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Tillsynsnämnden

TN § 119

Dnr 2015-0437

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
Beslut
Tillsynsnämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta reglemente för
samhällsbyggnadsnämnden att gälla från och med 1 januari 2019.
Motivering
Kommunallagen anger i 6 kap. 44 § att fullmäktige ska anta reglemente om nämndens
verksamhet och arbetsformer. Ny kommunallag, ny mandatperiod och ett byte från tillsynsnämnden till samhällsbyggnadsnämnden betyder att ett nytt reglemente behöver
fastställas att gälla från och med 1 januari 2019.
Ärendebeskrivning
Kommunallagen (2017:725) ger de grundläggande reglerna för ansvar och beslutanderätt
i en kommun. Fullmäktige ska enligt 6 kap. 2 § kommunallagen bland annat besluta om
nämndernas verksamhetsområden. I 6 kap. 44 § anges att fullmäktige ska anta reglementen om nämndernas verksamhet och arbetsformer.
Tillsynsnämndens gällande reglemente fastställdes av kommunfullmäktige 21 juni 2010,
§ 40. I samband med den nya mandatperioden behövs ett nytt reglemente, inte minst
mot bakgrund av en ny kommunallag och att tillsynsnämnden byter namn till samhällsbyggnadsnämnden.
Nämndens förslag lämnas vidare till kommunstyrelsen som därefter kan lämna över ett
förslag för fastställande i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Tillsynsnämndens reglemente, fastställt av kommunfullmäktige, 2010-06-21 § 40
Förslag till reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
Tjänsteskrivelse, 2018-10-12
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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Tillsynsnämnden

TN § 120

Dnr 2018-0636

Budget samhällsbyggnadsnämnden 2019
Beslut
Tillsynsnämnden beslutar
att anta budget del 2 för samhällsbyggnadsnämnden 2019.
Ärendebeskrivning
Nämnden ska inom ramen för samhällsbyggnadsavdelningens verksamhetsområden redovisa uppdrag, mål, strategier och styrtal i budget del 2. Inför 2019 har kommunfullmäktige avsatt medel för internhyran i det nya blåljushuset. Det innebär att nämnden
tillförs ytterligare 300 tkr i ramen. Fullmäktige har också avsatt 300 tkr för att stärka bemanningen på räddningstjänsten. Genom satsningen kan en brandman anställas på dagtid vilken kan täcka upp vid behov och därigenom stärka den operativa förmågan. På
sikt kan tjänsten komma att vara del i någon form av dagtidsstyrka.
Genom kommunfullmäktiges antagande av policy för kommunens systematiska brandskyddsarbete omfördelas 130 tkr till samhällsbyggnad och räddningstjänsten. I beslutet
utses räddningstjänsten till samordnare och ansvarig för att utbilda en tredjedel av kommunens medarbetare årligen i brandkunskap respektive hjärt- och lungräddning. Genom
satsningarna och besluten tillförs nämnden totalt 730 tkr i jämförelse med innevarande
år, exklusive index och löneökningar.
Arbetsbelastningen har varit relativt hög på avdelningen under 2018, inte minst beroende av stor personalomsättning med vakanser som följd. Arbetsbelastningen kan förväntas vara fortsatt hög även nästa år. Kommunen har fortsatt en god och positiv befolkningstillväxt. Denna leder bland annat till mer byggnation, fler bygglovsärenden och
ett större tryck på plansidan. Samtidigt genomför kommunen många egna stora projekt,
inte minst med uppförande av Tallbackaskolan. Planering pågår för uppförande av en ny
korttids- och rehabiliteringsenhet i Aneby och arbete har inletts för att se över hur ett
framtida vård- och omsorgsboende, särskilt boende, skulle kunna se ut i kommunen.
Dessutom pågår arbete med en ny översiktsplan för Aneby kommun.
Utmaningarna och behoven är flera. Den absolut tydligaste och mest centrala frågan
handlar om räddningstjänstens bemanning. En mycket viktig fråga som måste lösas.
Satsningen med budgettillskottet som görs inför 2019 är en liten del av att kommunen i
rollen som arbetsgivare tar ett större eget ansvar för räddningstjänstens operativa bemanning.
Att hålla igång och driva samhällsbyggnadsavdelningens alla frågor och områden är i sig
en stor utmaning på elva heltidsanställda medarbetare. Inte minst utifrån att klara av att
hålla en god och bred kompetens genom alla verksamhetsområden och frågor som berör samhällsbyggnad.
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Beslutsunderlag
Budget del 2 för samhällsbyggnadsnämnden 2019
Tjänsteskrivelse, 2018-10-15
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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TN § 121

Dnr 2018-0637

Sammanträdesdagar för samhällsbyggnadsnämnden under 2019
Beslut
Tillsynsnämnden beslutar
att fastslå samhällsbyggnadsnämndens sammanträdesdagar under 2019 i enlighet med
upprättat förslag.
Ärendebeskrivning
Kommunens ledningsgrupp har gemensamt tagit fram en plan för kommunens olika
ekonomiprocesser under 2019 och tillsammans med det tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för kommunens styrelser, utskott och tillsynsnämnd. I planeringen har
hänsyn tagits till de olika processer som pågår i kommunen, främst gällande ekonomi.
För samhällsbyggnadsnämndens del föreslås, precis som innevarande år, att nio sammanträden genomförs.
Det innebär sammanträden under samtliga månader med undantag för mars, juli och
november. Samhällsbyggnadsnämndens sammanträden hålls normalt på onsdagar med
start kl. 13:15. Sammanträdena genomförs i stora sammanträdesrummet i kommunhuset
med undantag för den 20 februari och den 25 september då de hålls i Aneby blåljushus.
Beslutsunderlag
Sammanträdesdagar för samhällsbyggnadsnämnden 2019
Tjänsteskrivelse, 2018-10-12
Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare
Samhällsbyggnadsavdelningens medarbetare
Kommunserviceavdelningen
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Tillsynsnämnden

TN § 122

Dnr 2018-0616

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad
Sökande: Redovisas inte i webbversionen av protokollet med hänvisning till GDPR
Beslut
Tillsynsnämnden beslutar
att inte bevilja ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad (PRH).
Motivering
I lagstiftning och allmänna råd anges att bedömningen av väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand ska grundas på förmågan att förflytta sig till, med eller utan eventuella hjälpmedel. I läkarintyget anges att sökanden kan gå 200 meter på plan mark med
hjälpmedel, rollator, och då med en paus. Sammantaget görs bedömningen att den sökandes rörelseinskränkning inte motiverar ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad.
Ärendebeskrivning
En ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad inkom till tillsynsnämnden i den 2
oktober 2018. I läkarintyget anges att sökanden har en nerv och cirkulationsskada på
grund av diabetes samt prostatacancer med sekundär växt i ben vilket ger värk i kroppen. I intyget anges också att sökanden kan gå 200 meter med hjälpmedel, rollator, och
med en paus. Utan hjälpmedel går sökanden 50 meter. Sökanden kör själv fordonet.
Lagstiftning
Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade (PRH) enligt trafiklagstiftningens definitioner
är ett bevis om tillstånd att parkera med undantag från de parkeringsregleringar som
meddelats i lokala trafikföreskrifter (LTF). I trafikförordningen finns de grundläggande
reglerna för PRH. Tillståndet ska vara direkt knutet till en viss person och vara rikstäckande. Kompletterande regler för tillståndsgivningen finns i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade (TSFS 2009:73). I 2
kap. anges förutsättningar för parkeringstillstånd. Bedömningen av väsentliga svårigheter
att förflytta sig på egen hand bör grundas på förmågan att förflytta sig med eventuella
hjälpmedel.
Bedömning vid tillståndsgivning
Avgörande vid bedömningen av behovet av PRH ska vara den sökandes begränsade förmåga att förflytta sig mellan parkeringsplats och tänkbara målpunkter för normala aktiviteter i samhället. Vid bedömning av gångförmågan förutsätts den sökande använda
normala gånghjälpmedel som exempelvis rullstol, rullator, kryckor eller käpp. Den rörelsehindrade ska ha ett varaktigt funktionshinder som medför väsentliga svårigheter att
förflytta sig på egen hand.
Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-10-24

Sida

8

Tillsynsnämnden

TN § 122 (forts.)
Flera funktionshinder utgör inte grund för parkeringstillstånd, trots att de komplicerar
tillvaron för berörda personer och att ömmande fall kan förekomma. Grunden för att
bevilja parkeringstillstånd är att personen har väsentlig svårighet att förflytta sig. Förhållanden i den egna kommunen får inte heller påverka bedömningen eftersom ett tillstånd
gäller i stora delar av Europa. Det finns ingen fastställd gräns för den maximala längd
som sökande ska kunna gå för att beviljas tillstånd. Tidigare har gränsen 100 meter ofta
uppgetts, men det finns inget stöd i lagstiftning, förordning eller rättspraxis. 100 meter
kan ses som ett riktmärke, som kan över- eller underskridas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-10-08
Beslut skickas till
Sökande (besvärshänvisning)
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Tillsynsnämnden

TN § 123

Dnr 2018-0628

Strandskyddsdispens för uppförande av avloppspumpstation på
fastigheten Viredaholm 1:6
Sökande: Redovisas inte i webbversionen av protokollet med hänvisning till GDPR
Beslut
Tillsynsnämnden beslutar
att bevilja strandskyddsdispens i enlighet med miljöbalken 7 kap. 18b § för uppförande
av en avloppspumpstation fastigheten Viredaholm 1:6, samt
att fastställa upprättad tomtplatsavgränsning enligt bilaga.
Motivering
Tillsynsnämnden menar att avloppspumpstationen tillgodoser ett angeläget allmänt intresse enligt miljöbalken 7 kap. 18c § femte punkten. Väg 991 avgränsar dessutom
pumpstationen från strandområdet enligt 7 kap. 18c § andra punkten. Allmänheten
kommer att fortsatt ha tillträde till såväl strandområdet som till området runt pumpstationen. Tomtplatsen utgörs endast av pumpstationen i sig själv. Anläggandet bedöms inte
ha någon negativ påverkan på djur- och växtlivet.
Ärendebeskrivning
Tillsynsnämnden har fått in en ansökan om strandskyddsdispens från Aneby Miljö &
Vatten AB för uppförande av en avloppspumpstation på fastigheten Viredaholm 1:6
inom Örens strandskyddade område. Pumpstationen krävs vid utbyggnad av verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp i Hultrum. Pumpstationen tillgodoser ett
allmänt intresse och den är väl avgränsad från stranden genom väg 991.
Lagstiftning
Det aktuella området omfattas av det generella strandskyddet om 100 meter. Dispens
från strandskyddsbestämmelserna krävs, enligt miljöbalken 7 kap. 15 §, bland annat för
uppförande av nya byggnader samt ändrad användning av befintliga byggnader. För att
medge en strandskyddsdispens krävs ett särskilt skäl. Vad som utgör särskilda skäl anges
i miljöbalken 7 kap. 18c §.
Upplysningar
Beslutet om strandskyddsdispens vinner laga kraft först tre veckor efter att beslutet har
kommit länsstyrelsen tillhanda. Länsstyrelsen har möjlighet att pröva beslutet. En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har
påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft.
Justerande
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TN § 123 (forts.)
Anläggandet av avloppspumpstationen kräver bygglov enligt plan- och bygglagen. Startbesked krävs innan byggnadsarbetena får påbörjas.
Allmänheten ska fritt kunna röra sig utanför upprättad tomtplatsavgränsning, vilken
endast omfattar byggnaden i sig. Utanför tomtplatsavgränsningen får ingen privatisering
ske. Avgift om 1 400 kronor för handläggningen av ärendet utgår i enlighet med av
kommunfullmäktige fastställd taxa.
Beslutsunderlag
Ansökan om strandskyddsdispens, 2018-10-09
Fotografier, 2018-10-10
Tomtplatsavgränsning, 2018-10-15
Tjänsteskrivelse, 2018-10-15
Bifogas beslut
Tomtplatsavgränsning
Beslut skickas till
Sökande
Länsstyrelsen i Jönköpings län
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TN § 124

Dnr 2018-0023

Kommunicering av beslutsunderlag gällande förbud av utsläpp av
orenat avlopps- och hushållsspillvatten på fastigheten Stalpet 3:2
Fastighetsägare: Redovisas inte i webbversionen av protokollet med hänvisning till
GDPR
Beslut
Tillsynsnämnden beslutar
att kommunicera nedanstående skrivelse till fastighetsägare.
Skrivelse till fastighetsägare
Tillsynsnämnden föreslås besluta, med stöd av miljöbalken (1998:808) 26 kap. 9 § och
med hänvisning till 9 kap. 7 § samt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd 12 § och Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster;
att förbjuda ägare av fastigheten Stalpet 3:2 att på fastigheten släppa ut hushållsspillsvatten som inte har genomgått rening,
att förelägga ägare av fastigheten Stalpet 3:2 att ansluta spillvatten, under förutsättning
att detta uppkommer på fastigheten, till kommunens spillvattennät vid den anslutningspunkt fastigheten blir anvisad av kommunen, samt
att utsläpp av hushållsspillsvatten ska upphöra så snart det är möjligt att ansluta till kommunalt spillvattennät, dock senast 3 månader efter att ni har tagit del av detta beslut.
Om ni vid tidpunkten att ni tar del av beslutet inte har blivit anvisad anslutningspunkt
förlängs tiden när ni ska ansluta till kommunens nät, dock senast 3 månader efter ni anvisats anslutningspunkt.
I egenskap som fastighetsägare ges ni möjlighet att yttra er över skrivelsen inför nämndens behandling av ärendet. Yttrandet ska vara skriftligt och vara nämnden tillhanda
senast tre veckor efter mottagande av denna skrivelse.
Motivering
Det finns flera domstolsavgöranden om förbud att använda enskild avloppsanläggning
som inte uppfyller kraven samt föreläggande om anslutning till kommunalt spillvatten
inom kommunens verksamhetsområde. Tillsynsnämnden hänvisar i detta föreläggande
till Mark- och miljööverdomstolens avgörande 2014-M 1959, bilaga 3. I denna dom har
Mark- och miljööverdomstolen bland annat bedömt att den enskildes kostnad är rimlig
och att anslutning till kommunalt spillvatten är miljömässigt mest lämpligt.
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Likheterna mellan denna dom och detta ärende torde vara tillräckligt stora att det inte
kan råda tvivel om att det är rimligt att förelägga om förbud att använda befintlig anläggning samt att föreläggande om anslutning till kommunalt avloppsnät inom kommunens
verksamhetsområde är högst rimligt. Till föreläggandet kan också komma ett vite om
150 000 kr om inte åtgärden genomförs.
Ärendebeskrivning
Den 13 juli 2017 skickade Aneby Miljö & Vatten AB (Amaq) ut blankett för servisanmälan VA, infoblad, kopia på VA-taxa tillsammans med svarskuvert till ägare av fastigheten
Stalpet 3:2. Amaq har även köpt in en s.k. LTA-pumpstation som vi tillhandahåller från
VA-huvudmannens sida för att kunden ska kunna koppla på sig till allmänt avlopp trots
höjdskillnaden.
Amaq har hittills inte fått någon som helst respons från fastighetsägaren beträffande utskicket. Fastighetsägaren har i dag ett enskilt avlopp som inte klarar kraven på någon
form av rening samt ligger under grundvattenytan några meter från ”Stalpetdammen”
som är en del av Svartåsystemet. Fastigheten ligger inom verksamhetsområdet för
allmänt VA och alla ledningar är framdragna till fastighetsgräns. Fastighetsägaren är
skyldig att både betala anslutningsavgift och koppla på spillvattennätet. Bostadshuset på
fastigheten förefaller vara bebott.
Lagstiftning
Tillsynsnämnden får enligt 26 kap. 9 § miljöbalken meddela de förelägganden eller förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken och föreskrifter som har meddelats med
stöd av balken ska efterlevas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i ett enskilt
fall får inte beslutas.
Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som avser att bedriva en verksamhet, t ex släppa
ut avloppsvatten, ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador eller
olägenheter för människors hälsa och miljön. I 7 § samma kapitel anges att nytta med de
skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som ställs ska vägas mot kostnaderna så att
kraven blir rimliga.
Miljöbalk (1998:808) 9 kap. 7 § Avloppsvatten skall avledas och renas eller tas om hand
på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.
För detta ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar
utföras.
Regeringen får föreskriva att det skall vara förbjudet att utan tillstånd eller innan anmälan har gjorts inrätta eller ändra sådana avloppsanordningar eller andra inrättningar.
Regeringen får överlåta åt kommunerna att meddela föreskrifter enligt andra stycket.
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Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §. Det är förbjudet
att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning.
Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster
6 § Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljö behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande
bebyggelse, skall kommunen:
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna
behöver ordnas, och 2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning.
8 § Om verksamhetsområde behöver omfatta en eller flera fastigheter som ingår i en
samfällighet för VA frågor, skall verksamhetsområdet bestämmas så att det omfattar alla
fastigheter som ingår i den särskilda samfälligheten.
9 § Om det inom verksamhetsområdet finns en fastighet eller bebyggelse som uppenbarligen inte behöver omfattas av det större sammanhang som avses i 6 §, får verksamhetsområdet inskränkas så att det inte omfattar den fastigheten eller bebyggelsen. En
sådan inskränkning av verksamhetsområdet får göras endast om fastighetens eller bebyggelsens behov av vattenförsörjning och avlopp lämpligen kan ordnas genom enskilda
anläggningar som kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.
12 § Om en allmän va-anläggning innebär att vattentjänster tillhandahålls genom ledningsnät för vattenförsörjning eller avlopp, skall huvudmannen för varje fastighet inom
va- anläggningens verksamhetsområde bestämma en förbindelsepunkt. Förbindelsepunkten skall finnas i fastighetens omedelbara närhet, om det inte finns särskilda skäl
för en annan placering. Huvudmannen skall samråda med och därefter informera fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge inom den tid som är skälig med hänsyn till
fastighetsägarens intresse av att kunna planera för sin användning av fastigheten.

16 § En fastighetsägare har rätt att använda en allmän va-anläggning, om fastigheten 1.
finns inom va-anläggningens verksamhetsområde, och 2. behöver en vattentjänst och
behovet inte kan tillgodoses bättre på annat sätt.
ABVA
7 § Huvudmannen tar emot avloppsvatten från fastighet, vars ägare har rätt att använda
den allmänna avloppsanläggningen och som iakttar gällande bestämmelser för användandet, om behovet av avledning inta kan tillgodoses bättre på annat sätt.
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TN § 124 (forts.)
Upplysningar
I egenskap som fastighetsägare ges ni möjlighet att yttra er över skrivelsen inför nämndens behandling av ärendet. Yttrandet ska vara skriftligt och vara nämnden tillhanda
senast tre veckor efter mottagande av denna skrivelse.
Beslutsunderlag
Fastighetsinformation
Kartor
Sammanträdesprotokoll Allmänna utskottet § 82, 2010-08-23
Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige § 125, 2010-09-27
Servisanmälan
Tjänsteskrivelse, 2018-10-17
Bifogas beslut
Servisanmälan
Beslut skickas till
Fastighetsägare
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Dnr 2016-0041

Kommunicering av beslutsunderlag gällande förbud av utsläpp av
orenat avlopps- och hushållsspillvatten på fastigheten Torstorp 1:5
Fastighetsägare: Redovisas inte i webbversionen av protokollet med hänvisning till
GDPR
Beslut
Tillsynsnämnden beslutar
att kommunicera nedanstående skrivelse till fastighetsägare.
Skrivelse till fastighetsägare
Tillsynsnämnden föreslås besluta, med stöd av miljöbalken (1998:808) 26 kap. 9 § och
med hänvisning till 9 kap. 7 § samt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd 12 § och Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster;
att förbjuda ägare av fastigheten Torstorp 1:5 att på fastigheten släppa ut hushållsspillsvatten som inte har genomgått rening,
att förelägga ägare av fastigheten Torstorp 1:5 att ansluta spillvatten, under förutsättning
att detta uppkommer på fastigheten, till kommunens spillvattennät vid den anslutningspunkt fastigheten blir anvisad av kommunen, samt
att utsläpp av hushållsspillsvatten ska upphöra så snart det är möjligt att ansluta till kommunalt spillvattennät, dock senast 3 månader efter att ni har tagit del av detta beslut.
Om ni vid tidpunkten att ni tar del av beslutet inte har blivit anvisad anslutningspunkt
förlängs tiden när ni ska ansluta till kommunens nät, dock senast 3 månader efter ni anvisats anslutningspunkt.
I egenskap som fastighetsägare ges ni möjlighet att yttra er över skrivelsen inför nämndens behandling av ärendet. Yttrandet ska vara skriftligt och vara nämnden tillhanda
senast tre veckor efter mottagande av denna skrivelse.
Motivering
Det finns flera domstolsavgöranden om förbud att använda enskild avloppsanläggning
som inte uppfyller kraven samt föreläggande om anslutning till kommunalt spillvatten
inom kommunens verksamhetsområde. Tillsynsnämnden hänvisar i detta föreläggande
till Mark- och miljööverdomstolens avgörande 2014-M 1959, bilaga 3. I denna dom har
Mark- och miljööverdomstolen bland annat bedömt att den enskildes kostnad är rimlig
och att anslutning till kommunalt spillvatten är miljömässigt mest lämpligt.
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Likheterna mellan denna dom och detta ärende torde vara tillräckligt stora att det inte
kan råda tvivel om att det är rimligt att förelägga om förbud att använda befintlig anläggning samt att föreläggande om anslutning till kommunalt avloppsnät inom kommunens
verksamhetsområde är högst rimligt. Till föreläggandet kan också komma ett vite om
150 000 kr om inte åtgärden genomförs.
Ärendebeskrivning
Tillsynsnämnden har tidigare meddelat förbud om att använda avloppet inom fastigheten Torstorp 1:5. Fastighetsägare överklagade tillsynsnämndens beslut, men länsstyrelsen beslutade, Lst dnr: 505-2498-2016, 16 augusti 2016 att avslå överklagan.
Aneby Miljö & Vatten AB (Amaq) har erbjudit fastighetsägaren en 10-årig avbetalningsplan på anslutningsavgiften då denne tycker att det är för dyrt att ansluta sig.
Amaq har hittills inte fått någon som helst respons från fastighetsägaren beträffande erbjudandet. Fastighetsägaren har i dag ett enskilt avlopp som inte klarar kraven på någon
form av rening samt ligger några 100 meter från Skärsjösjön som är en del av Svartåsystemet. Fastigheten ligger inom verksamhetsområdet för allmänt VA och alla ledningar
är framdragna till fastighetsgräns. Fastighetsägaren är skyldig att både betala anslutningsavgift och koppla på spillvattennätet. Bostadshuset på fastigheten förefaller vara bebott.
Lagstiftning
Tillsynsnämnden får enligt 26 kap. 9 § miljöbalken meddela de förelägganden eller förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken och föreskrifter som har meddelats med
stöd av balken ska efterlevas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i ett enskilt
fall får inte beslutas.
Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som avser att bedriva en verksamhet, t ex släppa
ut avloppsvatten, ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador eller
olägenheter för människors hälsa och miljön. I 7 § samma kapitel anges att nytta med de
skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som ställs ska vägas mot kostnaderna så att
kraven blir rimliga.
Miljöbalk (1998:808) 9 kap. 7 § Avloppsvatten skall avledas och renas eller tas om hand
på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.
För detta ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar
utföras.
Regeringen får föreskriva att det skall vara förbjudet att utan tillstånd eller innan anmälan har gjorts inrätta eller ändra sådana avloppsanordningar eller andra inrättningar.
Regeringen får överlåta åt kommunerna att meddela föreskrifter enligt andra stycket.
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Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §. Det är förbjudet
att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning.
Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster
6 § Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljö behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande
bebyggelse, skall kommunen:
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna
behöver ordnas, och 2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning.
8 § Om verksamhetsområde behöver omfatta en eller flera fastigheter som ingår i en
samfällighet för VA frågor, skall verksamhetsområdet bestämmas så att det omfattar alla
fastigheter som ingår i den särskilda samfälligheten.
9 § Om det inom verksamhetsområdet finns en fastighet eller bebyggelse som uppenbarligen inte behöver omfattas av det större sammanhang som avses i 6 §, får verksamhetsområdet inskränkas så att det inte omfattar den fastigheten eller bebyggelsen. En
sådan inskränkning av verksamhetsområdet får göras endast om fastighetens eller bebyggelsens behov av vattenförsörjning och avlopp lämpligen kan ordnas genom enskilda
anläggningar som kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.
12 § Om en allmän va-anläggning innebär att vattentjänster tillhandahålls genom ledningsnät för vattenförsörjning eller avlopp, skall huvudmannen för varje fastighet inom
va- anläggningens verksamhetsområde bestämma en förbindelsepunkt. Förbindelsepunkten skall finnas i fastighetens omedelbara närhet, om det inte finns särskilda skäl
för en annan placering. Huvudmannen skall samråda med och därefter informera fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge inom den tid som är skälig med hänsyn till
fastighetsägarens intresse av att kunna planera för sin användning av fastigheten.

16 § En fastighetsägare har rätt att använda en allmän va-anläggning, om fastigheten 1.
finns inom va-anläggningens verksamhetsområde, och 2. behöver en vattentjänst och
behovet inte kan tillgodoses bättre på annat sätt.
ABVA
7 § Huvudmannen tar emot avloppsvatten från fastighet, vars ägare har rätt att använda
den allmänna avloppsanläggningen och som iakttar gällande bestämmelser för användandet, om behovet av avledning inta kan tillgodoses bättre på annat sätt.
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Upplysningar
I egenskap som fastighetsägare ges ni möjlighet att yttra er över skrivelsen inför nämndens behandling av ärendet. Yttrandet ska vara skriftligt och vara nämnden tillhanda
senast tre veckor efter mottagande av denna skrivelse.
Beslutsunderlag
ABVA, 2008-11-24
Fastighetsinformation
Karta
Länsstyrelsen i Jönköpings läns beslut, 2016-08-16
Tjänsteskrivelser, 2018-10-18
Bifogas beslut
Länsstyrelsen i Jönköpings läns beslut, 2016-08-16
Fastighetsutredning
Beslut om kommunalt verksamhetsområde
Beslut skickas till
Fastighetsägare

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

19

2018-10-24
Tillsynsnämnden

TN § 126

Dnr 2018-0639

Miljöpris 2018
Beslut
Tillsynsnämnden beslutar
att tilldela Miljöpriset 2018 till Mattias Larsson, Sportfiskarna med nedanstående motivering, samt
att tilldela Lilla Miljöpriset till Marwin Lindblom, Stella Ekström och Melvin Ekström.
Motivering
Sveriges mångfald av växter och djur lever i en mosaik av olika miljöer, från odlad mark,
skogar och fjäll till våtmarker, vattendrag, sjöar och hav. Många arter och naturtyper utvecklas negativt och riskerar att försvinna på sikt. En orsak är att äldre brukningsmetoder inom jord- och skogsbruk som gynnade många arter har blivit sällsynta. Stor belastning av näringsämnen och kommersiellt fiske är negativt för flera akvatiska miljöer.
Att lyckas behålla en biologisk mångfald är avgörande för att ekosystem ska fungera och
göra nytta som att rena vatten och luft, lagra kol och pollinera våra grödor. Utan många
olika arter med skilda funktioner är risken stor att nyttjandet av naturresurser, klimatförändringar och annan påverkan skadar ekosystemens förmåga att leverera dessa tjänster.
Biologisk mångfald främjar även folkhälsan då många natur- och kulturmiljöer är viktiga
områden för rekreation och friluftsliv.
Att utföra stödåtgärder för att öringen ska finnas kvar i våra lokala vatten är väldigt viktigt utifrån miljömålet ett rikt växt- och djurliv och pristagaren i 2018 års miljöpris är
därmed väl motiverad.
Ärendebeskrivning
Aneby kommuns miljöpris utgörs av ett penningbelopp om vars storlek tillsynsnämnden
beslutar, samt diplom. Högsta belopp är för närvarande 5 000 kronor. Möjlighet till delning av prissumman ska i undantagsfall kunna förekomma. Pris som inte har ianspråktagits bör reserveras till kommande år.
Aneby kommuns miljöpris avser att vara kommunens erkänsla till person, förening eller
organisation som utfört en berömvärd insats för miljön i Aneby kommun.
Miljöpriset kan tilldelas förtjänt person, förening eller organisation oavsett var den verkar eller bor. Företräde skall ges den/de vars verksamhet gynnat kommunen eller dess
invånare eller som personligen har särskild anknytning till Aneby.
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Förslag till kandidat eller ansökan om miljöpriset lämnas till kommunens tillsynsnämnd
av enskild person eller av organisation och ska då vara åtföljd av särskild motivering.
Tillsynsnämnden kan också nominera kandidater.
Pristagarna till Lilla Miljöpriset kommer att bjudas in till diplomutdelning och fika tillsammans med miljöchefen samt politiker från nämnden.
Beslutsunderlag
Nomineringar
Tjänsteskrivelse, 2018-10-16
Beslut till
Pristagare
Kommunfullmäktige

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

21

2018-10-24
Tillsynsnämnden

TN § 127

Dnr 2018-0586

Förhandsbesked för enbostadshus och komplementbyggnad på
fastigheten Björkenäs 1:15
Sökande: Redovisas inte i webbversionen av protokollet med hänvisning till GDPR
Beslut
Tillsynsnämnden beslutar
att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsavdelningen för vidare utredning.
Motivering
Sökande vill stycka av del av fastigheten Björkenäs 1:15 för att möjliggöra byggnation av
enbostadshus och komplementbyggnaden. Den nya fastigheten kommer att placeras
väster om befintlig samlad bebyggelse och byggnaderna kommer att placeras i närheten
till väg.
Intill den tänkta åtgärden finns ett enbostadshus, vars vatten- och avloppslösning är placerad i närhet till den sökta åtgärden. Då det finns risk för att nybyggnationens vattenoch avloppslösning kan påverka, eller i sin tur bli påverkad, av kringliggande brunnar
eller avlopp gör tillsynsnämnden bedömningen att sökande ska utföra en VA-utredning
innan ärendet kan beredas vidare.
Ärendebeskrivning
Tillsynsnämnden har fått in en ansökan om förhandsbesked för enbostadshus och komplementbyggnad på fastigheten Björkenäs 1:15.
Enligt ansökan om förhandsbesked har sökande, enligt bifogat kartskiss, för avsikt att
stycka av del av fastigheten Björkenäs 1:15 och uppföra ett enbostadshus i ett våningsplan till en yta om ca 200 kvm samt komplementbyggnad till en yta om 60 kvm.
Planbestämmelser och lagstiftning
För området gäller Aneby kommuns översiktsplan och det finns inget hinder i planen
för den sökta åtgärden.
Enligt 2 kap. 2 § i plan- och bygglagen (2010:900) ska prövningen i ärenden om förhandsbesked syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål
som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov.
Enligt 2 kap. 5 § första och tredje punkten i plan och- bygglagen ska bebyggelse och
byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till människors hälsa och säkerhet samt möjligheterna att ordna vattenförsörjning och avlopp.
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Enligt 2 kap. 9 § i plan- och bygglagen ska placering och utformning av byggnadsverk
inte ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket kan medföra en sådan
påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors
hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.
Upplysningar
För att en VA-utredning ska godkännas av tillsynsnämnden, krävs det att den utförs av
en sakkunnig med geoteknisk/geologisk utbildning. Det innebär bland annat att en erfaren entreprenör som planerat och grävt många avlopp men som saknar rätt utbildningsbakgrund inte kan betraktas som sakkunnig. Konsulten ska redovisa de geologiska förhållandena på platsen samt ge förslag på hur vatten- och avloppsfrågan ska lösas.
Beslutsunderlag
Ansökan, 2018-09-12
Situationskarta, 2018-09-13
Yttrande från sakägare 1 och 2, 2018-09-26
Yttrande från sakägare 3, 2018-10-02
Yttrande från sakägare 4, 2018-10 04
Fotografier, 2018-10-09
Tjänsteskrivelse, 2018-10-16
Bifogas beslut
Guide: Vatten- och avloppsutredning – en eller två fastigheter
Beslut till
Sökande (endast beslut)
Kopia till
Kontaktperson (endast beslut)
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Dnr 2018-0590

Förhandsbesked för enbostadshus på fastigheten Helgarp 1:2
Sökande: Redovisas inte i webbversionen av protokollet med hänvisning till GDPR
Beslut
Tillsynsnämnden beslutar
att bevilja förhandsbesked enligt ansökan för enbostadshus på fastigheten Helgarp 1:2
med nedan givna villkor.
Villkor
Förhandsbesked gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak utformning i enlighet med ansökan.
Därutöver ska åtgärder på fastigheten utföras i enlighet med de reservationer som Länsstyrelsen i Jönköping län anger i yttrande ”Lst dnr 431-8077-2018”, daterat 15 oktober
2018.
Motivering
Den sökta åtgärden kommer att placeras i närheten till befintlig grusväg och översiktligt
bedöms att vatten och avlopp kan ordnas. Området används i dagsläget som betesmark
för hästar, och kommer fortsättningsvis att brukas på samma sätt.
Enligt Riksantikvarieämbetets fornminneskartor kommer åtgärden att placeras på en
kulturhistorisk lämning, som är en fossil åker i form av ett röjningsröseområde. Länsstyrelsens kulturmiljöenhet har i sitt yttrande angett att det finns anledning att ifrågasätta
lokaliseringens lämplighet med hänsyn till kulturmiljön på platsen.
Länsstyrelsen skriver dock att inte finns något hinder ur fornlämningssynpunkt mot den
planerade byggnationen, då den fossila åkermarken inte är klassad som fornlämning och
inte är skyddad av kulturmiljölagen.
Tillsynsnämnden gör bedömningen att platsen för den sökta åtgärden är att anse som
lämplig utifrån 2 kap. 2 § i plan- och bygglagen, då aktuell plats inte tar någon större
areal av odlings- eller betesmark i anspråk.
Vidare bedömer tillsynsnämnden att den sökta åtgärden, med dess föreslagna vattenoch avloppslösning, inte strider mot lokaliseringskravet i 2 kap. 5 § i plan- och bygglagen. Den lösning som sökande angett bedöms möjlig att anordna utan att riskera att
göra åverkan på kringliggande vattenbrunnar och avloppsanläggningar.
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Tillsynsnämnden gör också bedömningen att den sökta åtgärden inte innebär någon betydande olägenhet i enlighet med 2 kap. 9 § i plan- och bygglagen.
För området gäller Aneby kommuns översiktsplan, och det finns inga hinder i den gällande planen för den sökta åtgärden.
Därför beslutar tillsynsnämnden att bevilja förhandsbesked enligt ansökan utifrån 2 kap.
2, 5 och 9 §§ i plan- och bygglagen samt 3 kap. 6 § i miljöbalken.
Ärendebeskrivning
Tillsynsnämnden har fått in en ansökan om förhandsbesked för uppförande av enbostadshus på fastigheten Helgarp 1:2. Enligt ansökan om förhandsbesked önskar sökande
uppföra enbostadshus i två våningsplan med en byggnadsarea om 126 kvm.
Berörda sakägare har fått möjlighet att inkomma med synpunkter över ansökan. Länsstyrelsens skriver i sitt yttrande att det inte finns några hinder mot åtgärden utifrån fornminnessynpunkt, men att största möjliga hänsyn bör tas till den fossila åkern.
Åkermarken har tidigare använts som betesmark för hästar, och fortsättningsvis kommer området att brukas som betesmarker för hästar.
Området beskrivs enligt översiktsplanen som ett mosaikartat odlingslandskap, men
gränsar mot öster till mosaikartat skogslandskap med utspridda skogspartier kring närområdet. I det aktuella området finns i dagsläget ett mindre antal jordbruksfastigheter
och bostäder.
Landskapet bedöms vara mycket känsligt för vindkraftsetablering, och innebär att området i sin helhet bör undantas från sådana etableringar med undantag för mindre gårdsverk som kan rymmas i anslutning till befintlig jordbruksbebyggelse.
Planbestämmelser och lagstiftning
För området gäller Aneby kommuns översiktsplan och det finns inget hinder i planen
för den sökta åtgärden
Enligt 2 kap. 2 § i plan- och bygglagen (2010:900) ska prövningen i ärenden om förhandsbesked syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål
som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov.
Enligt 2 kap. 5 § första och tredje punkten i plan och- bygglagen ska bebyggelse och
byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till människors hälsa och säkerhet samt möjligheterna att ordna vattenförsörjning och avlopp.
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Enligt 2 kap. 9 § i plan- och bygglagen ska placering och utformning av byggnadsverk
inte ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket kan medföra en sådan
påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors
hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.
Enligt 3 kap. 6 § i miljöbalken ska mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt
som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön.
Upplysningar
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att
beslut om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap. 39 § i plan- och bygglagen.
Förhandsbesked för bygglov innebär att åtgärden inte får påbörjas innan bygglov har
beviljats. Bygglov prövas i separat ärende.
Anmälan till Länsstyrelsen i Jönköpings län för nedläggning av jordbruksmark kan krävas på gällande fastighet. Kontakta länsstyrelsen för vidare information.
Avgift
Avgift tas ut enligt Aneby kommuns plan- och bygglovtaxa. Den blir i detta ärende
3 124 kronor.
Beslutsunderlag
Ansökan, 2018-09-19
Förslagsskisser, 2018-09-19
Situationskarta, 2018-09-28
Fotografier, 2018-10-09
Yttrande från länsstyrelsen, 2018-10-15
Tjänsteskrivelse, 2018-10-16
Beslut till
Sökande
Kopia till
Länsstyrelsen i Jönköpings län
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Dnr 2018-0608

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Gumsen 1
Sökande: Redovisas inte i webbversionen av protokollet med hänvisning till GDPR
Beslut
Tillsynsnämnden beslutar
att bevilja bygglov enligt ansökan för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten
Gumsen 1,
att godkänna åtgärden som en liten avvikelse enligt 9 kap. 31b § i plan- och bygglagen,
samt
att lämna startbesked för åtgärden
Motivering
Sökande vill uppföra en tillbyggnad, i form av inglasat uterum, mot enbostadshusets
östra fasad. Bostadshuset och garaget har sedan tidigare byggts ihop till en byggnadskropp, vilket resulterar i en huvudbyggnad till en yta om 186 kvm. Då byggnationen inte
strider mot syftet i den gällande stadsplanen, bedömer tillsynsnämnden att bygglov kan
beviljas i enlighet med 9 kap. 31b § i plan- och bygglagen.
Ärendebeskrivning
Tillsynsnämnden har fått in en ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på
fastigheten Gumsen 1, Bergsgatan 32. Tillbyggnaden, i form av inglasat uterum, kommer uppföras till en yta om 28,2 kvm med grå träfasad och taket kommer beläggas med
svart tegel.
Berörda sakägare har fått möjlighet att inkomma med synpunkter över ansökan. Ingen
har något att erinra.
Planbestämmelser och lagstiftning
För området finns en stadsplan som medger bostäder. Den sökta byggnationen strider
mot gällande stadsplan vad avser storlek på huvudbyggnad som inte får uppta mer än
150 kvm. I och med tillbyggnaden överskrids byggnadsrätten med 64,2 kvm för huvudbyggnad.
För att kunna bevilja bygglov för tillbyggnad av enbostadshus måste nämnden godkänna
en liten avvikelse från gällande stadsplan enligt 9 kap. 31b § i plan- och bygglagen.
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Upplysningar
Bygglovet upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft i enlighet med planoch bygglagen 9 kap. 43 §.
Bygglovet vinner laga kraft om ingen överklagan inkommit inom fyra veckor efter att
bygglovsbeslutet har publicerats i Post- och Inrikes Tidningar.
Inmätning ska i detta ärende utföras genom kommunens försorg.
Tillbyggnaden får enligt 10 kap. 34 § i plan- och bygglagen inte tas i bruk innan slutbesked utfärdats. Slutbesked utfärdas efter att kontrollplan lämnats in med intyg om att
arbetena är färdigställda och utförda enligt fastställda handlingar.
Avgift
Avgift tas ut enligt Aneby kommuns plan- och bygglovtaxa. Den blir i detta ärende
5 308 kronor.
Beslutsunderlag
Ansökan, 2018-09-18
Ritningar, 2018-09-18
Situationskarta, 2018-09-18
Fotografier, 2018-10-09
Tjänsteskrivelse, 2018-10-15
Beslut till
Sökande
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Anmälningsärenden
Beslut
Tillsynsnämnden beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Dnr 2013-0960
Kronofogdemyndigheten: Redovisning av avslutat mål Aneby 1:255 och Ormen 10
Dnr 2018-0283
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Beslut om att avslå överklagan från sökande gällande
Västra Karstorp 1:12
Dnr 2018-0591
Samhällsbyggnadsavdelningen: Yttrande till Polisen gällande penninginsamling Världens
Barn
Dnr 2018-0591
Polismyndigheten: Tillståndsbevis för penninginsamling Världens Barn
Dnr 2018-0592
Samhällsbyggnadsavdelningen: Yttrande till Polisen gällande Hullaryds marknad
Dnr 2018-0592
Polismyndigheten: Tillståndsbevis för Hullaryds höstmarknad
Dnr 2018-0594
Lantmäteriet: Underrättelse om avslutad förrättning berörande Lövviken 1:3 och
Fågelkärr 2:21
Dnr 2018-0595
Lantmäteriet: Underrättelse om avslutad förrättning berörande Noby 7:6 och
Stjärneborg 2:1 med flera
Dnr 2018-0617
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Meddelande om bekräftelse av anmälan om transport av
farligt avfall
Dnr 2018-0618
Lantmäteriet: Underrättelse om avslutad förrättning berörande Ralingsås 4:4 med flera
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Dnr 2018-0617
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Beslut om tillstånd för fiskodling på fastigheten
Assjö 1:1
Dnr 2018-0622
Samhällsbyggnadsavdelningen: Yttrande gällande undantag från trafikförordningen för
tung och bred transport
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Delegationsbeslut
Beslut
Tillsynsnämnden beslutar
att notera anmälda delegationsbeslut enligt bilaga (8 sidor).

Justerande

Utdragsbestyrkande

