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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Bm §68    Dnr: BM.2015.6   009  
 
Godkännande av extra/utgående ärende  
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att ärende nr 7 på fördragningslistan - beslut om förbud gällande eldning i 

kamin till badtunna på fastigheten Finn 7 - utgår vid dagens sammanträde 
 

att ärendena nr 9 och 10, vindkraftspark Gunnilstorp Tranhult, och ärende 
nr 12, detaljplan för Viks strand, behandlas i separat protokoll   
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Bm §69    Dnr: BM.2013.36   012  
 
Tillsyns- och verksamhetsplan  för bygg- och miljönämnden 2015  
 
Bygg- och miljönämndens ansvarsområde och uppgifter regleras av reglemente 
antaget av kommunfullmäktige den 15 december 2014, §48. 
 
Bygg- och miljönämnden ansvarar för att kommunens mål i tillämpliga delar 
förverkligas inom ramen för givna ekonomiska ramar. 
 
Bygg- och miljönämndens tillsyns- och verksamhetsplan beskriver nämndens 
ambitioner och mål för sin verksamhet under året. Tillsynsplanen anger hur 
tillsynen prioriteras med hänsyn till givna resurser. Planen fastställer 
omfattningen och inriktningen av tillsynen inom de olika arbetsområdena. Målet 
med tillsynen enligt miljöbalken och plan- och bygglagen är att främja en hållbar 
utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras 
en hälsosam och god miljö. Målet med livsmedelskontrollen är att tillförsäkra 
allmänheten säkra livsmedel. 
 
Beslutsunderlag 
Tillsyns- och verksamhetsplan för bygg- och miljönämnden 2015 
Protokoll 2015-04-16 - Bmau §30  
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att anta tillsyns- och verksamhetsplan för bygg- och miljönämnden 2015 
 
att planen ska följas upp vid delårsbokslut 2 och vid årsbokslutet 

  
 

Expedieras till: 
Bygg- och miljöförvaltningen  
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Bm §70    Dnr: BM.2015.21   440  
 
Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län  
Yttrande till kommunstyrelsen  
 
Ärendebeskrivning 
Sedan 1998 finns ett länsövergripande ”Folkhälsopolitiskt program” som antogs 
av länets kommuner och dåvarande Landstinget i Jönköpings län. I bred 
samverkan har nu ett nytt program tagits fram under parollen ”Tillsammans för 
en jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län”. Gislaveds kommun har beretts 
möjlighet att lämna synpunkter på strategin och handlingsplanen.  
 
Kommunstyrelsen kommer att sammanställa Gislaveds kommuns svar efter att 
ha tagit del av nämndernas synpunkter. 
 
De senaste årens forskning och kunskapsunderlag pekar på att det riktade 
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet behöver förbättras för att 
minska skillnaderna i hälsa.  
 
Syftet med den regionala, gemensamma, folkhälsostrategin är att den ska skapa 
mervärde och tydliggöra rollerna i det folkhälsoarbete som redan bedrivs 
regionalt och lokalt och vara vägledande för folkhälsoarbetet i Jönköpings län. 
Samverkan och samarbete poängteras som förutsättning för framgång. 
 
Beslutsunderlag 
Regional strategi 2015- 2025 
Handlingsplan 2015- 2017 
Tjänsteskrivelse till nämnd 
Protokoll 2015-04-16 - Bmau §31 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att lämna följande yttrande: 
 

Vi ser mycket positivt på det som sägs i förslaget om att utveckla 
samverkansformerna mellan samhällets olika aktörer samt att man även i 
detta sammanhang påpekar att jämställdhet och integration är självklara 
delar i strategin. 
 
Fokus bör ligga på de faktorer i samhället som har betydelse för 
medborgarnas hälsa och välbefinnande.  Det strukturella perspektivet är 
därför grund för folkhälsoarbetet. Sjukdoms- och livsstilspåverkande 
åtgärder främjar hälsa och reducerar risker hos befolkningen samtidigt 
som de stärker och tillför friskfaktorer.  
 
Samverkan bör också utvecklas till att vara mer behovsstyrd utifrån att 
minska skillnaderna i hälsa. 
 
Innovativa sätt att mötas för ett bättre samlärande är viktigt för att 
sprida goda exempel och erfarenheter i länet. 
  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen  
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Bm §71    Dnr: BM.2015.16   400  
 
Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till författningsändringar 
för att genomföra Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
om fluorerade växthusgaser  
 
Ärendebeskrivning 
Den 1 januari 2015 trädde den nya europeiska f-gasförordningen EU/517/2014 i 
kraft och ersatte därmed den gamla förordningen EG/842/2006. Detta 
dokument är vägledande för minskning av utsläppen av fluorerade växthusgaser 
(f-gaser) i Europa. Ändringen berör svensk lagstiftning som behöver omarbetas 
för att anpassas till f-gasförordningen.  
 
Naturvårdsverket har tagit fram ett förslag på ändringar i förordningen 
(2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen, 
förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter, förordningen (1998:901) 
om verksamhetsutövares egenkontroll och miljöbalken (1998:808) samt ett 
förslag till en ny förordning om ozonnedbrytande ämnen. Förslagen har skickats 
ut till en del myndigheter, institutioner och kommuner, bl.a. Gislaveds kommun 
för yttrande.   
 
Beslutsunderlag 
Förslag till förordningsändringar den 17 februari 2015 från Naturvårdsverket  
Tjänsteskrivelse till nämnd 
Protokoll 2015-04-16 - Bmau §32 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att lämna följande yttrande: 
 
1. Definitionen av en anläggning bör göras mer precis i likhet med den som 

finns i allmänna råd 97:2.  
 

2. Det bör förklaras om ett aggregat med två kretsar räknas som ett eller 
som två aggregat. 

 
3. Efter installation av ett aggregat och efterföljande installationskontroll ska 

en periodisk kontroll genomföras. Det bör framgå när denna ska ske. 
  
 

Expedieras till: 
Naturvårdsverket  
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Bm §72    Dnr: MMT.2013.5   436:01  
 
VILLSTADS-LUNDEN 1:2 m.fl.   
Yttrande över ansökan om tillstånd till utökad och fortsatt 
täktverksamhet på Villstads-Ryds mosse  
 
Ärendebeskrivning 
Ryd Torv AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen 
Östergötland ansökt om tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utökad 
täktverksamhet inom fastigheterna Villstads-Ryd 1:2, Åsen 1:3, Villstads-Lunden 
1:2, 1:3 och 1:6 samt Ugglarp 1:2 och 1:3. Ansökan avser ett uttag av 1,8 
miljoner m3 torv med ett maximalt årligt uttag av 80 000 m3.  
 
Bolaget bedriver idag täktverksamhet inom fastigheten Villstads-Ryd 1:2 och 
täkttillståndet gäller t o m den 31 december 2028. Verksamheten har pågått 
sedan 1994. Täktområdets storlek är idag ca 70 ha och ansökan avser ett 
område om totalt 144 ha.  
 
Verksamheten på Villstads-Ryds mosse innebär skörd av växttorv, mellanlagring 
samt utlastning av torv. Skörden pågår främst mellan april och oktober.  
 
Utsläpp till luft 
Verksamheten påverkar luften genom utsläpp från den mobila maskinparken 
och genom trafik till och från området. Luften kan även påverkas av damning 
från arbets- och transportytor under torrperioder. Dock är damning inget 
vanligt problem vid blocktorvstäkter eftersom det inte uppkommer något 
finmaterial vid produktionen. Damning från transporter bedöms inte orsaka 
några påtagliga dammproblem. 
 
Buller 
Täktverksamhet som inkluderar maskiner samt underhållsarbete, utlastning och 
transport  kommer att ske vardagar kl. 07.00 - 18.00. Vid mycket god väderlek 
och produktionstoppar kan manuellt arbete i sällsynt fall komma att ske i skift 
vilket inkluderar kvälls- och nattarbete, kl. 18.00 - 07.00. Närmaste bostadshus 
ligger inom fastigheten Villstads-Ryd 1:27 (ca 70 m från verksamhetsområdet 
och ca 350 m från brytningsområdet).  Utförd bullerberäkning visar att man 
inte överskrider riktvärdet för externt industribuller vid normal verksamhet 
inom det ansökta området.   
 
Utsläpp till vatten 
Vattnet från täktområdet passerar två sedimentationsdammar innan det når 
Lillån och vidare Nissan. Sedimentationsdammarna är försedda med bl.a. länsar 
för att minska risken att suspenderade ämnen följer med i avrinningsvattnet 
och vidare till recipienten.  
 
Naturvärden 
Det planerade utökade täktområdet ingår i ett större våtmarkskomplex som i 
våtmarksinventering har bedömts som klass 2 av 4, där 1 representerar mycket 
höga värden och 4 representerar låga värden. Inom stora delar av Villstads-
Ryds mosse har dock täktverksamheten pågått sedan 1994 och området är 
kraftigt påverkat. 
 
De områden som täkten ska utökas med har inventerats i samband med 
ansökan. Nordvästra delen av området har bedömts uppnå naturvärdesklass 3.
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Bm §72 (forts.) 
 
Området gränsar till det befintliga täktområdet och merparten av detta utgörs 
av relativt öppen mossmark med förekomst av vattenfyllda höljor. Inom 
området växer arter vanligt förekommande i mossmark. Om täktverksamhet 
inte bedrivs inom detta område kommer de befintliga naturvärdena att behållas. 
Så småningom kommer dock detta område att växa igen och gå från öppen till 
igenvuxen mossmark och i och med detta kommer de befintliga naturvärdena 
att försvinna.  
 
I ansökan nämner bolaget att hela täktområdet kommer att efterbehandlas. Att 
efterbehandla en mosse innebär att området restaureras till att återigen vara 
ett naturligt inslag i landskapet. Mossen kan t.ex. efterbehandlas till skogsmark 
med inslag av vatten och i den nordvästra delen kan ett öppet våtmarksområde 
skapas. På så sätt kommer den biologiska mångfalden att bevaras.  
  
Beslutsunderlag 
Ansökan om tillstånd den 15 januari 2015 från Ryd Torv AB 
Kompletteringar den 27 mars 2015 från Ryd Torv AB 
Tjänsteskrivelse 
Protokoll 2015-04-16 - Bmau §33 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att lämna följande yttrande: 
 
Mossen har exploaterats i 20 år och är redan påverkad. En utökning kommer 
bl.a. att innebära att ett område med klass 3 kommer att exploateras. Utifrån 
att det redan pågår en täktverksamhet och området kommer att efterbehandlas 
har bygg- och miljönämnden inga erinringar att tillstånd till fortsatt och utökad 
verksamhet beviljas. 

  
 

Expedieras till: 
Länsstyrelsen Östergötland 
Dnr 551-13087-14 
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Bm §73    Dnr: MMM.2010.174   445:02  
 
ANDERSTORP 8:85, ANDERSTORPS REHABPRODUKTER AB, 
GJUTERIGATAN 7, ANDERSTORP   
Yttrande över överklagan av beslut om förbud att elda med ved i 
befintlig pannanläggning  
 
Ärendebeskrivning 
Bygg- och miljönämnden har i beslut den 26 november 2014 § 193 förbjudit 
Anderstorps Rehabprodukter AB att elda med ved i befintlig pannanläggning. 
Beslutet har överklagats av Anderstorps Rehabprodukter AB till Länsstyrelsen i 
Jönköpings län. I sitt överklagande uppger företagets vd Maths Johansson att en 
del åtgärder har vidtagits och ombyggnationer gjorts för att förbättra eldning. 
Företaget har eldat hela vintersäsongen 2014/2015 och inte fått ett enda 
klagomål från närliggande fastigheter. Av detta drar Maths Johansson slutsatsen 
att nämndens beslut är felaktigt och inte befogat. 
 
Länsstyrelsen i Jönköpings län har den 19 mars 2015 anmodat bygg - och 
miljönämnden att yttra sig över vad som anförts i överklagandet.   
 
Beslutsunderlag 
Överklagande från Anderstorps Rehabprodukter AB den 23 februari 2015 
Protokoll 2014-11-26 - Bm §193 
Tjänsteskrivelse 
Protokoll 2015-04-16 - Bmau §34 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att nämnden hänvisar till och vidhåller sitt beslut av den 26 november 2014, 

§193 angående förbud att elda med ved i befintlig pannanläggning 
 

Expedieras till: 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Länsstyrelsens beteckning 505-1825-2015 
 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Bygg- och miljönämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2015-05-07     9(56) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Bm §74    Dnr: BM.2015.15   420  
 
Tillsynsstrategi för tillsyn på förorenade områden (MIFO fas 1 och 2)  
 
Ärendebeskrivning 
Bygg- och miljöförvaltningens miljöenhet har tagit fram en tillsynsstrategi för att 
få en långsiktighet i arbetet med att förelägga ansvariga verksamhetsutövare 
och fastighetsägare om inventering och undersökning enligt MIFO. MIFO står 
för metodik för inventering av förorenade områden. Denna strategi ska även 
underlätta den interna planeringen. Strategin avser enbart objekt som ska 
hanteras via tillsyn och inte objekt som finansieras helt av statliga bidrag. 
 
Förorenade områden ingår i det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö: 
"Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället 
ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av 
naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa 
och ekosystemen är försumbara. Halterna av naturligt förekommande ämnen är 
nära bakgrundsnivåerna." 
 
Målet har följande precisering: "Förorenade områden är åtgärdade i så stor 
utsträckning av de inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljön." 
 
Etappmål har ännu inte fastställts. Enligt ett av delmålen ska alla prioriterade 
objekt ha åtgärdats till år 2050. Länsstyrelsen har tagit fram ett regionalt 
åtgärdsprogram för att nå etappmålen. 
 
Beslutsunderlag 
Tillsynsstrategi för MIFO fas 1, MIFO fas 2 och MIFO fas 1 för deponier i 
Gislaveds kommun 
Tjänsteskrivelse 
Protokoll 2015-04-16 - Bmau §36 
 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att anta bygg- och miljöförvaltningens förslag till tillsynsstrategi för MIFO 

fas 1, MIFO fas 2 och MIFO fas 1 för deponier i Gislaveds kommun 
  
 

Expedieras till: 
Bygg- och miljöförvaltningen  
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Bm §75    Dnr: BM.2015.20   460  
 
Kontrollplan 2015-2017 inom livsmedelsområdet   
 
Ärendebeskrivning 
Livsmedelskontrollen i Gislaveds kommun regleras av EG-förordningar, 
livsmedelslagen (SFS 2006:804) och livsmedelsförordningen (SFS 2006:813). Till 
dessa hör föreskrifter och vägledningar meddelade av Livsmedelsverket.  
 
Enligt artikel 41-42 i förordningen (EG) 882/2004 ska myndigheter som 
ansvarar för genomförandet av offentlig kontroll av livsmedel upprätta en 
kontrollplan. Denna ska omfatta de arbetsuppgifter lagstiftningen kräver, 
bemanning för kontrollen, inriktning på verksamheten samt eventuella 
prioriteringar. Det ska även finnas en beskrivning av hur planen följs upp samt 
hur verksamheten ska utvärderas. En inventering av resursbehoven ska ligga till 
grund för planen. Det är bygg- och miljöförvaltningen som ska besluta om 
innehållet i kontrollplanen. Bygg- och miljöförvaltningen har utarbetat ett 
förslag till kontrollplan enligt dessa krav. 
 
Kontroll enligt livsmedelslagstiftningen förväntas vara bland annat riskbaserad, 
ändamålsenlig, effektiv, likvärdig och rättssäker. Målsättningen för den offentliga 
kontrollen är att konsumenterna får säkra livsmedel och inte blir lurade 
(redlighet). Livsmedelskontrollen utförs både genom anmälda och oanmälda 
kontroller. Vid inspektioner kontrolleras exempelvis hantering av livsmedel, 
personlig hygien, rengöring av redskap, bedömning av om tillräcklig kompetens 
finns samt lokaler och utrustning.  
 
Beslutsunderlag 
Kontrollplan 2015-2017 inom livsmedelsområdet 
Tjänsteskrivelse 
Protokoll 2015-04-16 - Bmau §39 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att fastställa kontrollplan 2015-2017 för kontrollen inom livsmedelsområdet 

  
 

Expedieras till: 
Bygg- och miljöförvaltningen  
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Bm §76    Dnr: PLAN.2011.5   214  
 
Detaljplan för Ådalens verksamhetsområde, del av Norra Hestra 
Kyrkobol 1:4 m.fl i Hestra  
 
Ärendebeskrivning 
Planförslaget upprättas för att pröva lämpligheten för ny industrimark i Hestra. 
Syftet är även att göra det möjligt för en ny industrigata till området, vilken ska 
ledas via en avfart från väg 592 över Hylteån, istället för som idag genom 
bostadsområdet via Ringvägen.  
 
Bygg- och miljönämnden beslutade den 25 april 2012 att förslag till detaljplan 
för Ådalens verksamhetsområde, del av Norra Hestra Kyrkobol 1:4 m.fl i 
Hestra skulle skickas ut på samrådsremiss. Planen har varit på samråd mellan 
den 7 maj - 29 juni 2012. Efter samrådet har en del förutsättningar ändrats, 
vilket gjorde att planen skickades ut på ett nytt samråd. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutade den 23 april 2014 att skicka ut detaljplanen 
på en andra samrådsremiss. Under tiden 12 maj – 27 juni har detaljplanen varit 
utställd på bygg- och miljönämndens expedition, biblioteket i Hestra och på 
kommunens hemsida för samråd. Utifrån yttranden som inkommit under denna 
tid har en andra samrådsredogörelse upprättats och planförslaget reviderats. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutade den 16 december 2014 att detaljplanen 
skulle ställas ut för granskning. Planförslaget återtogs under granskningstiden 
p.g.a. brister i planhandlingarna. Detaljplaneförslaget har omarbetats och 
förtydligats och ska därför ställas ut för granskning igen. 
 
Beslutsunderlag 
Plankarta daterad april 2015 
Planbeskrivning daterad april 2015 
Samrådsredogörelse daterad april 2015 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att ta planförfattarens samrådsredogörelse som sin egen  
 
att förslaget till detaljplan ställs ut för granskning under fem veckor enligt 

5 kap. 18 § plan-och bygglagen (SFS 2010:900) 

  
 

Expedieras till: 
Bygg- och miljöförvaltningen, Fredrik Ingstorp  
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Bm §77    Dnr: PLAN.2015.1   214  
 
Ansökan om planbesked gällande planändring på fastigheten Göta 2 
m.fl i Gislaved  
 
Ärendebeskrivning 
Weland Industricentrum AB har den 23 februari 2015 ansökt om planbesked 
angående att inleda planläggningsarbete för Göta 2. 
 
Uppdragets syfte är att i detaljplan pröva en ändring på fastigheten Göta 2 från 
industriändamål till lager-, industri- och handelsändamål. En del av fastigheten 
Göta 2 saknar idag detaljplan där sökande önskar ändamål för bostäder, kontor 
samt handel. 
 
Yrkanden 
Magnus Sjöberg (C) yrkar att planområdet ska utökas för att omfatta 
korsningen Reftelevägen/Anderstorpsvägen samt del av Anderstorpsvägen 
 
Ordföranden ställer proposition på Magnus Sjöbergs yrkande och finnar att 
bygg- och miljönämnden antar det. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om planbesked daterad 23 februari 2015 
Karta över planområdet daterad den 23 februari 2015 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att lämna positivt planbesked för del av fastigheten Göta 2 gällande 

planläggningsarbete enligt 5 kap. 2 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 
 
att för del av fastigheten Göta 2 där detaljplan saknas måste ändamålet 

prövas vid framtida detaljplanering 
 
att planområdet ska utökas för att omfatta korsningen 

Reftelevägen/Anderstorpsvägen samt del av Anderstorpsvägen eftersom 
planens trafikflöden är starkt beroende av utformningen av 
väganslutningen 
  

Avgifter  
Avgiften för planbeskedet är 8 900 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. 
 
Faktura för avgiften skickas separat. I fakturan fastställs sista betalningsdag.  
 
Expedieras till: 
Weland Industricentrum AB  
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Bm §78    Dnr: BYGG.2015.132   227  
 
DANHULT 1:4, STORA DANHULT 
Strandskyddsdispens för nybyggnad av bostadshus och två 
komplementbyggnader  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om strandskyddsdispens för ett bostadshus och två 
komplementbyggnader (stuga/förråd).  
 
Aktuell fastighet är belägen inom område som inte omfattas av detaljplan. 
 
I den kommunomfattande översiktsplanen finns inga särskilda restriktioner för 
området. 
 
Fastigheten ligger inom strandskyddat område vid Örsjön. Den sökta platsen 
för byggnaden ligger inom utpekat område för landsbygdsutveckling (LIS) i 
tematiskt tillägg till Gislaveds kommuns översiktsplan. 
 
Enligt 7 kap. 15 § miljöbalken (SFS 1998:808) är ett antal åtgärder inom 
strandskyddsområdet förbjudna. Man får inte: 

• uppföra nya byggnader 
• ändra byggnader eller andra anläggningar eller utföra anordningar så att 

de hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas i ett område som 
tidigare var tillgängligt 

• gräva eller utföra förberedelse för byggnader eller anläggningar 
• utföra åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller 

växtarter 
 
Genom bestämmelsen 7 kap. 18 d § miljöbalken har införts möjlighet att, 
utöver vad som anges i 7 kap. 18 c § miljöbalken, som särskilt skäl vid prövning 
av dispens från strandskyddet inom ett område för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen också beakta om ett strandnära läge för en byggnad, 
verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utveckling av landsbygden. Enligt 7 
kap. 18 e § andra stycket miljöbalken ska översiktsplanen ge vägledning vid 
bedömningen av om en plats ligger inom sådant område för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 
 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har besiktigat fastigheten 
tillsammans med fastighetsägaren. 
 
Området från byn Stora Danhult ner till vattnet är avverkat och används delvis 
som betesmark. En rak, bred grusväg leder ner till en vändplats vid sjön. Vägen 
och vändplatsen är iordninggjord i samband med skogsavverkning för 
timmerbilarnas skull. Enklare väg utan vändplan fanns tidigare. 
 
Vid stranden finns gammal ”stenpir” som är belagd med trallvirke, ca 7 x 1 m. 
Piren bedöms vara gammal och trallvirket (också gammalt) anses inte vara 
strandskyddspliktigt i sig.  
 
På karta över området syns en liten byggnad nere vid vattnet. Enligt uppgift har 
det under ganska många år funnits ett lågt tak över en båt som legat där. Det 
finns inga synliga rester på platsen. 
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Byggnaderna är markerade 25 meter från strandlinjen, vilket kan anses vara ett 
gränsfall för att få till den fria passagen. Tomtplatsavgränsning anges därför till 
20 meter från strandlinjen (5 meter framför byggnaderna) och förenas med ett 
villkor om markering av tomtplatsen med enklare staket eller häck. 
 
Bostadshuset och en av komplementbyggnaderna placeras på idag avverkat 
område, medan den andra komplementbyggnaden placeras där det idag är skog. 
I samband med framtagandet av LIS-planen har kommunekolog konstaterat att 
platsen inte har några särskilda naturvärden som påverkas av en sådan här 
åtgärd. 
 
LIS-området är angett att tex vara till för små grupper av ny bebyggelse. 
 
Beslutsunderlag 
Översiktskarta skala 1:10 000 
Situationsplan skala 1:1000 
Tjänsteskrivelse till nämnd 2015-05-07 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 7 kap. 18 b § miljöbalken lämna tillstånd till bostadshuset 

och komplementbyggnaderna på plats som angivits på den till ärendet 
hörande situationsplanen. Som skäl för dispensen – enligt 7 kap. 18 d § – 
anföres att de nya byggnaderna bidrar till utveckling av landsbygden och 
att det inte finns några särskilda naturvärden på platsen. Som tomtplats 
får tas i anspråk endast den mark som framgår av situationsplanen – se 
markering på kartan. Tomtplatsen ska mot väster (mot Örsjön) 
avgränsas med staket eller häck. 

 
att tillståndet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och 

avslutats inom fem år från dagen för beslut 
 
att erinra om att länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet 
 
Avgifter 
Avgiften för strandskyddsdispensen är 9.325 kronor (i enlighet med taxa 
fastställd av kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. 
 
Faktura skickas separat. I fakturan fastställs sista betalningsdag. 
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Bm §79    Dnr: BYGG.2015.174   239  
 
UVEKULL 2:230, TORGGATAN 6, SMÅLANDSSTENAR 
Bygglov för nybyggnad av vårdcentral 
Bygglov för ändring av parkeringsplats  
 
Ärendebeskrivning 
Regionfastigheter (Region Jönköpings Län) har ansökt om bygglovet. Ansökan 
omfattar en total bruttoarea om ca 2.690 m². Smålandsstenar vårdcentral 
inrymmer olika verksamheter som vårdcentral, familjecentral, kvinnohälsovård 
och rehabilitering. 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan. Ändamålet i planen är öppenvård. Ansökan 
avser bygglov med avvikelse från detaljplan.  
 
Den inkomna ansökan för byggnaden redovisar en byggnadshöjd (medelhöjd) 
om 8,95 m mot tillåtna 8 m. 
 
På ritningarna redovisas byggnadens taklutningar till 3° resp 7° där det ska vara 
minst 14°. 
 
Fastigheten kommer efter avstyckning att få en ny fastighetsbeteckning (Uvekull 
2:230). 
 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har gjort en besiktning av 
fastigheten. 
 
Åtgärden stämmer med ändamålet för fastigheten. Det har tidigare bedrivits 
samma typ av verksamhet på fastigheten. Tidigare lokaler har rivits på grund av 
fukt- och mögelproblem. Idag finns verksamheten i provisoriska lokaler på 
stationsområdet i Smålandsstenar. 
 
Bygg- och miljöförvaltningen har utrett vårdcentralens byggnadshöjd. 
Medelhöjden på byggnaden blir 8,95 meter. 
 
När det gäller taklutningen så konstateras att de flesta byggnaderna i 
omgivningen har taklutningar på över 14°, men det finns även platta tak alldeles 
intill.  
 
Parkeringen finns på samma yta idag. Den kommer göras om på så sätt att 
några in/utfarter försvinner och layouten inne på området ändras. Det bedöms 
ge en bättre och säkrare utformning än idag. In/utfarten som blir kvar i norr 
ligger där det är markerat utfartsförbud i detaljplanen, men då det redan idag 
finns utfart där så bortses från den avvikelsen. Parkeringsplatsen delas med 
befintliga verksamheter på området (bostäder, tandvård mm) och bedöms ha 
tillräckligt antal platser. 
 
Lagrum 
Det krävs bygglov för nybyggnad enligt 9 kap 2 § punkten 1 plan- och bygglagen 
(SFS 2010:900). Enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen får bygglov ges för en 
åtgärd som avviker från detaljplanen om avvikelsen är liten och förenlig med 
detaljplanens syfte. 
 
Det krävs bygglov för väsentlig ändring av parkeringsplats enligt 6 kap 1 § 
punkten 8 plan- och byggförordningen (SFS 2011:338). 
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Yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle 
att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. Detta har att skett genom 
utskick till angränsande fastighetsägare och annonsering i tidning.  
 
Skäl till beslutet 
Åtgärden strider inte mot planens syfte (öppenvård). 

 
Byggnaden bedöms uppfylla plan- och bygglagens krav på lämplighet och god 
form-, färg- och materialverkan enligt 2 och 8 kap. plan- och bygglagen. 
 
Avvikelsen mot detaljplanen vad avser överskridande av högsta tillåtna 
byggnadshöjd – med 0,95 m (eller 12 %) – samt att taklutningen är under 14° 
bedöms utgöra en sådan liten avvikelse som kan godtas enligt 9 kap 31 b § plan- 
och bygglagen.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2015-04-16 - Bmau §40 
Tjänsteskrivelse till BM 2015-05-07 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 9 kap. 30 och 31 b § plan- och bygglagen medge liten 

avvikelse från detaljplanen vad avser byggnadshöjden och taklutningen 
och bevilja bygglov för nybyggnad av vårdcentral 

 
att med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen bevilja bygglov för ändring av 

parkeringsplats 
 
 

att för att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag  
Per-Inge Ericsson 
Målerigatan 3 
553 22 Jönköping 

 
Den kontrollansvariga är certifierad kontrollansvarig enligt 10 kap. 9 § i  
plan- och bygglagen 
 

att tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för 
tekniskt samråd bifogas. 
 

Avgifter 
Avgiften för bygglovet är 145.165 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. 
 
Avgiften för lägeskontroll är 1.557 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Moms tas ut på avgiften. 
 
Faktura skickas separat. I fakturan fastställs sista betalningsdag. 
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Ritningar som ingår i beslutet 
Planritning A-40.1-02-0100 inkommen 2015-03-26 
Planritning A-40.1-02-0200 inkommen 2015-03-26 
Planritning A-41.1-02-0100 inkommen 2015-03-26 
Fasadritning A-40.3-02-0001 inkommen 2015-03-26 
Fasadritning A-40.3-02-0002 inkommen 2015-03-26 
Sektionsritning A-40.2-02-0001 inkommen 2015-03-26 
Sektionsritning A-40.2-02-0002 inkommen 2015-03-26 
Situationsplan L-01.1-02-0100 inkommen 2015-03-26 
Situationsplan baserad på nybyggnadskarta inkommen 2015-04-23 
 
Upplysningar 
Ansökan har bedömts vara komplett den 23 april 2015. 
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett 
startbesked enligt 10 kap.3 § plan- och bygglagen. 
 
Innan byggnadsverket får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 
kap. 4 § plan- och bygglagen. 
 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap.43 § plan- och bygglagen). 
 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren. 
 
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs.  
Kontakt kan tas med MBK-ingenjör Dragisa Mladenovic tel. 0371-81221, 
mätchef Marcus Josefsson tel. 0371-81574. 
 
Påföljder 
Byggsanktionsavgift är en extra avgift som tas ut: 
• Från den som påbörjat en byggnation utan startbesked 
• Från den som tar ett byggnadsverk i bruk före nämndens tillåtelse, det vill 

säga innan man fått ett slutbesked. 
 
Byggsanktionsavgiftens storlek framgår av 9 kap. plan- och byggförordningen 
(2011:338). 
 
Bilagor 
Bilaga 1 - Debiteringsbesked 
Bilaga 2  - Information 
Bilaga 3 - Hur man överklagar 
Bilaga 4 - Kallelse till tekniskt samråd 
 
Beslutet delges (med överklagandehänvisning): 
Regionfastigheter  
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Bm §80    Dnr: BYGG.2015.131   227  
 
VIPPERHULT 1:15, VIPPERHULT 23, SMÅLANDSSTENAR 
Strandskyddsdispens för anläggande av trädäck och brygga  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om strandskyddsdispens för nybyggnad av trädäck med 
brygga. 
 
Aktuell fastighet är belägen inom område som inte omfattas av detaljplan. 
 
I den kommunomfattande översiktsplanen finns inga särskilda restriktioner för 
området. 
 
Fastigheten ligger inom strandskyddat område vid sjön Söingen. Strandskyddet 
har en omfattning av 100 meter från sjön. 
 
Enligt 7 kap. 15 § miljöbalken (SFS 1998:808) är ett antal åtgärder inom 
strandskyddsområdet förbjudna. Man får inte: 

• uppföra nya byggnader 
• ändra byggnader eller andra anläggningar eller utföra anordningar så att 

de hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas i ett område som 
tidigare var tillgängligt 

• gräva eller utföra förberedelse för byggnader eller anläggningar 
• utföra åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller 

växtarter 
 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har besiktigat fastigheten. 
 
Fastigheten är på 1359 m2 där huset ligger i ovankanten och marken lutar 
ganska brant ner mot sjön. En gammal stig/trappa leder ner till sjön. Slänten är 
till stor del bevuxen med ljung. Tidigare har två mindre bryggor och en liten 
avplanad yta för båtuppläggning funnits på fastigheten. 
 
Den sökta åtgärden innebär att ett trädäck på ca 30 m2 byggs med en liten 
utstickande bryggdel och att en ny stig anläggs i en båge ner till sjön (för att 
inte bli så brant). Stigen är redan utförd men innebär inget annat än en smal 
grusad gång i befintlig marklutning inom en ianspråktagen tomt. Den bedöms 
därför inte vara strandskyddspliktig i sig. 
 
Storleken på fastigheten, befintlig stig och de tidigare bryggorna gör att hela 
fastigheten bedöms redan vara ianspråktagen, trots att större delen av marken 
(pga terrängen) inte består av gräsmatta eller liknande. Växt- och djurlivet 
kommer inte att påverkas av åtgärden. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Översiktskarta skala 1:10 000 
Situationsplan skala 1:1000 
Tjänsteskrivelse 
Protokoll 2015-04-16 - Bmau §41 
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Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 7 kap. 18 b § miljöbalken lämna tillstånd till trädäck/brygga 

och stig på plats som angivits på den till ärendet hörande 
situationsplanen. Som skäl för dispensen – enligt 7 kap. 18 c § punkten 1 
– anföres att tomten är avstyckad och bebyggd och detta gör att det 
saknar betydelse för strandskyddets syfte. Som tomtplats får tas i 
anspråk endast den mark som framgår av situationsplanen – se 
markering på kartan. 

 
att tillståndet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och 

avslutats inom fem år från dagen för beslut 
 
att erinra om att länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet 
 
Avgifter 
Avgiften för strandskyddsdispensen är 4.875 kronor (i enlighet med taxa 
fastställd av kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. 
 
Faktura skickas separat. I fakturan fastställs sista betalningsdag. 
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Bm §81    Dnr: BYGG.2015.147   239  
 
BROARYD 1:53, LUNDAVÄGEN 2, BROARYD 
Bygglov för nybyggnad av virkeslager 
Rivningslov för rivning av enbostadshus  
 
Ärendebeskrivning 
Anders Bard Träprodukter AB har ansökt om bygglovet och rivningslovet. 
Ansökan omfattar en total byggnadsarea om 1.932 m². 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan. Ändamålet i planen är industri. Ansökan 
avser bygglov med avvikelse från detaljplan.  
 
Den inkomna ansökan för byggnaden redovisar en byggnadshöjd på 7,5 m mot 
tillåtna 6,0 m, samt att byggnaden förlägges delvis till mark som inte får 
bebyggas. 
 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har gjort en besiktning av 
fastigheten. 
 
Byggnaden ligger utanför byggnadsfritt avstånd från både väg 153 och järnvägen. 
 
På platsen har Broaryds Låd- och sågindustri bedrivit verksamhet. Ingen 
impregnering/doppning eller liknande. Inga kända markföroreningar. 
 
Befintligt bostadshus som ska rivas bedöms inte ha några speciella 
bevarandevärden. 
 
Lagrum 
Det krävs bygglov för nybyggnad enligt 9 kap 2 § punkten 1 plan- och bygglagen 
(SFS 2010:900). Enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen får bygglov ges för en 
åtgärd som avviker från detaljplanen om avvikelsen är liten och förenlig med 
detaljplanens syfte. 
 
Det krävs rivningslov för att riva byggnad enligt 9 kap 10 § punkten 1 plan- och 
bygglagen (SFS 2010:900).  
Bm § (forts.) 
 
Yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle 
att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen.  
 
Trafikverket har avgivit yttrande och meddelat att man inte har något att erinra 
mot ansökan.  
 
Ägaren till fastigheten Broaryd 3:1 har i en skrivelse erinrat mot ansökan. 
Fastighetsägarens motiv till avstyrkan är: 

• Uppföres byggnader närmare min fastighet än vad planen medger blir 
intrånget för stort 

• Med en högre byggnadshöjd än sex meter åsamkas jag skuggbildning på 
tomten längre tid 

• I båda dessa fall sänkes boendekvalitén på min fastighet mer än vad som 
kan ses som rimligt  
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Sökanden har skriftligen bemött grannens synpunkter. 
 
Skäl till beslutet 
Åtgärden strider inte mot planens syfte (industri). Befintligt närliggande hus 
(gammal banvaktarstuga) är obebodd och ligger även den inom industriändamål 
i detaljplanen. 
 
Den nya byggnaden ligger nedanför en slänt i förhållande till huvuddelen av 
industribebyggelsen på grannfastigheten (samma fastighetsägare och samma 
verksamhet). Höjden på byggnaden kommer inte att nå högre än befintlig 
bebyggelse.  
 
Den lilla del av byggnadens östra gavel som ligger på prickad mark bedöms inte 
ha någon betydelse för omkringliggande marks användning. 
 
På platsen för byggnaden förvaras idag virke utomhus. Med byggnaden kommer 
virket istället att kunna lagras inomhus vilket är att föredra. Samtidigt får man 
en viss avskärmning av gårdsplanen ut mot väg 153. 
 
Avvikelsen mot detaljplanen vad avser överskridande av högsta tillåtna 
byggnadshöjd – med 1,5 m (eller 25 %) – samt att en mindre del av byggnaden 
placeras på mark som inte får bebyggas bedöms tillsammans utgöra en sådan 
liten avvikelse som kan godtas enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen.  
 
Bygg- och miljönämnden bedömer att virkeslagret uppfyller utformningskraven i 
2 kap. och 8 kap. plan- och bygglagen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2015-04-16 - Bmau §42 
Tjänsteskrivelse till BM 2015-05-07 
Yttrande från Trafikverket 
Yttrande från Broaryd 3:1, med erinran 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 9 kap. 30 och 31 b §§ plan- och bygglagen medge liten 

avvikelse från detaljplanen vad avser byggnadshöjden och mark som inte 
får bebyggas och bevilja bygglov för nybyggnad av virkeslager 

 
att med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen bevilja rivningslov för 

enbostadshus 
 

att för att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: 
Sven Larsson 
Sofiagatan 39 
33230 Gislaved 
 
Den kontrollansvariga är certifierad kontrollansvarig enligt 10 kap. 9 § i  
plan- och bygglagen 
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att tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för 
tekniskt samråd bifogas. 

 
Avgifter 
Avgiften för bygglovet är 77.610 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. 
 
Avgiften för lägeskontroll är 1.557 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Moms tas ut på avgiften. 
 
Faktura skickas separat. I fakturan fastställs sista betalningsdag. 
 
Ritningar som ingår i beslutet 
Plan-, fasad-, sektionsritning inkommen 2015-03-12  
Situationsplan baserad på nybyggnadskarta inkommen 2015-03-12 
 
Upplysningar 
Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett 
startbesked enligt 10 kap.3 § plan- och bygglagen. 
 
Innan byggnadsverket får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 
kap. 4 § plan- och bygglagen. 
 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap.43 § plan- och bygglagen). 
 
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs.  
Kontakt kan tas med mätchef Marcus Josefsson tel. 0371-81574, MBK-ingenjör 
Dragisa Mladenovic tel. 0371-81221 eller MBK-tekniker Lars Pettersson tel. 
0371-81593. 
 
Påföljder 
Byggsanktionsavgift är en extra avgift som tas ut: 
• Från den som påbörjat en byggnation utan startbesked 
• Från den som tar ett byggnadsverk i bruk före nämndens tillåtelse, det vill 

säga innan man fått ett slutbesked. 
 
Byggsanktionsavgiftens storlek framgår av 9 kap. plan- och byggförordningen 
(2011:338). 
 
Bilagor 
Bilaga 1 - Debiteringsbesked 
Bilaga 2  - Information 
Bilaga 3 - Hur man överklagar 
Bilaga 4 - Kallelse till tekniskt samråd 
 
HUR MAN ÖVERKLAGAR – se bilaga formulär 1. 
 
Eva Eliasson deltar inte i beslutet på grund av jäv. 
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HORSÖJA 1:14, HORSÖJA 8, REFTELE 
Strandskyddsdispens för anläggande  av brygga  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om strandskyddsdispens för anläggande av en brygga. 
 
Aktuell fastighet är belägen inom område som inte omfattas av detaljplan. 
 
I den kommunomfattande översiktsplanen finns inga särskilda restriktioner för 
området. 
 
Fastigheten ligger inom strandskyddat område vid Gatesjön. Strandskyddet har 
en omfattning av 100 meter från sjön. 
 
Enligt 7 kap. 15 § miljöbalken (SFS 1998:808) är ett antal åtgärder inom 
strandskyddsområdet förbjudna. Man får inte: 

• uppföra nya byggnader 
• ändra byggnader eller andra anläggningar eller utföra anordningar så att 

de hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas i ett område som 
tidigare var tillgängligt 

• gräva eller utföra förberedelse för byggnader eller anläggningar 
• utföra åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller 

växtarter 
 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har besiktigat fastigheten. 
 
Fastigheten är på 1515 m2 och är bebyggd med ett bostadshus och en 
komplementbyggnad. Bostadshuset ligger nära sjön. Hela fastigheten är 
trädgårdslik, med gräsmatta, buskar, rabatter och några mindre björkar.  
 
Bygglov för garaget finns från 2002. Avstyckning för det då befintliga fritidshuset 
gjordes 1977. 
 
Det har tidigare funnits en mindre flytbrygga på platsen för den nya bryggan. 
Den aktuella åtgärden innebär att ett trädäck på ca 28 m2 byggs i strandkanten 
med en utstickande bryggdel på ca 10 m2. 
 
Fastigheten bedöms redan vara ianspråktagen i sin helhet, varför allmänhetens 
tillträde inte påverkas av trädäcket/bryggan. Växt- och djurlivet kommer inte 
att påverkas av åtgärden. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2015-04-16 - Bmau §43 
Tjänsteskrivelse till BM 2015-05-07 
Situationsplan skala 1:1000 
Situationsplan skala 1:1000 med tomtplatsavgränsning 
Översiktskarta skala 1:10 000 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 7 kap. 18 b § miljöbalken lämna tillstånd till bryggan på plats 

som angivits på den till ärendet hörande situationsplanen. Som skäl för 
dispensen – enligt 7 kap. 18 c § punkten 1 – anföres att tomten är  
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avstyckad och bebyggd och detta gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syfte. Som tomtplats får tas i anspråk endast den mark 
som framgår av situationsplanen – se markering på kartan. 

 
att tillståndet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och 

avslutats inom fem år från dagen för beslut 
 
att erinra om att länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet 
 
Avgifter 
Avgiften för strandskyddsdispensen är 4.875 kronor (i enlighet med taxa 
fastställd av kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. 
 
Faktura skickas separat. I fakturan fastställs sista betalningsdag. 

  
 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Bygg- och miljönämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2015-05-07     25(56) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Bm §83    Dnr: BYGG.2015.169   2314  
 
ÅTTERÅS 19:132, PERSIKOVÄGEN 4, SMÅLANDSSTENAR 
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med uterum samt förråd  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om bygglovet. Ansökan omfattar en total byggnadsarea om 
56 m². 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan. Ansökan avser bygglov med avvikelse från 
detaljplan. Fastigheten är idag bebyggd med en huvudbyggnad om 195 m², vilket 
avviker från gällande detaljplan. Den inkomna ansökan redovisar en 
tillkommande yta på ytterligare 37 m² (en liten del av byggnaden rivs därför är 
tillkommande yta mindre än byggnadsarean för tillbyggnaden). Den totala 
byggnadsarean blir då 232 m² vilket innebär en avvikelse från planen med 82 m². 
 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har gjort en besiktning av 
fastigheten. 
 
Eftersom garage/förråd är ihopbyggt med bostadshuset så räknas även dessa 
delar till huvudbyggnaden. Den totala byggnadsarean på fastigheten är 150 m2 
huvudbyggnad och 40 m2 gårdsbyggnad.  
 
I området finns sedan tidigare avvikelser vad avser byggrätten, dock ingen i den 
direkta närheten som är så här stor. Fastigheten är normalstor, 786 m2. 
Åtgärden innebär att ca 30 % av fastigheten blir bebyggd. Detta motsvarar vad 
som ofta tillåts i nya detaljplaner. 
 
Tillbyggnaden har en lite avvikande modern utformning vad avser takutformning 
och fönster. Bedöms uppfylla plan- och bygglagens krav på lämplighet och god 
form-, färg- och materialverkan. 
 
Påverkan på omgivande fastigheter bedöms inte vara betydande. 
 
Åtgärden strider inte mot planens syfte (bostäder). 
 
Lagrum 
Det krävs bygglov för tillbyggnad enligt 9 kap 2 § punkten 2 plan- och bygglagen  
(SFS 2010:900). Enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen får bygglov ges för en 
åtgärd som avviker från detaljplan om avvikelsen är liten och förenlig med 
detaljplanens syfte. 
 
Yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle 
att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. Det har inte inkommit några 
erinringar mot ansökan. 
 
Skäl till beslutet 
Avvikelsen mot detaljplanen vad avser överskridande av högsta tillåtna 
byggnadsarea – med 82 m2 (eller 55 %) – bedöms utgöra en sådan liten 
avvikelse som kan godtas enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen. Tillbyggnaden 
uppfyller utformningskraven i 2 och 8 kap. plan- och bygglagen. 
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Beslutsunderlag 
Protokoll 2015-04-16 - Bmau §44 
Tjänsteskrivelse till BM 2015-05-07 
Fasadritningar 
Nybyggnadskarta 
Protokollsförsl Bygglov+Startbesked planstridigt  
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 9 kap. 30 och 31 b §§ plan- och bygglagen medge liten 

avvikelse från detaljplanen vad avser överskridande av högsta tillåtna 
byggnadsarea och bevilja bygglov för tillbyggnad av enbostadshuset 
 

att startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap. 23 § plan-
och bygglagen  
 

Med detta startbesked bestämmer bygg- och miljönämnden att 
1. Kontrollplanen inkommen 2015-04-15 fastställs 

 
2. Utstakning och lägeskontroll krävs i detta ärende. Behörighet krävs för 

att utföra utstakningen. Kontakt kan tas med mätchef Marcus Josefsson 
tel. 0371-81574, MBK-ingenjör Dragisa Mladenovic tel. 0371-81221 eller 
MBK-tekniker Lars Pettersson tel. 0371-81593.  
 

3. Följande handlingar ska lämnas in till bygg- och miljönämnden som 
underlag för slutbesked: 
• Verifierad kontrollplan 
• sakkunnighetsintyg om att byggnadens läge överensstämmer med 

meddelat bygglov. 
 

att kontrollansvarig och tekniskt samråd inte krävs i detta ärende. 
 

Avgifter 
Avgiften för bygglovet är 9.924 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. 
 
Avgiften för lägeskontroll är 890 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Moms tas ut på avgiften. 
 
Faktura skickas separat. I fakturan fastställs sista betalningsdag.  
 
Ritningar som ingår i beslutet 
Plan- och sektionsritning inkommen 2015-04-15  
Fasadritningar (2 st) inkomna 2015-04-15 
Situationsplan baserad på nybyggnadskarta inkommen 2015-03-20 
 
Upplysningar 
Ansökan har bedömts vara komplett den 15 april 2015. 
 
Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft. Byggstart görs på egen risk i det fall 
beslutet inte har vunnit laga kraft. 
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Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap.43 § plan- och bygglagen. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då 
beslutet om lov upphör att gälla enligt 10 kap. 25 § plan-och bygglagen. 
 
Byggnadsverket får tas i bruk innan slutbesked getts. 
 
Glaspartier som når närmare golv/mark än 60 cm ska ha säkerhetsglas och 
uppfylla kraven enligt Boverkets Byggregler, BBR 8:35. 
 
Bilagor 
Bilaga 1 - Debiteringsbesked 
Bilaga 2   - Information 
Bilaga 3 - Hur man överklagar 
 
Maria Schleiff deltar inte i beslutet på grund av jäv. 
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NORRA HESTRA KYRKOBOL 4:1, ÄSPÅSVÄGEN 10, HESTRA 
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av  lagertält  
 
Ärendebeskrivning 
Rudéns Plast AB har ansökt om bygglovet. Ansökan omfattar en total 
byggnadsarea om 360 m². 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan. I planbestämmelserna står det att största 
bruttoarea som fastigheten får bebyggas med ovan mark är 3000 kvadratmeter. 
Ändamålet är industri och verksamheten får inte vara störande eller farlig för 
omgivningen.  
 
Fastigheten är idag, medräknat nyligen beviljat bygglov för tillbyggnad som ej är 
uppförd än, bebyggd med 3.693 m², vilket avviker från gällande detaljplan. Den 
inkomna ansökan redovisar en nybyggnad på ytterligare 360 m². Den totala 
bruttoarean/byggnadsarean blir då 4053 m² vilket innebär en avvikelse från 
planen med 1053 m². 
 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har gjort en besiktning av 
fastigheten. 
 
Den begränsade byggrätten i planen beror på att industrin ligger i direkt 
anslutning till bostäder. Det aktuella tältet ligger på baksidan av 
industribyggnaden sett från bostäderna, och syns inte därifrån. Ett tält med 
samma storlek har tidigare länge funnits på samma plats. Rivningslov för det 
tältet beviljades den 19 mars 2015. Tältduken var i dåligt skick. Behovet av ett 
tält för lagring av material kvarstår dock. Därför söks tidsbegränsat lov i väntan 
på att eventuellt köpa till mark eller ändra detaljplanen för att få en utökad 
byggrätt.  
 
Åtgärden strider inte mot syftet med planen (industri). 
 
Lagrum 
Det krävs bygglov för nybyggnad enligt 9 kap 2 § punkten 1 plan- och bygglagen  
(SFS 2010:900). Enligt 9 kap 33 § plan- och bygglagen kan ett tidsbegränsat 
bygglov ges om sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under en 
begränsad tid. 
 
Yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle 
att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. Trafikverket har lämnat 
synpunkter i ärendet. 
 
Skäl till beslut 
Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att lagertältet i huvudsak uppfyller 
utformningskraven i 2 kap och 8 kap plan- och bygglagen.  
 
Avvikelsen mot detaljplanen vad avser överskridande av högsta tillåtna 
bruttoarea – med 1053 m2 (eller 35 %) – bedöms inte utgöra en sådan liten 
avvikelse som kan godtas enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen vilket gör att 
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permanent lov inte kan ges. Påverkan på omgivningen av lagertältet bedöms 
dock så ringa att ett tidsbegränsat bygglov ändå kan tillstyrkas. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2015-04-16 - Bmau §45 
Tjänsteskrivelse till BM 2015-05-07 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 9 kap. 33  § plan- och bygglagen bevilja tidsbegränsat bygglov 

för nybyggnad av lagertält.  
 
Bygglovet tidsbegränsas till en tid av 10 år. 

 
att startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap. 23 § plan-

och bygglagen  
 

Med detta startbesked bestämmer bygg- och miljönämnden att 
1. Kontrollplanen inkommen 2015-04-15 fastställs 
 
2. Utstakning krävs inte i detta ärende. 
 
3. Följande handlingar ska lämnas in till bygg- och miljönämnden som 

underlag för slutbesked, senast vid slutsamråd: 
• Utlåtande från berörd kontrollansvarig enligt 10 kap. 11 § 6 plan-och 

bygglagen, inkl intyg att byggnadsåtgärden överensstämmer med 
meddelat bygglov 

• Verifierad kontrollplan 
 

att för att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: 
Magnus Lindow 
Köpmansgatan 10 
330 27 Hestra 
 
Den kontrollansvariga är certifierad kontrollansvarig enligt 10 kap. 9 § i  
plan- och bygglagen 

 
att tekniskt samråd inte krävs i detta ärende. 

 
Avgifter 
Avgiften för bygglovet är 7.103 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. 
 
Faktura skickas separat. I fakturan fastställs sista betalningsdag.  
 
Ritningar som ingår i beslutet 
Situationsplan baserad på nybyggnadskarta inkommen 2015-03-13 
 
Upplysningar 
Ansökan har bedömts vara komplett den 21 april 2015. 
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Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft. Byggstart görs på egen risk i det fall 
beslutet inte har vunnit laga kraft. 
 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap.43 § plan- och bygglagen. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då 
beslutet om lov upphör att gälla enligt 10 kap. 25 § plan-och bygglagen. 
 
Byggnadsverket får tas i bruk innan slutbesked getts. 
 
Bilagor 
Bilaga 1 - Debiteringsbesked 
Bilaga 2   - Information 
Bilaga 3 - Hur man överklagar 
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VIK 1:3, VIKSJÖGÅRD, HESTRA 
Strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation  
 
Ärendebeskrivning 
E.ON Elnät Sverige AB har ansökt om strandskyddsdispens för nybyggnad av 
transformatorstation. Ansökan om bygglov för transformatorstationen är också 
inlämnad och prövas i ett separat beslut. 
 
Aktuell fastighet är belägen inom område som inte omfattas av detaljplan. I den 
kommunomfattande översiktsplanen ligger platsen inom utvecklingsområdet 
Nissans dalgång (för besöksnäring, friluftsliv och byggande). Platsen ligger även 
inom utpekat område för landsbygdsutveckling (LIS) i tematiskt tillägg till 
översiktsplanen. I området finns grundvattentillgångar. 
 
Fastigheten ligger inom strandskyddat område vid Vikaresjön, vilket har en 
omfattning av 100 meter från sjön. 
 
Enligt 7 kap. 15 § miljöbalken (SFS 1998:808) är ett antal åtgärder inom 
strandskyddsområdet förbjudna. Man får inte: 

• uppföra nya byggnader 
• ändra byggnader eller andra anläggningar eller utföra anordningar så att 

de hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas i ett område som 
tidigare var tillgängligt 

• gräva eller utföra förberedelse för byggnader eller anläggningar 
• utföra åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller 

växtarter 
 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har besiktigat fastigheten. 
 
Transformatorstationen ska ersätta en gammal station. Detta görs både av 
driftsskäl och miljöskäl då den gamla är en kapslad station utan oljefånggrop. 
Transformator ska ha funnits på platsen sedan 60-talet. 
 
En transformatorstation placerad ensligt i skogen på detta sätt bedöms inte 
påverka allmänhetens tillträde eller växt- och djurlivet. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2015-04-16 - Bmau §46 
Tjänsteskrivelse till BM 2015-05-07 
Situationsplan skala 1:2000 
Situationsplan skala 1:500 
Översiktskarta skala 1:10 000 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 7 kap. 18 b § miljöbalken lämna tillstånd till 

transformatorstationen på plats som angivits på den till ärendet hörande 
situationsplanen. Som skäl för dispensen – enligt 7 kap. 18 c § punkten 1 
– anföres att platsen redan är ianspråktagen och detta gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syfte. Som tomtplats får tas i anspråk 
endast den yta som transformatorstationen upptar på marken. 
  



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Bygg- och miljönämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2015-05-07     32(56) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Bm §85 (forts.) 
 
att tillståndet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och 

avslutats inom fem år från dagen för beslut  
 
att erinra om att länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet 
 
Avgifter 
Avgiften för strandskyddsdispensen är 4.875 kronor (i enlighet med taxa 
fastställd av kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. 
 
Faktura skickas separat. I fakturan fastställs sista betalningsdag. 
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ÖSTRA ÖJA 1:21, SPORDA KÄLLERUDDSVÄGEN 25, BREDARYD 
Strandskyddsdispens för nybyggnad av växthus  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om strandskyddsdispens för nybyggnad av växthus med en 
storlek på ca 15 m2. 
 
Aktuell fastighet är belägen inom område som ej omfattas av detaljplan. 
 
I den kommunomfattande översiktsplanen så ligger fastigheten inom 
Bolmenområdet som är riksintresse för det rörliga friluftslivet. 
 
Fastigheten ligger inom strandskyddat område vid sjön Bolmen. Den sökta 
platsen för byggnaden ligger inom utpekat område för landsbygdsutveckling 
(LIS) i tematiskt tillägg till Gislaveds kommuns översiktsplan. 
 
Platsen för växthuset ligger ca 60 meter från strandlinjen inom strandskyddat 
område, vilket har en omfattning av 200 meter från sjön Bolmen. 
 
Enligt 7 kap. 15 § miljöbalken (SFS 1998:808) är ett antal åtgärder inom 
strandskyddsområdet förbjudna. Man får inte: 

• uppföra nya byggnader 
• ändra byggnader eller andra anläggningar eller utföra anordningar så att 

de hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas i ett område som 
tidigare var tillgängligt 

• gräva eller utföra förberedelse för byggnader eller anläggningar 
• utföra åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller 

växtarter 
 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har besiktigat fastigheten. 
 
Fastigheten är på 2745 m2 och är bebyggd med ett bostadshus och några 
komplementbyggnader. Bostadshuset ligger närmast sjön. Hela fastigheten är 
trädgårdslik, med grusplan i den övre delen och i övrigt mest gräsmatta. Det 
ursprungliga huset är gammalt och fastigheten bedöms ha varit ianspråktagen i 
sin helhet sedan lång tid. Bygglov finns för bostadshuset (1965, 1973 och 2006) 
och 2 komplementbyggnader (garage, 2006, i övre delen av fastigheten och 
gäststuga, 1973, mellan bostadshus och garage). Ytterligare 2 st mindre 
komplementbyggnader finns i direkt anslutning till bostadshuset, samt ett 
redskapsskjul där växthuset ska stå. Dessa är enligt uppgift från 60/70-talet, 
men har renoverats under senare år (inte redskapsskjulet). 
 
Fastigheten bedöms redan vara ianspråktagen i sin helhet, varför allmänhetens 
tillträde inte påverkas av växthuset. Växt- och djurlivet kommer inte att 
påverkas av åtgärden. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2015-04-16 - Bmau §47 
Tjänsteskrivelse till BM 2015-05-07 
Översiktskarta skala 1:10 000 
Situationsplan skala 1:1000 med tomtplatsavgränsning 
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Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 7 kap. 18 b § miljöbalken lämna tillstånd till växthuset på 

plats som angivits på den till ärendet hörande situationsplanen. Som skäl 
för dispensen – enligt 7 kap. 18 c § punkten 1 – anföres att tomten är 
avstyckad och bebyggd och detta gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syfte. Som tomtplats får tas i anspråk endast den mark 
som framgår av situationsplanen – se markering på kartan. 

 
att tillståndet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och 

avslutats inom fem år från dagen för beslut 
 
att erinra om att länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet 
 
Avgifter 
Avgiften för strandskyddsdispensen är 4.875 kronor (i enlighet med taxa 
fastställd av kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. 
 
Faktura skickas separat. I fakturan fastställs sista betalningsdag. 
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Bm §87    Dnr: BYGG.2015.180   2312  
 
SPORSBO 1:2, SPORSBO 2, SMÅLANDSSTENAR 
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage  
Anmälan för rivning av bostadshus, ladugård, stuga och uthus  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om bygglovet. Ansökan omfattar en total bruttoarea om 
689 m² (varav garage 189 m2). 
 
Fastigheten är belägen utanför planlagt område, utanför sammanhållen 
bebyggelse. I den kommunomfattande översiktsplanen anges att riktlinjer som 
syftar till anpassning av tillkommande bebyggelse och försiktighet med befintlig 
bebyggelse ska tas fram för Sporsbo i Villstad. Riktlinjer finns inte framtagna. 
 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har gjort en besiktning av 
fastigheten. 
 
Befintliga byggnader på fastigheten som ska rivas förefaller alla fyra vara i bra 
skick och väl underhållna. Bostadshuset har eternitfasad övriga byggnader 
träfasad. För att riva komplementbyggnad och ekonomibyggnad krävs dessutom 
ingen anmälan.  
 
Det nya bostadshuset har karaktären av "herrgårdsbyggnad eller stor 
mangårdsbyggnad", med en 2-plans mittdel och lägre flanker. Klassisk 
utformning. I byn Sporsbo finns en del äldre bebyggelse. Närmsta granne till 
denna gård är dock en relativt nybyggd villa med lite modernare stuk. De stora 
ytorna gör att kraven gällande mått för tillgänglighet och lämplighet invändigt 
med lätthet uppnås. 
 
Placeringen av bostadshuset gör att det sträcker sig ut över en nivåskillnad där 
det idag finns en stödmur i form av en stenmur. Det innebär alltså att marken 
kommer att behöva fyllas upp. Sluttningen fortsätter ner mot sjön Borlången 
och man har en fin utsikt från huset. 
 
Anmälan om enskild va-anläggning är inte gjord. Sökanden ska redovisa om det 
finns en godkänd va-anläggning. 
 
Lagrum 
Det krävs bygglov för nybyggnad enligt 9 kap 2 § punkten 1 plan- och bygglagen  
(SFS 2010:900). Bygglov ska enligt 9 kap. 31 § ges för en åtgärd utanför ett 
område med detaljplan om åtgärden 
1. inte strider mot områdesbestämmelser, 
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och  
3. uppfyller kraven i 2 kap. och 8 kap. 1-3, 6,7,9-13,17 och 18 §§ i de delar 

som inte har prövats i områdesbestämmelser. 
 
Det krävs anmälan för rivning av byggnad utanför detaljplan enligt 6 kap 5 § 
punkten 1 plan- och byggförordningen (SFS 2011:338). Enligt 6 kap 6 § punkten 
1 plan- och byggförordningen krävs dock inte anmälan för rivning av tex en 
komplementbyggnad eller en ekonomibyggnad. 
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Yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle 
att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. Det har inte inkommit någon 
erinran mot ansökan från sakägare. 
 
Kulturförvaltningen har avgivit yttrande i ärendet. 
 
Skäl till beslut 
Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att nybyggnaden uppfyller 
utformningskraven i 2 och 8 kapitlet plan- och bygglagen. Nybyggnaden innebär 
inte betydande olägenheter för grannar vid en prövning enligt 2 kapitlet 9 § 
plan- och bygglagen.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2015-04-16 - Bmau §48 
Tjänsteskrivelse till BM 2015-05-07 
Yttrande från kulturförvaltningen 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen bevilja bygglov för nybyggnad 

av bostadshuset och garaget 
 

att för att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: 
Camilla Tibratt 
Skolgatan 2D 

 331 91 Värnamo 
 

Den kontrollansvariga är certifierad kontrollansvarig enligt 10 kap. 9 § i  
plan- och bygglagen 
 

att tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för 
tekniskt samråd bifogas. 
 

Avgifter 
Avgiften för bygglovet är 48.619 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. 
 
Faktura skickas separat. I fakturan fastställs sista betalningsdag. 
 
Ritningar som ingår i beslutet  
Planritning A-40.1-10 inkommen 2015-03-25 
Planritning A-40.1-20 inkommen 2015-05-05 
Planritning A-40.1-30 inkommen 2015-03-25 
Fasadritning A-40.3-10 inkommen 2015-03-25 
Sektionsritning A-40.2-10 inkommen 2015-03-25 
Plan-, fasad-, sektionsritning inkommen 2015-03-25 
Situationsplan A-01.1-01 inkommen 2015-03-25 
Situationsplan 1:1000 inkommen 2015-05-05 
Översiktskarta 1:10000 inkommen 2015-05-05 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Bygg- och miljönämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2015-05-07     37(56) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Bm §87 (forts.) 
 
Upplysningar 
Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett 
startbesked enligt 10 kap.3 § plan- och bygglagen. 
 
För att rubba, förändra eller ta bort en fast fornlämning krävs tillstånd från 
länsstyrelsen. Påträffas under mark dolda fornlämningar ska arbetet omedelbart 
avbrytas och länsstyrelsen underrättas 2kap.6, 10 §§ lagen om kulturminnen 
m.m. (1988:950). 
 
Innan byggnadsverket får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 
kap. 4 § plan- och bygglagen. 
 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap.43 § plan- och bygglagen). 
 
Utstakning krävs inte i detta ärende. 
 
Den nya in/utfarten har bra sikt mot väster. Mot öster ska tillses att fri sikt till 
vägkrönet erhålls från en punkt 3 meter in från vägkanten, i normal sikthöjd 
från personbil. 
 
Påföljder 
Byggsanktionsavgift är en extra avgift som tas ut: 
• Från den som påbörjat en byggnation utan startbesked 
• Från den som tar ett byggnadsverk i bruk före nämndens tillåtelse, det vill 

säga innan man fått ett slutbesked. 
 
Byggsanktionsavgiftens storlek framgår av 9 kap plan- och byggförordningen 
(2011:338). 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1 - Debiteringsbesked 
Bilaga 2  - Information 
Bilaga 3 - Hur man överklagar 
Bilaga 4 - Kallelse till tekniskt samråd 
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Bm §88    Dnr: BYGG.2015.120      
 
LEJONET 3, SÖDERGATAN 13, GISLAVED 
Bygglov för tillbyggnad av garage och fasadändring av garage  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om bygglovet. Ansökan omfattar tillbyggnad av befintligt 
garagetak från pulpettak till sadeltak samt ändring av fasaden. Tillbyggnaden 
innebär att byggnadens volym ökas. 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan. I planen står det att uthus får inte uppföras 
till större höjd än 2,5 meter. Bygg- och miljönämnden må dock för särskilt fall 
medgiva större höjd för garage vars användning kräver större våningshöjd. 
Ansökan avser bygglov med avvikelse från detaljplan.  
 
Den inkomna ansökan för byggnaden redovisar en byggnadshöjd om 3,2 m mot 
tillåtna 2,5 m. 
 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har gjort en besiktning av 
fastigheten. 
 
Fastigheten ligger centralt i Gislaved i ett äldre område med ganska stora 
tomter. Bostadshusen ligger mot gatan och uthusen ligger längst in på 
tomterna. Aktuell uthusbyggnad ligger i gräns mot fastigheterna Lejonet 5 och 
Lejonet 7, och har uppdragen murad vägg åt de hållen. På Lejonet 5 ligger även 
det uthuset i gränsen vilket gör att byggnaderna möter varandra.  
 
Det nya sadeltaket avses byggas från befintlig murad väggs överkant, vilket gör 
att byggnaden blir klart högre än idag. Sadeltaksutformningen gör också att 
takavvattningen kommer gå in på Lejonet 7.  
 
Åtgärden strider inte mot planens syfte (bostäder). 
 
Lagrum 
Det krävs bygglov för tillbyggnad enligt 9 kap. 2 § punkten 2 plan- och 
bygglagen. Det krävs också bygglov för ändring av en byggnad som innebär att 
byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas enligt 9 kap 2 § punkten 3c plan- 
och bygglagen  (SFS 2010:900). Enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen får 
bygglov ges för en åtgärd som avviker från detaljplan om avvikelsen är liten och 
förenlig med detaljplanens syfte. 
 
Yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle 
att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen.  
 
Ägaren till fastigheten Lejonet 5 har i skrivelse erinrat mot ansökan. Han anser 
att byggnaden i samband med ombyggnaden bör separeras från byggnad på 
grannfastighet. Detta för att underlätta framtida underhåll och undvika skador 
av snö, is och vatten. 
 
Sökanden har skriftligen bemött erinran från ägaren till fastigheten Lejonet 5. 
Ritningar har justerats så att byggnadshöjden sänkts från 3,7 meter till 3,2 
meter. 
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Skäl till beslut 
Bygg- och miljönämnden bedömer att tillbyggnaden uppfyller utformningskraven 
i 2 och 8 kap. plan- och bygglagen. Avvikelsen mot detaljplanen vad avser 
överskridande av högsta tillåtna byggnadshöjd för garaget bedöms utgöra en 
sådan liten avvikelse som kan godtas enligt 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen. 
Åtgärden kan vid en sammantagen bedömning inte medföra sådana olägenheter 
i plan- och bygglagens mening att de skulle utgöra grund för att avslå ansökan. 
Bygg- och miljönämnden anser att höjning av garagetaket inte medför 
betydande olägenheter för berörd granne. 
 
För Lejonet 5 blir påverkan en något högre gavelfasad mot det egna uthuset, 
och för Lejonet 7 tillkommer att takfot med hängränna går in på den egna 
fastigheten. Skillnaden i påverkan mot hur det är idag bedöms dock inte vara 
betydande. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2015-04-16 - Bmau §49 
Tjänsteskrivelse till BM 2015-05-07 
Yttrande från Lejonet 5 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 9 kap. 30 och 31 §§ plan- och bygglagen medge liten 

avvikelse från detaljplanen och bevilja bygglov för tillbyggnad av garage 
och fasadändring 
 

att startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap. 23 § plan-
och bygglagen  
 

Med detta startbesked bestämmer bygg- och miljönämnden att 
1. Kontrollplanen inkommen 2015-03-05 fastställs 
 
2. Utstakning krävs inte i detta ärende. 
 
3. Följande handlingar ska lämnas in till bygg- och miljönämnden som 

underlag för slutbesked, senast vid slutsamråd: 
• Verifierad kontrollplan 

 
att kontrollansvarig och tekniskt samråd inte krävs i detta ärende. 

 
Avgifter 
Avgiften för bygglovet är 4.655 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. 
 
Faktura skickas separat. I fakturan fastställs sista betalningsdag.  
 
Ritningar som ingår i beslutet 
Plan- och fasadritning inkommen 2015-05-05  
Fasad- och sektionsritning inkommen 2015-05-05 
Situationsplan inkommen 2015-03-05 
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Upplysningar 
Ansökan har bedömts vara komplett den 27 mars 2015. 
 
Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft. Byggstart görs på egen risk i det fall 
beslutet inte har vunnit laga kraft. 
 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap.43 § plan- och bygglagen. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då 
beslutet om lov upphör att gälla enligt 10 kap. 25 § plan-och bygglagen. 
 
Byggnadsverket får tas i bruk innan slutbesked getts. 
 
Bilagor 
Bilaga 1 - Debiteringsbesked 
Bilaga 2   - Information 
Bilaga 3 - Hur man överklagar 
 
 
HUR MAN ÖVERKLAGAR - se bilaga formulär 1. 
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KRABBAN 12, TORGGATAN 4A, GISLAVED 
Bygglov för uppsättning av skylt  
 
Ärendebeskrivning 
Bofast AB har ansökt om bygglovet. Skylten är en storbildsskärm som växlar 
med uppgifter om temperatur, lediga lokaler/lägenheter, partners etc. Skyltens 
längd är 288 cm, höjd 320 cm och djup 20 cm. Skylten ska ersätta en befintlig 
skylt på gaveln av bostads- och affärshuset. I ansökan står det att 
ljusintensiteten kan anpassas så att inga närboende störs. Ljusintensiteten kan 
också växlas mellan dag och natt.  
 
Fastigheten omfattas av detaljplan. 
 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har gjort en besiktning av 
fastigheten. 
 
Lagrum 
Det krävs bygglov för uppsättning av skylt enligt 6  kap 3 § punkten  plan- och 
byggförordningen  (SFS 2011:338).  
 
Yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats  och getts tillfälle att yttra sig 
över ansökan . En hyresgäst boende på Torggatan 1 D har skriftligen framfört 
synpunkter.  
 
Skäl till beslutet 
Bygg- och miljönämnden bedömer att den digitala skylten uppfyller 
utformningskraven i 8 kapitlet 1 § plan- och bygglagen. Skylten bedöms inte 
medföra betydande olägenhet för omgivningen vid prövning gentemot 2 kapitlet 
9 § plan- och bygglagen.  
 
Bofast AB har meddelat att ljusintensiteten kan anpassas så att inga närboende 
störs. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2015-04-16 - Bmau §52 
Tjänsteskrivelse 
Yttrande från boende på Musslan 2 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen bevilja bygglov för 

uppsättning av skylten 
 

att startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap. 23 § plan-
och bygglagen  
 

Med detta startbesked bestämmer bygg- och miljönämnden att 
1. Kontrollplanen inkommen 2015-0-27 fastställs. 
 
2. Verifierad kontrollplan ska lämnas in till bygg- och miljönämnden som 

underlag för slutbesked.  
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att tekniskt samråd och kontrollansvarig inte krävs i detta ärende. 

 
Avgifter 
Avgiften för bygglovet är 2.886 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. 

 
Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. I fakturan fastställs sista 
betalningsdag.  
 
Ritningar som ingår i beslutet 
Skyltritning inkommen 2015-01-30 
Situationsplan inkommen 2015-04-08 
 
Upplysningar 
Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft. Byggstart görs på egen risk i det fall 
beslutet inte har vunnit laga kraft. 
 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap.43 § plan- och bygglagen. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då 
beslutet om lov upphör att gälla enligt 10 kap. 25 § plan-och bygglagen. 
 
Skylten får tas i bruk innan slutbesked getts. 
 
Bilagor 
Bilaga 1 - Debiteringsbesked 
Bilaga 2   - Information 
Bilaga 3 - Hur man överklagar 

 
HUR MAN ÖVERKLAGAR – se bilaga formulär 1. 
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ÄLGEN 4, REGERINGSGATAN 29, GISLAVED 
Bygglov för fasadändring av uterum  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har i efterhand ansökt om bygglovet. Ändringen av bostadshusets 
uterum innefattar att fönsterpartier med en höjd om 1.3 meter byts ut till 
skjutpartier som går ned tillgolvet. 
 
Fasadändringen av uterummet har redan utförts. Den olovliga åtgärden prövas i 
ett separat beslut. 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan. 
 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har gjort en besiktning av 
fastigheten. 
 
Lagrum 
Det krävs bygglov om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas  enligt 9 
kap 2 § punkten 3 c plan- och bygglagen  (SFS 2010:900).  
 
Skäl till beslutet 
Bygg- och miljönämnden bedömer att fasadändringen av uterummet uppfyller 
utformningskraven i 8 kapitlet 1 § plan- och bygglagen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2015-04-16 - Bmau §54 
Tjänsteskrivelse 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen bevilja bygglov för 

fasadändring av uterummet 
 

att startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap. 23 § plan-
och bygglagen  
 

Med detta startbesked bestämmer bygg- och miljönämnden att 
1. Kontrollplanen inkommen 2015-02-18 fastställs. 
 
2. Följande handlingar ska lämnas in till bygg- och miljönämnden som 

underlag för slutbesked: 
• Verifierad kontrollplan. 
 

att tekniskt samråd och kontrollansvarig inte erfordras i detta ärendet. 
 

Avgifter 
Avgiften för bygglovet är 2.092 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. 

 
Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. I fakturan fastställs sista 
betalningsdag.  
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Bm §91 (forts.) 
 
Ritningar som ingår i beslutet 
Planritning inkommen 2015-02-18 
Fasadritningar inkomna 2015-02-18 
Situationsplan baserad på enkel nybyggnadskarta inkommen 2015-02-18 
 
Upplysningar 
Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft. Byggstart görs på egen risk i det fall 
beslutet inte har vunnit laga kraft. 
 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap.43 § plan- och bygglagen. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då 
beslutet om lov upphör att gälla enligt 10 kap. 25 § plan-och bygglagen. 
 
Bilagor 
Bilaga 1 - Debiteringsbesked 
Bilaga 2   - Information 
Bilaga 3 - Hur man överklagar 
Bilaga 4 - Blankett ajourhållning av lägenhetsregister 
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Bm §92    Dnr: BYGG.2015.67   229  
 
KÄRNEN 3, ANDERSTORPSVÄGEN 14, GISLAVED 
Bygglov  ändrad användning från garage till restaurang , fasadändring 
av byggnaden samt uppsättning av skylt.  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om bygglovet. Ansökan innefattar ändrad användning av 
garage till restaurang, ny dörr, utskjutande tak och ny skylt. Ansökan omfattar 
en total bruttoarea om 28 m². 
 
Sam Isak har tidigare sökt bygglov för samma åtgärder. Bygglov har upphävts av 
länsstyrelsen genom beslut den 23 juni 2014. Åtgärderna på fastigheten har 
bedömts inte stämma överens med detaljplanens bestämmelser. Vidare har en 
utvidgning av restaurangverksamheten bedömts kunna medföra betydande 
olägenheter för grannar. Mark- och miljödomstolen avslog Sam Isaks 
överklagande den 4 september 2014. Mark- och miljööverdomstolen 
meddelade inte prövningstillstånd. 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan fastställd den 21 juni 1979. Enligt planen ska 
det område där aktuell fastighet ligger användas endast för bostadsändamål. 
 
 Ansökan avser bygglov med avvikelse från detaljplan vad avser ändamålet.  
 
Byggnaden är uppförd år 1939 som en bilverkstad. År 1959 beviljades bygglov 
för ”korvkiosk” i del av bottenvåningen. 1980 beviljades bygglov och dispens 
medgavs från detaljplanens bestämmelser för butik/livsmedelslokal och en 
parkering anlades på tomtens baksida. Restaurangen har funnits under en lång 
tid på bottenplanet. I det övre planet inryms en bostadslägenhet som tillhör 
sökanden. 
 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har gjort en besiktning av 
fastigheten. 
 
Lagrum 
Det krävs bygglov för ändrad användning av en lokal enligt 9 kap 2 § punkten 3 
a plan- och bygglagen (2010:900 PBL). Det krävs bygglov för ändring av en 
byggnads yttre utseende enligt 9 kap. 2 § punkten 3 c PBL. 
 
I 9 kap 31 c PBL anges att när genomförandetiden gått ut kan bygglov ges för 
en åtgärd som avviker från detaljplanen, om åtgärden 
1.  är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt 

behov eller ett allmänt intresse, eller 
2.  innebär en sådan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt 

komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen. 
 
Yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle 
att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen.  
 
Ägarna till fastigheterna Kärnen 4 och Kärnen 5 har i en skrivelse erinrat mot 
ansökan. Fastighetsägarna anser att det ska sättas upp ett plank mellan 
fastigheterna och att öppettider ska begränsas. De anser också att det inte ska 
vara tillåtet att parkera bilar på framsidan av byggnaden. 
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Bm §92 (forts.) 
 
Skäl till beslutet 
Bygg- och miljönämnden bedömer att en utvidgning av restaurang-
verksamheten är ett lämpligt komplement till den användning som har bestämts 
i planen. Restaurangen får ringa omgivningspåverkan för grannar och medför 
inte betydande olägenheter för grannar vid prövning enligt 2 kap. 9 § PBL. 
Utökningen av restaurangen är liten och den tidigare planerade utvidgningen av 
uteserveringen har utgått. Restaurangen tillgodoser ett angeläget gemensamt 
behov och har allmänt intresse för servicen i denna del av samhället. 
Erforderligt antal parkeringsplatser finns anlagda på fastigheten. Det har inte 
redovisats några parkeringsplatser framför byggnaden. Om bilar parkerar på 
gång- och cykelvägen är det en polisiär fråga att beivra. 
 
En samlad bedömning har gjorts enligt 9 kap 31 d § PBL av den åtgärd som söks 
och de som tidigare har godtagits. Det bedöms därvid lämpligt att bevilja 
bygglovet. 
 
Bygg- och miljönämnden bedömer att fasadändringarna uppfyller 
utformningskraven i 2 och 8 kap PBL. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2015-04-16 - Bmau §55 
Tjänsteskrivelse 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 9 kap. 30 och 31 c punkten 2 § plan- och bygglagen bevilja 

bygglov för ändrad användning från garage till restaurang, fasadändring av 
byggnaden samt uppsättning av skylt 
 

att tekniskt samråd och kontrollansvarig inte krävs i detta ärende. 
 

Avgifter 
Avgift för bygglovet tas inte ut då ärendet har prövats tidigare. 
 
Ritningar som ingår i beslutet 
Plan och fasadritning inkommen 2015-02-09 
Situationsplan inkommen 2015-02-09 
 
Upplysningar 
Ärendet har bedömts vara komplett 2015-02-09. 
 
Kontakt ska tas med livsmedelsinspektör Mariana Jenca 0371-81210. 
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett 
startbesked enligt 10 kap.3 § plan- och bygglagen. 
 
För att erhålla ett startbesked ska en kontrollplan inlämnas där punkterna 
tillgänglighet och imkanal ingår. 
 
Innan byggnadsverket får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 
kap. 4 § plan- och bygglagen. 
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Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap.43 § plan- och bygglagen). 
 
Påföljder 
Byggsanktionsavgift är en extra avgift som tas ut: 
• Från den som påbörjat en byggnation utan startbesked 
• Från den som tar ett byggnadsverk i bruk före nämndens tillåtelse, det vill 

säga innan man fått ett slutbesked. 
 
Byggsanktionsavgiftens storlek framgår av 9 kap. plan- och byggförordningen 
(2011:338). 
 
Bilagor 
Bilaga 1 - Debiteringsbesked 
Bilaga 2  - Information 
Bilaga 3 - Hur man överklagar 
  
HUR MAN ÖVERKLAGAR – se bilaga formulär 1. 
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Bm §93    Dnr: BYGG.2015.79   237  
 
MÄNGSBO 1:17, MÄNGSBO 2, GISLAVED 
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus. 
 
Aktuell fastighet är belägen inom område som inte omfattas av detaljplan.  
 
I den kommunomfattande översiktsplanen finns inga särskilda restriktioner för 
området.  
 
Lagrum 
Det krävs bygglov för nybyggnad enligt 9 kap 2 § punkten 1 plan- och bygglagen  
(SFS 2010:900). I 9 kap 17 § står det att om den som avser att vidta en 
bygglovspliktig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i 
fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. 
 
Yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle 
att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. Det har inte inkommit någon 
erinran mot ansökan. 
 
Skäl till beslutet 
Det anses lämpligt att dela fastigheten i två delar. Detaljplan erfordras inte för 
prövning av lokalisering av fritidshuset. Det ställs inte krav på gemensamma 
anordningar och andra frågor behöver inte lösas i ett sammanhang. 
Lämplighetsprövningen sker i förhandsbeskedet enligt 2 kap. 4 och 6 §§ plan- 
och bygglagen. Enligt sökanden kommer fastigheten att fyllas ut vilket bedöms 
som viktigt. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2015-04-16 - Bmau §56 
Tjänsteskrivelse 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 9 kap 17 och 30 §§ plan- och bygglagen meddela att bygglov 

för den föreslagna nybyggnaden kan påräknas med tillhörande villkor och 
upplysningar. Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. 4 
och 5 §§ plan- och bygglagen  och 8 kap. 9 § plan- och bygglagen. 
Fritidshuset får endast en begränsad påverkan på området 

 
att förhandsbeskedet inte innebär att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § 

plan- och bygglagen  
 
att åtgärden kräver tillstånd av bygg- och miljönämnden för enskild 

spillvattenanläggning 
  

att byggnationen inte strider mot de bestämmelser i miljöbalken som 
beaktas vid prövningen 
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Bm §93 (forts.) 
 
att förhandsbeskedet endast gäller om bygglov för åtgärden söks inom två år 

efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap. 39 
§ plan- och bygglagen  
 

Avgifter 
Avgiften för förhandsbeskedet är 5.563 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. 
 
Faktura skickas separat. I fakturan fastställs sista betalningsdag. 
 
HUR MAN ÖVERKLAGAR – se bilaga formulär 1. 
 
Bilagor 
Bilaga 1 - Debiteringsbesked 
Bilaga 2 - Hur man överklagar 
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Bm §94    Dnr: BYGG.2015.175   2314  
 
ANDERSTORP 9:531, SOLSTIGEN 10, ANDERSTORP 
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om bygglovet. Ansökan omfattar en total byggnadsarea om 
83 m². 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan.  
 
Ansökan avser bygglov med avvikelse från detaljplan. Fastigheten får efter 
tillbyggnaden en byggnadsarea om 280 m²mot tillåtna 213 m2. Tillbyggnaden 
förlägges delvis till mark som inte får bebyggas. 
 
Bygg- och miljönämnden har tidigare prövat bygglovansökan för tillbyggnad av 
bostadshuset och har därvid avslagit ansökan. 
 
Ansökan om bygglov har omarbetats så att tillbyggnaden utförs som en 
enplansbyggnad. 
 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har gjort en besiktning av 
fastigheten. 
 
Lagrum 
Det krävs bygglov för tillbyggnad enligt 9 kap 2 § punkten2 plan- och bygglagen  
(SFS 2010:900). Enligt 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen kan bygglov ges för en 
åtgärd om avvikelsen är liten och förenlig med planens syfte.  
 
Yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle 
att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. Det har inte inkommit någon 
erinran mot ansökan. 
 
Skäl till beslutet 
Bygg- och miljönämnden bedömer att tillbyggnaden uppfyller utformningskraven 
i 2 och 8 kap. plan- och bygglagen. Avvikelsen mot detaljplanen vad avser 
överskidande av högsta tillåtna byggnadsarea och mark som inte får bebyggas 
bedöms utgöra en sådan liten avvikelse som kan godtas enligt 9 kap 31 b § plan- 
och bygglagen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2015-04-16 - Bmau §57 
Tjänsteskrivelse 
 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 9 kap.30 och 31 b §§ plan- och bygglagen medge liten 

avvikelse från detaljplanen vad avser högsta tillåtna byggnadsarea och 
mark som inte får bebyggas  

 
att bevilja bygglov för tillbyggnad av bostadshuset 
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att för att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 

kontrollansvarig godtas byggherrens förslag  
Benny Andersson 
Idrottsgatan 7, 333 31 Smålandstenar 
Den kontrollansvariga är certifierad kontrollansvarig enligt 10 kap. 9 § i  
plan- och bygglagen 
 

att tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för 
tekniskt samråd bifogas. 

 
Avgifter 
Avgiften för bygglovet är 19.375 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. 
 
Avgiften för lägeskontroll är 890 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Moms tas ut på avgiften. 
 
Faktura skickas separat. I fakturan fastställs sista betalningsdag. 
 
Ritningar som ingår i beslutet 
Plan, fasad och sektionsritning inkommen 2015-03-17 
Situationsplan baserad på enkel nybyggnadskarta inkommen 2015-03-23 
 
Upplysningar 
Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett 
startbesked enligt 10 kap.3 § plan- och bygglagen. 
 
Innan byggnadsverket får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 
kap. 4 § plan- och bygglagen. 
 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap.43 § plan- och bygglagen). 
 
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs.  
Kontakt kan tas med mätchef Marcus Josefsson tel. 0371-81574, MBK-ingenjör 
Dragisa Mladenovic tel. 0371-81221 eller MBK-tekniker Lars Pettersson tel. 
0371-81593. 
 
Påföljder 
Byggsanktionsavgift är en extra avgift som tas ut: 
• Från den som påbörjat en byggnation utan startbesked 
• Från den som tar ett byggnadsverk i bruk före nämndens tillåtelse, det vill 

säga innan man fått ett slutbesked. 
 
Byggsanktionsavgiftens storlek framgår av 9 kap. plan- och byggförordningen 
(2011:338). 
 
Bilagor 
Bilaga 1 - Debiteringsbesked 
Bilaga 2  - Information 
Bilaga 3 - Hur man överklagar 
Bilaga 4 - Kallelse till tekniskt samråd 
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Bm §95    Dnr: BYGG.2015.237      
 
Del av SIGNELSÖ 1:25, SMÅLANDIAOMRÅDET, GISLAVED 
Bygglov för nybyggnad av affärshus  
 
Ärendebeskrivning 
DS Gislaved ansöker om bygglov för nybyggnad av affärshus. Byggnadsarean 
uppgår till omkring 3000 m2.   
 
Bygglovhandlingarna är inte kompletta. 
 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att delegera till arbetsutskottet att bevilja bygglovet 
 
att situationsplanen behöver kompletteras med gångstråk utmed fasaden, 

ytterligare grönska/träd och komplettering med skärmtak utmed 
huvudfasaden 
  
 

Expedieras till: 
Bygg- och miljöförvaltningen  
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Bm §96    Dnr: BM.2015.11   042  
 
Helårsprognos 1, 2015 för bygg- och miljönämnden 
(Ekonomisk uppföljning)  
 
Ärendebeskrivning 
Nämnderna ska upprätta en helårsprognos I utifrån det ekonomiska utfallet per 
den 31 mars 2015. 
 
Bygg- och miljöförvaltningen har upprättat förslag till delårsrapport och 
helårsprognos I för år 2015.  
 
I prognosen förväntas intäkterna och kostnaderna i stort följa vad som 
budgeterats. 
 
Kostnaderna beräknas understiga budget med 130 tkr. 
 
Intäkterna beräknas överensstämma med budget. 
 
Medel för budgeterade investeringar förväntas bli förbrukade. 
 
Ekonomienheten har gjort en tidplan för delårsrapporten. Delårsrapporten 
behandlas av kommunfullmäktige den 28 maj 2015. 
 
Beslutsunderlag 
Helårsprognos 1, 2015 för bygg- och miljönämnden 
Protokoll 2015-04-16 - Bmau §58 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att ta bygg- och miljöförvaltningens förslag till helårsprognos som sin egen 
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Information  
 
Maud Enqvist lämnar information om vad som hänt med triföroreningen i 
grundvattnet vid f.d Lacko i Anderstorp AB, som idag är en herreslös fastighet. 
 
Susanne Norberg informerar:  
 

• Rekrytering pågår av ny planarkitekt.  
• Förvaltningens studieresa till Hallandsåsen, Halmstads komun m.m. 

 
Niclas Palmgren (M) informerar om presidiets resa till Presidiedagar i 
Stockholm för miljö-, plan- och byggnämnder.  
 
Elisabet Johansson (C) informerar om utbildning inom livsmedelsområdet. 
 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att godkänna lämnad information 

  
 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Bygg- och miljönämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2015-05-07     55(56) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Bm §101    Dnr: BM.2015.8   009  
 
Meddelanden  
 
- Kommunstyrelsens beslut 2015-04-08, §128 om budget 2016 för 

kontaktcenter 
 
- Kommunstyrelsens beslut 2015-04-08, §130 om uppföljning av 

internkontroll 2014, hela kommunen 
 
- Länsstyrelsens beslut 2015-02-26 i överklagat ärende om avgift för extra 

offentlig kontroll på fastigheten  Norra Hestra Kyrkobol 1:178 
 
- Länsstyrelsens beslut 2015-03-19  i överklagat ärende om bygglov för  

uppförande av plank samt utökning av varugård (upplag) på fastigheten Henja 
10:11 

 
- Länsstyrelsens beslut 2015-03-20 om strandskyddsdispens och tillstånd från 

reservatsföreskrifterna för uppförande av gäststuga på fastigheten Sandvik 
1:13 

 
- Länsstyrelsens beslut 2015-03-20 i överklagat ärende om 

strandskyddsdispens på fastigheten Skinnebo 1:2 
 
- Länsstyrelsens beslut 2015-03-19  i överklagat ärende om bygglov för 

tillbyggnad av enbostadshus med garage och uterum på fastigheten Ås 3:19 
 
-  Miljöprövningsdelegationens beslut 2015-03-31 i ärende om gruppstation för 

vindkraft på fastigheterna Sandsebo 2:13, Sandsebo 3:3 och Bubbarp 1:2 
 
- Kommunfullmäktiges beslut 2015-03-26, §38 - ombudgeteringar från 2014 

till 2015 års budget 
 
- Mark- och miljödomstolens beslut 2015-03-23 om i ansökan om utdömande 

av vite; nu fråga om avskrivning, gällande Anderstorp Motorbana AB 
 
- Mark- och miljödomstolens slutliga beslut 2015-04-15 om föreläggande till 

följd av klagomål på buller från Anderstorp motorbana på fastigheten 
Lövås 8:5; nu fråga om avskrivning 

 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att lägga meddelandena till handlingarna 
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Bm §102    Dnr: BM.2015.9   002  
 
Redovisning av delegeringsbeslut  
 
Delegeringsbeslut under perioden 2015-03-18 – 2015-04-25 i följande ärenden 
meddelas: 
 
• Administrativa ärenden (BM)   --- 
• Bygglov/anmälansärenden (BYGG)  sid 110 
• Enkelt avhjälpta hinder (EAH)   --- 
• Kart-och mätärenden  (MBK)   sid 10-11  
• Miljö lantbruk (MDL)   --- 
• Miljö avlopp (MHA)   sid 11-12 
• Miljö bostäder, värmepumpar (MHB)  sid 12-14 
• Miljö barn och skola  (MHBS)   --- 
• Miljö lokaler och badvatten (MHL)  --- 
• Miljö vattentäkter (MLD)   --- 
• Miljö livsmedelslokaler i fordon (MLF)  sid 14-15 
• Miljö livsmedelslokaler (MLL)   sid 15-17 
• Miljö tillfälliga tillstånd (MLT)   ---  
• Miljö cisterner (MMC)   --- 
• Miljö köldmedium (MMF)   --- 
• Miljö förorenad mark (MMFO)   --- 
• Miljö miljöfarlig verksamhet (MMM)  sid 18 
• Miljö täkt, kross, upplag (MMT)   sid 18-19 
• Miljö renhållning (MREN)   --- 
       
 
• Bostadsanpassning (BAB) - se separat 
  rapport 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som förtecknas i protokoll 

av 2015-05-07 
  
 

 
 


