
 
 

 
 

 
 
 

 

 

  

 
  

     

 
        
   

 
      

 
  

     
       

 
  

    
    

     
    
      
       
    

     
    

    
    

 
 

    
 

       
  

Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(20) 
Datum 2023-02-15 

Samhällsbyggnadsutskott 

Plats och tid: Kommunhuset, konferensrum Kävsjö, 2023-02-15, klockan 
10:00 - 11:30 

Paragrafer: § 13 - § 20 

Beslutande: 
Jirka Fors (C), Ordförande §§13–20 
Bo-Göran Härestrand (S) 2:e vice ordförande §§13–20 

Övriga närvarande:
Henrietta Isaksson, samhällsbyggnadschef §§13–20 
Sara Nilsson, nämndsekreterare §§13–20 
Mikael Lennartsson miljöinspektör, §§ 
Stefan Lennartsson, miljöinspektör, §§ 
Joanna Zawodzinska, miljö- och hälsoskyddsinspektör §§ 
Matilda Mikaelsson Nilsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, §§ 
Jonatan Jakobsson, livsmedelsinspektör §§ 
Selma Curan, bygglovshandläggare, §§ 
Ingela Hilding, bygglovshandläggare §§ 
Cornelia Johansson, bygglovshandläggare, §§ 
Elias Bengtsson, planarkitekt, §§ 

Justerare: Bo-Göran Härestrand (S) 

Justeringens plats och tid: Digitalt , 2023-02-15 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

  

 
  

     

 
 

 
  

 
 

  
 

 
   

 
        

        
 

         
  

Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(20) 
Datum 2023-02-15 

Samhällsbyggnadsutskott 

Underskrifter 

Sekreterare 
Sara Nilsson 

Ordförande 
Jirka Fors 

Justerare 
Bo-Göran Härestrand (S) 

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag 
på kommunens digitala anslagstavla den 15 februari 2023 

Anslaget kommer att tas ned dem 9 mars 2023 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

  

 
  

     

 
 

         
  

    
  

           
  

           
  

  
    

  
       

  
            

        
      

  
    

 
  

Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(20) 
Datum 2023-02-15 

Samhällsbyggnadsutskott 

Ärendelista 

§ 13 Godkännande av dagordning och val av justerare 

§ 14 Bygg informerar 

§ 15 Bygglov för tillbyggnad av industri på fastigheten Kävsjö 13:3 
SBN/2022:1277 

§ 16 Bygglov för tillbyggnad och ändring av industri på fastigheten 
Hillerstorp 4:233 
SBN/2022:1034 

§ 17 Miljö informerar 

§ 18 Verksamhetsberättelse för kalkningsverksamheten år 2022 
SBN/2023:7 

§ 19 Anmälan för återvinning av avfall för anläggningsändamål enligt 9 kap 
6 § miljöbalken (1998:808) och 35 § Miljöprövningsförordning 
(2013:251) för fastigheten NÄS 1:12 
SBN/2023:45 

§ 20 Övriga frågor 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

  

 
  

     

    

       
  

       

   

  

Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(20) 
Datum 2023-02-15 

Samhällsbyggnadsutskott 

§ 13 Dnr 

Godkännande av dagordning och val av justerare 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar 

att utse Bo-Göran Härestrand (S) som justerare. 

att godkänna dagordningen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

  

 
  

     

    

  
   
        

       
     

  

Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(20) 
Datum 2023-02-15 

Samhällsbyggnadsutskott 

§ 14 Dnr 

Bygg informerar 
Byggfunktionen informerade om: 
SBN/2022:1158, sökanden har dragit tillbaka sin bygglovsansökan och 
kommer istället att ansöka om en detaljplan. 
Information om utbildning i tillsyn. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

  

 
  

     

    

       
  

   
       

  
      

       
  

   
 

 
       

 
         

 
     

 
    

 
    

 
           

   
 

     
           

          
         

             
           

 
       
            

        

Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(20) 
Datum 2023-02-15 

Samhällsbyggnadsutskott 

§ 15 Dnr SBN/2022:1277 

Bygglov för tillbyggnad av industri på fastigheten
Kävsjö 13:3 
Fastighetsbeteckning: Kävsjö 13:3 
Adress: Kävsjö Sällstorp 5, 335 74 Hillerstorp 

Sökandens namn: Hillerstorp Special Emballge AB 
Adress: Kävsjö Sällstorp 5, 335 74 Hillerstorp 
Person.nr/Org.nr: 556787-5884 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till
samhällsbyggnadsnämnden 

att bevilja bygglov för tillbyggnad av industri 

att kontrollansvarig är NAMN, Storgatan 9A, 335 30 Gnosjö 

att tekniskt samråd ska hållas 

att kontrollplan ska inlämnas 

att brandskyddsbeskrivning ska inlämnas 

att området ska detaljplaneläggas innan fler bygglov för nytillkommen yta kan 
beviljas på fastigheten 

Ärendebeskrivning och motivering till beslut
Sökande har 2023-01-18 kommit in med en komplett ansökan om bygglov 
för tillbyggnad av industri på fastigheten Kävsjö 13:3. Fastigheten omfattas 
av områdesbestämmelser som vunnit laga kraft 1995-04-28. Området är 
uppdelad i två zoner enligt bestämmelserna, där zon A har en mer reglerad 
bygglovsplikt än zon B. Berörd fastighet ligger inom zon B. 

Av inlämnade handlingar framgår att tillbyggnationen, produktionslokalen, 
sker på fastighetens södra del och har en byggnadsarea på 1855 kvm. 
Tillbyggnationen ska inte medföra någon ökad trafikmängd eftersom 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

https://Person.nr/Org.nr


 
 

 
 

 
 
 

 

 

  

 
  

     

         
              

       
           

 
           

           
 

               
      

            
         

          
               

 
 

  
 

 
            
  

 
 

        
        

         
      

 
 

 
   

   
   

      
   

     
     

  
    

 
    

          
      

 

Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(20) 
Datum 2023-02-15 

Samhällsbyggnadsutskott 

byggnationen skapar bättre logistikflöde i produktionen. Företaget har egen 
lastbil vilket lett till att trafiken sänkts kraftigt till och från fastigheten då all 
trafik tidigare gick med styckegodsbilar. Tillbyggnationens fasadbeklädnad 
utförs i röd plåt med svart papptak likt befintlig byggnad. 

Grannhör har gjorts i ärendet och inga negativa yttranden har inkommit. 
Trafikverket har yttrat sig och har inga synpunkter på sökt åtgärd. 

Enligt 9:31 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd som inte strider mot några 
områdesbestämmelser, inte förutsätter planläggning samt uppfyller 
resterande krav i punkt 3. Av inlämnade handlingar kan det konstateras att
sökt åtgärd följer områdesbestämmelserna. Åtgärden kan heller inte anses 
medföra någon olägenhet eller omgivningspåverkan i form av buller eller 
liknande. Bedömning är att bygglov ska ges i enlighet med 9:31 § PBL. 

Yta 
BYA=1855 kvm 

Yttranden 
Ett yttrande har inkommit från Trafikverket och de har inga synpunkter för 
sökt åtgärd. 

MB-utlåtande 
Om det vid arbetet upptäcks en förorening ska 
samhällsbyggnadsförvaltningen enligt 10 kap 11 § miljöbalken genast 
underrättas. Indikationer på förorening är t.ex. färgskiftning, lukt, avfall, 
byggrester. Underlåtenhet att meddela tillsynsmyndigheten är 
straffsanktionerat 

Beslutsunderlag
Ansökan, daterad 2022-12-22 
Nybyggnadskarta, daterad 2023-01-18 
Planritning, daterad 2022-12-22 
Fasadritning, daterad 2022-12-22 & 2023-01-18 
Sektionsritning, daterad 2022-12-22 
Yttrande från Trafikverket, daterad 2023-02-06 
Yttrande från Sökande, daterad 2023-01-31 
Tjänsteanteckning, 2023-02-08 
Tjänsteskrivelse från bygglovshandläggare, 2023-02-15 

Kallelse till tekniskt samråd 
Tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan utfärdas. Ni ombeds 
kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen för bokning av tid. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(20) 
Datum 2023-02-15 

Samhällsbyggnadsutskott 

Upplysningar
Tänk på att beslutet inte innebär att du får påbörja arbetena. Arbetena 
får inte påbörjas innan beslut om startbesked fattats enligt 10 kap. 23, 36, 
37 eller 38 §§ Plan- och bygglagen. Byggnaden får inte tas i bruk innan 
slutbesked är utfärdat. Sanktionsavgifter kommer utgå om man startar 
byggnationen innan startbesked har lämnats och om byggnaden tagits i bruk 
innan slutbesked har utfärdats. 

Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft. 

Bygglovet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet har 
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet, 
www.poit.se. 

Avgift: 73 761: - (Enligt kommunfullmäktiges taxa) Faktura skickas separat 

Beslutet skickas till: 
Sökanden, fastighetsägare, kontrollansvarig 

Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Jönköpings län. Ditt 
överklagande ska vara skriftligt och skickas till samhällsbyggnadsnämnden,
Gnosjö kommun. Överklagandet ska ha inkommit till 
samhällsbyggnadsnämnden inom 3 veckor från den dag som ni fick del av 
beslutet. E-post: samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

mailto:samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se
www.poit.se


 
 

 
 

 
 
 

 

 

  

 
  

     

    

        
   

   
     

  
     

      
  

   
 

         
    
    
          

 
 

     
          

           
             
  

           
                

            
             

      
 

         
            

           
      

 

Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(20) 
Datum 2023-02-15 

Samhällsbyggnadsutskott 

§ 16 Dnr SBN/2022:1034 

Bygglov för tillbyggnad och ändring av industri på
fastigheten Hillerstorp 4:233 
Fastighetsbeteckning: Hillerstorp 4:233 
Adress: Storgatan 40, 33573 Hillerstorp 

Sökandens namn: Luni Metall Aktiebolag 
Adress: Storgatan 40, 335 73 Hillerstorp 
Org.nr: 556255–8220 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till
samhällsbyggnadsnämnden 

att bevilja bygglov för tillbyggnad och ändring av industri 
att kontrollansvarig är NAMN 
att kontrollplan ska inlämnas 
att området ska detaljplaneläggas innan fler bygglov kan beviljas på 
fastigheten 

Ärendebeskrivning och motivering till beslut
Sökande har 2023-01-16 inkommit med en komplett ansökan om bygglov 
för tillbyggnad och ändring av industri på fastigheten Hillerstorp 4:233. En 
liten del av fastigheten omfattas en liten del av detaljplan som vunnit laga 
kraft 1959-06-30. 
Enligt inlämnade handlingar så kommer det byggas till ett skärmtak på 
477m2 och ett på 15m2, ett kallager ska utökas med 86m2 samt en vägg på ett 
befintligt tak ska byggas igen. Vidare ska gastankar flyttas till andra sidan 
byggnaden. En liten del kommer hamna på prickad mark, det vill säga mark 
som ej får bebyggas enligt detaljplan. 

Eftersom största del av förändringen ligger utanför detaljplanelagt område 
och en planavvikelse föreligger gällande placering på prickad mark så har en 
underrättelse enligt 9:25 § PBL gjorts. Ett yttrande har inkommit som 
godkänner den nya placeringen på gastankar. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

  

 
  

     

              
          
           

                
  

        
            

 
 

        
           

         
   

 
 

   
     

   
   

   
    

 
  

            
             

              
         

           
    

 
              
           

 
            

           
 

  

Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(20) 
Datum 2023-02-15 

Samhällsbyggnadsutskott 

Enligt 9:31 b § PBL får bygglov ges för en åtgärd som avviker från 
detaljplan, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och om 
avvikelsen är liten. Avvikelsen bedöms i sammantaget som en sådan liten 
avvikelse som får medges enligt 9 kap. 31 b § 1 PBL och ansökan bör därför 
beviljas. 
Vid framtida byggnationer behöver området detaljplaneläggas innan fler 
bygglov kan beviljas enligt Plan och bygglagen 4 kap § 2 

MB-utlåtande 
Om det vid arbetet upptäcks en förorening samhällsbyggnadsförvaltningen 
enligt 10 kap 11 § miljöbalken genast underrättas. Indikationer på förorening 
är t.ex. färgskiftning, lukt, avfall, byggrester. Underlåtenhet att meddela 
tillsynsmyndigheten är straffsanktionerat 

Beslutsunderlag
Nybyggnadskarta, daterad 2023-01-04 
Plan och Fasadritning gastank 2023-01-04 
Planritning, daterad 2022-10-07 
Fasadritning, daterad 2022-10-07 
Sektionsritning, daterad 2022-10-07 
Tjänsteskrivelse från bygglovshandläggare, 2023-02-15 

Upplysningar
Tänk på att beslutet inte innebär att du får påbörja arbetena. Arbetena 
får inte påbörjas innan beslut om startbesked fattats enligt 10 kap. 23, 36, 
37 eller 38 §§ Plan- och bygglagen. Byggnaden får inte tas i bruk innan 
slutbesked är utfärdat. Sanktionsavgifter kommer utgå om man startar 
byggnationen innan startbesked har lämnats och om byggnaden tagits i bruk 
innan slutbesked har utfärdats. 

Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft. 

Bygglovet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet har 
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet, 
www.poit.se. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

www.poit.se
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Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(20) 
Datum 2023-02-15 

Samhällsbyggnadsutskott 

Avgift: 42 078: - (Enligt kommunfullmäktiges taxa) Faktura skickas separat 

Beslutet skickas till: 
Sökanden, fastighetsägare, kontrollansvarig 

Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Jönköpings län. Ditt 
överklagande ska vara skriftligt och skickas till samhällsbyggnadsnämnden,
Gnosjö kommun. Överklagandet ska ha inkommit till 
samhällsbyggnadsnämnden inom 3 veckor från den dag som ni fick del av 
beslutet. E-post: samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

mailto:samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(20) 
Datum 2023-02-15 

Samhällsbyggnadsutskott 

§ 17 Dnr 

Miljö informerar 
Information om Storåns till- och avrinningsområde. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

  

 
  

     

    

    
 

   
 

       
   

 
      

           
             

            
         

            
   

 
         

            
         

           
   

 
           

           
         

         
        

            
            

 
            

         

Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(20) 
Datum 2023-02-15 

Samhällsbyggnadsutskott 

§ 18 Dnr SBN/2023:7 

Verksamhetsberättelse för kalkningsverksamheten år 
2022 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till
samhällsbyggnadsnämnden 
att godkänna ”Verksamhetsberättelse för kalkningsverksamheten år 2022”, 
se separat handling. 

Ärendebeskrivning 
Kalkningsverksamhetens övergripande mål är att upprätthålla 
vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag som försurats av människan. Ett annat 
mål för verksamheten är att bevara och återskapa livet i dessa vatten. 
Kalkningen är en av åtgärderna för att nå de nationella och regionala 
miljömålen ”Levande sjöar och vattendrag”, ”Bara naturlig försurning”, ”Ett 
rikt växt- och djurliv” liksom målet om god ekologisk status i EU:s 
ramdirektiv för vatten. 

I rapporten sammanfattas det som pågått inom kalkningsverksamheten i 
Gnosjö kommun under år 2022. Kommunen bidrar till att kalkningen blir så 
optimal som möjligt genom ett omfattande arbete med detaljplanering, 
spridningskontroll och provtagning. Under år 2022 spreds 1313 ton kalk i 
Gnosjö kommun. 

Under år 2022 har kalkkostnaderna stigit väsentligt på grund av oförutsebara 
händelser i vår omvärld. Kalkentreprenören har därför tecknat nya avtal med 
huvudmännen. För att finansiera den ökade kostnaden har Länsstyrelsen 
tilldelats extra medel från Havs- och vattenmyndigheten. Länsstyrelsen har 
även omfördelat medel inom 1:11-anslaget till kalkåtgärder. Huvudmännen 
har därför getts möjlighet att ansöka om extra statsbidrag för den kalkning 
som skett under hösten. Kalkning som skett under våren omfattades inte av 
prishöjningarna. 
Gnosjö kommun har den 27 september 2022 ansökt om extra statsbidrag till 
kalkning för 2022 för den oförutsedda prisökningen av åtgärdskostnaden. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

  

 
  

     

          
            

     
 

       
   

   
   

   
   

   
   

 
         

         
          

             
      

           
           

            
          

              
            

  
 

      
   

        
    

     
        

    
     

          
     

 
   

        
  

    

Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(20) 
Datum 2023-02-15 

Samhällsbyggnadsutskott 

Länsstyrelsen i Jönköpings län beviljade att lämna extra statsbidrag för 
kalkning av sjöar och vattendrag i Gnosjö kommun på grund av kommunens 
ökade kostnader under år 2022. 

Planerad spridningsmängd på följande åtgärdsområden under 2022: 
Vallsjön 175 ton 
Källerydsån 223 ton 
Sörsjön 13 ton 
Hären 400 ton 
Flaten 343 ton 
Hästhultasjön 141 ton 
Havridaån 18 ton 

Kalkeffekten följs upp genom bland annat vattenprovtagning. Graden av 
försurning undersöks 2-6 gånger per år på varje provtagningspunkt. 
Vattenkemiskt ska pH-värdet uppgå för målsjöar och vattendrag till minst 
6,0 och för några vattendrag till minst 5,6. Provtagningen sker när det är 
högflöde. Då är försurningsgraden som högst. 
Stora delar av år 2022 var det torrt och inga högflöden. 
Under år 2022 har 94 vattenkemiska prover analyserats. Proverna har tagits 
på 50 punkter. 32 stycken av de punkterna är så kallade målpunkter. 
Måluppfyllelsen baseras på prover tagna i målpunkter. På de 32 
målpunkterna har totalt 61 prover tagits. Av dessa var det 4 prover som inte 
uppfyllde pH-värde vilket ger en måluppfyllelse på 93,4 % och målet är 
därmed uppfyllt. 

Prover som inte uppfyllde pH-värde:
Åtgärdsområde 040 HÄREN 

1. Ekhultaån Götarpssjöns inlopp, Lst-lokal-Id 7374, frekvens 6 
gånger/år, pH-mål 6,0 
Provtagningsdatum: 2022-02-18, pH 5,99 

2. Ekhultaån Götarpssjöns inlopp, Lst-lokal-Id 7374, frekvens 6 
gånger/år, pH-mål 6,0 
Provtagningsdatum: 2022-10-25, pH 5,77 

3. Kroksjön, Lst-lokal-Id 696, frekvens 2 gånger/år, pH-mål 6,0 
Provtagningsdatum: 2022-12-21, pH 5,89 

Åtgärdsområde 062 HÄSTHULTASJÖN 
4. Kvarnaboån,S Göshult, Lst-lokal-Id 533, frekvens 2 gånger/år, 

pH-mål 6,0 
Provtagningsdatum: 2022-02-18, pH 5,98 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(20) 
Datum 2023-02-15 

Samhällsbyggnadsutskott 

Motivering till beslut 
Försurningen är ett av de stora miljöproblemen i Gnosjö kommun. Orsaken 
är hög belastning av försurande svavel och kväve under lång tid i 
kombination med en kalkfattig berggrund som har svårt att neutralisera det 
sura nedfallet. För att motverka försurningens negativa effekter på växter, 
fiskar och andra djur i sjöar och vattendrag bedrivs en omfattande 
kalkningsverksamhet av Samhällbyggnadsförvaltningen i kommunen. 
Kalkningen har skett enligt det planerade schemat. 
Måluppfyllelse av effektuppföljningen är 93,4 %, och därmed är målet 
uppfyllt. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning av genomförd kalkning, vattenkemi och kalkkostnader 
2022, 2023-02-07 
Tjänsteskrivelse från miljö- och hälsoskyddsinspektör, 2023-01-02 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(20) 
Datum 2023-02-15 

Samhällsbyggnadsutskott 

§ 19 Dnr SBN/2023:45 

Anmälan för återvinning av avfall för
anläggningsändamål enligt 9 kap 6 § miljöbalken
(1998:808) och 35 § Miljöprövningsförordning
(2013:251) för fastigheten NÄS 1:12 
Fastighetsbeteckning: Näs 1:12 
Adress: Gynnås Banvaktstugan, 335 93 Åsenhöga 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till
samhällsbyggnadsnämnden 
att förbjuda Gynnås Demo och Mekanik AB, (org.nr. 559156–1765) att 
påbörja anmäld verksamhet gällande bildemontering till dess att 
samhällsbyggnadsnämnden fattat beslut om försiktighetsmått i ärendet, 
meddelat förbud av verksamheten eller meddelat att ärendet inte leder till 
någon åtgärd från myndighetens sida. Detta beslut gäller även om det 
överklagas. 

att Gynnås Demo och Mekanik AB, org.nr 559156–1765, ska komplettera 
anmälan med beskrivning på hur Gynnås Demo Mekanik AB avser att klara 
kraven i bilskrotningsförordningen 2007:186 avseende §§ 24–28, 30 och 32. 
Samt 

att anmälan ska kompletteras med följande uppgifter: 
1. typer av avfall och mängder avfall som ska behandlas, 
2. metoder för att behandla avfall som ska användas, 
3. de största mängder avfall som vid något tillfälle ska lagras inför och 

efter behandlingen, 
4. förslag till skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som behövs med 

hänsyn till verksamheten, den plats som verksamheten bedrivs på och 
andra omständigheter, 

5. förslag till åtgärder för övervakning och kontroll av verksamheten, och 
6. förslag till åtgärder som behövs i fråga om avslutning av verksamheten 

och efterbehandling. 
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att inkomma med en karta/ritning där det framgår var tömning och 
demontering av inkommande bilar sker, var inkommande och demonterade 
bilar ska förvaras, förvaring av farligt avfall och var däck kommer att lagras 
samt mängd däck. 

att enligt bilaga till anmälan benämnd affärsplan anges det att lackering samt 
bilverkstad kommer att bedrivas på fastigheten. Ange mängden organiska 
lösningsmedel som kommer att förbrukas per kalenderår samt ytan på 
bilverkstaden. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har den 19 januari 2023 tagit emot er anmälan 
om miljöfarlig verksamhet, gällande bildemontering, lackering samt 
bilverkstad på fastigheten Näs 1:12 i Gnosjö kommun. 
Samhällsbyggnadsnämnden har granskat de handlingar som har skickats in. 
När anmälan är komplett har nämnden en skyldighet att kommunicera den 
med dem som kan ha ett särskilt intresse i saken. Samhällsbyggnadsnämnden 
behöver även få in en del kompletteringar för att kunna handlägga ärendet 
vidare. 
Motivering till beslut 
Er anmälan om miljöfarlig verksamhet kom in till 
samhällsbyggnadsnämnden den 19 januari 2023. Sex veckor har förflutit den 
2 mars 2023. För att få påbörja den verksamhet som anmälan avser krävs 
beslut om försiktighetsmått, eller ett meddelande om att ärendet inte 
leder till någon åtgärd från myndighetens sida. Samhällsbyggnadsnämnden 
kan även besluta att förbjuda verksamheten. Berörda ska även få information 
och möjlighet att framföra sina synpunkter innan beslut i ärendet tas. För att 
samhällsbyggnadsnämnden ska kunna bereda ärendet färdigt samt 
kommunicera med berörda om den planerade verksamheten behöver 
tidsfristen förlängas. Detta innebär att den anmälda verksamheten inte 
får påbörjas förrän beslut om försiktighetsmått, eller att ärendet inte leder till 
någon åtgärd från myndighetens sida, har meddelats. 
Lagtext 
Beslutet är fattat med stöd av 26 kap. §§ 9, 21 miljöbalken (1998:808) och 
med hänvisning till 9 kap. 6 c §, 2 kap §§ 1, 2, 3 och 7 samma lag samt 25, 
25 d, 26 och §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd samt bilskrotningsförordningen (2007:186). 
En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet meddela de förelägganden och 
förbud som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra 
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beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. (26 kap. 9 § 
Miljöbalken). 
En tillsynsmyndighet får förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar 
en åtgärd som det finns bestämmelser om i denna balk eller i föreskrifter 
som meddelats med stöd av balken, att till myndigheten lämna de uppgifter 
och handlingar som behövs för tillsynen. Detsamma gäller också för den som 
annars är skyldig att avhjälpa olägenheter från sådan verksamhet. (26 kap. 21 
§ Miljöbalken). 
En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det 
att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat. 
(9 kap. 6c § Miljöbalken). 
När frågor prövas om tillåtlighet, tillstånd, godkännande och dispens och när 
sådana villkor prövas som inte avser ersättning samt vid tillsyn enligt denna 
balk är alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en 
åtgärd skyldiga att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas. 
Detta gäller även den som har bedrivit verksamhet som kan antas ha orsakat 
skada eller olägenhet för miljön. (2 kap 1 § Miljöbalken) 
I detta kapitel avses med åtgärd en sådan åtgärd som inte är av försumbar 
betydelse i det enskilda fallet. 
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd 
skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller 
åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot 
skada eller olägenhet. (2 kap 2 § Miljöbalken). 
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd 
skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller 
motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig 
verksamhet användas bästa möjliga teknik. 

Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en 
verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors 
hälsa eller miljön. (2 kap 3 § Miljöbalken). 

Kraven i 2–5 §§ och 6 § första stycket gäller i den utsträckning det inte kan 
anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn 
tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med 
kostnaderna för sådana åtgärder. När det är fråga om en 
totalförsvarsverksamhet eller en åtgärd som behövs för totalförsvaret, ska vid 
avvägningen hänsyn tas även till detta förhållande. (2 kap 7 § Miljöbalken). 
En anmälan som avses i 9 kap. 6 § miljöbalken ska innehålla 1. de uppgifter, 
ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att tillsynsmyndigheten 
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ska kunna bedöma den miljöfarliga verksamhetens eller åtgärdens art, 
omfattning och miljöeffekter. (25 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd). 
anmälan som avser en sådan verksamhet med behandling av avfall som 
omfattas av 29 kap. miljöprövningsförordningen (2013:251) ska utöver det 
som anges i 25 § innehålla uppgifter om: 

1. typer av avfall och mängder avfall som ska behandlas, 
2. metoder för att behandla avfall som ska användas, 
3. de största mängder avfall som vid något tillfälle ska lagras inför och 

efterbehandlingen, 
4. förslag till skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som behövs med 

hänsyn till verksamheten, den plats som verksamheten bedrivs på och 
andra omständigheter, 

5. förslag till åtgärder för övervakning och kontroll av verksamheten, och 
6. förslag till åtgärder som behövs i fråga om avslutning av verksamheten 

och efterbehandling. 

(25 d § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd). 
De statliga och kommunala myndigheter samt organisationer och enskilda 
som kan ha ett särskilt intresse i saken ska på lämpligt sätt och i skälig 
omfattning ges tillfälle att yttra sig över anmälan. (26 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd). 

Beslutsunderlag 
Anmälan, 2023-01-19 
Nybyggnadskarta, 2023-01-19 
Flygfoto, 2023-01-19 
Affärsplan, 2023-01-19 
Mailkonversation angående fullmakt, 2023-01-19 
Information om oljeavskiljare, 2023-01-16 
Information om sluten tank, 2023-01-16 
Nybyggnadskarta, 2023-01-16 
Fullmakt 2023-02-06 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Jönköpings län, sökanden, ombud 
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§ 20 Dnr 

Övriga frågor 
Inget togs upp under punkten. 
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