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Bm §205    Dnr: BM.2018.6   042  
 
Ekonomisk uppföljning per den 30 november 2018 för bygg- och 
miljönämnden  
 
Ärendebeskrivning 
Det ekonomiska utfallet per den sista november är stabilt med ett utfall på 84,8 
% med en riktpunkt på 91,7 %. Nämndens tidigare prognos ser ut att stämma. 

 

Område   
Utfall 2018-12 
ack. 

KF Budget 
2018 
 helår 

Riktpunkt 
91,7% 

800 Adm och nämnd Intäkter 290 365 79,5% 
800 Adm och nämnd Kostnader -4 336 -4 904 88,4% 
800 Adm och nämnd Nettokostnad -4 046 -4 539 89,1% 
801 Bygg- och planenheten Intäkter 4 718 5 175 91,2% 
801 Bygg- och planenheten Kostnader -7 057 -8 576 82,3% 
801 Bygg- och planenheten Nettokostnad -2 340 -3 401 68,8% 
802 Kart- och mätenheten Intäkter 3 119 3 699 84,3% 
802 Kart- och mätenheten Kostnader -5 801 -6 496 89,3% 
802 Kart- och mätenheten Nettokostnad -2 682 -2 797 95,9% 
803 Miljö Intäkter 4 346 4 725 92,0% 
803 Miljö Kostnader -7 230 -8 073 89,6% 
803 Miljö Nettokostnad -2 883 -3 348 86,1% 
Nettokostnad   -11 951 -14 085 84,8% 
 
 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att godkänna den ekonomiska redovisningen per den 30 november 2018 

  
 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Bygg- och miljönämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2018-12-10     3(35) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Bm §206    Dnr: BM.2018.23   012  
 
Fastställande av planeringsdirektiv 2019 med plan för 2020-2022  
 
Ärendebeskrivning 
Inom ramen för arbetet med Planeringsdirektivet ska nämnderna fastställa 
ekonomiska ramar och mål genom beslut om "Planeringsdirektiv 2019, med 
plan 2020-2021". Styrdokumentet innehåller bl.a. planeringsförutsättningar, 
vision, mål, uppdrag, kritiska kvalitetsfaktorer samt direktiv och ekonomiska 
ramar för 2019 med plan för 2020-2021. 
 
Bygg- och miljönämnden har den 25 juni 2018 fastställt nämndmål och godkänt 
förslag till planeringsdirektiv för 2019.   
 
Förvaltningen har utarbetat två reviderade förslag till planeringsdirektiv för 2019. 
Det första förslaget till planeringsdirektiv innebär att man har inarbetat 
samverkan med Tranemo kommun i planeringsdirektivet 2019 samt de 
samarbetsavtal som finns med Hylte kommun och Tranemo kommun avseende 
kart- mätverksamheten. Detta förslag är framtaget med de förutsättningar som 
finns i förslag till samverkansavtal och reglemente som kommer att behandlas av 
Kommunfullmäktige den 13 december 2018. 
 
Det andra förslaget är baserat på att den nuvarande Bygg- och miljönämnden inte 
förändras, i detta förslag har förvaltningen inarbetat de samarbetsavtal som nu 
finns med Hylte kommun och Tranemo kommun avseende kart- och 
mätverksamheten. 
 
Yrkande 
Frank Josefsson (S)  och Magnus Sjöberg (C) yrkar att fastställa planeringsdirektiv 
för Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo under förutsättning att 
samverkansavtal och reglemente antas av kommunfullmäktige 
 
Magnus Sjöberg (C), med bifall av Frank Josefsson (S), yrkar att om 
kommunfullmäktige inte antar samverkansavtal och reglemente för Bygg- och 
miljönämnden Gislaved-Tranemo fastställa reviderat planeringsdirektiv 2019 för 
Bygg- och miljönämnden 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden antar dem. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-11-26 - Bmau §180 
Tjänsteskrivelse 
Förslag till planeringsdirektiv 2019 för Bygg- och miljönämnden Gislaved-
Tranemo 
Rev. Förslag till planeringsdirektiv 2019 för Bygg- och miljönämnden    
 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att under förutsättning att samverkansavtal och reglemente för Bygg- och 

miljönämnd Gislaved-Tranemo antas av kommunfullmäktige fastställa 
ekonomiska ramar och mål  i planeringsdirektiv 2019 med plan 2020-2021 
för bygg- och miljönämnden Gislaved -Tranemo och överlämna detta till 
kommunstyrelsen  
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Bm §206 (forts.) 
 
att  om kommunfullmäktige inte antar samverkansavtal och reglemente för 

Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo fastställa reviderat 
planeringsdirektiv 2019 för Bygg- och miljönämnden 
 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige  
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Bm §207    Dnr: BM.2018.38   001  
 
Bildande av samverkansnämnd bygg- och miljönämnd Gislaved-
Tranemo 
Information  
 
Förvaltningschef Susanne Norberg gör en presentation av hur organisationen 
ser ut för den planerade samverkansnämnden Bygg- och miljönämnd Gislaved-
Tranemo. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna 
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Bm §208    Dnr: ALK.2018.155      
 
Stadigvarande serveringstillstånd för Smålandsstenar hotell & 
konferens  
 
Ärendebeskrivning 
Smålandsstenar Hotell & Konferens AB har kommit in med en ansökan om 
stadigvarade serveringstillstånd till allmänheten. 
 
Ansökan avser servering på restaurang Smålandsstenar Hotell. Sökt 
serveringstillstånd avser servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa 
alkoholdrycker. Den sökta serveringstiden är mellan klockan 11.00–01.00 året 
runt. Serveringsytor som omfattas av ansökan är fojé, salong och två 
konferensrum på entréplan. 
 
Sökandens lämplighet, (laglydnad, ekonomisk skötsamhet och kunskap om 
alkohollagstiftningen) 

• Polismyndigheten – inget att erinra. 
• Räddningstjänsten  – inget att erinra. Maximalt 150 personer. 
• Skatteverket – inget att erinra. 
• Kunskap – har visats genom godkänt kunskapsprov av två PBI. 

 
Alkoholpolitisk prövning 
Serveringen befaras inte medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet 
eller utgöra särskild risk för människors hälsa.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-11-26 - Bmau §185 
Tjänsteskrivelse 
Utredning daterad den 14 november 2018 
Planritning 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att enligt 8 kap. 2 § alkohollagen meddela Smålandsstenar Hotell & 

Konferens AB stadigvarande serveringstillstånd för att servera starköl, 
vin, spritdryck och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten. 
Serveringstiden är 11.00 - 01.00 året runt på serveringsyta salongen, 
foajé och två konferensrum på entréplan.  
 

Expedieras till: 
Handläggaren för vidareexpediering  
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Bm §209    Dnr: BM.2018.45      
 
Riktlinjer för avfallshantering  
 
Ärendebeskrivning 
Gislaveds kommun har sedan den 1 juni 2018 nya föreskrifter för 
avfallshantering. Enligt föreskrifterna ska bygg- och miljönämnden besluta i fråga 
om kompostering av matavfall (29 §), omhändertagande av latrin (30 §), 
utsträckt hämtningsintervall från små avloppsanläggningar (32 §) samt befrielse 
från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunen (35 §). Bygg- och 
miljöförvaltningen har av den anledningen tagit fram riktlinjer för hantering av 
dessa frågor.  
 
Undantagsparagraferna i föreskrifterna är av en generell karaktär. De framtagna 
riktlinjerna ska understödja bedömningen vid prövning av ärenden. 
 
Nämnden önskar bjuda in SÅM, Samverkan Återvinning Miljö, till ett 
sammanträde i början av nästa mandatperiod för att inhämta kompletterande 
information. 
 
Yrkande 
Magnus Sjöberg (C) yrkar att anta riktlinjer för undantagsparagrafer i 
föreskrifter för avfallshantering för Gislaveds kommun. Nämnden antar 
yrkandet. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-11-26 - Bmau §176 
Tjänsteskrivelse 
Riktlinjer för föreskrifter för avfallshantering  
Föreskrifter för avfallshantering i Gislaveds kommun 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att anta riktlinjer för undantagsparagrafer i föreskrifter för avfallshantering för 

Gislaveds kommun 
 

Expedieras till: 
Bygg- och miljöförvaltningen  
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Bm §210    Dnr: MHÄL.2018.187   452:01  
 
Ansökan om dispens från sophanteringsavgift för fastigheten 
Anderstorps-Ryd 1:5 i Anderstorp  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om befrielse från avgift för sophantering för fastigheten 
Anderstorps-Ryd 1:5, Anderstorp. På fastigheten finns två bostadshus med 
adressen Ryd 25 respektive 27. Enligt sökanden är fastigheten obeboelig och 
har inte varit bebodd på 50 år.  
 
Skäl till beslut 
Kommunens renhållningstaxa består av en fast grundavgift och en rörlig 
hämtningsavgift. Grundavgiften ska betalas av alla abonnenter och den 
finansierar bl.a. drift av återvinningscentraler, renhållarens administrativa 
kostnader och information. Den rörliga avgiften ska finansiera insamlingen och 
behandlingen av hushållsavfallet.  
 
I föreskrifter för avfallshantering för Gislaveds kommun finns möjlighet att få 
befrielse från den rörliga avgiften om fritidsfastigheten inte kommer att nyttjas 
under hela hämtningssäsongen maj - september.  
 
Ansökan kan tolkas som en ansökan om befrielse från både den rörliga och den 
fasta avgiften. För att en grundavgift ska kunna tas ut krävs det att kommunen 
tillhandahåller en tjänst inom ramen för sina skyldigheter att svara för 
renhållningen i förhållande till sina invånare. När kommunen tillhandahåller en 
sådan tjänst, vilket i detta fall kan vara tillgång till en återvinningscentral måste 
sökanden visa att tjänsten inte tas i anspråk och att det saknas behov av 
tjänsten för hans del.   
 
Trots att fastigheten är obebodd kan det inte uteslutas att det kan krävas 
tillsynsbesök. Det kan i sin tur ge upphov till hushållsavfall som fastighetsägaren 
inte kan hantera utan att ta anspråk de tjänster som erbjuds t.ex. på  
återvinningscentralen.  
 
Av ansökan framgår inte att fastigheten verkligen inte kommer att nyttjas och 
generera hushållsavfall och att sökanden därmed saknar behov att den 
renhållningstjänst som finansieras av grundavgiften. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-11-26 - Bmau §179 
Tjänsteskrivelse  
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att avslå ansökan om befrielse för sophämtning och den fasta 

sophämtningsavgiften eftersom skäl ej framkommit som kan motivera 
undantag från föreskrifterna för avfallshantering i Gislaveds kommun 

  
att  rekommendera sökanden att hos renhållaren ansöka om uppehåll i 

hämtning av avfall om fastigheten inte kommer att nyttjas under hela 
hämtningssäsongen maj-september, vilket kan medge befrielse från rörlig 
avgift, alternativt att hos renhållaren ansöka om att få dela sopkärl med 
närmaste granne 
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Bm §211    Dnr: MHÄL.2018.274   452:01  
 
Ansökan om dispens från sophämtning för fastigheten Villstads-
Lunden 1:5 i Smålandsstenar  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om befrielse från sophämtning för fastigheten Villstads-
Lunden 1:5, Smålandsstenar. Enligt sökanden saknar huset el, värme, vatten och 
avlopp och är därmed obeboeligt. Under besöken sköter sökanden skogen, det 
uppkommer därför inget avfall på fastigheten.  
 
Skäl till beslut 
Kommunens renhållningstaxa består av en fast grundavgift och en rörlig 
hämtningsavgift. Grundavgiften ska betalas av alla abonnenter och den 
finansierar bl.a. drift av återvinningscentraler, renhållarens administrativa 
kostnader och information. Den rörliga avgiften ska finansiera insamlingen och 
behandlingen av hushållsavfallet.  
 
I föreskrifter för avfallshantering för Gislaveds kommun finns möjlighet att få 
befrielse från den rörliga avgiften om fritidsfastigheten inte kommer att nyttjas 
under hela hämtningssäsongen maj - september.  
 
Omständigheter som är tillfälliga till sin natur, såsom att vattnet till ett 
bostadshus är frånkopplat eller att fastigheten är obebodd, gör inte att en 
fastighet kan anses vara otjänligt för boende. Dessutom kan det inte uteslutas 
att det kan krävas tillsynsbesök av sökande eller andra. Det kan i sin tur ge 
upphov till hushållsavfall som fastighetsägaren inte kan hantera utan att ta 
anspråk de tjänster som erbjuds t.ex. på  återvinningscentralen.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-11-26 - Bmau §177 
Tjänsteskrivelse 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att avslå ansökan om befrielse för sophämtning och därmed den fasta 

sophämtningsavgiften eftersom skäl ej framkommit som kan motivera 
undantag från föreskrifterna för avfallshantering i Gislaveds kommun,  

 
att rekommendera sökanden att hos renhållaren ansöka om uppehåll i 

hämtning av avfall om fastigheten inte kommer att nyttjas under hela 
hämtningssäsongen  maj-september vilket kan medge befrielse från rörlig 
avgift. 
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Bm §212    Dnr: MHÄL.2018.216   452:01  
 
Ansökan om dispens från sophämtning för fastigheten Staffansbo 
1:12 i Reftele  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN boende på fastigheten Staffansbo 1:12,  Staffansbo 2, Reftele har ansökt 
om befrielse från sophämtning. Som skäl har angivits att allt avfall källsorteras 
och lämnas varje vecka vid återvinningsstationen. Det uppkommer aldrig några 
matrester.  
Sökandena ifrågasätter inte den fasta avgiften i renhållningstaxan. 
 
Skäl till beslut 
Kommunens renhållningstaxa består av en fast grundavgift och en rörlig 
hämtningsavgift. Grundavgiften ska betalas av alla abonnenter och den 
finansierar bl.a. drift av återvinningscentraler, renhållarens administrativa 
kostnader och information. Den rörliga avgiften ska finansiera insamlingen och 
behandlingen av hushållsavfallet.  
 
I föreskrifter för avfallshantering för Gislaveds kommun finns möjlighet att få 
befrielse från den rörliga avgiften om permanentbostaden inte kommer att 
nyttjas under en sammanhängande tid om minst tre månader.  
 
Enligt samma föreskrifter ska hushållsavfall under kommunens ansvar lämnas till 
renhållaren om inte annat sägs (10 §). Man får själv ta hand om avfall på den 
egna fastigheten endast om det kan ske utan risk för människors hälsa eller 
miljön (27 §). Med detta avses kompostering av trädgårdsavfall, matavfall eller 
latrin. Uppkommet matavfall får komposteras efter anmälan till bygg- och 
miljönämnden. Övrigt avfall ska källsorteras och restavfallet lämna till 
kommunens renhållare.  
 
Uppgifter om avfallshanteringen på fastigheten är så pass vaga att det inte går 
att dra några slutsatser om avfallstyper och mängder. Det förefaller också 
osannolikt att det inte uppkommer något matavfall. Dessutom saknas det 
uppgift om att fastigheten står outnyttjad under minst tre månader i sträck 
vilket skulle kunna ge dispens från den rörliga avgiften. Därmed har sökandena  
inte kunnat visa att  det saknas behov av kommunal sophämtning.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-11-26 - Bmau §178 
Tjänsteskrivelse 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att avslå ansökan om befrielse för sophämtning eftersom skäl ej framkommit 

som kan motivera undantag från föreskrifterna för avfallshantering i 
Gislaveds kommun 
 

att  rekommendera sökanden att hos renhållaren ansöka om att få dela 
sopkärl med närmaste granne 
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Bm §213    Dnr: BM.2018.14   200  
 
Information om Anderstorp motorbana  
 
Överklagande av nämndens beslut 2018-11-06, § 185, angående 
egenkontrollprogram, har inkommit. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
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Bm §214    Dnr: MMIL.2017.41   427:01  
 
Beslut om ändring av tidpunkt för inlämnande av ansökan om 
tillstånd för miljöfarlig verksamhet, Scandinavian Raceway  i 
Anderstorp. Lövås 8:5  
 
Ärendebeskrivning 
Bygg- och miljönämnden har meddelat beslut enligt miljöbalken för anmäld 
verksamhet på den befintliga motorbanan Scandinavian Raceway i Anderstorp. 
Beslutet är daterat den 21 maj 2018, Bm §78.  
 
Enligt beslutet ska Gisletorp Lokaler AB lämna in ansökan om tillstånd senast den 
28 december 2018. Bolaget har kommit in med en begäran om att denna tidpunkt 
flyttas fram till den 29 mars 2019. De skäl som framförs är följande.  
 
Samrådsmöten genomfördes i början på oktober. Länsstyrelsen meddelade den 
17 oktober att samrådskretsen bör utökas. Länsstyrelsen anger också att 
ansökans miljökonsekvensbeskrivning bör innehålla en bedömning av 
hälsopåverkan avseende buller från verksamheten och hur det kan påverka hälsan 
hos boende på angränsande fastigheter och att denna bör utföras av särskilt 
sakkunnig inom området. 
 
För Natura 2000-området anger länsstyrelsen dessutom att GLAB bör redovisa 
de kumulativa effekterna av verksamhetens påverkan på Natura 2000-områdets 
fågelbestånd tillsammans med den påverkan som buller från trafiken på riksväg 27 
medför. 
 
Sammantaget innebär dessa synpunkter, som till viss del kan betraktas som nya, 
att både bullerutredning och utredning av eventuell påverkan på mossens fåglar 
måste kompletteras och att konsult ska anlitas för bedömning av verksamhetens 
hälsoeffekter för närboende. 
 
Skäl till beslut 
Bolagets skäl för framflyttning av tidpunkten för när ansökan om tillstånd ska 
vara inlämnad bedöms vara rimliga, men nämnden anser att framflyttning till 
den 15 mars 2019 ska räcka för att ta fram komplett underlag för en ansökan 
om tillstånd. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-11-26 - Bmau §182 
Tjänsteskrivelse Granskning till Bmau 2018-11-26_ika 
Begäran om framflyttning av tidpunkt för inlämnande av ansökan  
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att tidpunkten i bygg- och miljönämndens beslut den 21 maj 2018, Bm §78, 

ändras till att ansökan om tillstånd ska lämnas in senast den 15 mars 2019 
 

Expedieras till: 
Gisletorp Lokaler AB  
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Bm §215    Dnr: BM.2016.20   200  
 
Information om utveckling av fastigheten Uvekull 2:133 m.fl. i 
Smålandsstenar  
 
Ordföranden informerar om de samtal som förts mellan honom och Weland.  
 
Stadsarkitekt Sven Hedlund redogör för förslag till detaljplan som är under 
bearbetning. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna 
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Bm §216    Dnr: BYGG.2018.459   239  
 
Mossarp 1:44, Tippvägen 20, Gislaved 
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av baracker för 
personalutrymmen  
 
Ärendebeskrivning 
SÅM, Samverkan Återvinning Miljö, har ansökt om tidsbegränsat bygglov till och 
med den 30 november 2028 för uppställning av baracker för personalutrymmen 
på fastigheten Mossarp 1:44.  
Åtgärden består av 5 st. sammankopplade baracker enligt följande:  
- Två baracker består av omklädningsutrymmen, dusch och WC. 
- En barack består av samlingslokal för personalmöten. 
- En barack består av lunchrum, varmvattenberedare, WC, dusch och torkskåp. 
- En barack består av förrådsutrymmen och arbetsplats för ambulerande 
förman.   
 
Sökanden har meddelat att behovet av barackerna för personalutrymmen är 
tillfälligt eftersom det befintliga avtalet med insamlingsentreprenören (de som 
kommer att nyttja barackerna) löper t.o.m. 30 september 2026 med möjlighet 
till förlängning i maximalt 2 år. Därefter avser sökanden att återställa och en 
kommande återställning kommer att vara praktiskt och ekonomiskt rimlig. 

 
Den totala bruttoarean uppgår till 130 m2.  
 
Fastigheten Mossarp 1:44 är redan idag bebyggd med återvinningscentral. Den 
delen av fastigheten Mossarp 1:44, där barackerna ska placeras på är belägen 
utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen bebyggelse. Resten av 
fastigheten ligger inom detaljplan. I den kommunomfattande översiktsplanen 
finns inga särskilda restriktioner för aktuell plats.  

 

Avloppsfrågan är under utredning. Miljöenheten ser dock inget problem med 
att avloppsfrågan blir löst.  
 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har gjort en besiktning av 
fastigheten. 
 
Lagrum 
Det krävs bygglov för nybyggnad av en byggnad enligt 9 kap 2 § punkten 1 plan- 
och bygglagen  (SFS 2010:900).  
 
För att ett tidsbegränsat bygglov enligt 9 kap 33 § plan- och bygglagen ska 
kunna ges krävs att åtgärden uppfyller någon eller några, men inte alla, 
förutsättningar enligt 9 kap 30-32 § plan- och bygglagen, att sökanden begär det 
och att åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. Ett sådant bygglov får 
ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran förlängas med högst fem 
år i taget. Den sammanlagda tiden får dock inte överstiga femton år.  

 
Skäl till beslut 
Den sökta åtgärden uppfyller inte alla förutsättningar för ett permanent 
bygglov.  
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Barackerna kommer inte att uppfylla kraven på tillgänglighet enligt 8 kap 1 § 
punkt 3 plan- och bygglagen. Det finns dock undantag från tillgänglighetskraven. 
i 8 kap 6 § punkt 1 om det är frågan om en arbetslokal där kraven är obefogade 
med hänsyn till arten av den verksamheten som lokalen är avsedd för.  
 
Bygg- och miljönämnden finner att undantag från tillgänglighetskraven bör göras 
här med anledning av att den sökta verksamheten som ska bedrivas i dessa 
lokaler innebär att full funktionsförmåga behövs för att kunna utföra arbetet. 
 
Platsen är lämplig att bebygga. Detaljplan erfordras inte för prövning av 
lokalisering av huset. Det ställs inte krav på gemensamma anordningar och 
andra frågor behöver inte lösas i ett sammanhang.  
 
Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. 4 och 5 §§ plan- och 
bygglagen  och 8 kap. 9 § plan- och bygglagen.  
 
Byggnationen strider inte mot de bestämmelser i miljöbalken som beaktas vid 
prövningen. 
 
Åtgärden syftar till att lösa ett behov av tillfällig karaktär. Förvaltningen 
bedömer därför att åtgärden avser ett behov som är tillfälligt.  
 
Bygg- och miljönämnden bedömer, med hänsyn till nyttan av åtgärden som det 
tidsbegränsade lovet söks för, att ett tidsbegränsat bygglov kan ges för sökt 
åtgärd. Sökta åtgärden medför därför varken fara för trafiksäkerheten på plats 
eller betydande olägenhet för omgivningen. Förutsättningar för att bevilja 
tidsbegränsade bygglov för sökt åtgärd enligt 9 kap 33 § plan- och bygglagen 
anses vara uppfyllda. 

 
Yttranden 
Åtgärden är sådan att kända sakägare (grannar) har underrättats om ansökan 
och getts tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. Inga 
yttranden från grannar har inkommit. 
 
Ansökan har även skickats på remiss till Länsstyrelsen med anledning av att 
barackerna kommer att placeras vid Mossarps avfallsdeponi som är ett MIFO-
objekt (objekt Id 151416) där Länsstyrelsen har tillsynsansvar enligt miljöbalken 
på detta objekt. Länsstyrelsen har den 23 november inkommit med ett 
yttrande. Av yttrandet framgår bl.a. Följande: "Den aktuella platsen är del av 
verksamhetsområdet för avfallsanläggningen (MIFO-objekt Id151416) och 
misstanke om förorening på eller i anslutning till platsen föreligger. Det finns i 
underlaget inga uppgifter om att någon markprovtagning avseende eventuell 
föroreningsförekomst är utförd. Mot bakgrund av detta kommer frågan om 
provtagning av mark inför grävarbeten att aktualiseras i ärendet gällande 
inkommen anmälan. Länsstyrelsen har i övrigt inget att erinra". 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-11-26 - Bmau §186 
Tjänsteskrivelse 
Yttrande från Länsstyrelsen med synpunkter 
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Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 9 kap 33 § plan- och bygglagen bevilja tidsbegränsat bygglov 

till och med den 30 november 2028 för uppställning av baracker för 
personalutrymmen på fastigheten Mossarp 1:44 

 
att för att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 

kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig 
NAMN  

 
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 3 3251 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. 
 
Avgiften för lägeskontroll är 1 092 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 sektion ritning inkommen 2018-11-01 
Fasadritning inkommen 2018-11-01 
Situationsplan inkommen 2018-11-06 
 
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). 
 
I detta ärende krävs finutstakning 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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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. 
 
Bilagor 
Bilaga 1 - Information 
Bilaga 2  - Kallelse till tekniskt samråd 
  
 
Beslutet delges: 
SÅM, SAMVERKAN ÅTERVINNING MILJÖ 
 
Beslutet delges (för kännedom): 
GISLAVEDS KOMMUN (fastighetsägare) 
 
Underrättelse om beslutet per brev till: 
E.ON Biofor Sverige Aktiebolag 
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Bm §217    Dnr: BYGG.2018.458   239  
 
Mossarp 1:44 och Mossarp 1:9, Tippvägen, Gislaved 
Bygglov för nybyggnad av carport (uppställningsplats för 
insamlingsfordon)  
 
Ärendebeskrivning 
SÅM, Samverkan Återvinning Miljö, har ansökt om bygglov för nybyggnad av 
carport på fastigheterna Mossarp 1:44 och Mossarp 1:9. Carporten kommer att 
uppföras på befintlig asfaltsyta och är tänkt att användas som uppställningsplats 
för 7 st. insamlingsfordon. Den totala bruttoarean uppgår till 316 m2.  
 
Fastigheten Mossarp 1:44 är redan idag bebyggd med återvinningscentral.  
Carporten kommer att placeras över fastighetsgränsen på fastigheterna 
Mossarp 1:44 och Mossarp 1:9. Båda fastigheterna ägs av Gislaveds kommun.   
 
Den delen av fastigheten Mossarp 1:44, där carporten ska placeras på samt 
fastigheten Mossarp 1:9 är belägna utanför detaljplanelagt område och utanför 
sammanhållen bebyggelse. Resten av fastigheten Mossarp 1:44 ligger inom 
detaljplan. I den kommunomfattande översiktsplanen finns inga särskilda 
restriktioner för aktuell plats.  
 

Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har gjort en besiktning av 
fastigheten. 
 
Lagrum 
Det krävs bygglov för nybyggnad av en byggnad enligt 9 kap 2 § punkten 1 plan- 
och bygglagen  (SFS 2010:900).  
 
I 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, anges följande. Bygglov ska 
ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden 
l. inte strider mot områdes bestämmelser, 
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §,och 
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 §första stycket l och 5, 6 §tredje 
stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. l §, 2 §första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 §första 
stycket, 13, 17 och 18 §§i de delar som inte har prövats i 
områdesbestämmelser. 
 
Skäl till beslut 
Platsen är lämplig att bebygga.  
 
Detaljplan erfordras inte för prövning av lokalisering av huset. Det ställs inte 
krav på gemensamma anordningar och andra frågor behöver inte lösas i ett 
sammanhang.  
 
Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. 4 och 5 §§ plan- och 
bygglagen  och 8 kap. 9 § plan- och bygglagen.  
 
Byggnationen strider inte mot de bestämmelser i miljöbalken som beaktas vid 
prövningen. 
 
Yttranden 
Åtgärden är sådan att kända sakägare (grannar) har underrättats om ansökan 
och getts tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. 
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Inga yttranden från grannar har inkommit.  
 
Ansökan har även skickats ut på remiss till Länsstyrelsen med anledning av att 
carporten kommer att placeras vid Mossarps avfallsdeponi som är ett MIFO-
objekt (objekt Id 151416) där Länsstyrelsen har tillsynsansvar enligt miljöbalken 
på detta objekt. Av länsstyrelsens yttrande, inkommet den 23 november, 
framgår bl.a. följande: "Länsstyrelsen noterar att planerad byggnad (carport) för 
uppställning av fordon är tänkt att grundläggas med fundament under markytan 
och att grävarbeten kan bli aktuella. Den aktuella platsen är del av 
verksamhetsområdet för avfallsanläggningen (MIFO-objekt Id 151416) och 
misstanke om förorening på eller i anslutning till platsen föreligger. Det finns i 
underlaget inga uppgifter om att någon markprovtagning avseende eventuell 
föroreningsförekomst är utförd. Mot bakgrund av detta kommer frågan om 
provtagning av mark inför grävarbeten att aktualiseras i ärendet gällande 
inkommen anmälan. Länsstyrelsen har i övrigt inget att erinra."  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-11-26 - Bmau §187 
Tjänsteskrivelse_ 
Yttrande från Länsstyrelsen 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen bevilja bygglov för nybyggnad 

av carport (uppställningsplats för 7 st. insamlingsfordon) på fastigheterna 
Mossarp 1:44 och Mossarp 1:9 

 
att för att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 

kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig 
NAMN 

 
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 27 889 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. 
 
Avgiften för lägeskontroll är 1365 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 2018-11-06 
Situationsplan inkommen 2018-11-06 
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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). 
 
I detta ärende krävs finutstakning 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. 
 
Bilagor 
Bilaga 1 - Information 
Bilaga 2  - Kallelse till tekniskt samråd 
  
 
Beslutet delges: 
SÅM, SAMVERKAN ÅTERVINNING MILJÖ 
 
Beslutet delges (med överklagandehänvisning): 
GISLAVEDS KOMMUN (fastighetsägare)
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Bm §218    Dnr: BYGG.2018.424   230  
 
SVANAHOLM 1:151, Svanaholm Östergård 2, Bredaryd 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på del 
av fastigheten Svanaholm 1:151. En avstyckning är tänkt att göras. 
 
Aktuell plats är belägen utanför planlagt område men inom sammanhållen 
bebyggelse. Det finns ett antal bostadshus i området.  
 
I den kommunomfattande översiktsplanen framgår det att platsen som man 
avser att uppföra enbostadshus på är utpekad som riksintresse för friluftsliv 
samt för kulturmiljövård. I övrigt finns inga särskilda restriktioner för området.  
 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har besökt platsen. Platsen där 
man avser att uppföra ett enbostadshus består idag av en sänka med ett antal 
björkar och stenar. Platsen har karaktären av ett odlingsröse. Det finns dock 
inget noterat kulturminne/fornminne inom aktuellt område enligt 
översiktsplanen.     
 
Väg ansluts till bostadshus från närliggande enskild väg. 
  

En ansökan om enskild avloppsanläggning kommer att lämnas in till 
miljöenheten. Miljöenheten ser dock inget problem med att avloppsfrågan blir 
löst.  
 
Lagrum 
Det krävs bygglov för nybyggnad enligt 9 kap 2 § punkten 1 plan- och bygglagen  
(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. 
 
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 kända sakägare (grannar) har underrättats om ansökan 
och getts tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. Inga 
yttranden har inkommit. 
 
Yrkande 
Magnus Sjöberg (C) yrkar att som förhandsbesked meddela att den föreslagna 
åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. Nämnden antar yrkandet. 
 
Skäl till beslut 
Platsen är lämplig att bebygga. 
 
Detaljplan erfordras inte för prövning av lokalisering av huset. Det ställs inte 
krav på gemensamma anordningar och andra frågor behöver inte lösas i ett 
sammanhang.  
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Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. 4 och 5 §§ plan- och 
bygglagen och 8 kap. 9 § plan- och bygglagen.  
 
Byggnationen strider inte mot de bestämmelser i miljöbalken som beaktas vid 
prövningen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-11-26 - Bmau §188 
Tjänsteskrivelse förhandsbesked_BM20181210_SH_SN 
Situationsplan 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att som förhandsbesked meddelas att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på 

den avsedda platsen enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen 
 

Upplysningar 
Enligt 9 kap. 39 § plan- och bygglagen innebär förhandsbeskedet inte att 
åtgärden får påbörjas. 
 
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter 
det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft. 
 
Avgifter 
Avgiften för förhandsbeskedet är 7 300 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. 
 
Faktura skickas separat. I fakturan fastställs sista betalningsdag. 
 
Jäv 
Elisabeth Johansson (C) deltar ej i behandlingen av ärendet på grund av jäv. 
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Bm §219    Dnr: BYGG.2018.460   230  
 
BURSERYDS-GÖTSBO 1:5, Burseryd 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och 
garage. En avstyckning är tänkt att göras. 
 
Aktuell fastighet är belägen utanför planlagt område men inom sammanhållen 
bebyggelse. Det finns ett antal gårdar med bostadshus i området. Platsen ligger  
vid utkanten av tätorten Burseryd i den nordöstra delen. Aktuell plats har 
tidigare varit orörd skogsmark som man nu har avverkat. Söder om platsen 
ligger en idrottsanläggning. 
 
I den kommunomfattande översiktsplanen (ÖP16) finns bebyggelseriktlinjer för 
området. I planen står det att det område som planeras att bebyggas är en 
grundvattentillgång. Grundvattentillgångar ska skyddas, prioriteras vid avvägning 
mot andra intressen och i anslutning till vägar förbättras. Vid mindre 
etableringar bedöms inte grundvattentillgången påverkas. 
 
Det finns en väg som ansluter fram till området. Kommunalt vatten- och avlopp 
finns framdraget längst med Villstadsvägen som går utanför fastigheten och 
vatten- och avloppsanläggning bedöms kunna anordnas på fastigheten. 

 
Lagrum 
Det krävs bygglov för nybyggnad enligt 9 kap 2 § punkten 1 plan- och bygglagen  
(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. 
 
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. Inga yttranden har inkommit. 
 
 
Skäl till beslut 
Platsen är lämplig att bebygga. 
 
Detaljplan erfordras inte för prövning av lokalisering av huset. Det ställs inte 
krav på gemensamma anordningar och andra frågor behöver inte lösas i ett 
sammanhang.  
 
Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. 4 och 5 §§ plan- och 
bygglagen  och 8 kap. 9 § plan- och bygglagen.  
 
Byggnationen strider inte mot de bestämmelser i miljöbalken som beaktas vid 
prövningen. 
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Bm §219 (forts.) 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-11-26 - Bmau §189 
Tjänsteskrivelse förhandsbesked_BMN20181210_SH_SN 
Situationsplan skala 1:500 baserad på nybyggnadskarta  
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att som förhandsbesked meddelas att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på 

den avsedda platsen enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen under 
förutsättningen att anslutning görs till kommunalt va-nät 

 
Upplysningar 
Enligt 9 kap. 39 § plan- och bygglagen innebär förhandsbeskedet inte att 
åtgärden får påbörjas. 
 
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter 
det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft. 
 

 
Avgifter 
Avgiften för förhandsbeskedet är 7 917 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 §220    Dnr: BYGG.2018.392   239  
 
Vik 1:97, Hestra 
Bygglov för nybyggnad av liftgarage  
 
Ärendebeskrivning 
Stiftelsen Isabergstoppen har ansökt om bygglovet. Ansökan omfattar en total 
byggnadsarea om 52 m². 
 
I den kommunomfattande översiktsplanen anges att byggnad ligger inom ett 
naturreservat. Naturreservatet är till för att tillgodose friluftslivets intressen. 
Naturvärden ska bevaras och utvecklas. 
 
Byggnaden förläggs i anslutning till liftanläggning och är till för friluftslivets 
intressen. 
 
Byggnaden förläggs ca 25 m från rv 26 vägområde. Byggnadsfritt område ska 
vara 30 m utmed rv 26. Trafikverket har ingen erinran mot ansökan. 
 
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. 
 
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. 
 
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. Inga sakägare har yttrat sig  i 
ärendet. 
 
Yrkande 
Magnus Sjöberg (C) yrkar att bevilja bygglov för nybyggnad av liftgarage. 
Nämnden antar yrkandet. 
 
Skäl till beslut 
Placeringen 25 m från rv 26 vägområde bedöms vara tillräcklig. 
Terrängförhållandena på platsen mellan väg och byggnad (skogsparti) medför 
att skyddsavståndet bedöms erforderligt. Byggnaden kan inte flyttas längre ifrån 
rv 26 på grund av befintlig liftanläggning. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-11-26 - Bmau §191 
Tjänsteskrivelse 
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Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen bevilja bygglov för nybyggnad 

av liftgarage 
 

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 2018-11-01 fastställs. 
2. Finutstakning 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 
• Utlåtande från kontrollansvarig. 

 
att tekniskt samråd inte krävs i detta ärende. 
 
Avgifter 
Avgiften för bygglovet är 19535 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. 
 
Avgiften för lägeskontroll är 1092 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 
Situationsplan inkommen 2018-10-31 
Planritningar inkomna 2018-09-20 
Fasadritningar inkomna 2018-09-20 
  
Upplysningar 
Enligt plan- och bygglagen får en åtgärd som har beviljats lov inte påbörjas 
förrän fyra veckor efter att lovet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. 

 
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 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.
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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 i plan- och byggförordningen 
(2011:338). 
 
Jäv 
Niclas Palmgren (M) deltar ej i behandlingen av ärendet på grund av jäv. 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1 Information  
 
 
Beslutet delges: 
STIFTELSEN ISABERGSTOPPEN 
 
Beslutet delges (för kännedom): 
TRAFIKVERKET 
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Bm §221    Dnr: BYGG.2018.425   2322  
 
SVARVEN 27; GISLAVED 3:80, Svarvargatan, Gislaved.   
Bygglov för tillbyggnad av industri samt rivning av lagertält och 
skärmtak. Tidsbegränsat bygglov för anordnade av parkeringsplatser, 
lastområde/upplag samt uppförande av stödmur  
 
Ärendebeskrivning 
Axjo Plastic AB har ansökt om bygglov för tillbyggnad av industri, rivning av 
lagertält och skärmtak på fastigheten Svarven 27 samt tidsbegränsat bygglov i 
10 år för anordnande av parkeringsplatser, lastområde/upplag samt uppförande 
av stödmur på fastigheten Gislaved 3:80. Ansökan omfattar en total 
byggnadsarea om ca 4300 m2. 
 
Fastigheten Svarven 27 omfattas av detaljplan. Ansökan avser bygglov med 
avvikelse från detaljplan. Den inkomna ansökan för byggnaden redovisar att den 
delvis förlägges till mark som inte får bebyggas (lasthusbyggnaderna). 
 
Fastigheten Gislaved 3:80 omfattas av detaljplan. Ansökan avser tidsbegränsat 
bygglov med avvikelse från detaljplan. Anordnande av lastgård/upplag förläggs 
på ett område som är avsett för idrottsändamål. Anordnande av parkering och 
stödmur förläggs på ett område som är avsett för parkmark. 
  
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har gjort en besiktning av 
fastigheten. 
 
Sökanden har parallellt med bygglovsansökan pågående miljöärenden. 
Fastigheten Svarven 27 finns med i Länsstyrelsens databas över potentiellt 
förorenade områden. 
 
Lagrum 
Det krävs bygglov för tillbyggnad enligt 9 kap 2 § punkten 2 plan- och bygglagen  
(SFS 2010:900).  
Det krävs bygglov för upplag, murar och parkering enligt 6 kap 1 § punkten 2, 7 
och 8 
Bestämmelser om tidsbegränsat bygglov återfinns i 9 kap. 33 § 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. Inga yttranden har inkommit. 
 
Yrkande 
Magnus Sjöberg (C), Frank Josefsson (S), Eva Eliasson (S), 
Börje Malmborg (KD), Johanna Wärme (S), Patric Bergman (M), 
Lukas Yassin (MP), Elisabeth Johansson (C) samt ordföranden 
Niclas Palmgren (M) yrkar enhälligt bifall till förslaget. 
 
Skäl till beslut 
Avvikelsen avseende tillbyggnad på fastigheten Svarven 27 vad avser delar av 
byggnad placeras på mark som inte får bebyggas bedöms utgöra en sådan liten 
avvikelse som kan godtas enligt 9 kap 31 b § plan och bygglagen. 
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Åtgärder på fastigheten Gislaved 3:80 (Upplag, murar och parkering) uppfyller 
inte alla förutsättningar enligt 30 - 32 a §§ plan- och bygglagen. Ett tidsbegränsat 
bygglov om 10 år bör kunna ges. Sammantaget kan bygglov lämnas i totalt 
15 år. 
 
Tillbyggnaden bedöms uppfylla tillämpliga krav på lämplighet, form-, färg- och 
materialverkan samt tillgänglighet.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-11-26 - Bmau §192 
Tjänsteskrivelse 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen medge liten avvikelse från 

detaljplanen vad avser byggnation på mark som inte får bebyggas och 
bevilja bygglov för tillbyggnad av industri på fastigheten Svarven 27. 

 
att  med stöd av 9 kap. 33 § plan och bygglagen bevilja tidsbegränsat bygglov 

för upplag, mur samt parkering på fastigheten Gislaved 3:80. 
 
 Bygglovet tidsbegränsas till den 10 december 2028. 
 
att för att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 

kontrollansvarig godtas byggherrens förslag  
NAMN 

 
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 239 714 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. 
 
Avgiften för lägeskontroll är 2730 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 
Situationsplan inkommen 2018-11-09 
Markplaneringsritning inkommen 2018-10-10 
Situationsplan transformator 2018-11-30 
Planritning översikt inkommen 2018-10-10 
Planritningar inkomna 2018-10-10 
Sektionsritningar inkomna 2018-10-10 
Fasadritningar inkomna 2018-10-10 
Bilder transformator inkomna 2018-11-30 
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Upplysningar 
Föreläggande enligt miljöbalken om försiktighetsmått vid byggnation har lämnats 
i beslut 2018-10-24 med d.nr MMIL 2018.140. 
 
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 - Information 
Bilaga 2  - Kallelse till tekniskt samråd 
  
 
Beslutet delges: 
AXJO PLASTIC AB 
 
Beslutet delges (för kännedom): 
GISLAVEDS KOMMUN (lagfaren ägare) 
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Bm §222    Dnr: BM.2018.30   214  
 
Information om detaljplaner  
 
Stadsarkitekt Sven Hedlund, ger en presentation av de detaljplaner som 
nämnden behandlat under mandatperioden 2015-2018 och nuvarande status 
för detaljplanerna. 16 detaljplaner har vunnit laga kraft under perioden. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna 
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Bm §223    Dnr: BM.2015.10   200  
 
Information från bygg- och miljöförvaltningen  
 
Ordföranden ger information från samrådsmöte för detaljplan för Villstads-
Haghult 1:218, Ekatech. 
 
Susanne Norberg informerar om pågående rekryteringar. Intervju av Plan- och 
byggchef är inplanerad. 
 
En ny bygglovsingenjör börjar sin tjänstgöring den 1 januari 2019. 
 
Sanna Gustafsson har påbörjat sin tjänstgöring som miljöhandläggare.  
 
Förvaltningen ska ha en Kick-off i Tranemo för att förbereda sig inför det nya 
arbetet efter årsskiftet. 
 
Förvaltningschef Susanne Norberg samt enhetscheferna på bygg- och 
miljöförvaltningen är inbjudna till Näringslivsträff i Tranemo den 17 december.  
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna
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Bm §224    Dnr: BM.2015.8   009  
 
Meddelanden  
 
- Kommunfullmäktiges beslut 2018-09-27 - Gislaveds kommuns 

integritetspolicy 
 
- Kommunfullmäktige Tranemos beslut 2018-10-08 - Samverkan Bygg och 

Miljö 
 
- Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut 2018-10-22 - Planeringsdirektiv 

2019-2022 samt utblick 2020 och framåt, bygg- och miljönämnden 
 
- Länsstyrelsens beslut 2018-09-19 att ändra nämndens beslut vad gäller 

tomtplatsavgränsning och område som får tas i anspråk med 
strandskyddsdispens för tillbyggnad av konferensanläggning och trappa på 
fastigheten Vik 1:107 

 
- Miljöchefens svar 2018-10-25 till klagande på vindkraftprojekt Grimsås - 

Äspås 
 
- Kommunfullmäktiges beslut 2018-10-25 - Revidering av riktlinjer för 

alkoholservering 
 
- Kommunfullmäktiges beslut 2018-10-25 - Sammanträdesplan 2019 
 
- Kommunfullmäktiges beslut 2018-10-25 - Delårsbokslut, uppföljning 2, hela 

kommunen 
 
- Kommunfullmäktiges beslut 2018-10-25 - Antagande av detaljplan för Viks 

strand, del av fastigheten Vik 1:58 i Hestra 
 
- Kommunstyrelsens beslut 2018-11-28 - Arvoden till förtroendevalda 2019 
 
- Två överklaganden av två beslut gällande Anderstorp motorbanas 

egenkontrollprogram 
 
- Överklagande av strandskyddsdispens för fastigheten Vik 1:111 
 
 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att lägga meddelandena till handlingarna 
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Bm §225    Dnr: BM.2015.9   002  
 
Redovisning av delegeringsbeslut  
 
Delegeringsbeslut under perioden 2018-10-30 - 2018-11-30 i följande ärenden 
meddelas enligt sammanställd rapport: 
 
• Serveringstillstånd (ALK)   sid 1-5 
• Administrativa ärenden (BM)   --- 
• Bygglov/anmälansärenden (BYGG)  sid 5-11 
• Enkelt avhjälpta hinder (EAH)   --- 
• Miljö Avlopp (MAVL)   sid 11-13 
• Kart-och mätärenden  (MBK)   sid13 
• Miljö avlopp (MHA)   sid 14 
• Miljö Hälsoskyddsärenden 

(MHB) (MHBS) (MHÄL)    sid 14-20 
• Miljö Köldmediaärenden (MKÖL)  --- 
• Miljö  Livsmedelsärenden (MLIV)  sid 20-21 
• Miljö förorenad mark (MMFO)   --- 
• Miljö Miljöskyddsärenden (MMIL) (MMM)  sid 21 
• Miljö renhållning (MREN)   --- 
• Miljö tobaksärenden (MTOB)   --- 
• Funktionskontroll av ventilationssystem (VENT) --- 
     
• Bostadsanpassning (BAB) -  separat rapport 
 
• Arbetsutskottets beslut 2018-10-26 om förhandsbesked för fastigheten 

Stora Krabby 2:10 
 
• Arbetsutskottets beslut 2018-10-26 om tillfälligt serveringstillstånd för 

Burseryds Revyn på Tyngelvi 
 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som förtecknas i protokoll 

av 2018-12-10 
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Bm §226    Dnr: BM.2015.7   009  
 
Övriga ärenden  
 
 
Ordföranden Niclas Palmgren (M) tackar nämnden för det goda samarbetet 
och ledamöternas stora engagemang under den gångna mandatperioden.  
 
1:e vice ordförande Frank Josefsson (S) representerar bygg- och miljönämnden 
och tackar ordföranden Niclas Palmgren för hans insats genom att överlämna 
en blomma. 
 
Förvaltningschef Susanne Norberg överlämnar också en blomma från 
förvaltningen till ordföranden Niclas Palmgren och tackar för ett gott 
samarbete. 


