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Bm §25    Dnr: BM.2015.6   009  
 
Godkännande av extra/utgående ärende  
 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att ärende nr 11 uppföljning av verksamhets- och tillsynsplan för bygg- och 

miljönämndens verksamhet 2014-2015 utgår vid dagens sammanträde 
 
att som extraärende behandla ansökan om bygglov för nybyggnad av garage 

på fastigheten Valsen 6 i Gislaved 
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Bm §26    Dnr: BM.2015.4   200  
 
Utbildning för bygg- och miljönämndens ledamöter och ersättare  
 
Ärendebeskrivning 
Tjänstemän på bygg- och miljöförvaltningen gör en genomgång av bygg- och 
miljönämndens ansvars- och verksamhetsområden. Utbildningen omfattar 
följande områden: 
 
Bygg- och plan 
Detaljplaneprocessen - aktuella detaljplaner 
Bygglov/anmälan - prövning av en ansökan 
Strandskydd och LIS 
Energi- och klimatrådgivning 
Tillsyn av ovårdade tomter och byggnader, olovligt byggande, hissar, enkelt 
avhjälpta hinder, ventilationssystem 
Bostadsanpassningsbidrag 
 
Miljö 
Miljö, livsmedel och hälsoskydd 

• Lagstiftningar 
• Miljöfarlig verksamhet 
• C-anmälningar och tillsyn 
• Markföroreningar och vindkraft 
• Enskilda avlopp och inventeringar 
• Hälsoskydd 
• Livsmedelskontroll 

 
Staben 
Bygg- och miljönämndens uppgift, reglemente, roller 
Bygg- och miljöförvaltningens organisation och uppgifter 
Tillstånd för alkoholservering/tillsyn 
 
Kart och mät 
Mätning, beräkning och kartframställning 
GIS - geografiskt informationssystem 

 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna 
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Bm §27    Dnr: MMT.2013.3   436:01  
 
VILLSTADS-RYD 1:9  och 1:26, HORSAMO 1:1, GISLAVED 1:2,   
Yttrande med anledning av ansökan om tillstånd till täkt av torv på 
Rastamossen  
 
Ärendebeskrivning 
Hasselfors Garden AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen 
Östergötland ansökt om tillstånd till att bedriva täkt av torv. Ansökan gäller för 
ett uttag av totalt 750 000 m3 torv under 15 år med maximalt årligt uttag av 
100 000 m3.  
 
Nuvarande koncessionen gäller fram till den 31 december 2015. På Rastamossen 
återstår ett lager på ungefär 0,5 - 1,5 m torv.  Denna torv har för hög mineralhalt 
för att kunna nyttjas som energitorv vilket är anledningen till att Hasselfors 
Garden AB ansöker om tillstånd för täkt av växttorv. Tillståndsansökan avser hela 
det område som idag omfattas av koncession.  
 
Verksamheten på Rastamossen innebär skörd, mellanlagring samt utlastning av 
torv till externa transporter. Skörden förväntas pågå från april fram till september.  
 
Utsläpp till luft 
Damning är en av de vanligast förekommande olägenheterna vid en torvtäkt, i 
huvudsak från bärgning av torv samt lastning och lossning. Under själva 
produktionen kommer bolaget att ta hänsyn till vindförhållanden för att på så sätt 
minska risken för olägenheter vid dammbildning. Transporterna av torv kommer 
att ske i täckta ekipage för att minska risken för damning.  
 
I dagsläget används torven från Rastamossen till energiändamål, men i och med den 
sökta verksamheten kommer torven istället att nyttjas som jordförbättringsmedel. 
Därmed minskar torvens direkta koldioxidutsläpp som tidigare varit relaterad till 
förbränning.  
 
Buller  
Produktionen av torv alstrar buller, främst från maskiner och transporter. Det 
närmaste bostadshuset är beläget ca 1 km från mossen vilket innebär att risken för 
störningar är liten. Nuvarande verksamhet är förenad med villkor om buller och 
Naturvårdsverkets riktlinjer (RR 1978:5) överskrids i dagsläget inte.  
 
Antalet transporter från anläggningen beräknas bli ungefär 500 ekipage per år. 
Inga bostadshus finns belägna vid in- och utfartsvägen mellan Rastamossen och 
riksväg 26.  
 
Utsläpp till vatten 
För att skydda Nissan, Lillån samt andra vattendrag och sjöar finns det idag 
sedimentationsdammar på Rastamossen. Dammarnas syfte är att fånga upp det 
utgående vattnet och på så sätt sedimentera de partiklar som frigörs vid 
torvskördning. Sedimentationsdammarna är försedda med ytlänsar som samlar upp 
flytande partiklar.  
 
Kemikaliehantering 
På torvtäkt finns det risk för läckage av kemikalier från arbetsfordon och från 
förvarade kemikalier. Av den anledningen kommer både mängd och antalet 
kemiska produkter som hanteras inom täkten att vara begränsad. Diesel kommer 
att förvaras i en invallad tank. Uppställnings- och serviceplatser för fordon och
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Bm §27 (Forts.) 
 
redskap kommer att vara beständiga mot spill.  Vid eventuella läckage på 
täktområdet kan den kontaminerade torven grävas bort och därefter hanteras 
som farligt avfall.  
 
Naturmiljön och naturvärden 
Rastamossen är inte belägen inom något skyddat område, såsom djur- och 
växtskyddsområden, naturreservat eller Natura 2000-område. Den fortsatta 
verksamheten kommer att bedrivas inom de ytor som sedan 1980-talet tagits i 
anspråk.  
 
Efter avslutad verksamhet kommer området att efterbehandlas genom plantering 
av skog. Några mindre områden lämnas för fri utveckling och på ett par områden 
skapas våtmarker.  
 
Beslutsunderlag 
Anmälan den17 juni 2014 från Hasselfors Garden AB 
Kompletteringar den 13 januari 2015 från Hasselfors Garden AB 
Protokoll 2015-02-05 - Bmau §2 
 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att lämna följande yttrande: 
 
 Då det på området redan finns en pågående täktverksamhet sedan många 

år orsakar den sökta verksamheten inte någon betydande förändring av 
miljön. Bygg- och miljönämnden har inga erinringar mot att tillstånd till 
täkt beviljas enligt ansökan. 
  
 

Expedieras till: 
Länsstyrelsen Östergötland 
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Bm §28    Dnr: BYGG.2014.553   2311  
 
ÖLMESTAD 8:270, Grindvägen 10, Reftele   
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage/förråd  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om bygglovet. Ansökan omfattar en total byggnadsarea om 
199 m². 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan. Ansökan avser bygglov med avvikelse från 
detaljplan.  
 
Den inkomna ansökan för byggnaden redovisar en byggnadsarea om 199 mot 
tillåtna 160 m². 
 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har gjort en besiktning av 
fastigheten. 
 
Lagrum 
Det krävs bygglov för nybyggnad enligt 9 kap 2 § punkten 1 plan- och bygglagen  
(SFS 2010:900). Enligt 9 kap. 31b § 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. Några synpunkter har inte 
inkommit. 
 
Skäl till beslut 
Bygg- och miljönämnden bedömer att nybyggnaderna uppfyller 
utformningskraven i 2 och 8 kapitlet plan- och bygglagen. 
Avvikelsen mot detaljplanen vad avser överskridande av högsta tillåtna 
byggnadsarea - med 39 m2 (eller 24 %) - bedöms utgöra en sådan lite avvikelse 
som kan godtas enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen. 
 
Det finns sedan tidigare i området liknande och större avvikelser vad gäller 
överskridande av byggrätten. Tomtens yta på 1360 m2 är tillräckligt stor för 
byggnadernas storlek. Begränsningen på 160 m2 total bebyggelse på tomten 
känns med denna tomtstorlek inte rimlig. Åtgärden strider inte mot planens 
syfte (bostäder). De redovisade byggnaderna bedöms uppfylla lagstiftningens 
krav på lämplighet, tillgänglighet och en god form-, färg- och materialverkan. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2015-02-05 - Bmau §4 
Tjänsteskrivelse till Bm 2015-02-19 
 
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 tillåten 
byggnadsarea och bevilja bygglov för nybyggnad av bostadshus och 
garage/förråd 
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Bm §28 (Forts.) 
 
att för att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 

kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: 
Benny Andersson 
Idrottsgatan 7 
333 31 Smålandsstenar 

 
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 38.848 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 för bygglovsavgiften skickas separat. I fakturan fastställs sista 
betalningsdag. 
 
Ritningar som ingår i beslutet 
Planritning A01 inkommen 2015-01-09 
Plan- och sektionsritning A02 inkommen 2015-01-09 
Fasadritningar A03 och A04 inkomna 2014-12-19 
Plan-, fasad- och sektionsritning A05 inkommen 2014-12-19 
Situationsplan baserad på nybyggnadskarta inkommen 2015-01-09 
 
Upplysningar 
Ansökan har bedömts vara komplett den 14 januari 2015. 
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett 
startbesked enligt 10 kap.3 § plan- och bygglagen. 
 
Kontakta bygg- och miljöförvaltningen, Gunnel Johansson, tfn 0371-81594 för 
korrekt adress till er byggnad. 
 
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 mätchef Marcus Josefsson tel. 0371-81574, MBK-ingenjör 
Dragisa Mladenovic tel. 0371-81221 eller MBK-tekniker Lars Pettersson tel. 
0371-81593. 
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Bm §28 (Forts.) 
 
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 §29    Dnr: BYGG.2015.8   239  
 
GISLAVED 4:203, Östra Ryd Lillegård, Smålandsstenar   
Bygglov för nybyggnad av lagertält  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN (Lantbutiken Sverige AB) har ansökt om bygglovet. Ansökan omfattar 
en total byggnadsarea om 240 m². Färgen på lagertältet har ändrats från 
ursprungligt blått till grått. 
 
Fastigheten är belägen utanför planlagt område. I den kommunomfattande 
översiktsplanen finns inga särskilda restriktioner för området.  
 
Fastigheten ligger i en liten by med ca 8 hus, varav några är permanentboende 
och några fritidsboende. Bebyggelsen består av några äldre torp, samt 
modernare bostadshus. Hästgård och stall finns också. Vägen genom byn är 
belagd med asfalt, men ganska smal. 
 
Den sökande fick den 15 maj 2013, genom ett delegationsbeslut, bygglov för 
ändrad användning av stall till kontor och lager för att bedriva sin verksamhet. 
Han behöver nu utöka lagerytan för att strukturera upp, utöka och effektivisera 
verksamheten. 
 
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. 
 
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.  
 
Ägarna till fastigheterna Gislaved 4:10, Gislaved 4:202 och Gislaved 4:204 har 
skriftligen lämnat sitt medgivande till byggnationen enligt redovisad 
situationsplan. 
 
Ägarna till fastigheten Gislaved 4:18 och till fastigheten Gislaved 4:19 har i 
skrivelser erinrat mot ansökan. 
 
Sökanden har beretts tillfälle att bemöta erinringarna. 
 
Skäl till beslut 
Tältet kommer med framförallt sin höjd att bli ett dominerande inslag på den 
egna fastigheten, och hamnar inom synhåll från de närmaste grannarna. 
Utsikten för grannar mot de öppna fälten och skogen kommer dock att bestå 
till allra största delen. 
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Bm §29 (Forts.) 
 
Ändringen av färg på lagertältet från blått till grått smälter bättre in i 
omgivningen. 
 
Trafiken bedöms inte öka i sådan omfattning att väg eller trafiksituation 
påverkas i någon högre grad. Det är en glest trafikerad väg. 
 
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. Utsikten för angränsande 
fastighetsägare kommer att påverkas, men det bedöms inte vara så väsentligt 
att bygglovet ska avslås 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2015-02-05 - Bmau §6 
Tjänsteskrivelse till Bm 2015-02-19 
Yttrande från ägare till fastigheten Gislaved 4:18 2015-01-28 
Yttrande från ägare till fastigheten Gislaved 4:19 2015-02-01 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen bevilja bygglov för nybyggnad 

av lagertältet 
 

att för att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: 
Sven Larsson 
Sofiagatan 39 
332 30 Gislaved 
 
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 13.107 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 
Plan-, fasad- och sektionsritning inkommen 2015-01-16  
Situationsplan inkommen 2015-01-14 
Översiktskarta inkommen 2015-01-14 
 
Upplysningar 
Ansökan har bedömts vara komplett den 16 januari 2015. 
 
Åtgärden får inte påbörjas innan bygg- och miljönämnden lämnat ett 
startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen. För att erhålla startbesked 
ska godkänd kontrollplan lämnas in. 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Bygg- och miljönämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2015-02-19     11(28) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Bm §29 (Forts.) 
 
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. 
 
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 
förrän bygg- och miljönämnden har gett ett slutbesked enligt 10 kap. 4 § 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 
 
HUR MAN ÖVERKLAGAR - se bilaga formulär 1. 
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Bm §30    Dnr: BYGG.2015.10   237  
 
ÅTTERÅS 3:3, Åtterås Södra Norrby 1, Smålandsstenar 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.  
 
Aktuell fastighet är belägen inom område som inte omfattas av detaljplan. 
Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse. 
 
I den kommunomfattande översiktsplanen finns inga särskilda restriktioner för 
området. I översiktsplanen står det att för områden som efter byggnation 
kommer att omfatta sammanhållen bebyggelse motsvarande 10 till 15 hus ska 
alltid övervägas detaljplan. I översiktsplanen anges också att ett aktivt jord- och 
skogsbruk ska stimuleras och att jordbruksproduktion ska ges prioritet i den 
fortsatta markanvändningen. 
 
Lagrum 
Det krävs bygglov för nybyggnad enligt 9 kap 2 § punkten 1 plan- och bygglagen  
(SFS 2010:900). 
 
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. En av ägarna till fastigheten 
Åtterås Norrby 3:2 har i en skrivelse erinrat mot ansökan. Den andre 
fastighetsägaren tillstyrker ansökan. Sökanden har bemött erinran. Trafikverket 
har avgivit yttrande i ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2015-02-05 - Bmau §3 
Tjänsteskrivelse till Bm 2015-02-19 
Yttrande från fastighetsägare till Åtterås Norrby 3:2 2015-01-28 
Yttrande från Trafikverket  2015-02-12 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att detaljplan inte erfordras för prövning av bostadshuset. 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 §§ 

 
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. 
Bostadshuset får endast en begränsad påverkan på området 

 
att garaget ska förläggas minst 12 meter från vägområdet och utfart från 

fastigheten ska anläggas enligt alternativ b  



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Bygg- och miljönämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2015-02-19     13(28) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Bm §30 (Forts.) 
 
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 åtgärden kräver tillstånd av Trafikverket för anslutning till allmän väg 
 
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 5.988 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. 

 
 
 
Vid behandlingen av ärendet deltog inte Pauline Stenwall på grund av jäv.
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 2015-02-19     14(28) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Bm §31    Dnr: BYGG.2014.521   227  
 
HJULVHULT 1:37, Södra Hjulvhult, Reftele 
Ansökan om strandskyddsdispens för garage  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om strandskyddsdispens för nybyggnad av garage. 
 
Aktuell fastighet är belägen inom område som inte omfattas av detaljplan. 
 
Fastigheten är bebyggd med ett bostadshus och uthus. 
 
Fastigheten ligger inom strandskyddat område vid  Hösjön. 
 
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. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2015-02-05 - Bmau §5 
Tjänsteskrivelse / Besiktningsrapport 2015-01-14 
Länsstyrelsens skrivelse  om anmälan enligt miljöbalken 2015-02-02 
Hanna Torens skrivelse angående biotopskydd 2015-01-14 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 7 kap. 18 b § miljöbalken lämna tillstånd till nybyggnad av 

garage 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  
 
att uppmana sökanden att till länsstyrelsen lämna in en anmälan om 

planerade åtgärder enligt 12 kap. 6 § miljöbalken 
 

Avgifter 
Avgiften för strandskyddsdispensen är 4.865 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 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Bm §32    Dnr: BYGG.2014.544   239  
 
KRABBAN 12 och 13,Torggatan 4 A i Gislaved   
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus/affärshus med skärmtak  
 
Ärendebeskrivning 
Bofast AB har ansökt om bygglovet. Ansökan avser rivning, ombyggnad och 
tillbyggnad av skärmtak. Skärmtaket som är 1,8 meter brett ersätter tidigare 
skärmtak. Skärmtaket som är 4,0 meter brett ersätter ett tidigare 1,8 meter 
brett skärmtak. 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan. Ansökan avser bygglov med avvikelse från 
detaljplan. Skärmtaken förlägges helt till mark som inte får bebyggas.Skärmtaken 
förlägges vidare  0,5 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). 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. Några synpunkter har inte 
inkommit.  
 
Skäl till beslutet 
De två olika skärmtaken som ingår i bygglovansökan har ett väsentligt annat 
utförande än de befintliga skärmtaken, de för Gislaved unika och tidstypiska 
uttryck, som bör återfinnas i den nya ansökan, vilket det inte gör med sökt 
utförande. Den redovisade upphängningen, med konsoler/ramar med rundad 
framkant, ogillas och kommer att bidra till förvanskning av byggnadens 
tidstypiska uttryck.  
 
För övrigt hänvisas till motiven i stadsarkitektens tjänsteskrivelse. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2015-02-05 - Bmau §7 
Stadsarkitektens tjänsteskrivelse daterad den 7 januari 2015 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av  2 kapitlet 6 § punkt 1, 8 kapitlet 1 § punkt 2 och 8 kapitlet 

13 § plan- och bygglagen avslå ansökan om bygglov för tillbyggnad av 
flerbostadshus/affärshus med skärmtak. 
 

Avgifter 
Avgiften för avslag på ansökan är 2.220 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige tabell 21). Avgiften för nybyggnadskartan är 4.450 kronor (i 
enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige tabell 22) Moms tas inte ut 
på avgifterna. 
 
Faktura skickas separat. I fakturan fastställs sista betalningsdag. 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Bm §32 (Forts.) 
 
HUR MAN ÖVERKLAGAR - se bilaga formulär 1.  

 
Expedieras till: 
Bofast AB 
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Bm §33    Dnr: BYGG.2015.12   233  
 
ANDERSTORP 11:129, Ågatan 59, Anderstorp 
Bygglov för ändrad användning från industrilokal till 
friskvårdsanläggning  
 
Ärendebeskrivning 
NM Verktyg AB har ansökt om bygglovet. Ansökan omfattar en total 
bruttoarea om ca 220 m2. 
 
Parkeringsplatser finns redan annordnade. Lokalen blir tillgänglig utifrån. 
Nivåskillnad invändigt tas upp med en ramp. 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan. Ansökan avser bygglov med avvikelse från 
detaljplan. 
 
Detaljplanen medger bostads och småindustriändamål och därtill samhörigt 
ändamål. 
 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har gjort en besiktning av 
fastigheten. 
 
Lagrum 
Det krävs bygglov för ändrad användning enligt 9 kap 2 § punkten 3a plan- och 
bygglagen  (SFS 2010:900). Bygglov får ges för en åtgärd som avviker från 
detaljplanen om avvikelsen är liten och utgör ett lämpligt komplement till den 
användning som har bestämts i detaljplanen enligt 9 kap. 31 c §. 
 
Yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle 
att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. E.ON Elnät Sverige AB har 
inget att erinra mot ansökan men påtalar myndigheternas försiktighetsprincip. 
 
Skäl till beslut 
Den redovisade användningen bedöms uppfylla lagstiftningens krav på 
lämplighet, tillgänglighet och en god form-, färg,-  och materialverkan. 
Den ändrade användningen från industri till friskvårdsanläggning avviker från 
detaljplanen vad avser att ändamålet ändras. Avvikelsen godtas då den nya 
användningen bedöms innebära en sådan annan användning av mark eller vatten 
som utgör ett lämpligt komplement till den användningen som har bedömts i 
detaljplanen enligt 9 kap. 31 c § p.2 plan- och bygglagen.  
 
En friskvårdsanläggning bedöms vara väl så lämplig som industriell anläggning i 
området.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2015-02-05 - Bmau §8 
Tjänsteskrivelse 2015-02-09 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 9 kap. 30 och 31c §§ plan- och bygglagen medge liten 

avvikelse från detaljplanen vad avser ändamålet i detaljplanen och bevilja 
bygglov för ändrad användning från industri till friskvårdsanläggning. 
  



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Bygg- och miljönämnden   Sammanträdesdatum Sida 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Bm §33 (Forts.) 
 
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 2015-01-16 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 
• sakkunighetsintyg att utrymmningssäkerhet utförts enligt 

brandskyddsbeskrivning och därmed uppfyller gällande lagstiftning. 
Sakkunnig skall vara fullt förtrogen med med gällande regler. Den 
konsult som upprättat brandskyddsdokumentation kan intyga 
utrymmningssäkerhet. 

• Sakkunnigintyg tillgänglighet. Nivåskillnader. Användbara dörrar. 
• OVK-intyg. 

 
att tekniskt samråd och kontrollansvarig inte krävs i detta ärende. 

 
Avgifter 
Avgiften för bygglovet är 10.057 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 inkommen 2015-01-16 
Situationsplan inkommen 2015-02-09 
 
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. 
 
Innan byggnadsverket får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 
10 kap. 4 § plan- och bygglagen. 
 
Påföljder 
Byggsanktionsavgift är en extra avgift som tas ut: 

 
• 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.  
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Bm §33 (Forts.) 
 
Bilagor 
Bilaga 1 - Debiteringsbesked 
Bilaga 2   - Information 
Bilaga 3 - Hur man överklagar 
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Bm §34    Dnr: BYGG.2015.48   2314  
 
VALSEN 6, Anderstorpsvägen 22, Gislaved   
Bygglov för nybyggnad av garage, återuppförande efter brand  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om bygglovet. Ansökan avser återuppförande av garage 
efter brand. 
 
Garaget har en byggnadsarea om 139 m2. Utförandet överensstämmer med 
ursprungligt garage. 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan. Ansökan avser bygglov med avvikelse från 
detaljplan. Fastigheten är idag bebyggd med en huvudbyggnad med en 
byggnadsarea om ca 161 m2. Den inkomna ansökan avser ett garage med en 
byggnadsarea om 139 m2. Den totala byggnadsarean blir då 300 m2 mot tillåtna 
160 m2. 
 
Den inkomna ansökan för byggnaden redovisar att den förläggs delvis till mark 
som inte får bebyggas. 

 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har gjort en besiktning av 
fastigheten. 
 
Lagrum 
Det krävs bygglov för nybyggnad  enligt 9 kap 2 § punkten 1 i  plan- och 
bygglagen  (SFS 2010:900). Bygglov får ges för en åtgärd som avviker från 
detaljplanen om avvikelsen är liten och förenlig med planens syfte enligt 9 kap. 
31b § 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. Berörda sakägare har 
skriftligen godkänt planavvikelsen. 
 
Skäl till beslut 
Bygg- och miljönämnden bedömer att nybyggnaden uppfyller utformningskraven 
i 2 och 8 kap. plan- och bygglagen. Byggnaden avviker från detaljplanen då den 
sammanlagda byggnadsarean överskrids med 140 m2. Avvikelsen har tidigare 
godtagits vid bygglovsprövning. Fastighetsägaren bedöms ha stor rätt och 
möjlighet att återuppföra en byggnad efter brand trots avvikelsens storlek. 
 
Beslutsunderlag 
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 överskridande av byggrätten och 
mark som inte får bebyggas 

 
att bevilja bygglov för nybyggnad av garage 
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Bm §34 (Forts.) 
 
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, senast vid slutsamråd: 
• Utlåtande från berörd kontrollansvarig enligt 10 kap. 11 § 6 plan-och 

bygglagen 
• Intyg från kontrollansvarig att byggnadsåtgärden överensstämmer 

med meddelat bygglov 
• Verifierad kontrollplan 

 
att för att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 

kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollanssvarig 
 Håkan Hellqvist Ekhamra 342 91 Alvesta. 

 
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 8.067 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, fasad och sektionsritning inkommen 2015-01-29 
Situationsplan inkommen 2015-02-12 
 
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. 
 
Innan byggnadsverket får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 
kap. 4 § plan- och bygglagen. 

 
Påföljder 
Byggsanktionsavgift är en extra avgift som tas ut: 

 
• 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.  
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Bm §34 (Forts.) 
 
Bilagor 
Bilaga 1 - Debiteringsbesked 
Bilaga 2   - Information 
Bilaga 3 - Hur man överklagar 
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Bm §35    Dnr: PLAN.2014.5   214  
 
Ansökan om planbesked gällande planändring på fastigheten Ängsdal 
2 m.fl  
 
Ärendebeskrivning 
Smålandia AB har ansökt om planbesked för att inleda planläggningsarbete för 
köpcentrat Smålandia, fastigheten Ängsdal 2 m.fl i Gislaved.   
 
Ansökan avser att med ny detaljplan pröva ändring av nuvarande 
planbestämmelsen ”största byggnadsarea i procent av fastighetsarean” som i 
gällande detaljplan (S205 från 2007) är satt till 60 % största byggnadsarea inom 
planområdet. Sökanden vill med ny detaljplan kunna utföra avstyckningar för 
varje enskild byggnad vilket inte gällande detaljplan medger. Sökanden vill också 
kunna stycka av den centralt placerade parkeringen till egen parkeringsfastighet 
som sökanden själv avser vara ägare till. Användandet av parkeringsfastigheten 
avser sökanden reglera i avtal med övriga fastighetsägare. Den kommunala VA-
avgiften minskar för sökanden då större delen av avgiften istället kommer att 
belasta övriga fastighetsägare. Om planbestämmelsen om största byggnadsarea 
ändras innebär det att även andra bestämmelser behöver ändras vilket innebär 
att planen måste omarbetas i sin helhet.  
 
Skäl till beslutet 
En planprocess som prövar att ändra ovan nämnda planbestämmelse kommer i 
första hand ha att enskilt intresse framför ett allmänt intresse. Dagens 
markanvändning H, K, G (handel, kontor, bilservice) kommer inte att ändras i 
någon större utsträckning vid ny detaljplan.  
 
Gällande detaljplan är relativt ny (2007) och bygg- och miljönämnden gör 
bedömningen att kommunen genom tidigare planläggning har tagit ställning till 
vilken användningen fastigheten bör ha för att främja en ändamålsenlig struktur 
och utveckling i området och därmed motsvara plan- och bygglagens krav på 
lämplighet. 
 
I enlighet med gällande detaljplan är det möjligt att stycka av fastigheter med 
både byggnader och parkering m.m. Avtal angående skötseln av parkeringarna 
kan skrivas. 
 
Genomförandetiden för detaljplanen går ut först den 19 juli 2022. Enligt 
huvudregeln får planen inte ändras, ersättas eller upphävas mot berörda 
fastighetsägares vilja under genomförandetiden. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om planbesked med karta över aktuellt område daterad 2014-09-29 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att lämna negativt planbesked för fastigheten Ängsdal 2 i Gislaved om att 

inleda planläggningsarbete enligt 5 kap. 2 § plan- och bygglagen (SFS 
2010:900) 
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Bm §35 (Forts.) 
 
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: 
Smålandia AB 
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Bm §36    Dnr: BM.2014.13   042  
 
Verksamhetsberättelse/bokslut 2014 för bygg- och miljönämnden  
 
Ärendebeskrivning 
Bygg- och miljöförvaltningen har upprättat årsredovisning/ 
verksamhetsberättelse för år 2014. 
 
Susanne Norberg lämnar en redogörelse för det ekonomiska resultatet för år 
2014. Av redogörelsen framgår att årets resultat blev minus 288.000 kronor. 
Kostnaderna överstiger budget med 301.000 kronor medan intäkterna 
överstiger budget med 13.000 kronor. 
 
Kommunstyrelsekontorets ekonomienhet har upprättat en tidplan för 
bokslutsarbetet. Årsredovisningen behandlas av kommunfullmäktige den 29 
april. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning och verksamhetsberättelse bygg- och miljönämnden 2014 
Protokoll 2015-02-05 - Bmau §11 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att ta bygg- och miljöförvaltningens årsredovisning och 

verksamhetsberättelse för år 2014 som sin egen 
 
att överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige 

  
 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige  
 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Bygg- och miljönämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2015-02-19     26(28) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Bm §37    Dnr: BM.2015.10   200  
 
Information från bygg- och miljöförvaltningen  
 
Ny bygglovsingenjör har anställts och börjar den 2 mars 2015. 
 
En vikarie har anställts som alkoholhandläggare och börjar den 24 februari 
2015. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att notera lämnad information från bygg- och miljöförvaltningen 

  
 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Bygg- och miljönämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2015-02-19     27(28) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Bm §38    Dnr: BM.2015.9   002  
 
Redovisning av delegeringsbeslut  
 
Delegeringsbeslut under perioden 2015-01-10 – 2015-02-10 i följande ärenden 
meddelas: 
 
• Administrativa ärenden (BM)   --- 
• Bygglov/anmälansärenden (BYGG)  sid 1-5 
• Enkelt avhjälpta hinder (EAH)   --- 
• Kart-och mätärenden  (MBK)   ---  
• Miljö lantbruk (MDL)   --- 
• Miljö avlopp (MHA)   sid 6-7 
• Miljö bostäder, värmepumpar (MHB)  sid 8 
• Miljö barn och skola  (MHBS)   sid 8-9 
• Miljö lokaler och badvatten (MHL)  --- 
• Miljö vattentäkter (MLD)   --- 
• Miljö livsmedelslokaler i fordon (MLF)  sid 9 
• Miljö livsmedelslokaler (MLL)   sid 9-10 
• Miljö tillfälliga tillstånd (MLT)   ---  
• Miljö cisterner (MMC)   --- 
• Miljö köldmedium (MMF)   --- 
• Miljö förorenad mark (MMFO)   --- 
• Miljö miljöfarlig verksamhet (MMM)  sid 10 
• 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 2015-02-19 
  
 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Bygg- och miljönämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2015-02-19     28(28) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Bm §39    Dnr: BM.2015.8   009  
 
Meddelanden  
 
- Kommunfullmäktiges beslut 2015-01-29, §14 om vindkraftverk i Palsbo 
 
- Mark- och miljödomstolens dom 2014-12-23 i länsstyrelsens överklagade 

beslut om vindkraftanläggning vid Grimsås i Tranemo och Gislaveds 
kommuner 

 
- Överklagat beslut om bygglov för nybyggnad av gatukök på fastigheten Henja 

10:7 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att lägga meddelandena till handlingarna 

 
 

 
 


