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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Bygg- och miljönämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2015-01-22     2(33) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Bm §1    Dnr: BM.2015.4   200  
 
Information om bygg- och miljönämndens verksamhet samt 
utbildning för  ledamöter mandatperioden 2015-2018  
 
Kommunfullmäktige har den 15 december 2014 antagit reglemente för bygg- 
och miljönämnden. Reglementet beskriver nämndens uppgifter, arbetsformer, 
vad som gäller kring sammanträden, utskott m.m. 
 
Under avsnitt 1.1 i reglementet görs en avgränsning av nämndens uppgifter 
gentemot övriga nämnder. Paragraf 1 anger ramen för nämndens verksamhet. 
Under avsnitt 1.2 beskrivs nämndens uppgifter inom ramen. 
 
Susanne Norberg redogör för reglementet och bygg- och miljöförvaltningens 
organisation och arbetsuppgifter. 
 
I samband med en ny mandatperiod genomför kommunstyrelsekontoret en 
utbildning för samtliga ledamöter i fullmäktige, nämnder och styrelser samt 
revisorer. Kallelse har utsänts till samtliga förtroendevalda. 
 
Utbildningen består av tre delar: 
 
- Genomgång av kommunens organisation och utveckling,ekonomi, 
budgetprocess och strategisk styrning m.m 
 
- Information om förvaltningarnas verksamheter 
 
- Rollen som förtroendevald och regelverket som styr kommunens 
verksamheter (extern föreläsare) 
 
För varje del är det tre möjliga utbildningstillfällen. 
 
Miljösamverkan F genomför utbildning för ledamöter inom miljö- och 
livsmedelsområdet. Inbjudan har inkommit till bygg- och miljönämnden. 
Utbildningen genomförs den 26 februari respektive 23 april. 
Boverket planerar webbutbildning inom inom plan- och bygglagen. Datum är 
inte fastlagt. 
Utbildningsföretag har erbjudit utbildning  inom alkohollagstiftningen. 
 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att godkänna lämnad information om reglemente och bygg- och 

miljöförvaltningens förvaltningsorganisation 
 
att bygg- och miljöförvaltningen ska genomföra en utbildning- inom 

nämndens ansvarsområden- för ledamöter och ersättare den 19 februari 
2015 med start kl. 09.00 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Bm §2    Dnr: BM.2015.1   006  
 
Bygg- och miljönämndens sammanträdesdagar 2015   
 
Ärendebeskrivning 
Bygg- och miljönämnden beslöt den 26 november 2014 i paragraf 206 att 
fastställa sammanträdesdagar och tider för nämnden och arbetsutskottet för år 
2015. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut Bm §206 2014-11-26 Sammanträdesdagar 2015 
Tjänsteskrivelse till nämnd  
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att fastställa följande sammanträdesdagar för arbetsutskottet 
 
 5 februari 
 13 mars 
 16 april 
 4 juni 
 13 augusti 
 10 september 
 15 oktober 
 12 november 
 3 december 
 
att fastställa följande sammanträdesdagar för bygg- och miljönämnden 
 
 22 januari 
 19 februari 
 26 mars 
 7 maj 
 18 juni 
 27 augusti 
 25 september 
 29 oktober 
 26 november 
 17 december 
 
att nämndens och arbetsutskottets sammanträden ska börja kl. 13.00 om 

inte ordföranden efter samråd med presidiet beslutar annat 
 
att nämndens sammanträde den 19 februari  ska börja kl 09.00 då det är en 

utbildningsdag 
 
att nämndens sammanträde den 18 juni ska börja kl. 09.00 då det är dag före 

midsommarafton 
 
att nämndens sammanträde den 25 september ska börja  kl 09.00 
 
att  nämndens sammanträde den 17 december ska börja kl. 09.00 
 
att arbetsutskottet får besluta om ändrad sammanträdesdag för utskottet 
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Bm §3    Dnr: BM.2015.2   200  
 
Information om bestämmelser om ersättningar till kommunalt 
förtroendevalda i Gislaveds kommun  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har den 15 december 2014 § 54 antagit bestämmelser om 
ersättningar till kommunalt förtroendevalda. 
 
Nämndsekreteraren lämnar en kort information om 
ersättningsbestämmelserna. 
 
Kommunstyrelsekontoret kommer att informera närmare om 
arvodesreglementet vid utbildning för förtroendevalda.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till nämnd - ersättningsbestämmelser  
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att godkänna lämnad information om ersättningsbestämmelserna till 

kommunalt förtroendevalda 
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Bm §4    Dnr: BM.2015.2   200  
 
Val av ledamöter och ersättare i arbetsutskottet  
 
Ärendebeskrivning 
Valberedningen har föreslagit ledamöter och ersättare i arbestutskottet. 
 
Beslutsunderlag 
Valberedningens förslag 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att välja nedanstående ledamöter och ersättare i arbestutskottet: 
 
 Ledamöter: 
    Niclas Palmgren, ordförande (m) 
 Frank Josefson, 1:e vice ordförande (s) 
 Magnus Sjöberg, 2:e vice ordförande (c)  
 
 Ersättare: 
 Pauline Stenvall,(m) 
 Jan-Olof Johansson, (s) 
 Elisabeth Johansson, (c)  
 
 

 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsekontoret  
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Bm §5    Dnr: BM.2015.5   200  
 
Bygg- och miljönämndens val av representant i brottsförebyggande 
rådet  
 
Ärendebeskrivning 
Bygg- och miljönämnden ska välja en ledamot och en ersättare till 
brottsförebyggande rådet. 
 
Valberedningen har föreslagit ledamot och ersättare i brottsförebyggande rådet 
 
Beslutsunderlag 
Valberedningens förslag 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att välja Niclas Palmgren (m) som ledamot och Magnus Sjöberg (c) som 

ersättare i brottsförebyggande rådet 
  
 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsekontoret  
 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Bygg- och miljönämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2015-01-22     7(33) 
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Bm §6    Dnr: BM.2015.5   200  
 
Bygg- och miljönämndens val av representant i folkhälsorådet  
 
Ärendebeskrivning 
Bygg- och miljönämnden ska välja en ledamot och en ersättare till 
folkhälsorådet. 
 
Valberedningen har föreslagit ledamot och ersättare i folkhälsorådet. 
 
Beslutsunderlag 
Valberedningens förslag 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att välja Niclas Palmgren (m) som ledamot och Magnus Sjöberg (c) som 

ersättare i folkhälsorådet 
  
 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsekontoret  
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Bm §7    Dnr: BM.2015.3   002  
 
Bygg- och miljönämndens delegationsordning  
 
Ärendebeskrivning 
Bygg- och miljönämnden får, enligt 33 och 34 § § kommunallagen, uppdra åt 
utskott, ledamot i nämnden, eller tjänsteman i kommunen, att på nämndens 
vägnar besluta i en viss grupp av ärenden. Genom delegering ger bygg- och 
miljönämnden delegaten i uppdrag att på nämndens vägnar fatta beslut i 
ärenden. Det handlar om att självständig beslutanderätt förs över. Besluten kan 
inte ändras av nämnden i annat fall än när nämnden kan fatta ett nytt 
beslut.Beslut som fattats av tjänsteman utan delegering i ärendet saknar laga 
verkan, dvs gäller inte. Ärenden av större vikt eller av principiell beskaffenhet 
får inte delegeras utan får bara tas av nämnden i sin helhet. Delegationsbeslut 
ska tas upp på en förteckning som ska anmälas vid nämndens nästkommande 
sammanträde enligt 6 kap. 35 § kommunallagen.Anmälan innebär dock inte att 
nämnden fastställer besluten. 
 
Gränsen mellan verkställighet och beslut har med tiden förskjutits med en ökad 
grad av målstyrning i delen som inte innefattar myndighetsbeslut.  I gällande 
delegationsordning framgår var gränsen för verkställighet går.Ren verkställighet 
innebär en åtgärd som normalt finns inom tjänstemannens område. I dessa 
ärenden saknas normalt utrymme för beslutsalternativ eller valmöjligheter. 
 
Tillämpning av taxor fastställda av kommunfullmäktige som innebär fastställande 
av avgift enligt taxan betraktas som verkställighet. Nedsättning av avgift är ett 
särskilt beslut. 
 
Rätt att besluta i en viss ärendetyp innefattar också rätt 
- att besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av 
delegatens beslut 
- att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av 
delegationsbeslut samt 
-att ändra eller upphäva tidigare beslut fattade av delegaten 
 
Delegat är den tjänsteman som angivits vid respektive ärendetyp och på de 
villkor som ställts upp vid respektive ärendetyp.När tjänsteman förordnas för 
tjänsteman som är delegat, övergår delegationerna på ersättaren. Ersättare får 
endast träda i delegatens ställe vid laga förfall: Med laga förfall avses frånvaro 
från sin tjänst på grund av sjukdom, semester, tjänstledighet eller liknande.  
 
I de fall delegat omfattas av arbetskonflikt  inträder ordförande, med nämndens 
vice ordförande som ersättare, som beslutande i tillämpliga ärendetyper. 
 
Bygg- och miljönämndens nuvarande delegationsordning antogs av nämnden 
den 19 mars 2014 § 65. Tillägg till delegationsordningen beslutades den 11 juni 
2014 § 124. 
 
Kommunfullmäktige har den 15 december 2014 § antagit nytt reglemente för 
bygg- och miljönämnden med anledning av att alkoholtillsynen har överflyttats 
från socialnämnden till bygg- och miljönämnden från den 1 januari 2015. 
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Bm §7 (forts.) 
 
Bygg- och miljöförvaltningen har upprättat förslag till tillägg i 
delegationsordningen vad avser beslut om tillstånd till alkoholservering och 
tillsyn över servering av alkoholdrycker och detaljhandel med och servering av 
folköl. 
 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram ett uppdaterat underlag 
för delegationsordning inom plan- och byggverksamheten. Underlaget har 
uppdaterats bland annat med anledning av ändringarna i lagstiftningen som 
trädde i kraft den 1 januari 2015. Bygg- och miljöförvaltningen har med SKL:s 
underlag reviderat delegationsordningen inom plan- och byggområdet. 
 
Beslutsunderlag 
Delegationsordning för Bygg- och miljönämnden i Gislaveds kommun daterad 
den 9 januari 2015 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 6 kapitlet 33 och 34 §§ kommunallagen samt 

speciallagstiftning  anta  delegationsordning för bygg- och miljönämnden i 
Gislaveds kommun daterad den 9 januari 2015 

 
att uppdra beslutanderätten i ärenden/ärendegrupper  till i 

delegationsordningen angivna delegater 
 
att delegationsordningen börjar att gälla från och med den 1 februari 2015 
 
att delegationsbesluten ska anmälas vid nämndens nästkommande 

sammanträde 
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Bm §8    Dnr: MMM.2014.229   426:01  
 
ÖLMESTAD 8:248,  Järnvägsgatan 1, Reftele 
Yttrande med anledning av ansökan om tillstånd till yrkesmässig 
överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter  
 
Ärendebeskrivning 
Reftele Lantmannaförening har den 27 november 2014 hos Länsstyrelsen i 
Jönköpings län ansökt om tillstånd till yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga 
kemiska produkter enligt 7 § förordning (2008:245) om kemiska produkter och 
biotekniska organismer. 
 
Av anmälan framgår följande 
Ansökan avser yrkesmässig överlåtelse av produkterna Cidmax, Cid, DeLaval 
Powder detergent acid 50 samt Cid non P. Max 150 kg kommer att lagras vid ett 
och samma tillfälle. Alla produkter används som rengöringsmedel för 
mjölkanläggningar. Produkterna klassas som särskilt farliga på grund av starkt 
frätande egenskaper. 
 
Produkterna förvaras i originalförpackning i låst utrymme. För att förhindra utsläpp 
till mark och vatten saknar förvaringsutrymmet golvbrunnar och fungerar därför 
som naturlig invallning. Absorberingsmaterial och skriftliga instruktioner för 
hantering av spill och läckage finns tillgängligt i förvaringsutrymmet. 
 
Kunskapskravet uppfylls genom att personalen har informerats om vilka produkter 
som är särskilt farliga. 
 
Produkterna kommer att säljas endast till professionella brukare. 
Säkerhetsdatablad skickas med vid alla leveranser. 
 
Vilken typ av rengöringsmedel som används styrs av Svensk Mjölks 
branschriktlinjer. Företaget följer utvecklingen och håller sig uppdaterad om 
mindre farliga alternativ som finns på marknaden. 

 
Aktuell lagstiftning 
Enligt 7 § förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska 
organismer krävs tillstånd för att yrkesmässigt överlåta särskilt farliga kemiska 
produkter. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan den 27 november 2014 från Reftele Lantmannaförening 
 
Motivering till beslut 
Svavelsyra, fosforsyra, sulfaminsyra och hydroxyättiksyra är ämnen som kan orsaka 
allvarliga skador på hälsa och miljö på grund av dess starkt frätande egenskaper. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att lämna följande yttrande över ansökan: 
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Bm §8 (forts.) 
 
 Bygg- och miljönämnden anser att Reftele Lantmannaförening ska följa 

säkerhetsdatabladens anvisningar gällande hantering och förvaring av 
produkterna och farligt avfall samt anvisningar om minimering av 
personalens exponering och utsläpp till miljön. Företaget förväntas ha 
fungerande rutiner för hur risker förebyggs och olyckor hanteras. 
  
 

Expedieras till: 
LÄNSSTYRELSEN I JÖNKÖPINGS LÄN  
Länsstyrelsens dnr: 561-8367-2014 
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Bm §9    Dnr: PLAN.2011.4   214  
 
Detaljplan för Viks strand, del av fastigheten Vik 1:58 i Hestra  
 
Ärendebeskrivning 
Planens syfte är att möjliggöra permanentbostäder, fritidshus samt 
serviceanläggningar på naturtomter. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutade den 11 juni 2014 att förslag till detaljplan för 
fastigheten Viks strand, del av fastigheten Vik 1:58 skulle skickas ut på 
samrådsremiss. 
 
Under tiden 18 juni – 5 september har detaljplanen varit utställd på Bygg- och 
miljönämndens expedition och på kommunens hemsida för samråd. Utifrån 
yttranden som inkommit under denna tid har en samrådsredogörelse 
upprättats. 
 
Efter samrådet har detaljplanen kompletterats utifrån de yttranden som 
inkommit under samrådstiden. Den planerade bebyggelsen har minskats från 33 
hus till 23 hus och avståndet till badplatsen har utökats. Områden för natur har 
utökats. Tekniska anläggningar, parkering för funktionshindrade samt 
friluftsområde för bad och båtliv har kompletterats i plankartan. 
Planbeskrivningen har kompletterats med en naturvärdesbedömning samt en 
geoteknisk undersökning. Det har även gjorts textredigeringar för att 
komplettera ett antal avsnitt i planbeskrivningen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Plankarta daterad januari 2015 
Planbeskrivning daterad 22 januari 2015 
Samrådsredogörelse daterad 22 januari 2015 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att ta planförfattarens samrådsredogörelse som sin egen  
 
att förslaget till detaljplan ställs ut för granskning under tre veckor enligt 5 

kap. 18 § plan-och bygglagen (SFS 2010:900) 
 
att planförslaget kompletteras med en planbestämmelse om att marklov 

erfordras för trädfällning 
  

 
Expedieras till: 
Bygg- och miljöförvaltningen, planenheten  
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Bm §10    Dnr: PLAN.2013.7   214  
 
Detaljplan för fastigheten Anderstorp 11:22 i Anderstorp - 
Moforsvillan  
 
Ärendebeskrivning 
Planens syfte är att ta fram ny detaljplan för fastigheten med ökat 
användningsområde som ska inrymma skolverksamhet, bostäder, kontor och 
vård.  
 
Bygg- och miljönämnden beslutade den 19 mars 2014 att förslag till detaljplan 
för fastigheten Anderstorp 11:22 i Anderstorp - Moforsvillan skulle skickas ut 
på samrådsremiss. Under tiden 18 juni – 25 augusti 2014 har detaljplanen varit 
utställd på bygg- och miljönämndens expedition och på kommunens hemsida 
för samråd. 
 
Den 22 oktober 2014 beslutade bygg- och miljönämnden att skicka ut förslag 
till detaljplan för fastigheten Anderstorp 9:710 m.fl. på granskning. Myndigheter, 
sakägare och berörda informerades skriftligen. Förslag till detaljplanen har varit 
ute på granskning under tiden 3 november till den 24 november 2014. 
 
Förändringar i detaljplaneförslaget har gjorts efter granskningen och 
länsstyrelsen rekommenderar kommunen att genomföra en förnyad 
granskning. 
 
Beslutsunderlag 
Plankarta daterad januari 2015 
Planbeskrivning daterad januari 2015 
Utlåtande daterat december 2014 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att ta planförfattarens utlåtande som sitt eget  
 
att förslaget till detaljplan ställs ut för förnyad granskning under tre veckor 

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

Expedieras till: 
Bygg- och miljöförvaltningen, planenheten  
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Bm §11    Dnr: BM.2014.28   225  
 
Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivning för år 2015  
 
Ärendebeskrivning 
Energimyndigheten har som krav för erhållet statsbidrag att kommunen 
upprättar en verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivningen. 
 
Bygg- och miljöförvaltningen har upprättat en verksamhetsplan för energi- och 
klimatrådgivning för år 2015. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 september 2011 om en energistrategi för 
2011-2020 med en tillhörande åtgärdsplan. Energistrategin är indelad i fem 
viktiga åtgärdsområden, energieffektivisering, förnyelsebar energiproduktion, 
transportsektorn, samhällsplanering och driftsäkerhet/energiförsörjning. 
 
Det är energi- och klimatrådgivningens mål att 2015 arbeta utefter denna 
strategi med inriktning mot privatpersoner, organisationer och små- och 
medelstora företag. 

 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivning för år 2015. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att anta verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivningen för år 2015 

 
 

Expedieras till: 
Bygg- och miljöförvaltningen, Jessica Stridh 
Kommunstyrelsen 
Energimyndigheten 
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Bm §12    Dnr: BYGG.2014.489   2314  
 
LOGEN 3, Slåttergatan 23 i Gislaved    
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med uterum   
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om bygglovet. Ansökan omfattar en total byggnadsarea om 
14.78 m². Bygglov söks i efterhand då uterummet är uppfört. Uterummet är 
förlagt 0,3 meter från fastighetsgräns. 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan. Fastigheten är betecknad med BS vilket 
innebär att området endast får användas för bostadsändamål. På med S 
betecknat område skall byggnad uppföras i gräns mot granntomt där sådan 
gräns förekommer inom området. Byggnad får dock uppföras indragen från 
gräns mot granntomt om detta prövas vara förenligt med ett prydligt och 
ändamålsenligt bebyggande av kvarteret. 
 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har gjort en besiktning av 
fastigheten. 
 
Det olovliga byggandet prövas i ett separat beslut. Berörd granne har inte 
godtagit byggnadens placering. 
 
Lagrum 
Det krävs bygglov för tillbyggnad enligt 9 kap. 2 § punkten 2 plan- och bygglagen  
(SFS 2010:900). I 9 kap 4 § står det att på ett en- eller tvåbostadhus krävs det 
inte bygglov för att  göra högst en tillbyggnad som har en bruttoarea på högst 
15 kvadratmeter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Byggnad får 
placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter om berörd granne medger detta. 
 
Yttranden 
Ägarna till fastigheten Logen 4 har i en skrivelse framfört synpunkter på 
tillbyggnaden av uterummet. 
 
Skäl till beslutet 
Bygg- och miljönämnden bedömer att tillbyggnaden uppfyller utformningskraven 
i 2 och 8 kap plan- och bygglagen. Tillbyggnaden strider inte mot detaljplanens 
bestämmelser. Det bedöms lämpligt att byggnaden är indragen 0,3 meter från 
fastighetsgräns. Tillbyggnaden uppfyller kraven på brandavskiljning och anses 
inte medföra betydande olägenhet för angränsande granne. 
 
Beslutsunderlag 
Ulf Edenborgs tjänsteskrivelse 2015-01-12 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen bevilja bygglov för tillbyggnad 

av bostadshuset med uterum 
 

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

Bm §12 (forts.) 
 
Med detta startbesked bestämmer bygg- och miljönämnden att 

1. Kontrollplanen inkommen 2014-12-30 fastställs. 
 
2. Följande handlingar ska lämnas in till bygg- och miljönämnden som 

underlag för slutbesked: 
• Intyg från byggherren att byggnadsåtgärden överensstämmer med 

meddelat bygglov. Verifierad kontrollplan. 
  
att tekniskt samråd och kontrollansvarig inte krävs i detta ärende. 

 
Avgifter 
Avgiften för bygglovet är 4 884 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 
Planritning inkommen 2014-11-14 
Fasadritningar inkomna 2014-11-14 
Situationsplan baserad på enkel nybyggnadskarta inkommen 2014-11-24 
 
Upplysningar 
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 lämnats. 
 
Brandavskiljning mellan uterum och komplementbyggnad på fastigheten Logen 4 
ska utföras enligt Boverkets Byggregler 5:6. 
 
Bilagor 
Bilaga 1 - Debiteringsbesked 
Bilaga 2   - Information 
Bilaga 3 - Hur man överklagar 
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Bm §14    Dnr: BYGG.2014.510   227  
 
SIGNELSÖ 1:9, Västergården 1 i Gislaved 
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus   
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus. 
 
Aktuell fastighet är belägen inom område som inte omfattas av detaljplan. 
 
Fastigheten ligger inom strandskyddat område vid Morgensjön. 
 
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. 
 
Skäl till beslutet 
Bygg- och miljönämnden bedömer att dispensgrunden ”särskilda skäl” innebär 
att utrymmet för undantag får anses litet och att  ramen inom vilken dispens 
från förbudet kan medges är snäv. En avvägning ska göras mellan 
strandskyddsintresset och den enskildes intresse av att ta området i anspråk. 
Den enskildes intresse av att uppföra fritidshuset ska väga avsevärt tyngre än 
områdets strandskyddsvärden för att dispens ska kunna medges. I detta ärende 
har inte framkommit några skäl enligt 7 kap 18 c § miljöbalken att de kan 
motivera att strandskyddsdispens beviljas. 
 
Beslutsunderlag 
Ulf Edenborgs tjänsteskrivelse 2015-01-13 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 7 kap 18 c § miljöbalken avslå ansökan. Särskilda skäl enligt 7 

kap 18 c § finns inte att bevilja strandskyddsdispensen 
 
 Avgiften för strandskyddsdispens enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige uppgår till 8.880 kronor. Avgiften reduceras och 
fastställes till 2.220 kronor då ansökan avslås. En kartavgift på 
425 kronor tillkommer.  
 

HUR MAN ÖVERKLAGAR – se bilaga formulär 1 
 
  

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Bygg- och miljönämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2015-01-22     18(33) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Bm §15    Dnr: BYGG.2014.457   2314  
 
ANDERSTORP 9:185, Storgatan 8 i Anderstorp    
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning del av garage till 
sågverkstad  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om förlängning av  bygglovet för en tid av fem år.  
 
Bygg- och miljönämnden beslutade den 7 januari 2010 att bevilja ett 
tidsbegränsat bygglov till den 1 januari 2015 för sågverkstaden. Den 
sammanlagda tiden för byggloven har uppgått till 8 år. 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan. Området får endast användas för handels- 
och bostadsändamål. Ansökan avser bygglov med avvikelse från detaljplan. 
 
Lagrum 
Det krävs bygglov för ändrad användning enligt 9 kap 2 § punkten 3 plan- och 
bygglagen  (SFS 2010:900). Bestämmelser om tidsbegränsat bygglov återfinns i 9 
kap 33 § plan- och bygglagen. Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst fem år. 
Tiden kan förlängas med högst 5 år i taget. Den sammanlagda tiden får inte  
överstiga 15 år. 
 
Yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle 
att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. Några synpunkter har inte 
inkommit. 
 
Beslutsunderlag 
Ulf Edenborgs tjänsteskrivelse 2015-01-12 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 9 kap. 33  § plan- och bygglagen bevilja tidsbegränsat bygglov 

för ändrad användning av del av garage till sågverkstad.  
 
 Bygglovet gäller intill den 1 januari 2020. 
 
  Om sökanden avser att förlänga bygglovet ska detta göras senast två 

månader innan bygglovet förfaller. 
 
Avgifter 
Avgiften för bygglovet är 4258 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. 
 
Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. I fakturan fastställs sista 
betalningsdag.  
 
Bilagor 
Bilaga 1 - Debiteringsbesked 
Bilaga 2   - Information 
Bilaga 3 - Hur man överklagar 
 

  



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Bygg- och miljönämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2015-01-22     19(33) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Bm §17    Dnr: BYGG.2014.468   2314  
 
ÖLMESTAD 28:37, Transtigen 6 i Reftele   
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med carport  
  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om bygglovet. Tillbyggnaden med carporten innebär att 
bostadhus och garage byggs ihop. Då räknas både carport och garage till 
huvudbyggnad. 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan.Bestämmelserna innebär bl a att 
huvudbyggnad inte får uppta större byggnadsarea än 150 m2. 
Uthus och garage får inte uppta större sammanlagd byggnadsaraea än 50 m2.   
 
Ansökan avser bygglov med avvikelse från detaljplan. Fastigheten är idag 
bebyggd med med ett bostadshus om 200 m², vilket avviker från gällande 
detaljplan.Garagets och uthusets byggnadsaraea uppgår till 48 m2. 
 Den inkomna ansökan redovisar en tillbyggnad på ytterligare 40 m².  Den 
totala byggnadsaarean för huvudbyggnaden blir då 279 m² vilket innebär en 
avvikelse från planen med 129 m². 
 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har gjort en besiktning av 
fastigheten. 
 
Lagrum 
Det krävs bygglov för tillbyggnad enligt 9 kap 2 § punkten  2 plan- och 
bygglagen  (SFS 2010:900).  
 
Yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle 
att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. Några negativa synpunkter 
har inte inkommit. 
 
Skäl till beslutet 
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 byggnadsyta med 129 m2 bedöms utgöra en 
sådan liten avvikelse som kan godtas enligt 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen. 
Påverkan på omgivningen av det tillkommande taket bedöms liten. 
 
Beslutsunderlag 
Peter Englunds tjänsteskrivelse 2015-01-12 
 
Yrkande 
Magnus Sjöberg yrkar att avvikelse ska medges från detaljplanens bestämmelser 
samt att bygglov beviljas för tillbyggnad av enbostadshus med carport. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Magnus Sjöbergs yrkande och finner att 
bygg- och miljönämnden antar det. 
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Bm §17 (forts.) 
 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 9 kap. 30 och 31 §§ plan- och bygglagen medge liten 

avvikelse från detaljplanen vad avser överskridande av högsta tillåtna 
byggnadsarea och bevilja bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med 
carport. 
 

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 2014-12-05 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 5544 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 
Planritning inkommen 2014-12-05 
Fasadritning inkommen 2014-10-27 
Situationsplan baserad på nybyggnadskarta inkommen 2014-12-05 
 
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. 
 
Byggnadsverket får tas i bruk innan slutbesked getts. 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1 - Debiteringsbesked 
Bilaga 2   - Information 
Bilaga 3 - Hur man överklagar 
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Bm §18    Dnr: BYGG.2014.540   239  
 
BURSERYD 1:7, Storgatan 8 i Burseryd     
Bygglov för ändrad användning från bostadslägenhet till 
distrikssköterskemottagning  
 
Ärendebeskrivning 
GVG Fastigheter AB har ansökt om bygglovet. Lokalens yta har begränsats till 
halva den yta som distriktssköterskemottagningen tidigare omfattade. 
 
Ett tidsbegränsat bygglov har gällt för ändrad användning av en större lägenhet 
till distriktssköterskemottagning. Detta bygglov upphörde den 31 december 
2012. 
 
För fastigheten gäller detaljplan. Enligt planbestämmelserna är tillåten 
användning bostad och handel. Genomförandetiden för planen har gått ut. 
 
Ansökan avser avvikelse från detaljplanens bestämmelser. 
 
En ändring av plan- och bygglagen har trätt i kraft den 1 januari 2015.Vid 
bygglovsprövning ges större utrymme för att godta avvikelser från 
detaljplanebestämmelser. Planavvikelser får godtas för åtgärder som tillgodoser 
ett angeläget gemensamt behov eller ett allmännt intresse eller som innebär en 
sådan användning som utgör ett lämpligt komplement till den användning som 
har bestämts i planen. 
 
Lagrum 
Det krävs bygglov för ändrad användning enligt 9 kap. 2 § punkten 3 plan- och 
bygglagen  (SFS 2010:900). Efter det att genomförandetiden för en detaljplan 
har gått ut får bygglov utöver vad som följer av 31 b § 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 annan användning av mark eller vatten som utgör ett 
lämpligt komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen enligt 
9 kap. 2 § plan- och bygglagen. 
 
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. 
 
Beslutsunderlag 
Peter Englunds tjänsteskrivelse 2015-01-13 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 9 kap. 30 och 31 c § § plan- och bygglagen medge liten 

avvikelse från detaljplanens bestämmelser och bevilja bygglov för ändrad 
användning av bostadslägenhet till distriktssköterskemottagning. 
Nämnden anser att distriktssköterskemottagningen har allmännt intresse 
och att det är ett lämpligt komplement till vad som har bestämts i planen. 

 
att kontrollansvarig och tekniskt samråd inte krävs i detta ärende.  
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Bm §18 (forts.) 
 

Avgifter 
Avgiften för bygglovet är 8730 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 
Planritning inkommen 2014-12-12 
Situationsplan inkommen 2014-12-12 
 
Upplysningar 
Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft. Byggstart görs på egen risk i det fall 
beslutet inte har vunnit laga kraft. 
 
Startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen ska utfärdas och slutbesked 
ska meddelas enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen. Innan startbesked utfärdas 
ska kontrollplan-PBL lämnas in och godkännas. I startbeskedet anges vilka 
handlingar som ska lämnas in för att slutbesked ska lämnas. Eftersom 
verksamheten är pågående (tidigare tidsbegränsade bygglov) ska handlingar för 
start- och slutbesked inlämnas snarast, dock senast 2015-02-12 (för 
startbesked) respektive 2015-03-12  (för slutbesked). 
 
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). 
 
Bilagor 
Bilaga 1 - Debiteringsbesked 
Bilaga 2  - Information 
Bilaga 3 - Hur man överklagar 
 
 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Bygg- och miljönämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2015-01-22     23(33) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Bm §19    Dnr: BYGG.2014.503   2314  
 
ÅS 3:19, Ås Lillebo    
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med garage och uterum  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om bygglovet. Ansökan omfattar en total bruttoarea om 
128 m². Tillbyggnaden kommer att förläggas drygt 30 m från fastighetsgräns. 
 
Fastigheten är belägen utanför planlagt område och inom sammanhållen 
bebyggelse. Fastigheten är bebyggd med bostadshus och garage. Åtgärden 
bedöms inte vara en kompletteringsåtgärd. 
 
Lagrum 
Det krävs bygglov för tillbyggnad enligt 9 kap 2 § punkten  2 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. 
 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har gjort en besiktning av 
fastigheten. 
 
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 Ås 1:18 har i skrivelse framfört att vi kommer att få 
mycket skymd sikt och önskar därför ej att tillbyggnaden ska ske. 
 
Beslutsunderlag 
Peter Englunds tjänsteskrivelse 2015-01-13 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen bevilja bygglov för tillbyggnad 

av enbostadshuset med uterum och garage.Tillbyggnaden uppfyller 
utformningskraven i 2 och 8 kapitlet plan- och bygglagen. Tillbyggnaden 
innebär inte betydande olägenheter för grannar vid en prövning enligt 2 
kapitlet 9 § plan- och bygglagen. Utsikten för angränsande fastighetsägare 
kommer att påverkas, men det bedöms inte vara så väsentligt att 
bygglovet ska avslås. 

 
att för att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 

kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: 
Christer Sveningsson 
Ouchterlonygatan 3, lgh 1601 
33131 Värnamo 

 
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 7743 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 
Planritning inkommen 2014-11-18 
Fasadritningar (4 st) inkomna 2014-11-18 
Situationsplan inkommen 2014-11-18 
 
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). 
 
Utstakning krävs inte i detta ärende. 
 
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 i 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. 
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Bm §20    Dnr: BYGG.2014.532   2314  
 
ÖLMESTAD 7:9, Storgatan 46 i Reftele   
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum. 
Bygglov för tillbyggnad av garage  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om bygglovet. 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan.Bestämmelserna innebär bl a att 
huvudbyggnad inte får uppta större byggnadsaraea än 150 m2. 
Uthus och garage får inte uppta större sammanlagd byggnadsarea än 50 m2. 
Byggnad ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns. 
 
Ansökan avser bygglov med avvikelse från detaljplan. Fastigheten är idag 
bebyggd med ett bostadshus om 149 m². Den inkomna ansökan redovisar en 
tillbyggnad på ytterligare 27,5(41,5- 14) m². Den totala byggnadsarean blir då 
176,5 m² vilket innebär en avvikelse från planen med 26,5 m². 
Det befintliga uthusets byggnadsarea uppgår till 115 m2. Tillbyggnaden av 
uthuset med ett garage om ytterliggare 48 m2 innebär att den totala 
byggnadsarean för garaget/uthuset blir 163 m2. 
 
Den inkomna ansökan  redovisar att  bostadshuset förlägges 3,0 meter från 
fastighetsgräns och garaget förlägges 2,5 meter från fastighetsgräns. 
 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har gjort en besiktning av 
fastigheten. 
 
Lagrum 
Det krävs bygglov för tillbyggnad enligt 9 kap 2 § punkten 2 plan- och bygglagen  
(SFS 2010:900). Bygglov får ges för en åtgärd som avviker från en 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. Några synpunkter har inte 
inkommit. 
 
Skäl till beslutet 
Bygg- och miljönämnden bedömer att tillbyggnaderna uppfyller 
utformningskraven i 2 och 8 kapitlet plan- och bygglagen. 
Avvikelsen mot detaljplanen vad avser överskridande av högsta tillåtna 
byggnadsarea- med 26 m2 -för bostadhuset bedöms utgöra en sådan lite 
avvikelse som kan godtas enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen. 
Avvikelsen mot detaljplanen för garagetillbyggnaden vad avser överskridande av 
högsta tillåtna byggnadsarea med  113 m2 bedöms utgöra en sådan liten 
avvikelse som kan godtas enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen. Skäl för 
avvikelsen är att marken för garaget är ianspråktagen och att fastigheten är 
stor, 1670 m2. 
 
Beslutsunderlag 
Peter Englunds tjänsteskrivelse 
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Yrkande 
Magnus Sjöberg yrkar att avvikelse ska medges från detaljplanens bestämmelser 
samt att bygglov beviljas för tillbyggnad av enbostadshus och garage. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Magnus Sjöbergs yrkande och finner att 
bygg- och miljönämnden antar det. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 9 kap. 30 och 31 b §§ plan- och bygglagen medge liten 

avvikelse från detaljplanens bestämmelser vad avser överskridande av 
högsta tillåtna byggnadsarea och bevilja bygglov för tillbyggnad av 
enbostadhus med uterum samt tillbyggnad av garage 

 
att med stöd av övergångsbestämmelserna punkten 5 i plan- och bygglagen 

(2010:900), 17 kap. 4§ sista stycket äldre plan- och bygglagen och 39 § 
tredje stycket byggnadsstadgan medge undantag från bestämmelserna i 
andra stycket (BS) för garagets och bostadshusets placering. Bygg- och 
miljönämnden anser att byggnadernas placering 2,5 respektive 3,0 meter 
från tomtgränser anses lämplig. Särskilda skäl får därmed anses föreligga. 
Placeringen innebär vidare enligt bygg- och miljönämndens uppfattning 
inte några hinder ur brandsäkerhets- eller trafiksäkerhetssynpunkt. Inte 
heller medför aktuell lokalisering sådana men för grannar som medför att 
bygglov inte kan beviljas. Om de i 39 § tredje stycket byggnadsstadgan 
angivna förutsättningarna föreligger, är även en placering närmare 
gränsen än 4,5 meter att anse som planenlig 

 
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 för byggnadsarbeten inkommen 2014-12-05 fastställs 
 
2. Kontrollplanen för eldstad och rökkanal inkommen 2014-12-05 fastställs 

 
3. Utstakning krävs inte i detta ärende. 
 
4. Följande handlingar ska lämnas in till bygg- och miljönämnden som 

underlag för slutbesked, senast vid slutsamråd: 
• Verifierad kontrollplan 
• sakkunighetsintyg om brandskyddskontroll av eldstad eller rökkanal 

inkl tillträdesanordningar på tak 
 

att kontrollansvarig och tekniskt samråd inte krävs i detta ärende. 
 

Avgifter 
Avgiften för bygglovet är 9015 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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Ritningar som ingår i beslutet 
Planritning uterum inkommen 2015-01-08  
Fasadritningar uterum (3 st) inkomna 2015-01-08 
Sektionsritning uterum inkommen 2015-01-08 
Situationsplan baserad på nybyggnadskarta inkommen 2014-12-05 
Planritning garage inkommen 2015-01-08  
Fasadritningar garage (3 st) inkomna 2015-01-08 
Sektionsritning garage inkommen 2015-01-08 
 
Upplysningar 
Ansökan har bedömts vara komplett den 8 januari 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. 
 
Tillbyggnaderna får tas i bruk innan slutbesked getts. 
 
Lågt sittande glasytor ska utformas så att de uppfyller krav i boverkets 
byggregler, BBR (BFS 2011:6), kap 8:35.  
 
Bilagor 
Bilaga 1 - Debiteringsbesked 
Bilaga 2   - Information 
Bilaga 3 - Hur man överklagar 
 
Vid behandlingen av ärendet deltog inte Elisabeth Johansson på grund av jäv. 
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ÅTTERÅS 3:142 i Smålandsstenar   
Marklov för skatepark   
 
Ärendebeskrivning 
Gislaveds kommun, fritidsnämnden har ansökt om marklovet. Ansökan 
innefattar en skatepark i betong och omfattar en öppenarea om 502 m². 
 
För fastigheten gäller detaljplan.  
 
Skateparken förlägges till i detaljplanen upptaget område för parkändamål. Med 
park inrymmes alla gängse slag av parkanläggningar, dvs. gång- ocg cykelvägar, 
mindre lekplatser och bollplaner, kiosker, uteserveringar och liknande. 
 
Lagrum 
Det krävs marklov för schaktning eller fyllning som inom ett område med 
detaljplan avsevärt ändrar höjdläget för mark inom en allmän plats enligt 9 kap 
11 §  plan- och bygglagen  (SFS 2010:900).  
 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har gjort en besiktning av 
fastigheten. 
 
Skäl till beslutet 
Bygg- och miljönämnden bedömer att skateparken uppfyller utformningskraven 
i 2 och 8 kapitlet plan- och bygglagen. Ansökan anses överensstämma  med 
parkändamålet och är därmed planenligt. 
 
 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 9 kap. 35 § plan- och bygglagen bevilja marklov för 

nybyggnad av skatepark 
 

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 2015-01-22 fastställs 
 
2. Utstakning 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 

 
att kontrollansvarig och tekniskt samråd inte krävs i detta ärende.  
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Avgifter 
Avgiften för marklovet är 12.015 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 
Sektions- layoutritning inkommen 2014-12-19 
Situationsplan skala 1:200 inkommen 2014-12-19 
Situationsplan baserad på nybyggnadskarta inkommen 2014-12-19 
 
Upplysningar 
Fritidsnämnden föreslås tillse att ett högt staket sätts upp i riktning mot 
järnvägsområdet. 
 
Ärendet har bedömts vara komplett den 19 december 2014. 
 
Marklovet 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 marklovet 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. 
 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägarna. 
 
Bilagor 
Bilaga 1 - Debiteringsbesked 
Bilaga 2  - Information 
Bilaga 3 - Hur man överklagar 
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SANDSEBO 1:6, Sandsebo Lugnet 
Förhandsbesked för nybyggnad av 6 fritidshus   
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om förhandsbesked för nybyggnad av 6 fritidshus. Tilltänkta 
avstyckningar är 6 tomter a´ cirka 1000-2000 kvadratmeter. 
 
Aktuell fastighet är belägen inom område som inte omfattas av detaljplan.  
 
I den kommunomfattande översiktsplanen anges att Stengårdshultasjön är av 
riksintresse för naturvård. I översiktsplanen står det att för områden som efter 
byggnation kommer att omfatta sammanhållen bebyggelse motsvarande 10 till 
15 hus ska alltid övervägas detaljplan. 
 
Ansökan om strandskyddsdispens  för fritidshusen har  prövats i ett separat 
beslut. Strandskyddsdispensen har inte överprövats av länsstyrelsen vilket 
innebär att beslutet har vunnit laga kraft. 
 
Lagrum 
Det krävs bygglov för nybyggnad enligt 9 kap 2 § punkten 1 plan- och bygglagen  
(SFS 2010:900).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 enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen. 
 
I ärenden om bygglov ska hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. 
miljöbalken tillämpas. Det handlar då om hänsynstagande bl a till de areella 
näringarnas, naturvårdens och kulturmiljöns behov. 
 
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 
Styrshult 1:9 och Sandsebo 2:13 har i skrivelser erinrat mot ansökan. E.ON 
Wind Sweden AB har yttrat sig med anledning av planerad vindkraftsanläggning 
kallad Palsbo. Avståndet är så pass långt att företaget inte har något att erinra 
över ansökan om förhandsbesked. 
Sökanden har i skrivelse bemött synpunkter från ägarna till Styrshult 1:9 och 
Sandsebo 2:13. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att detaljplan inte erfordras för prövning av fritidshusen. Det ställs inte krav 

på gemensamma anordningar och andra frågor behöver inte lösas i ett 
sammanhang. Lämplighetsprövningen sker i förhandsbeskedet enligt 2 
kap. 4 och6 §§ 

 
att med stöd av 9 kap 17 och 30 §§ plan- och bygglagen meddela att bygglov 

för de föreslagna nybyggnaderna kan påräknas med tillhörande villkor 
och upplysningar. Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. 
4 och5 §§ plan- och bygglagen  och 8 kap. 9 § plan- och bygglagen. 
Fritidshusen får endast en begränsad påverkan på området och innebär 
inte en betydande olägenhet för grannar vid en prövning enligt 2 kapitlet 
9 § plan- och bygglagen. Byggnadsplatsen anses inte påverkad av planerad 
vindkraftspark i Palsbo.  
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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 
 
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 6.877 kronor (i enlighet med taxa fastställd 
av kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. 
 
Faktura för avgiften 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 §23    Dnr: BM.2015.8   009  
 
Meddelanden  
 
- Länsstyrelsens yttrande 2014-12-18 om Palsbo vindkraftverk 
 
-  Kommunfullmäktiges beslut 2014-11-27, §38 om budget 2015 med utblick 

till 2019 - se protokoll på Gislaveds kommuns hemsida. 
 
- Kommunfullmäktiges beslut 2014-12-15, §48 om reglemente för bygg- och 

miljönämnden - se protokoll på Gislaveds kommuns hemsida. 
 
- Kommunfullmäktiges beslut 2014-12-15, §67 om principer för inkallande av 

ersättare - se protokoll på Gislaveds kommuns hemsida. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att lägga meddelandena till handlingarna 
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Bm §24    Dnr: BM.2015.9   002  
 
Redovisning av delegeringsbeslut  
 
Delegeringsbeslut under perioden 2014-12-10 – 2015-01-09 i följande ärenden 
meddelas: 
 
• Administrativa ärenden (BM)   --- 
• Bygglov/anmälansärenden (BYGG)  sid 1-4 
• Enkelt avhjälpta hinder (EAH)   --- 
• Kart-och mätärenden  (MBK)   ---  
• Miljö lantbruk (MDL)   --- 
• Miljö avlopp (MHA)   sid 4-6 
• Miljö bostäder, värmepumpar (MHB)  sid 6-35 
• Miljö barn och skola  (MHBS)   sid 35 
• Miljö lokaler och badvatten (MHL)  sid 49-51 
• Miljö vattentäkter (MLD)   --- 
• Miljö livsmedelslokaler i fordon (MLF)  --- 
• Miljö livsmedelslokaler (MLL)   sid 35 
• Miljö tillfälliga tillstånd (MLT)   ---  
• Miljö cisterner (MMC)   --- 
• Miljö köldmedium (MMF)   --- 
• Miljö förorenad mark (MMFO)   --- 
• Miljö miljöfarlig verksamhet (MMM)  sid 36 
• Miljö täkt, kross, upplag (MMT)   --- 
• Miljö renhållning (MREN)   --- 
       
 
• Bostadsanpassning (BAB) - se separat  
  förteckning 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som förtecknas i protokoll 

av 2015-01-22 
 

 
 


