavgift-Ulrik Handel AB, Storgatan 6,
330 33 HILLERSTORP
Dnr 2010-0373-444
§ 163 Töllstorp 1:182, Anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd,
anmälan av lokal för medicinsk fotvård. Susann Simonsson, Hundsbacken, 330 31 KULLTORP.
Dnr 2010-0377-460
§ 164 Gårö 1:27, anmälan om registrering enligt 11 § LIVSFS 2005:20-Socialnämnden, Nyfiket,
Projekt Utkiken, 335 80 GNOSJÖ
Brandinspektör
Dnr 2009-0925
§ 121 Töllstorp 1:522, avsyning enligt SFS 1988:1145 30§ . –Stacke Metall AB, Box 183, 335 24
GNOSJÖ
OVK- handläggare
Dnr 2009-1130
§ 134 Töllstorp 1:531, Gnosjö Elektroarmatur AB, Frejgatan 1, 335 31 GNOSJÖ
2010-02-16 - 2013-02-16.
Dnr 2010-1135
§ 135 Törestorp 1:22, AM Metall, Törestorp 4, 330 33 HILLERSTORP.
2010-02-08 - 2016-02-08.
Dnr 2010-0314
§ 139 Hillerstorp 3:106, Pelly Industri AB, Industrigatan 14-22, 330 33 HILLERSTORP.
Anstånd för OVK-besiktning medges för oanvända kontorslokaler tills lokalerna åter tas i bruk.
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Dnr 2009-1131
§ 143 Töllstorp 1:587, Nyby Garden AB, Nybyvägen 1, 335 91 GNOSJÖ.
Kontor- lunchrum 2010-03-30—2013-03-30.
Dnr 2010-0343
§ 144 Töllstorp 1:587, Nyby Garden AB, Nybyvägen 1, 335 91 GNOSJÖ.
Omklädning -WC 2010-03-30—2013-03-30.
Dnr 2009-1132
§ 155 Töllstorp 1:590, Gnosjö Kommun, Storgatan 15 , 335 80 GNOSJÖ.
Kommunförråd 2010-02-26—2013-02-26.
Dnr 2010-0068
§ 156 Nissafors 1:93, Kallfelts Läder AB, Norra Bruksgatan 5, 335 92 NISSAFORS.
2010-04-17—2013-04-17.
Dnr 2010-0162
§ 157 Gårö 1:150, ZEIL AB, Kapellgatan 4, 335 30 GNOSJÖ.
Lägenheter 2010-05-03—2013-05-03.
Dnr 2010-0057
§ 159 Gårö 1:87, Gnox Enterprise AB, Anderstorpsvägen 28, 335 30 GNOSJÖ.
2010-04-15—2016-04-15.
Dnr 2010-0060
§ 160 Gårö 1:224, Gnox Enterprise AB, Anderstorpsvägen 28, 335 30 GNOSJÖ.
2010-04-15—2016-04-15.
Dnr 2010-0375
§ 161 Hillerstorp 3:108, Turnils AB, Ringvägen 32, 330 33 HILLERSTORP.
2010-04-14—2013-04-14.
Dnr 2009-0967
§ 165 Gårö 1:557, Fastighets AB Järnbäraren, Storgatan 4, 335 30 GNOSJÖ.
Delta- huset 2010-04-14—2016-04-14.
Dnr 2009-0965
§ 166 Gårö 1:557, Fastighets AB Järnbäraren, Storgatan 4, 335 30 GNOSJÖ.
Gamma- huset 2010-04-14—2016-04-14.
Dnr 2009-0951
§ 167 Hornabo 1:129, Gnosjö Kommun Storgatan 15, 335 80 GNOSJÖ.
Skola-Matsal 2009-12-10--2012-12-10
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Dnr 2009-1204
§ 168 Hillerstorp 4:381, Berits Grill & Servicebutik AB, Box 31, 330 33 HILLERSTORP.
2010-03-08—2013-03-08.
Dnr 2010-0083
§ 169 Töllstorp 1:336,Gnox Enterprise AB, Parkgatan 24, 335 31 GNOSJÖ.
2010-04-15—2013-04-15.
Dnr 2010-0082
§ 170 Töllstorp 1:233,Gnox Enterprise AB, Parkgatan 24, 335 31 GNOSJÖ
2010-04-15—2013-04-15.
_______
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2010-0234-429

Fastighetsbeteckning:
Adress:

SIGGEBO 1:16
HÖGSHULT, 330 31 KULLTORP

Sökandens namn:
Adress:

SIBES METALL B SÖDERBERG & SÖNERAB
HÖGSHULT, 330 31 KULLTORP

Sid:

7

Kontrollprogram 2010-03-10.
Sibes Metall B. Söderberg & Söner AB har inkommit med kontrollprogram för verksamheten till Miljöoch byggnämnden den 17 mars 2010.

Miljö- och byggnämnden beslutar
Miljö- och byggnämnden förutsätter att inlämnat kontrollprogram ajourhålls och att införda ändringar
redovisas till tillsynsmyndigheten.
I övrigt föranleder inte rubricerat kontrollprogram några synpunkter från miljö- och byggnämndens
sida.
_______
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Fastighetsbeteckning:
Adress:

TÖLLSTORP 1:522
SJÖRYDSVÄGEN 10-12, 335 32 GNOSJÖ

Sökandens namn:
Adress:

STACKE METALL AB
BOX 183, 335 24 GNOSJÖ

Dnr:

Sid:

2009-0924-429

8
26

Ansökan om dispens för kompletterande utredning/borrning för
lokalisering av ev. rester av klorerande lösningsmedel.
E-post från Roger Davidsson Stacke Metall AB 2009-10-15, som meddelar att företaget har
lagt en preliminär beställning på Tri-utredning.
Hänvisning till dnr 2008-0498 och 2009-0472.
Miljö- och byggnämnden beslutar
Tillstyrka dispens för kompletterande utredning/borrning för lokalisering av eventuella rester
av klorerande lösningsmedel till och med 30 april 2010.
_______
Akt 4
Från Stacke Metall AB-2010-03-11, kompletterande undersökningar och lokalisering av restprodukter
av klorerade kolväten på fastigheten Töllstorp 1:522.
Stacke Metall AB bedriver sedan 16/3 2009 verksamhet i den hyrda lokalen Töllstorp 1:522. Bolaget
har ingen process eller annan verksamhet i lokalerna som kan vara förknippad med klorerade kolväten
(t.ex s.k tritvätt).
Med anledning av inkommen skrivelse kan det fortsatta ansvaret för utredning av eventuella
restprodukter av klorerade kolväten komma att riktas mot fastighetsägaren Gårö Fastigheter AB.

Miljö- och byggnämnden beslutar
Att vidare undersökningar av klorerade kolväten riktade mot Stacke Metall AB ej behöver utföras på
fastigheten Töllstorp 1:522.
_______
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2010-0240-429

Fastighetsbeteckning:
Adress:

GÅRÖ 1:231
IDROTTSVÄGEN 1, 335 33 GNOSJÖ

Sökandens namn:
Adress:

GNOSJÖ CASTING AB
c/o SGV PRODUKTION, BOX 44, 730 50 SKULTUNA

Sid:

9

Anmälan enligt 21 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd
Kommunicering har skett 2009-04-15.
Inga synpunkter har inkommit med anledning av kommuniceringen.
Gnosjö Casting AB inkom den 30 november 2009 till Länsstyrelsen i Jönköpings län med en ansökan
om att återkalla tillståndet (diarienummer 241-4829-98). Av ansökan framgår att verksamheten inte
längre är tillståndspliktig enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen återkallar miljöprövningsdelegationens beslut den 25
maj 2000 (diarienummer 241-4829-98) om tillstånd till miljöfarlig verksamhet för Gnosjö Casting AB,
(organisationsnummer 556747-0819), 2010-02-25, (diarienummer 551-16618-09)
Gnosjö Casting AB har inkommit med anmälan enligt 21 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd till miljö- och byggnämnden den 18 mars 2010.
Gnosjö Casting AB bedriver pressgjutning av mässing och aluminium i tre maskiner med tillhörande
elugnar. Metallen köps i form av tackor vars mängd motsvarar den utlevererade godsvikten. Utbytet för
processen är 50-60 % vilket innebär att hälften av den gjutna vikten återchargeras i smältugnarna i form
av ingjutssystem och övergöt.
Producerad mängd utgörs idag av ca. 10 ton mässing samt ca. 5 ton aluminium per år.
Trumlingen genererar ett spillvatten som skickas som avfall till SAKAB. Trumlingen arbetar
avloppsfritt.
Energiförsörjningen baseras på el som används för uppvärmning av lokaler, smältning och drift av
maskiner.
Verksamheten bedrivs för närvarande endast mellan 06:30-16:00 på vardagar. Inget skift- eller
helgarbete kommer att bli aktuellt inom de närmaste åren.
Företagets klassificering enligt FMH-bilagan är 27.140C och 28.70-2 C
Företaget besöktes 2010-04-07.
Justerare
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Ärendet har översänts 2010-04-08 till Länsstyrelsen för eventuellt yttrande.
Länsstyrelsen avstår från att yttra sig i ärendet enligt meddelande per e-post 2010-04-26.

Miljö- och byggnämnden beslutar
Med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) kap 26,§ 9 att förelägga Gnosjö Casting 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 skall begränsas så att ljudnivån vid de närmast belägna bostadshusen
inte överstiger följande riktvärden:

Måndag-fredag 07:00-18:00
Lördag, söndag och helgdag 07:00-18:00
Kvällstid kl. 18.00-22:00
Nattetid
kl. 22.00-07:00

ekvivalent
50 dBA
45 dBA
45 dBA
40 dBA

momentan

55 dBA

3. Anordningar till skydd mot ofrivilliga utsläpp vid hantering och lagring av lösningsmedel och
andra miljöfarliga kemikalier inklusive farligt avfall skall finnas. Förvaring får inte ske i
utrymme med golvbrunnar utan skall ske så att eventuellt spill och läckage kan tas omhand.
Lagrings- och uppställningsplatser för vätskeformiga produkter skall invallas på ett sådant sätt
att minst volymen av den största behållaren samt 10 % av övrig lagrad volym kan innehållas i
invallningen. Om förvaring sker utomhus, skall invallningen förses med skärmtak eller liknande
anordning till skydd mot regnvatten. Förvaring skall ske på sådant sätt att tillträde förhindras för
obehöriga.
4. Aktuella säkerhetsdatablad skall finnas tillgängliga över de kemikalier som används.
5. Det farliga avfall som uppkommer vid anläggningen skall borttransporteras genom godkänd
entreprenör till godkänd anläggning för omhändertagande av avfallet. Farligt avfall skall
förvaras väl märkta och emballerade.
6. En haveriplan för anläggningen ska upprättas.
7. Som råvaror får endast användas ren metall eller rent returskrot från egen produktion.
Oljebemängt eller lackerat skrot får inte smältas.
8. En årsrapport över det gångna verksamhetsåret avseende kemikalier, avfalls och råvarumängder
skall tillsändas tillsynsmyndigheten senast den 31 mars efterföljande år.
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9. För att kontrollera föroreningsspridningen på fastigheten GÅRÖ 1:231 skall provtagning och
analys av grundvattnet i grundvattenrör 0301, 0302, Ref och GV-brunn genomföras två gånger
per år (vår och höst) i två år på rad, med start 2010, avseende på olja och metaller. Kopia av
analysresultat skall delges Miljö- och byggnämnden efter varje provtagning.
10. Periodisk undersökning av verksamheten skall ske vart 5:e år med start år 2012.
11. Bolaget skall utarbeta en energianalys för verksamheten. Analysen skall innehålla uppgifter om
energiförbrukning uppdelat på olika användningsområden. Analysen skall ligga till grund för
energieffektivisering med en tidsplan för genomförande av åtgärderna. Planen skall ha
inlämnats till tillsynsmyndigheten senast 12 månader efter att detta beslut vunnit laga kraft.
På grund av tidigare felaktig klassificering- Delegationsbeslut 2009-08-14 § 449, uttages ingen
handläggningsavgift i detta ärende.
Miljö- och byggnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Besvärshänvisning bifogas.
_______
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Fastighetsbeteckning:
Adress:

GÅRÖ 1:231
IDROTTSVÄGEN 1, 335 33 GNOSJÖ

Sökandens namn:
Adress:

GNOSJÖ CASTING AB, C/O SGV PRODUKTION
Box 44, 730 50 SKULTUNA

Avgift för tillsyn enligt miljöbalken (årlig tillsynsavgift)
Kommunicering har skett 2010-04-15.
Inga synpunkter har inkommit med anledning av kommuniceringen.
Miljö- och byggnämnden utövar tillsyn över Gnosjö Castings AB.
För sådan tillsyn utgår fast årlig avgift enligt kommunens taxa om avgifter för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken.
Underlag för tillsynsavgift FMH kod: 27.140 C och 28.70-2 Bilaga 1
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 (2009-12-17) om
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (taxan finns i sin helhet på www.gnosjo.se ),
beslutar Miljö- och byggnämnden följande:

Miljö- och byggnämnden beslutar
Att upphäva miljö- och byggnämndens delegationsbeslut 2009-08-14 § 449 (dnr 2009-0624).
Gnosjö Castings AB skall till Miljö- och byggnämnden /Gnosjö kommun betala en årlig fast tillsynsavgift om 6.500 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.
Miljö- och byggnämnden övertog tillsynen för Gnosjö Castings Ab från Länsstyrelsen 2009-04-01.
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
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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.

Miljö- och byggnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Besvärshänvisning bifogas.
_______
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Fastighetsbeteckning:

Miljöskydd 420-429

Sökandens namn:
Adress:

Miljö- och byggförvaltningen
Gnosjö kommun, 35 80 GNOSJÖ

Antagande av Riktlinjer för tvätt av fordon
Fordonstvätt är att betrakta som miljöfarlig verksamhet då spillvattnet innehåller en mängd miljöfarliga
och giftiga ämnen. Dessa ämnen utgörs både av tvättkemikalierna själva men också av smuts från
fordonen i form av olja, vägdamm, tungmetaller med mera. Reningsverkens funktion störs när dessa
ämnen hamnar i avloppssystemet. Dessutom försämras slammets kvalitet när ämnen ansamlas i det. I
vissa fall (främst när fordonstvätt sker på garageuppfarter etc) går orenat spillvatten från fordonstvättar
direkt ut till sjöar och vattendrag via dagvattnet. Många vattenlevande organismer är mycket känsliga
för föroreningar och vattendrag påverkas negativt i de fall avloppsvattnet når vattendrag orenat.
Denna policy innehåller riktlinjer för hur kvalitén på avloppsvatten från fordonstvättar skall förbättras.
Riktlinjerna bygger till stora delar på Naturvårdsverkets branchfaktablad för fordonstvättar och ett antal
andra kommuners policy för fordonstvättar.
Riktlinjer för tvätt av fordon, separat handling.

Miljö- och byggnämnden beslutar
att anta Riktlinjer för tvätt av fordon.
_______

Justerare
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Sid:

15

Naturvård/Miljövård -430-439

Remiss av åtgärdsprogram för vattnets bästa 2011-2015.
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2010-02-23 § 55 föreligger. Arbetsutskottet
uppdrar åt miljö- och byggnämnden samt tekniska avdelningen att gemensamt ta fram ett förslag till
remisssvar, vilket skall vara kommunstyrelsens arbetsutskott tillhanda senast 2010-05-06.
Miljö- och byggförvaltningen har tillsammans med tekniske chefen tagit fram förslag till beslut för
åtgärdsprogrammet, se bilaga 1.

Miljö- och byggnämnden beslutar
att man är positiv till åtgärdsprogrammet för vattnets bästa 2011-2015, samt
att delge tjänstemannaförslaget till åtgärdsprogram för vattnets bästa 2011-2015, bilaga 1, till
kommunstyrelsens arbetsutskott.
_______

Justerare
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Fastighetsbeteckning:

Naturvård/Miljövård -430-439

Skrivelse från Länsstyrelsen-2010-03-11 dnr 511-1308-10, ang
bevarande av Klockgentiana vid Gnosjösjön.
Klockgentiana är en sällsynt växt såväl i länet som i landet. Den är fridlyst enligt 8 § Artskyddsförordningen och upptagen på den svenska rödlistan där den är placerad i kategorin sårbar (VU).
Klockgentianan ingår även i ett så kallat åtgärdsprogram som är ett led i att förbättra bevarandestatusen
för arten. I Jönköpings län växer den nästan bara på sjöstränder nära vattnet och oftast har markerna
varit hävdade av människan genom bete eller slåtter. Numera används inte många av ängarna och
betesmarkerna längre, vilket gör att de växer igen, och det är en stor orsak till att klockgentianan är
sällsynt idag.
Klockgentianan har minst två växtplatser vid Gnosjösjön, varav en ligger på kommunens mark.
Fastigheten heter Gårö 1:88. Lokalen ligger inom strandskyddat område (eventuellt kan dispens
behövas vid åtgärder). En båtplats ligger intill och växtlokalen sträcker sig öster om denna. De trängda
plantorna hittades vid inventeringen längst med en ganska igenvuxen stig, men tidigare har de även
hittats närmare sjöstranden och även framme vid båtplatsen. Koordinaterna för lokalen är: X 6358986
Y 1375338.
Lokalen är kraftigt igenväxt och endast fyra plantor hittades vid en inventering 2008. När lokalen
upptäcktes fanns det 23 plantor. Åtgärdsbehovet är stort och det som skulle behöva göras är
-

röja bort det täta buskskiktet
glesa ut trädskiktet om möjligt
hålla efter blåtåtel och vass

Röjningen bör ske manuellt och buskarna av pors, tall, björk och asp tas bort. Om det finns möjlighet
vore det bra om även blåtåteln kunde röjas. Det vore fördelaktigt om en utglesning av trädskiktet kunde
ske, det vill säga om några björkar kunde tas bort. Från sjösidan är vass på väg att tränga in, önskvärt
vore också att hålla efter den. Det är viktigt att röjavfallet avlägsnas från platsen efter röjningen
eftersom det annars kommer att kväva klockgentianorna. Det gör inget om det blir markblottor eftersom
det då blir lättare för klockgentianans frön att gro och även för eventuella underjordiska rötter att skjuta
skott. Åtgärderna ska helst utföras under senhöst, vinter eller vår. För att klockgentianan ska fortsätta att
finnas kvar på lokalen är det dock viktigt att utföra dessa röjningar med jämna mellanrum eller vid
behov.
Skrivelse, separat handling.

Justerare
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Miljö- och byggnämnden beslutar
att föreslå tekniska förvaltningen att ta fram åtgärdsplan för de av Länsstyrelsen föreslagna åtgärderna,
samt
att förslaget till åtgärdsplan, skall återrapporteras till miljö- och byggnämnden.
_______

Justerare
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Fastighetsbeteckning:

NISSAFORS 1:1

Sökandens namn:

GNOSJÖORTENS JAKTVÅRDSFÖRENING
C/O MARKKU KAUPPINEN
MELLANLIDEN 11, 335 91 GNOSJÖ

Adress:

Ansökan om dispens för tävlingsskytte.
Gnosjöortens Jaktvårdsförening ansöker om dispens för anordnande av följande tävlingar vid
anläggning Gullstensmo:
23 maj 2010 , kl 08.00-17.00
6 juni 2010, kl 08.00-17.00
8 augusti 2010, kl 08.00-17.00

Test olympisk skeet
SM-kval nordisk trap
SM nationell skeet

Söndagar och övriga röda dagar är skjutfria under sommarhalvåret och därför söker föreningen dispens
för dessa dagar.

Miljö- och byggnämnden beslutar
att medge dispens för tävlingar i Test olympisk skeet 2010-05-23, SM-kval nordisk trap 2010-06-06, ,
SM nationell skeet 2010-08-08, mellan kl 08.00-17.00 på anläggningen Gullstensmo.
På grund av jäv deltog inte Stefan Frylebäck (KD) i beslutet.
_______

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Fastighetsbeteckning:

LIVSMEDEL dnrplan 460-469

Sökandens namn:
Adress:

Länsstyrelsen i Jönköpings län
Landsbygdsavdelningen Veterinär och bygg, 551 86 JÖNKÖPING

Revision av kommunal livsmedelskontroll.
Bakgrund
Länsstyrelsen gjorde, enligt artikel 4.6 i Europaparlametets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av
den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurskydd och djurhälsa.
Nämnden bör senast den 30 april 2010 komma in till Länsstyrelsen om hur och när de iakttagna
avvikelser på olika kontrollpunkter ska åtgärdas.
Miljö- och byggnämndens svar har angivits i punktform.

Miljö- och byggnämnden beslutar
att
1.1 En behovsinventering bör upprättas som visar myndighetens resursbehov för att utföra den
offentliga kontrollen i enlighet med kontrollförordningens mål.


En behovsutredning kommer att upprättas under verksamhetsåret 2010.

1.2 Nämnden bör regelbundet analysera och dokumentera nämndens kompetensbehov, tillgänglig
kompetens samt behov av ytterligare kompetens. En rutin för detta bör utarbetas.
Individuella kompetensutvecklingsplaner bör upprättas.


Nämnden har i avvaktan på livsmedelsverkets utredning om kompetensprofil för
livsmedelsinspektörer endast i grova drag utvärderat nämndens kompetensbehov. Individuella
kompetensutvecklingsplaner har upprättats för personal som utför livsmedelskontroll.

1.4 Ändamålsenliga skriftliga rutiner om jäv, bisysslor och opartiskhet/intressekonflikt bör
fastställas av nämnden. Samtliga berörda tjänstemän och ledamöter bör regelbundet
informeras om dessa.


Rutiner beträffande jäv, bisysslor, opartiskhet/intressekonflikt har fastställts i kontrollplan för
livsmedelsinspektörer av Miljö- och byggnämnden 2010-02-23.Vidare har en granskning av
jäv och bisysslor föreslagits kommunrevisionen för granskning.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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1.5 Taxan bör baseras på personalens totala kostnad (kontroll, rådgivning, utbildning,
kontorskostnader, provtagning/ analyser, löner, bilersättning m.m) minus ett avdrag på X %
för sådan verksamhet som inte är kontroll. Ett underlag som visar beräkningen bör tas fram.
Ett underlag som visar att avgifterna stämmer överens med de faktiska kostnaderna för
livsmedelskontrollen bör tas fram.


Kommunerna Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd, och Värnamo kommun har en gemensam taxa.

1.6 Plan eller utrymme för hur omhändertagna livsmedel ska förvaras bör finnas.


Erfarenhetsmässigt täcker de utrymmen som nämnden handhar mer än väl behovet vid ett
eventuellt omhändertagande.

1.7 Nämndens bör se till att den har tillgång till lämplig mätutrustning som kontrolleras
regelbundet. Kontrollerna bör dokumenteras.


Rutin finns för kalibrering av termometrar återfinns i kontrollplan som fastställdes av
miljö- och byggnämnden 2010-02-23.

1.8 De dokumenterande rutinerna för den offentliga livsmedelkontrollen bör kompletteras av
nämnden.


De rutiner som inte finns i kontrollplan för livsmedelsinspektörerna kommer att fastställas
senast juni 2010.

2.2 Nämnden bör fastställa fastställa en flerårig verksamhetsplan som visar att riskbaserad
kontroll genomförs regelbundet och tillräckligt ofta vid samtliga anläggningar med hänsyn till
risk och erfarenhet.


Eftersom det inte finns något tydligt krav på fleråriga verksamhetsplaner i kontrollförordningen
har nämndens verksamhetsplaner endast gällt ett år. Från och med verksamhetsåret 2011
kommer tillsynen att styras utifrån en flerårig verksamhetsplan. (2011-2013)

2.3 Nämnden bör försäkra sig om att riskbaserade offentlig kontroll genomförs regelbundet och
så ofta att kontrollförordningens mål uppnås. Nämndens bör tillse att lämpliga åtgärder
vidtas för att se till att en livsmedelföretagare avhjälper eventuella brister. Administrativa
sanktioner bör användas i större utsträckning för att ställa krav på att rätta till brister.


Nämnden har under 2010 använts sig av administrativa åtgärder för att rätta till de brister som
uppdagats vid livsmedelskontrollen. Vidare tas avgift för extra offentliga kontroll ut vid de
inspektioner som kräver återbesök. Personal har även deltagit i kurs om sanktioner. Nämnden
kommer också även i fortsättningsvis arbeta preventivt för att undvika exempelvis att
verksamheter startas utan erforderliga tillstånd. Exempelvis ges upplysningar vid byggråd om
att anmälan krävs om sökande avser att starta en livsmedelsverksamhet etc. Se även svaret för
punkt 1.8.

Justerare
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2.4 Nämnden bör upprätta ändamålsenliga skriftliga rutiner för den offentliga kontrollens
genomförande, särskilt för vilka åtgärder som ska vidtas vid bristande efterlevnad hos
företagaren. Rutiner bör följas så att nämnden säkerställer kontrollens kvalitet och enlighet.


Se svaret för punkt 1.8.

2.5 Nämnden bör fastställa rutiner för att kontrollera att dess offentliga livsmedelkontroll är
effektiv, att ändamålsenliga rutiner hålls uppdaterade.


Se svaret för punkt 1.8.

3.1 Rutinen för vad en kontrollrapport ska innehålla bör stämma överrens med
kontrollrapporten. Nämnden bör använda administrativa sanktioner för att ställa krav på
åtgärder för att komma till rätta med konstaterade avvikelser. Nämnden bör upprätta en
skriftlig rutin för detta.


Nämnden har efter länsstyrelsens revision omgående ändrat kontrollrapporter så att de stämmer
överrens med rutinen för vad en kontrollrapport ska innehålla

3.2 Tillräcklig juridisk kompetens bör tillgodoses.


Nämnden kommer under våren 2010 genomföra en utbildningsdag där nämnden och
förvaltningens personal utbildas i juridik. I samband med detta kommer även nämndens beslut
att ses över. Vidare så har Gnosjö kommun ett avtal med SKL som kan bistå vid juridiska
spörsmål. Möjlighet finns även att rådfråga livsmedelsverkets jurister/ sakkunnig.

3.3 Allmänna handlingar bör registreras i enlighet med 5 kap 1 och 2§ offentlighetssekretesslagen (2009:400)


Som framgår av de kontrollrapporter nämnden tillsänt Länsstyrelsen i Jönköpings län i samband
med kompletteringar efter revision 2009-10-29 diarieförs inspektionsrapporter.

Att upprättad behovsutredning skall gälla fr o m 2011-01-01.
_______

Justerare
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Fastighetsbeteckning:
Adress:

STACKEBO 1:36
HÄREN 1, 335 91 GNOSJÖ

Sökandens namn:
Adress:

SVENSSON, MARCUS
HALALID 26, 254 40 HELSINGBORG

Förhandsbesked för avstyckning av tomt samt strandskyddsdispens
Stadsarkitektens utlåtande
Den berörda fastigheten ligger längst norrut i ett tätt pärlband av stugor utmed den nordöstra delen av
sjön Hären. Den delen av fastigheten Stackebo 1:36 som ska styckas av och bebyggas, är en del av ett
större orört naturområde. Besiktning av platsen och dokumentation har gjorts 2010-04-08.
Den delen av tomten som skall avstyckas, består av ett orört skogsområde och allmänheten kan idag ta
sig från vägens vändplats vidare genom området ner till vattnet. Att röja och bebygga marken är inte
förenligt med miljöbalken 7 kap 15 § och 18 c §.
Eftersom förslaget strider mot Miljöbalkens 7 kap 15 § bör ansökan avslås.
Kommunicering med sökanden har gjorts 2010-04-15. Svarsyttrande har inkommit till förvaltningen
2010-04-26.

Miljö- och byggnämnden beslutar
Att avslå ansökan om förhandsbesked för avstyckning av tomt,
Undantag från strandskyddsförbudet medges ej med stöd av 7 kap. 18 c § Miljöbalken.
Beslutsmotivering
Som motivering för beslutet åberopas de skäl som anförts i ovan angivet utlåtande.
Upplysningar
HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS
Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen i Jönköpings län inom tre veckor från det Ni fått del av
beslutet - se bilaga.
_______
Avgift: 2.250:-
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Fastighetsbeteckning:
Adress:

TÖLLSTORP 1:582
MOSSGATAN 2, 335 32 GNOSJÖ

Sökandens namn:
Adress:

P.O.JANSSON INDUSTRI AB
BOX 219, 335 25 GNOSJÖ

Bygglov för tillbyggnad av lager
Yta
Bruttoarea: 3206 m2
Öppenarea: 468 m2
Utlåtande
Fastigheten ingår i område med gällande detaljplan, antagen 2009-12-23. Förslaget strider mot
detaljplanen eftersom taket över lastkajen avses placeras på mark som ej får bebyggas samt att
lagerbyggnaden kommer att placeras i tomtgräns.
Miljö- och byggförvaltningen bedömer att förslaget innebär mindre avvikelse från detaljplanen.
Grannar
Berörda grannar ges tillfälle att ta del av ansökan och yttra sig över förslaget. Några synpunkter har inte
inkommit.
Remiss
Remiss sändes till räddningstjänsten med anledning av att framkomligheten kommer att begränsas på
fastigheten. Yttrande har inkommit 2010-04-26, ingen erinran.

Miljö- och byggnämnden beslutar
att medge mindre avvikelse från detaljplan.
Bygglov beviljas.
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.
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Upplysningar
Bygglovet avser endast tillbyggnadernas placering och dess utformning.
Bygganmälan skall göras till miljö- och byggnämnden minst 3 veckor före byggstart. Bygganmälan
kommer att handläggas och debiteras separat.
_______
Avgift: 33.000:-
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Fastighetsbeteckning:
Adress:

GÅRÖ 1:228
STRÖMGATAN 8, 335 30 GNOSJÖ

Sökandens namn:
Adress:

BERNT OVE BROLING I GNOSJÖ AB
TALLSTIGEN 9, 335 33 GNOSJÖ

Bygglov för tillbyggnad av kontor/affärshus
Yta
185 m2
Utlåtande
Fastigheten ingår i gällande detaljplan, antagen 1953-04-10. Förslaget strider mot denna plan, eftersom
byggnadens avstånd till tomtgräns kommer att understiga 4,5 meter samt att hela tillbyggnadens yta
avviker från byggrätten.
Miljö- och byggnämnden bedömer att förslaget innebär mindre avvikelse från detaljplanen.
Enligt 8 kap 11 § sjätte stycket Plan- och Bygglagen får bygglov lämnas till åtgärder som innebär
mindre avvikelse från detaljplanen om avvikelserna är förenliga med planens syfte.
Grannar
Berörda grannar har getts tillfälle att ta del av ansökan och yttra sig över förslaget. Några synpunkter
har inte inkommit.

Miljö- och byggnämnden beslutar
att medge mindre avvikelse från detaljplan,
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 samt dess yttre utformning.
Bygganmälan skall göras till miljö- och byggnämnden minst 3 veckor före byggstart.
Bygganmälan kommer att handläggas och debiteras separat.
_______
Avgift: 4.200:Justerare
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Fastighetsbeteckning:
Adress:

TOSTABO 1:22
MARIEHOLMSVÄGEN 9, 335 93 ÅSENHÖGA

Sökandens namn:
Adress:

FRIBERG, GUNILLA
MARIEHOLMSVÄGEN 9, 335 93 ÅSENHÖGA

Bygglov för till- och påbyggnad enbostadshus samt fasadändring för
takkupa, rivning och nybyggnad av vedskjul mm.
Yta
Byggnadsarea: 56,5 m2
Öppenarea: 27,0 m2
Utlåtande
Fastigheten ingår i ”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 eftersom byggnadens
avstånd till tomtgräns kommer att understiga 4,5 meter. 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, dess yttre utformning samt tomtens planering.
Bygganmälan är inlämnad och kommer att handläggas och debiteras separat.
_______
Avgift: 2.160:-
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Fastighetsbeteckning:
Adress:

TÖRESTORP 2:48
KULLTORPSVÄGEN 27, 330 33 HILLERSTORP

Sökandens namn:
Adress:

FALKOWSKI, CZESLAW
KULLTORPSVÄGEN 27, 330 33 HILLERSTORP

Bygglov för ombyggnad av tak på gäststuga
Utlåtande
Förslaget strider mot gällande detaljplan, antagen 1966-06-17, eftersom byggnadens avstånd till
tomtgräns kommer att understiga 4,5 meter. Enligt 8 kap. 11 § sjätte stycket PBL 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,
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 yttre utformning.
Rivningsanmälan skall göras till miljö- och byggnämnden minst 3 veckor före byggstart.
_______
Avgift: 750:-
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Fastighetsbeteckning:
Adress:

GÖTARP 1:2
GÖTARPS BRUNN 1, 335 93 ÅSENHÖGA

Sökandens namn:
Adress:

TOMIC, ZIVAN
SMÅLANDSGATAN 1, 331 32 VÄRNAMO

Förhandsbesked för till- och påbyggnad hotell och restaurang
Stadsarkitektens utlåtande
Fastigheten omfattas inte av detaljplan och ligger inte inom samlad bebyggelse.
Grannar
Berörda grannar har getts tillfälle att ta del av ansökan och yttra sig över förslaget. Några synpunkter
har inte inkommit.
Remiss
Remiss har sänts till Länsstyrelsen i Jönköpings län 2010-03-10. Yttrande har inkommit till
förvaltningen 2010-03-26, inga synpunkter på det aktuella förslaget.

Miljö- och byggnämnden beslutar
att återremittera ärendet till miljö- och byggnämndens arbetsutskott för vidare handläggning.
_______
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Fastighetsbeteckning:
Adress:

HILLERSTORP 11:39
BJÖRSGATAN 16, 330 33 HILLERSTORP

Sökandens namn:
Adress:

CARLSNÄS, ALF o CAROLYN
BJÖRSGATAN 16, 330 33 HILLERSTORP

Bygglov för uppförande av plank/staket
Utlåtande
Fastigheten ingår i område med gällande detaljplan, antagen 1987-08-28. Förslaget strider mot denna
plan, eftersom planket/staketet kommer att placeras i tomtgräns.
Enligt 8 kap. 11 § sjätte stycket Plan- och Bygglagen BL 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. Erinran har
inkommit 2010-04-21 från ägaren till fastigheten Hillerstorp 11:40.

Miljö- och byggnämnden beslutar
att medge mindre avvikelse från detaljplan,
att bevilja bygglov med följande villkor:
Villkor
Inom sikttriangel skall höjden inte överstiga 80 cm enligt Gnosjö kommuns riktlinjer, se bilaga.
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.
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Upplysningar
Bygglovet avser endast plankets-/staketets placering och dess yttre utformning.
______
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Budget för 2011
Vision, inriktningsmål för verksamhetsidé och verksamhetsmål
Processen inleds med utarbetande av vision och inriktningsmål övergripande för hela kommunen. Detta
kan göras en gång varje mandatperiod. När detta är klart fastställer sedan nämnderna verksamhetsidé
och verksamhetsmål för respektive verksamhet.
Vision för Gnosjö kommun:
“Gnosjö, kommunen med Gnosjöandans mångfald, närhet, samhörighet, delaktighet och samverkan –
livskvalitet för alla”
Verksamhetsmålen ska vara mätbara och det skall finnas en “röd tråd” mellan de olika nivåerna.
Miljö- och byggnämnden har i uppdrag att ta fram inriktningar inom nämndens område.


Vara en attraktiv arbetsgivare



Arbeta för ett effektivt resursutnyttjande



Välkomna alla oavsett ålder och ursprung till en aktiv och attraktiv kommun



Gnosjö kommun skall vara en attraktiv kommun för alla barnfamiljer



Värna om och utveckla det livslånga lärandet



Inspirera till nya näringsgrenar



Vara aktiv i miljö- och klimatfrågor



Arbeta för en väl utbyggd infrastruktur och kommunikationer

MBL-förhandling, separat handling.
Budget 2011 med bilagor, separat handling.

Miljö- och byggnämnden beslutar
att godkänna upprättat förslag till 2011 års budget och KELP 2011-2013.
_______
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Meddelanden
Följande ärende lades till handlingarna:
Dnr 2009-1108-400
Kommunstyrelsens protokoll 2010-02-09 § 23, tillsynsplanering för miljö- och byggnämnden avseende
miljö- och hälsoskyddsarbetet år 2010.
Dnr 2009-1109-400
Kommunstyrelsens protokoll 2010-02-09 § 22, behovsutredning för miljö- och byggnämnden avseende
nämndens miljöfunktion.
Dnr 2010-0336-423
Från Länsstyrelsen i Jönköpings län
Till Miljö- och byggnämnden Gnosjö kommun
Minnesanteckningar-2010-03-30 dnr 577-1767-10, möte med fastighetsägare ang. enskilda vattentäkter
påverkade av föroreningar, Käringagärde Gnosjö kommun.
Dnr 2009-0559-429
Från Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen
Till Ytbehandlings Aktiebolaget Åviken, GNOSJÖ
DOM-2010-04-14 mål nr M 1929-09.
Dnr 2010-0329-429
Driftsstörning vid Hillerstorps Trä 2010-03-23.
Dnr 2010-0340-429
Från Föreningen Svenskt Landskapsskydd (FSL), ang vindkraftverk i Sverige.
Dnr 2010-0348-429
Från Länsstyrelsen i Jönköpings län
Till Ytbehandlings AB Åviken, Industrigatan 28, GNOSJÖ
BESLUT-2010-04-01 dnr 551-15973-09, föreläggande om komplettering.
Dnr 2010-0349.429
Från Miljö- och byggförvaltningen
Utskick till berörda ”Är din cistern besiktigad?”
Dnr 2010-0364-429
Från Isabergs Golfklubb
Brev-2010-04-12, information om höstens och vinterns ogräsbekämpningar på golfbanan.
Dnr 2010-0222-430
Till Länsstyrelsen i Jönköpings län
Reviderad årsredovisning biologisk återställning i kalkade vatten år 2009.
Justerare
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Dnr 2010-0318-430
Från Länsstyrelsen i Jönköpings län
Inbjudan-2010-03-22 dnr 501-1541-10, till samverkan om åtgärdsprogram för miljömålen i Jönköpings
län.
Dnr 2010-0319-430
Till Länsstyrelsen i Jönköpings län
Förvaltnings- och utvecklingsplaner Väst (s.k fiskevårdsplaner), ansökan om LONA-bidrag.
Dnr 2009-1117-430
Från Länsstyrelsen i Jönköpings län
BESLUT-2010-03-30 dnr 501-16658-2009, bidrag till Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) Havridaån
sökt av Gnosjö kommun.
Dnr 2010-0367-446
Inventering av enskilda avloppsanläggningar-Götarpssjöns avrinningsområde.
Dnr 2010-0368-446
Inventering av enskilda avloppsanläggningar-Havridaåns avrinningsområde.
Dnr 2009-0044-436
Svea Hovrätt, Miljödomstolen
DOM-2010-03-01 Mål nr M7108-09
Överklagat avgörande: Växjö tingsrätts, miljödomstolen, dom 2009-08-26 i mål nr M 538-09.
Klagande: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Motpart: Svevia AB, Växjö. Ombud: Sara Selegran och Henrik Lövgren, Svevia AB, Umeå
Saken: Ekonomisk säkerhet.
Dnr 2010-0095-436
Från Länsstyrelsen i Jönköpings län
Till Sandahls Entreprenad, VÄRNAMO
Beslut-2010-03-22 dnr 551-592-10, beslut i fråga om miljöpåverkan från planerad täktverksamhet på
fastigheten Gynnås 1:4.
Dnr 2010-0088-462
Driftsstörning i Marieholms vattenverk 2010-02-01.
Dnr 2008-0858, 0859, 0860
Från Länsstyrelsen i Jönköpings län
Till Miljö- och byggnämnden, kopia
Beslut 2010-03-22, beteckning 403-10094-09
Anmälan för nybyggnad av vindkraftverk och transformatorbyggnad på fastigheterna Gynnås 2:3, 3:4
och 3:6. Överklagande av beslut om försiktighetsmått fattade av Miljö- och byggnämnden i Gnosjö
kommun den 24 mars 2009 §§60-62. Länsstyrelsen avslår överklagandena.
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Dnr 2010-0219
Från Föreningen Svensk Landskapsskydd (FSL)
Till Kommunfullmäktige
Vindkraftsfrågor
Dnr 2010-0239
Från Lantmäteriet
Till Miljö- och byggnämnden
Underrättelse om avslutad förrättning
Avstyckning från Kävsjö 4:29 samt fastighetsbestämning berörande Kävsjö 4:29 och Kävsjö 4:28.
Från Boverket
Till Planeringsansvariga i kommunen mfl
Information om Boverkets arkiv av översiktsplaner 2010-03-03, dnr 2339-1118/2010
”När en översiktsplan antagits ska den utan dröjsmål sändas till Boverket i pappersformat.”
Dnr 2008-0683, 0684, 0685
Från Länsstyrelsen i Jönköpings län
Till Miljö- och byggnämnden, kopia
Beslut 2010-03-22, beteckning 403-10082-09
Bygglov för nybyggnad av vindkraftverk och transformatorbyggnad på fastigheterna Gynnås 2:3, 3:4
och 3:6. Överklagande av beslut fattade av Miljö- och byggnämnden i Gnosjö kommun den 24 mars
2009 §§57-59. Länsstyrelsen avslår överklagandena.
Från Kommunala pensionärsrådet
Till miljö- och byggförvaltningen för kännedom
Protokoll 2010-02-08
Från Kommunala Handikapprådet
Till Milö- och byggförvaltningen för kännedom
Protokoll 2010-02-15
Dnr 2008-0858, 0859, 0860
Från Länsstyrelsen i Jönköpings län
Till Miljödomstolen vid Växjö tingsrätt (Gnosjö kommun för kännedom)
Ärende beteckning 505-1986-10
Överklagande av länsstyrelsens beslut 22 mars 2010 gällande anmälan om uppförande av vindkraftverk
på fastigheterna Gynnås 2:3, 3:4 och 3:6 i Gnosjö kommun.
Dnr 2008-0683, 0684, 0685
Från Länsstyrelsen i Jönköpings län
Till Förvaltningsrätten i Jönköping (Gnosjö kommun för kännedom)
Ärendebeteckning 403-2033-10
Överklagande av länsstyrelsens beslut 22 mars 2010 gällande bygglov för nybyggnad av tre
vindkraftverk på fastigheterna Gynnås 2:3, 3:4 och 3:6 i Gnosjö kommun.
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Dnr 2008-0683, 0684, 0685
Från Länsstyrelsen i Jönköpings län
Till Förvaltningsrätten i Jönköping (Gnosjö kommun för kännedom)
Ärendebeteckning 403-1985-10
Överklagande av länsstyrelsens beslut 22 mars 2010 gällande bygglov för nybyggnad av tre
vindkraftverk på fastigheterna Gynnås 2:3, 3:4 och 3:6 i Gnosjö kommun
Dnr 2009-0528
Från Länsstyrelsen i Jönköpings län
Till Miljö- och byggnämnden
Beslut 2010-04-06, beteckning 403-14208-09, gällande bygglov för uppförande av plank på fastigheten
Nissafors 1:132 i Gnosjö kommun. Länsstyrelsen bifaller överklagandet och upphäver beslutet.
Dnr 2010-0213
Från Gnosjö kommun
Till Naturvårdsverket
Miljö- och byggnämndens svar på remiss angående strategi för förvaltning av skogar och andra
trädbärande marker i nationalparker, naturreservat och natura 2000-områden
Dnr 2010-0372
Från Polismyndigheten i Jönköpings län
Till Miljö- och byggförvaltningen mfl
Tillståndsbevis 2010-04-15 nr: A-507-3459/10 enligt ordningslagen (1993:1617)
Herbert Bengtsson Cirkus Olympia, tillstånd 2010-04-15--2010-07-12 för cirkusföreställningar samt
affischering på offentlig plats.
Dnr 2010-0125
Från Fastighetsägare på Götarp 1:4, 1:28 och 1:7
Till Länsstyrelsen i Jönköpings län
Överklagande av miljö- och byggnämndens beslut.
Dnr 2008-0683, -0684, -0685
Från Förvaltningsrätten i Jönköping
Till Miljö- och byggnämnden
Beslut 2010-04-16, att avslå det interimistiska yrkandet, men bevilja anstånd med att utveckla
grunderna för sitt överklagande till den 22 april.
Dnr 2008-0664
Från Länsstyrelsen i Jönköpings län
Till Miljö- och byggnämnden
Beslut 2010-04-14, beteckning 403-14209-09
Begäran om förhandsbesked för nybyggnad av 2 fritidshus på fastigheten Gynnås 4:1 i Gnosjö
kommun. Överklagande av beslut fattat av Miljö- och byggnämnden i Gnosjö den 30 juni 2009 § 144
Länsstyrelsen avslår överklagandet.
_______
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Information
Ledamoten Kennet Josefsson (S) informerar om att Länsstyrelsen i Jönköpings län gett miljö- och
byggnämnden förlängd handläggningstid till genomförande av detaljplanen för fastigheten Nissafors
1:155, till 2011-01-01.
Ordföranden Ingemar Svensson (C) ger information angående organisationsutredningen.
_______
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