
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Bygg- och miljönämnden  

 
 

 Sammanträdesdatum 2018-11-06  
   
 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 - 17.25 

 
 Beslutande Frank Josefsson (S) ordf 

Johanna Wärme (S) 
Patric Bergman (M) 
Magnus Sjöberg (C) 
Elisabeth Johansson (C) 
Lennart Berggren (S) tj ers för Eva Eliasson, ej § 199 
Sven Andersson (C) tj ers för Niclas Palmgren 
Niclas Månsson (-) tj ers för Ulf Poulsen 
 

 Övriga deltagande  
Susanne Norberg, bygg- och miljöchef  
Gunilla Gustafsson, nämndsekreterare 
Sven Hedlund, stadsarkitekt 
Ivana Kordic Abrahamsson, miljöchef 
Marcus Josefsson, kart- och mätchef 
Andrea Barbuta, planarkitekt §§ 182-183 
Ulf Edenborg, bygglovsingenjör §§ 199-200 
Claes-Ove Asp, bygglovsingenjör 

 Utses att justera Magnus Sjöberg 
 Justeringens 
 plats och tid 

Bygg- och miljöförvaltningen 
Fredagen den 9 november 2018 

 Under- 
 skrifter 

 
 
 
Sekreterare  …………………………………………………………………. 

Paragrafer
       

180 - 204  

Gunilla Gustafsson 
 
 

  
Ordförande …………………………………………………………………… 

 

Frank Josefsson 
 
 

 

  
Justerande .......................................................................................................................................... 

Magnus Sjöberg  

 
ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Organ Bygg- och miljönämnden  

 Sammanträdesdatum 2018-11-06   Paragrafer 180 - 204  

 Datum för 
 anslags uppsättande 2018-11-12 

 Datum för  
 anslags nedtagande 2018-12-06 

 Förvaringsplats 
 för protokollet 

Bygg- och miljöförvaltningen 

 Underskrift  
……………………………………………. 

 

Gunilla Gustafsson 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

   



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Bygg- och miljönämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2018-11-06     2(46) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Bm §180    Dnr: BM.2018.6   042  
 
Uppföljning 3 (U3) med helårsprognos 2018 för bygg- och 
miljönämnden  
 
Ärendebeskrivning 
Nämnderna ska upprätta en uppföljning 3 (U3) med helårsprognos 2018. 
 
Kommunstyrelsen har upprättat tidplan för planerings- och uppföljningsprocessen 
under 2018. Uppföljning 3 (U3) behandlas av kommunfullmäktige. 
Bygg- och miljöförvaltningen har upprättat förslag till uppföljning 3 (U3) med 
helårsprognos för år 2018.  
 
Verksamheterna arbetar aktivt med att säkerställa grunduppdraget samt 
nämndens mål. Detta bedöms vara på god väg, dock finns en del 
utvecklingsåtgärder kvar att göra.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-10-26 - Bmau §171 
Tjänsteskrivelse till bygg- och miljönämnden 2018-11-06 
Uppföljning 3 - 2019 - Nämnd (Bygg- och miljonamnden)  
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att ta uppföljning3 (U3) med helårsprognos 2018 som sin egen 
 
att överlämna prognosen, uppföljning 3 till kommunfullmäktige 

  
 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
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Bm §181    Dnr: BM.2018.38   001  
 
Bildande av samverkansnämnd bygg- och miljönämnd Gislaved-
Tranemo  
 
Susanne Norberg gör en presentation av den tänkta organisationen för 
samarbetet med Tranemo och de frågeställningar som kvarstår att lösa. 
 
Nämnden informeras om rekryteringar som pågår för att kunna hatera den nya 
organisationen. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna 
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Bm §182    Dnr: BM.2018.42   003  
 
Reglemente för bygg- och miljönämnden Gislaved - Tranemo  
 
Ärendebeskrivning 
Reglementet för bygg- och miljönämnden fastställdes av kommunfullmäktige 
den 15 december 2016 § 196. 
 
Kommunfullmäktige kommer 2018-12-13 att behandla frågan om att samverka 
inom verksamhetsområdena bygg och miljö mellan Gislaved och Tranemo 
kommuner. 
 
Bygg- och miljöförvaltningen har upprättat förslag till reglementet med 
anledning av detta. 
 
Yrkande 
Magnus Sjöberg (C) yrkar att det även för det geografiska utskottet "Utskott 
Gislaved" ska finnas ett arbetsutskott. 
 
Bygg- och miljönämnden antar yrkandet. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-10-26 - Bmau §170 
Tjänsteskrivelse till bygg- och miljönämnden 
Reglemente bygg- och miljönämnd  Gislaved Tranemo samt Utskott Gislaved  
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att i reglementet tillföra att det även för det geografiska utskottet "Utskott 

Gislaved" ska finnas ett arbetsutskott med de 4 ledamöter och ersättare 
från Gislaved som har utsetts till bygg- och miljönämnden Gislaved-
Tranemos arbetsutskott 

 
att föreslå att kommunfullmäktige antar reglemente för bygg- och 

miljönämnden Gislaved- Tranemo 
 
att reglementet ska gälla från den 1 januari 2019 

  
 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige  



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Bygg- och miljönämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2018-11-06     5(46) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Bm §183    Dnr: PLAN.2018.6   214  
 
Detaljplan för Villstads-Haghult 1:218 m.fl. i Smålandsstenar  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN från Ekatech AB ansökte den 15 januari 2018 om planbesked inför 
upprättande av detaljplan för Villstads-Haghult 1:218 m.fl. i Smålandsstenar.  
 
Bygg- och miljönämnden beslutade den 28 mars 2018 att ge bygg- och 
miljöförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplanen genom standard 
planförfarande. 
 
Planens syfte är att pröva planläggning av fastigheten Villstads-Haghult 1:218 
m.fl. till ändamål för verksamheter och lager (Z) för att möjliggöra för befintlig 
företags expansion inom området.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Plankarta daterad den 25 oktober 2018 
Planbeskrivning daterad den 25 oktober 2018 
Fastighetsförteckning daterad den 15 oktober 2018 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra så stor påverkan att 

någon miljökonsekvensbeskrivning erfordras. Den påverkan och de 
konsekvenser förslaget medför beskrivs utförligt i planförslaget 

 
att förslag till detaljplan skickas ut på samrådsremiss 

  
 

Expedieras till: 
Bygg- och miljöförvaltningen  
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Bm §184    Dnr: BM.2018.14   200  
 
Information om Anderstorp motorbana  
 
Bygg- och miljönämnden har beslutat att en tillståndsansökan ska ha inlämnats 
senast den 28 december 2018. Konsulten ser att det kommer bli svårt att 
inlämna tillståndsansökan i tid och kommer att begära förlängd tid. Ärendet ska 
behandlas i en kommande bygg- och miljönämnd. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna 
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Bm §185    Dnr: MMIL.2018.225   427:01  
 
Beslut enligt miljöbalken om egenkontrollprogram för Scandinavian 
Raceway i Anderstorp, Lövås 8:5  
 
Ärendebeskrivning 
Bygg- och miljönämnden har i klagomålsärendet MMIL.2018.108 meddelat beslut 
om att Gisletorp Lokaler AB, senast den 1 oktober 2018, ska redovisa ett 
egenkontrollprogram som innehåller den dokumentation som ska finnas enligt 
förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll samt dokumentation som 
beskriver fortlöpande planering, kontroll, uppföljning och undersökningar av 
verksamhetens påverkan på människors hälsa och miljö. 
 
Förslag till egenkontrollprogram för verksamheten på Scandinavian Raceway kom 
in den 1 oktober 2018.  
 
Förslaget till egenkontrollprogram har skickats till de närmaste grannarna runt 
motorbanan, för att ge utrymme i linje med nämndens transparens i ärendet, för 
skriftlig återkoppling med syfte att förbättra förståelsen kring 
kontrollprogrammet och därmed möjliggöra en ökad samsyn. 
 
Nämndens bedömning 
Nämnden konstaterar att egenkontrollprogrammet är verksamhetsutövarens 
egenansvar. Egenkontrollprogrammets syfte är att kunna säkerställa att nämndens 
beslut följs. Eventuella förändringar av egenkontrollprogrammet ska anmälas till 
förvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 
• Protokoll 2018-10-26 - Bmau §152 
• Tjänsteskrivelse till Bmau 2018-10-26 
• Egenkontrollprogram från Gisletorp Lokaler AB daterat 2018-10-01,  

rev 2018-10-23 
• Bygg- och miljönämndens delegationsbeslut M 2018/66 daterat 2018-09-10 

i ärende MMIL.2018.108 
 
Skäl till beslut 
Det redovisade egenkontrollprogrammet bedöms innehålla den dokumentation 
som föreläggandet avser. 
 
Bygg- och miljönämnden ska enligt 2 kap. 7 § miljöbalken göra en 
rimlighetsavvägning innan krav på åtgärder ställs. Vid bedömningen ska särskilt 
beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med 
kostnaderna för sådana åtgärder. Bygg- och miljöförvaltningen anser inte att det 
är orimligt att i detta ärende ställa de krav som beslutet innebär. 
 
Laghänvisning 
Beslutet är fattat med stöd av 26 kap. 9, 19, 21 och 22 §§ miljöbalken (1998:808). 
 
Enligt 26 kap. 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta 
om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, 
domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.  
 
Enligt 26 kap. 19 § miljöbalken ska den som bedriver verksamhet eller vidtar 
åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller
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Bm §185 (forts.) 
 
påverka miljön fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att 
motverka eller förebygga sådana verkningar. Den som bedriver sådan verksamhet 
eller vidtar sådan åtgärd ska också genom egna undersökningar eller på annat sätt 
hålla sig underrättad om verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön.  
 
Enligt 26 kap. 21 § miljöbalken får tillsynsmyndigheten förelägga den som bedriver 
en verksamhet eller vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om i 
miljöbalken eller i föreskrifter som meddelats med stöd av balken, att till 
myndigheten lämna de uppgifter eller handlingar som behövs för tillsynen. 
Detsamma gäller också för den som annars är skyldig att avhjälpa olägenheter 
från verksamhet.  
 
Enligt 26 kap. 22 § miljöbalken är den som bedriver verksamhet eller vidtar en 
åtgärd som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön 
eller den som annars är skyldig att avhjälpa en olägenhet från sådan verksamhet 
skyldig att utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar 
som behövs för tillsynen.  
 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att förelägga Gisletorp Lokaler AB, org.nr. 556090-7734, att utföra kontroller, 

undersökningar samt redovisa uppgifter enligt bolagets 
egenkontrollprogram daterat den 1 oktober 2018 
  
 

Expedieras till: 
Gisletorp Lokaler AB  
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Bm §186    Dnr: BM.2016.20   200  
 
Information om utveckling av fastigheten Uvekull 2:133 m.fl. i 
Smålandsstenar  
 
Sven Hedlund informerar om att han mottagit en del samtal och frågor rörande 
den planerade Haghultsleden. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna 
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Bm §187    Dnr: BYGG.2018.345   233  
 
ÄLGEN 15, Södra Storgatan 14, Gislaved   
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från kontor till hotell 
(bed and breakfast) samt utvändig ändring  
 
Ärendebeskrivning 
Gislaved Katten AB har ansökt om tidsbegränsat bygglov till och med den 1 
oktober 2028 för ändrad användning av kontor till hotell (bed and breakfast) på 
fastigheten Älgen 15. Ändringen innebär att en byggnad i två våningar 
innehållande kontorsrum ändras till hotell innehållande 10 rum (max 20 gäster). 
Befintlig bruttoarean uppgår till ca 304 m2. Befintliga parkeringsplatser inkl. en 
parkeringsplats för rörelsehindrade finns inom fastigheten.  
 
För fastigheten finns gällande detaljplan S16 upprättad år 1937. Aktuell fastighet 
ska enligt detaljplanen endast användas för bostadsändamål. Bygg- och 
miljönämnden kan medge inredning av samlingssalar och garage samt lokaler för 
handel och hantverk. Ansökan om ändrad användning till hotell är därmed en 
avvikelse mot gällande detaljplan.  
 
Sökanden har lämnat in följande beskrivningar gällande aktuellt projekt:  
"Gislaved Katten AB kommer att erbjuda 10 st. rum i olika storlekar. På entréplan 
finns rum med toalett och dusch och på övre plan finns enklare rum där gästerna 
delar på toalett och dusch. Vi kommer att samarbeta med lokala entreprenörer för 
att få till detta på bästa sätt. Designen, ljussättningen och möbleringen kommer att 
ge ett varmt och välkomnande intryck.  
Våran största samarbetspartner kommer att vara Hotell Nissastigen (som ligger inom 
ca 180 meter från fastigheten Älgen 15) där våra gäster kan äta frukost, lunch och 
middag samt umgås över en fika." 

 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har gjort en besiktning av 
fastigheten. 

 
Skäl till beslut 
Det krävs bygglov för när en byggnad ändras till väsentligt annat ändamål som 
byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov enligt 
9 kap 2 § punkten 3 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.  

 
Sökanden har meddelat att de inte kommer att ändra så mycket i befintliga 
utrymmen och endast sätta upp regelväggar så det kommer att vara enkelt att 
kunna återgå till nuvarande kontorsverksamhet. En avveckling kommer att ske 
inom den tidsperiod som lovet söks för.  

 
Sökanden har även meddelat att den åtgärd som de avser att utföra kommer 
att ha en tillfällig karaktär och är avsedd att pågå under en begränsad tid.  
 
Ändringen innebär att på entréplan kommer det att inredas fem rum varav ett 
rum med tillhörande hygienutrymme uppfyller krav på tillgängligheten enligt



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Bygg- och miljönämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2018-11-06     11(46) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Bm §187 (forts.) 
 
Boverkets byggregler. Enligt tidigare byggregler rekommenderas det att minst 
ett tillgängligt rum för hotell med högst 10 gästrum eller 20 gäster. I nuvarande 
byggreglerna finns dock inte någon närmare vägledning till i vilken utsträckning 
de enskilda hotellrummen ska vara tillgängliga (som t.ex. att det skulle gälla en 
viss procentandel av rummen). Det, liksom frågan om varje våningsplan i ett 
hotell ska vara tillgängligt och användbart, måste bedömas i varje enskilt fall. 
 
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. Fastigheten Älgen 15 är belägen inom Gislaveds centrum där det är 
olika varianter av bebyggelse. 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 berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle 
att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. 
 
Ägare till grannfastigheten Älgen 10 har inkommit med ett yttrande i ärendet. 
Där framkommer synpunkter på en befarad ökad biltrafik som kan vara 
störande framför allt kvällstid. Därför önskas att ett plank sätts upp utmed 
tomtgränsen mot Älgen 10.  
 
Sökanden har tillmötesgått grannens synpunkter och kompletterat ansökan och 
ritningar med ett plank. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-10-26 - Bmau §154 
Tjänsteskrivelse 
Yttrande från Älgen 10 med synpunkter 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 9 kap 33 § plan- och bygglagen bevilja tidsbegränsat bygglov 

till och med den 1 oktober 2028 för ändrad användning av kontor till hotell 
(bed and breakfast) samt utvändig ändring på fastigheten Älgen 15  
Bygg- och miljönämnden ser positivt på en detaljplaneändring för att i 
framtiden kunna lämna permanent bygglov för den sökta verksamheten. 
 

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 
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Bm §187 (forts.)  
 

Avgifter 
Avgiften för bygglovet är 35 555 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 
Fasadritningar mot nordöst  och sektion A inkommen 2018-10-09 
Fasadritningar mot nordväst inkommen 2018-10-09 
Fasadritningar mot sydväst inkommen 2018_10-09 
Fasadritningar mot sydöst inkommen 2018-10-09 
Planritningar_bottenvåning inkommen 2018-10-19 
Planritningar_vån 1 inkommen 2018-10-09 
Sektionsritningar_bullerplank inkommen 2018-10-24 
Situationsplan inkommen 2018-10-24 
 
Upplysningar 
Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett 
startbesked enligt 10 kap.3 § plan- och bygglagen. 
 
Innan byggnadsverket får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 
kap. 4 § plan- och bygglagen. 
 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap.43 § plan- och bygglagen). 
 
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 
Bilaga 3 - Hur man överklagar 
  
Beslutet delges: 
GISLAVED KATTEN AB 
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Bm §188    Dnr: BYGG.2018.412   227  
 
STORA KRABBY 2:5, Stora Krabby 2, Burseryd 
Strandskyddsdispens för nybyggnad  av enbostadshus vid Majsjön  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus vid 
Majsjön. Befintligt enbostadshus avses att rivas. 
 
Platsen för den planerade byggnaden ligger inom strandskyddsområde vilket har 
en omfattning av 100 meter från Majsjön.  
 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har gjort en besiktning av 
fastigheten. Vid besiktning konstateras att fastigheten Stora Krabby 2:5 är 
bebyggd med ett enbostadshus samt ett flertal komplementbyggnader.  
 
Det befintliga enbostadshuset avses att rivas och ny bostadsbyggnad uppföras av 
liknande storlek och placering. 
  
Med hjälp av ortofoto kan man konstatera att befintligt bostadshus har uppförts 
innan 1960. 
 
År 1965 sökte man även bygglov för tillbyggnad av bostadshuset vilket innebär 
att huset funnits innan gällande strandskyddslagstiftning infördes 1975. 
 
Lagrum 
Enligt 7 kap. 15 § miljöbalken (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 
 

Som särskilt skäl vid prövningen av en fråga om dispens från strandskyddet får 
man beakta endast om det område som dispensen avser redan har tagits i 
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 
 
Skäl till beslut 
Bygg- och miljönämnden bedömer att befintligt hus är uppfört innan 1960. 
Bygg- och miljönämnden bedömer att särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c § p. 1 
miljöbalken får anses föreligga då byggnaden placeras inom ett område som 
tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 
syften. Bygg- och miljönämnden bedömer vidare att varken den 
allemansrättsliga tillgången till strandområdena eller livsvillkoren för djur- och 
växtlivet påverkas av att dispens för enbostadshus ges. Enbostadshus ersätter 
befintlig byggnad av likvärdig storlek och placering. 
 
Beslutet går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av 
mark- och vattenresurser samt med den för området gällande översiktsplanen. 

 
Dispens kan därför ges. 
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Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-10-26 - Bmau §162 
Tjänsteskrivelse till BMN20181106_SH_SN 
Situationsplan skala 1:1000 
Översiktskarta skala 1:10 000  
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 7 kap. 18 c § miljöbalken ge dispens från 

strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av enbostadshus på 
fastigheten Stora Krabby 2:5 vid Majsjön 

 
att endast de områden, som markerats runt byggnaderna på bifogad 

situationsplan, får tas i anspråk som tomtplats. 
 

att erinra om att länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet 
 

Upplysningar 
Tomtplats är det område där markägaren har rätt att hävda en privat zon, eller 
hemfridszon, där allemansrätten inte gäller. 

 
Länsstyrelsen ska granska detta beslut inom tre veckor från det att det 
kommer in till länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska ta upp beslutet till överprövning 
om det kan antas att det inte finns särskilda skäl till dispens. Länsstyrelsen 
skickar ett godkännande alternativt beslut om överprövning inom denna tid. 
Först då kan dispensen bli giltig. 

 
Avgifter 
Avgiften för strandskyddsdispensen är 11 393 kronor (i enlighet med taxa 
fastställd av kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. 
 
Faktura skickas separat. I fakturan fastställs sista betalningsdag. 

 
LÄNSSTYRELSEN I JÖNKÖPINGS LÄN 
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Bm §189    Dnr: BYGG.2018.358   2322  
 
UVEKULL 2:44, Malmgatan 6, Smålandsstenar   
Bygglov för ändrad användning från lager till kontor och 
omklädningsrum samt bygglov för uppförande av plank  
 
Ärendebeskrivning 
J3M fastigheter AB har ansökt om bygglovet. Ansökan omfattar ändring av lokal 
med en total bruttoarea om 76,6 m² samt uppförande av plank. 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan. Ansökan avser bygglov med avvikelse från 
detaljplan. Fastigheten är i detaljplanen bestämd för bostadsändamål, och 
ansökan avser kontor. Plank uppförs på punktprickad mark som inte får 
bebyggas och i tomtgräns. 
 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har gjort en besiktning av 
fastigheten. 
 
Ansökan innebär en mindre utökning av befintlig verksamhet på fastigheten, 
användningen är sedan tidigare prövad och visat sig vara lämplig för platsen. 
Utökningen av verksamheten bedöms vara så liten att det inte innebär några 
störningar för omgivningen. Trafikmängden förväntas inte öka. 
 
Fasad mot väster förses med två nya fönster. Plank uppförs för att skapa 
insynsskydd mot närliggande granne. 

 
Lagrum 
Det krävs bygglov för att ta en byggnad i anspråk för ett väsentligen annat 
ändamål enligt 9 kap 2 § punkten 3a plan- och bygglagen  (SFS 2010:900).  
 
Det krävs bygglov för utvändig ändring enligt 9 kap 2 § punkten 3c plan- och 
bygglagen  (SFS 2010:900).  
 
Det krävs bygglov för att uppföra plank enligt 6 kap 1 § plan- och 
byggförordningen (2011:338) 

 
Yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle 
att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen.  
 
Tekniska förvaltningen har i yttrande framfört att planket inte får skymma 
sikten vid varken egen eller grannfastighets utfart. Sökanden har lämnat in en 
ritning på planket som illustrerar att plankets höjd sänks i sikttriangeln för att 
hålla sikten fri. 
 
Yrkande 
Magnus Sjöberg (C) yrkar att bevilja bygglov för ändrad användning från lager 
till kontor och omklädningsrum samt uppförande av plank. 
 
Bygg- och miljönämnden antar yrkandet.  
 
Skäl till beslutet 
Då verksamheten har bedrivits på fastigheten under lång tid får det anses vara 
väl prövat, och den sökta utökningen bedöms inte utgöra en ökad störning på 
omgivningen än den tidigare.
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Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-10-26 - Bmau §158 
Tjänsteskrivelse till BMN 20181106_SH_SN 
Yttrande från Tekniska förvaltningen med erinran 
Synpunkter från Räddningstjänsten gällande BSB 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen medge liten avvikelse från 

detaljplanen vad avser ändamålet samt placering av plank på punktprickad 
mark och bevilja bygglov för ändrad användning från lager till kontor och 
omklädningsrum samt uppförande av plank 

 
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 inte krävs i detta ärende. 
 

Avgifter 
Avgiften för bygglovet är 19 950 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 2018-09-03 
Fasadritning inkommen 2018-09-03 
Situationsplan inkommen 2018-09-11 
Principritning plank inkommen 2018-11-01 
 
Upplysningar 
Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett 
startbesked enligt 10 kap.3 § plan- och bygglagen. Innan startbesked lämnas ska 
kontrollansvarig lämna in förslag till kontrollplan. 

 
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. 
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I detta ärende krävs utstakning. 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 
 
Beslutet delges: 
J3M FASTIGHETER 1 AB 
 
Beslutet delges (för kännedom): 
GISLAVEDS KOMMUN, TEKNISK FÖRVALTNING 
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Bm §190    Dnr: BYGG.2018.227   232  
 
BROARYD 1:91 och BROARYD 1:2, Verktygsgatan Broaryd  
Bygglov för tillbyggnad av industri  
 
Ärendebeskrivning 
RL Stålfackverk AB har ansökt om bygglovet. Ansökan omfattar tillbyggnad med 
en total byggnadsarea om 1578 m². 
 
Fastigheterna omfattas av detaljplanerna BR10 antagen 25 april 2012 och BR12 
antagen 2018-08-27. Ansökan avser bygglov med avvikelse från detaljplan.  
 
Detaljplanernas bestämmelser säger att byggnader ska placeras minst fyra 
meter från fastighetsgräns. Den inkomna ansökan för åtgärden redovisar att 
tillbyggnaden förlägges över fastighetsgräns åt öst och i fastighetsgräns mot 
norr. 
 
Fastigheten Broaryd 1:2 ägs i dagsläget av kommunen. Sökanden kommer att 
förvärva den del av fastigheten där tillbyggnad placeras efter att bygglov beviljas. 
Enligt uppgifter från sökande så kommer en fastighetsreglering göras när 
bygglov beviljats så att byggnaderna i sin helhet är placerade inom en och 
samma fastighet.  
 
Broaryd 1:91 finns med i länsstyrelsens databas över potentiellt förorenade 
områden. Miljöenheten bedömer att det inte behöver ställas några krav på 
skyddsåtgärder enligt miljöbalken på grund av risk för förorenade områden. 

 
Lagrum 
Det krävs bygglov för tillbyggnad enligt 9 kap 2 § punkten 2 plan- och bygglagen  
(SFS 2010:900).  

 
Yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle 
att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. Ägare till fastigheten Broaryd 
1:75 har lämnat synpunkter i ärendet. 
 
Yrkande 
Magnus Sjöberg (C) yrkar att bevilja bygglov för tillbyggnad av industri. 
 
Bygg- och miljönämnden antar yrkandet. 
 
 
Skäl till beslutet 
Prövning av ansökan om bygglov görs enligt nuvarande förutsättningar men man 
måste också i prövningen ta i beaktande att det är kommunens regler för 
fastighetsköp som gör att bygglovet i dagsläget blir att betrakta som en 
avvikelse. När fastighetsköp och fastighetsreglering är gjord är bygglovet i 
enlighet med plan.  
 
Enligt nuvarande förutsättning så utgör placeringen en avvikelse från 
detaljplanerna eftersom tillbyggnaden planeras att göras över en fastighetsgräns. 
Då kommunens regler för fastighetsköp kräver att man som köpare har 
påbörjat en byggnation innan man kan köpa fastigheten så måste man ta detta i 
beaktande vid prövning och anse att sökandes intention är att 
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detaljplanen följs. Denna avvikelse bör därför bedömas vara en liten avvikelse 
enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen eftersom här endast finns en tidsaspekt 
att ta ställning till innan planen följs.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-10-26 - Bmau §156 
Tjänsteskrivelse 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 9 kap. 30 och 31 b §§ plan- och bygglagen bevilja bygglov för 

tillbyggnad av industri, eftersom sökt åtgärd kan anses vara en liten 
avvikelse endast vad avser tiden för fastighetsreglering och fastighetsköp 
och att sökanden inte råder över dessa omständigheter. 

 
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 146 317 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. 
 
Avgiften för lägeskontroll är 1911 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 
Planritning inkommen 2018-05-09 
Fasadritning mot nordväst och sydost inkommen 2018-05-09 
Fasadritning mot sydväst och nordväst inkommen 2018-05-09 
Situationsplan baserad på nybyggnadskarta inkommen 2018-10-05 
 
Upplysningar 
Ansökan har bedömts vara komplett per den 5 oktober 2018. 
 
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).
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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. 

 
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 
Bilaga 3 - Hur man överklagar 
  
Beslutet delges 
RL STÅLFACKVERK AB 
 
Beslutet delges (med överklagandehänvisning): 
STEBRO PLAST AB 
 
Beslutet delges (för kännedom): 
GISLAVEDS KOMMUN, TEKNISK FÖRVALTNINGEN 
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Bm §191    Dnr: BYGG.2018.348   2341  
 
GRYTERYDS-RÖSHULT 2:11, Gryteryds-Röshult, Broaryd 
Bygglov för nybyggnad av fritidshus  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten 
Gryteryds-Röshult 2:11. Ansökan omfattar en nybyggnad med en byggnadsarea 
om 52,8 m2. 
 
Aktuell fastighet är belägen utanför planlagt område och utanför sammanhållen 
bebyggelse. Det finns ett befintligt bostadshus på fastigheten. Fastigheten som 
fritidshuset byggs på har en storlek på 2 291 m2. 

 
I den kommunomfattande översiktsplanen finns inga särskilda restriktioner för 
området.  

 
Lagrum 
Det krävs bygglov för nybyggnad av byggnad enligt 9 kap 2 § punkten 1 plan- 
och bygglagen (SFS 2010:900).  

 
Yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle 
att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen.  
 
Ägare till grannfastigheten Gryteryds-Röshult 2:12 har inkommit med ett 
yttrande. 
 
Yrkande 
Magnus Sjöberg (C) yrkar att bevilja bygglov för nybyggnad av fritidshus. 
 
Bygg- och miljönämnden antar yrkandet. 
 
Skäl till beslut 
Platsen är lämplig att bebygga.  

 
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 2018-10-26 - Bmau §155 
Tjänsteskrivelse till BMN20181106_SH_SN 
Yttrande från Gryteryds-Röshult 2:12 med erinran 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen bevilja bygglov för nybyggnad 

av fritidshus på fastigheten Gryteryds-Röshult 2:11 
 

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

Avgifter 
Avgiften för bygglovet är 10 374 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. 

 
Faktura skickas separat. I fakturan fastställs sista betalningsdag. 
 
Ritningar som ingår i beslutet 
Situationsplan baserad på förrättningskarta inkommen 2018-08-29 
Plan, fasad- och sektionsritning inkommen 2018-08-29 
 
Upplysningar 
Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett 
startbesked enligt 10 kap.3 § plan- och bygglagen. Kontrollansvarig ska lämna in 
förslag till kontrollplan samt så ska konstruktionshandlingar snitt A-A lämnas in 
innan startbesked utfärdas. 
 
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). 
 
Kontakt ska tas med miljö- och hälsoskydd om man avser att anlägga enskilt 
avlopp. Telefon 0371-810 00. 

 
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. 

 
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. 
 
Om ni påbörjar åtgärden innan bygg- och miljönämnden har gett ett 
startbesked, ska en byggsanktionsavgift på 0,5 prisbasbelopp 
(2012=22.000 kronor) tas ut.
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Om byggnaden tas i bruk innan slutbesked lämnats ska en byggsanktionsavgift 
på 0,5 prisbasbelopp (2012=22.000 kronor) tas ut. 
 
HUR MAN ÖVERKLAGAR - se bilaga formulär 1. 
 
Bilagor 
Bilaga 1 - Information 
Bilaga 2 - Hur man överklagar - formulär 1 
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Bm §192    Dnr: BYGG.2018.350   2322  
 
ÅTTERÅS 19:210, Stålgatan 2, Smålandsstenar 
Bygglov för tillbyggnad av industri med produktionshallar 
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser  
 
Ärendebeskrivning 
EAB AB har ansökt om bygglovet. Ansökan omfattar en tillbyggnad med total 
byggnadsarea om 1815 m2 samt anordnande av 60 parkeringsplatser. 
 
För fastigheten gäller detaljplan SM 58 antagen 1988-09-22. Ansökan avser 
bygglov med avvikelse från detaljplan.  
 
Detaljplanens bestämmelser säger att punktprickad mark inte får bebyggas. Den 
inkomna ansökan för åtgärden redovisar tillbyggnaden förlägges ca 2,0 m in på 
punktprickad mark. 

 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har gjort en besiktning av 
fastigheten. 

 
Tillbyggnaden görs i ett plan och blir en aning högre än befintlig industribyggnad. 
Utformningen blir likartad den befintliga byggnaden avseende material och färgval. 
 
Fastigheten Åtterås 19:210 finns med på länsstyrelsens lista över misstänkt 
förorenade områden. Miljöenheten undersöker vilka eventuella åtgärder som 
kommer att krävas innan byggnation sker.  
 
Lagrum 
Det krävs bygglov för tillbyggnad enligt 9 kap 2 § punkten 2 plan- och bygglagen  
(SFS 2010:900).  
 
Det krävs bygglov för anordnandet av parkeringsplatser enligt 6 kap 1 § 
punkten 8 plan- och byggförordningen (2011:338).  

 
Yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle 
att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. Inga erinringar mot ansökan 
har inkommit. 
 
Yrkande 
Magnus Sjöberg (C) yrkar att medge liten avvikelse och bevilja bygglov för 
tillbyggnad av industri med produktionshall och anordnande av 
parkeringsplatser. 
 
Bygg- och miljönämnden antar yrkandet. 
 
Skäl till beslut 
Åtgärden är planenlig och bedöms uppfylla krav enligt plan- och bygglagen 
avseende lämplighet, tillgänglighet och en god form-, färg- och materialverkan. 
 
Bygg- och miljöförvaltningen finner att avvikelsen avseende att tillbyggnad 
förlägges till punktprickad mark som inte får bebyggas kan betraktas som en 
liten avvikelse som är förenlig med detaljplanens syfte. 
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Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-10-26 - Bmau §160 
Tjänsteskrivelse  
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen bevilja bygglov för anordnandet 

av parkeringsplatser  
 

att med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen medge liten avvikelse från 
detaljplanen vad avser placering av tillbyggnad på punktprickad mark och 
bevilja bygglov för tillbyggnad av industri med produktionshall 

 
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 128 299 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. 
 
Avgiften för lägeskontroll är 1 911 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 
Planritning_översiktsplan inkommen 2018-08-29 
Planritning plan del 1 inkommen 2018-08-29 
Sektionsritning A-B inkommen 2018-08-29 
Situationsplan skala 1:1000 inkommen 2018-10-15 
 
Upplysningar 
Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett 
startbesked enligt 10 kap.3 § plan- och bygglagen. 

 
Innan byggnadsverket får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 
kap. 4 § plan- och bygglagen. 
 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap.43 § plan- och bygglagen). 
 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren. 
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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: 
EAB AB 
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Bm §193    Dnr: BYGG.2018.333   2314  
 
TIMMERMANNEN 2, Södra Bäckhultsgatan 8, Gislaved   
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (påbyggnad garage)  
 
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om bygglovet. Ansökan avser ombyggnad av ett garage som 
är sammanbyggt med huvudbyggnaden. Garaget byggs om så att ytterligare en 
våning skapas. Del av byggnad som byggs om är avsedd att användas som 
bostadsutrymme och får en total bruttoarea om 101 m². 

 
Fastigheten omfattas av detaljplan. Ansökan avser bygglov med avvikelse från 
detaljplan. Den inkomna ansökan för byggnaden redovisar en byggnadshöjd  
(byggnadshöjd = höjden där fasadliv möter yttertakets beklädnad) om 5,0 
meter mot tillåtna 4,5 meter, samt att våningsantalet blir 2 mot tillåtna 1. 

 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har gjort en besiktning av 
fastigheten. Några enstaka fastigheter i närområdet har utfört liknande åtgärd. 

 
Tillbyggnaden bedöms få en avvikande utformning som skiljer sig från 
bebyggelsens karaktär i området. 

 
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. Inga yttranden har inkommit. 
 
Yrkande 
Lennart Berggren (S) yrkar att avslå ansökan om bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus med påbyggnad av garage. 
 
Bygg- och miljönämnden antar yrkandet. 
 
Skäl till beslut 
Avvikelsen mot detaljplanen vad avser överskridande av högsta tillåtna 
byggnadshöjd samt överskridandet av våningsantal bedöms inte utgöra sådan 
liten avvikelse som kan godtas enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen.  
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-10-26 - Bmau §159 
Tjänsteskrivelse 
Situationsplan skala 1:500 
Fasad- och planritningar 
Bilder 
Situationsplan skala 1:500 baserad på primärkartan 
Fasad- och planritningar_Befintlig  
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Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 9 kap 31b § plan- och bygglagen avslå ansökan om bygglov för 

tillbyggnad av enbostadshus med påbyggnad av garage. Avvikelsen från 
detaljplanen vad avser byggnadshöjden och våningsantalet är inte att 
betrakta som liten avvikelse, och därmed föreligger hinder mot att bevilja 
bygglov. 
 

HUR MAN ÖVERKLAGAR - se bilaga formulär 1. 
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Bm §194    Dnr: BYGG.2018.361   227  
 
ARNÅSHOLM 1:47, Arnåsholm Backen, Burseryd 
Strandskyddsdispens för nybyggnad  av komplementbyggnad vid 
Sävsjön  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om strandskyddsdispens för nybyggnad av 
komplementbyggnad vid Sävsjön. Befintlig byggnad avses att rivas. 

 
Platsen för den planerade byggnaden ligger inom strandskyddsområde vilket 
har en omfattning av 100 meter från Sävsjön. 
 
Den sökta platsen för byggnaden ligger inom utpekat område för 
landsbygdsutveckling (LIS) i tematiskt tillägg i Gislaveds kommuns översiktsplan. 
Där beskrivs att området ska utvecklas genom komplettering av befintlig 
bebyggelse. Vid framtida utbyggnad och planering måste natur-, kultur- och 
rekreationsvärden vara en central del. Utökning av bebyggelsen bör lämna 
strandområdet helt fritt och eventuella tillkommande brygganläggningar bör 
planeras noggrant och lösas gemensamt. 
 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har gjort en besiktning av 
fastigheten. Vid besiktning konstateras att fastigheten Arnåsholm 1:47 är 
bebyggd med ett enbostadshus samt tre ladugårdar.  
 
En befintlig ladugård avses att rivas och ny ladugård ska uppföras av liknande 
storlek och placering. Allmän väg går längst med strandlinjen och avskiljer 
fastigheten från vattnet. Ny ladugård placeras i fastighetsgräns och 1 meter från 
den allmänna vägen och ca 10 meter från strandlinjen. 
  
Med hjälp av ortofoto kan man konstatera att befintlig ladugård uppförts innan 
1960 och att huset funnits innan gällande strandskyddslagstiftning infördes 
1975. 

 
Lagrum 
Enligt 7 kap. 15 § miljöbalken (1998:808) är ett antal åtgärder inom 
strandskyddsområdet förbjudna. Man får inte: 

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

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

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

växtarter 
 

Genom bestämmelsen 7 kap. 18 d § miljöbalken har införts möjlighet att utöver 
vad som anges i 7 kap. 18 c § miljöbalken, som särskilt skäl vid prövning av 
dispens från strandskyddet inom ett område för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen också beakta om ett strandnära läge för en byggnad, 
verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utveckling av landsbygden.  
Om prövningen gäller dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus 
får man istället beakta om huset eller husen avses uppföras i anslutning till ett 
befintligt bostadshus. Enligt 7 kap. 18 e § andra stycket miljöbalken ska 
översiktsplanen ge vägledning vid bedömningen av om en plats ligger inom 
sådant område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.
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Bedömning/Särskilda skäl 
Gislaveds Kommun bedömer att ladugård är uppförd innan 1960. 
Bygg- och miljönämnden bedömer att särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c § p. 1 
miljöbalken får anses föreligga då byggnaden placeras inom ett område som 
tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 
syften. Bygg- och miljönämnden bedömer vidare att varken den 
allemansrättsliga tillgången till strandområdena eller livsvillkoren för djur- och 
växtlivet påverkas av att dispens för ladugård ges. Ladugård ersätter befintlig 
byggnad av likvärdig storlek och placering. 
 
Beslutet går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av 
mark- och vattenresurser samt med den för området gällande översiktsplanen. 
 
Bygg- och miljönämnden bedömer att särskilda skäl enligt 7 kap. 18 d § 
miljöbalken får anses föreligga då byggnaden avses uppföras i anslutning till 
befintliga bostadshus.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-10-26 - Bmau §161 
Tjänsteskrivelse 
Situationsplan skala 1:1000 
Översiktskarta skala 1:10 000 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 7 kap. 18 b § miljöbalken ge dispens från 

strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av ladugård på fastigheten 
Arnåsholm 1:47 vid Sävsjön 

 
att endast de områden, som markerats runt byggnaderna på bifogad 

situationsplan, får tas i anspråk som tomtplats. 
 

att erinra om att länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet 
 

Upplysningar 
Tomtplats är det område där markägaren har rätt att hävda en privat zon, eller 
hemfridszon, där allemansrätten inte gäller. 

 
Länsstyrelsen ska granska detta beslut inom tre veckor från det att det 
kommer in till länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska ta upp beslutet till överprövning 
om det kan antas att det inte finns särskilda skäl till dispens. Länsstyrelsen 
skickar ett godkännande alternativt beslut om överprövning inom denna tid. 
Först då kan dispensen bli giltig. 

 
Avgifter 
Avgiften för strandskyddsdispensen är 5 935 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 

 2018-11-06     31(46) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Bm §195    Dnr: BYGG.2017.120   239  
 
LIDA 3:11, LIDA 3:3, Lida Sjötorp, Burseryd 
Olovligt utförda åtgärder inom strandskyddsområde  
 
Ärendebeskrivning 
Bygg- och miljönämnden beslutade 2018-08-27, Bm § 142 att med stöd av 
26 kap. 9 § miljöbalken förelägga fastighetsägarna  /PERSONUPPGIFTER/ att 
senast den 31 oktober 2018 vid ett solidariskt vite om 50 000 kr plöja upp 
gräsmatta utanför tomtplatsavgränsning angiven i Länsstyrelsen i Jönköpings 
Läns beslut om strandskydd för fritidshus, daterat 2016-04-04, på fastigheten 
Lida 3:11 och Lida 3:3. 
 
Vid platsbesök den 22 oktober 2018 konstaterades att fastighetsägarna har 
vidtagit rättelse enligt bygg- och miljönämndens beslut daterat 2018-08-27. 
Ärendet kan därmed avslutas. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-10-26 - Bmau §173 
Besiktningsrapport 2018-10-22 
Protokoll 2018-08-27 - Bm §142_Vitesföreläggande 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att avskriva ärendet då sökanden vidtagit rättelse enligt bygg- och 

miljönämndens beslut med föreläggande om att plöja upp gräsmatta 
utanför tomtplatsavgränsning. Föreläggandet har efterföljts. 
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Bm §196    Dnr: BYGG.2018.389   221  
 
BURSERYD 1:94, Tyngelgatan 14 -20,  Burseryd   
 
MASKAT ÄRENDE 
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Bm §197    Dnr: BYGG.2018.321   237  
 
STORA KRABBY 2:10, Burseryd 
Förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av fritidshus samt rivning 
av befintlig byggnad  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på 
fastigheten Stora Krabby 2:10. Befintlig huvudbyggnad och komplementbyggnad 
på fastigheten avses att rivas. 
 
Aktuell fastighet är belägen utanför planlagt område i anslutning till Majsjön. 

 
På aktuell fastighet finns idag en huvudbyggnad samt en komplementbyggnad. 
Platsen för den planerade byggnaden ligger inom strandskyddsområde vilket har 
en omfattning av 100 meter runt hela Majsjön. Strandskyddsdispens har prövats 
positivt av bygg- och miljönämnden 2018-10-01 i ett separat ärende.  
Bygg- och miljönämnden bedömer att byggnaden placeras inom ett område 
som tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften. 
 
 Länsstyrelsen i Jönköpings län har den 19 oktober 2018 beslutat att inte 
överpröva strandskyddsdispensen. 
 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har besökt platsen. Tomten består 
av en vildvuxen gräsmatta. Det finns en väg fram till fastigheten. 
 
Enskild avloppsanläggning måste förmodligen förläggas utanför fastigheten om 
inte sluten tank installeras.  

 
I den kommunomfattande översiktsplanen finns inga särskilda restriktioner för 
området. Majsjön bedöms ha värdefullt vatten. 
 
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. Sakägare har möjlighet att 
yttra sig fram till den 12 november 2018. 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-10-26 - Bmau §163 
Tjänsteskrivelse förhandsbesked 
Fasad- och planritningar och situationsplan och översiktsplan  
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Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att delegera till arbetsutskottet att medge förhandsbesked för den föreslagna 

åtgärden då sakägares ev yttranden måste inväntas 
 

Expedieras till: 
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 
Bygg- och miljöförvaltningen  
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Bm §198    Dnr: BYGG.2018.357   227  
 
VIK 1:111, Vik Norra Flankamon 1A, Hestra   
Strandskyddsdispens för nybyggnad av 3 st fritidshus samt ny 
väganslutning på fastigheten Vik 1:3 vid Vikaresjön  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om strandskyddsdispens för 3 st fritidshus på fastigheten Vik 
1:111 samt ny väganslutning. 
 
Platsen för de planerade byggnaderna ligger inom strandskyddsområde vilket har 
en omfattning av 100 meter från sjön Vikaresjön. 
 
 Den sökta platsen för byggnaden ligger i anslutning till utpekat område för 
 landsbygdsutveckling (LIS) i tematiskt tillägg i Gislaveds kommuns översiktsplan. 
 
Strandskyddsdispens har tidigare prövats av bygg- och miljönämnden den 
11 juni 2014 och 23 november 2017. I beslutet från 2017-11-23 lämnades 
strandskyddsdispens för ett bostadshus. Krav har ställts att ett enklare staket 
ska uppföras i gräns mot Vikaresjön. 
 
Förhandsbesked har lämnats på fastigheten för nybyggnad av enbostadshus. 
 
Fastigheten Vik 1:111 har avstyckats från stamfastigheten Vik 1:58.  
 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har besökt platsen. 
 
Lagrum 
Enligt 7 kap. 15 § miljöbalken (1998:808) är ett antal åtgärder inom 
strandskyddsområdet förbjudna. Man får inte: 

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

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

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

växtarter 
 
Genom bestämmelsen 7 kap. 18 d § miljöbalken har införts möjlighet att utöver 
vad som anges i 7 kap. 18 c § miljöbalken, som särskilt skäl vid prövning av 
dispens från strandskyddet inom ett område för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen också beakta om ett strandnära läge för en byggnad, 
verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utveckling av landsbygden. Enligt 7 
kap. 18 e § andra stycket miljöbalken ska översiktsplanen ge vägledning vid 
bedömningen av om en plats ligger inom sådant område för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 
 
Bedömning/Särskilda skäl 
Beslutet går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- 
och vattenresurser samt med den för området gällande översiktsplanen. 
 
Bygg- och miljönämnden bedömer att särskilda skäl enligt 7 kap. 18 d § 
miljöbalken får anses föreligga då prövningen gäller en dispens för att uppföra 
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enstaka enbostadshus i anslutning till befintligt bostadshus. De tillkommande 
bostadshusen får även anses bidra till utveckling av landsbygden. 

 
Området är av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning att 
strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt. 
 
Med hänsyn till byggnadernas placering bedöms påverkan på strandskyddet vara 
begränsat. 
 
Ett område på ca 30 m lämnas intill Vikaresjön för att säkerställa fri passage för 
allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur och växtliv. 
 
Översiktsplanen ger stöd till byggnation på redovisad plats. 
 
Ny väganslutning bedöms medföra mindre störning för befintliga bostadshus. 
Vägen kommer även att användas för skogsbruksnäringen. 
 
Vid överprövning av tidigare förhandsbesked har kommunekolog bedömt att 
åtgärden inte väsentligt påverkar några naturvärden eller växt och djurlivet. 
Kommunekologen har även bedömt att enskild avloppsanläggning kan utföras i 
anslutning till tomterna. 
 
Gislaveds kommun, länsstyrelsen i Jönköpings län, mark- och miljödomstolen 
samt mark- och miljööverdomstolen har i beslut tillstyrkt förhandsbesked 
avseende byggnation i anslutning till befintligt bostadshus. 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-10-26 - Bmau §164 
Tjänsteskrivelse strandskyddsdispens 
Situationsplan skala 1:1000 
Översiktskarta skala 1:10 000 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 7 kap. 18 b § miljöbalken ge dispens från 

strandskyddsbestämmelserna för 3 fritidshus samt ny väganslutning på 
plats som angivits på den till ärendet hörande situationsplanen på 
fastigheten Vik 1:111 vid Vikaresjön. 

 
att hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats 
 
att endast det område, som vägen upptar på bifogad situationsplan, får tas i 

anspråk 
 
att ett enklare staket, häck eller motsvarande uppförs i tomtgräns mot 

Vikaresjön 
 
att erinra om att länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet 
 
Upplysningar 
Tomtplats är det område där markägaren har rätt att hävda en privat zon, eller 
hemfridszon, där allemansrätten inte gäller. 
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Bm §198 (forts.) 
 
Länsstyrelsen ska granska detta beslut inom tre veckor från det att det 
kommer in till länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska ta upp beslutet till överprövning 
om det kan antas att det inte finns särskilda skäl till dispens. Länsstyrelsen 
skickar ett godkännande alternativt beslut om överprövning inom denna tid. 
Först då kan dispensen bli giltig. 
 
Avgifter 
Avgiften för strandskyddsdispensen är 10 920 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 §199    Dnr: BAB.2018.68   274  
 
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag  
 
MASKAT ÄRENDE 
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Bm §200    Dnr: BAB.2018.127   274  
 
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag  
 
MASKAT ÄRENDE 
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Bm §201    Dnr: BM.2007.113   867  
 
 
 
Gislaveds kommuns arkitekturpris  
 
Ärendebeskrivning 
Gislaveds kommuns utmärkelse för god arkitektur delas för trettonde gången 
ut 2018. Utmärkelsen är till för att belöna värdefulla insatser för god arkitektur 
inom kommunen och kan delas ut till nybyggnad eller ett väl genomfört 
restaurerings- eller ombyggnadsprojekt där bearbetning och tillägg tillvaratar, 
utvecklar eller tillför arkitektoniska kvaliteter till en enhet med bevarande av 
byggnadsverkets kulturhistoriska värde. Utmärkelsen kan också tilldelas bidrag 
till en god samhälls- eller landskapsbild samt parker och andra anläggningar som 
förskönar kommunen. 
 
Priset består av en bronsplakett samt diplom. Endast projekt som färdigställts 
inom en tvåårsperiod bakåt från det att förslag ska vara inkomna har rätt att 
delta i bedömningen. 
 
Pristagare föreslås av en arbetsgrupp som består av stadsarkitekt, kulturchef 
och representant för kommunstyrelsekontoret. 
 
Arbetsgruppens nomineringar till Arkitekturpriset 2018 är: 
Finn 8   -  Enbostadshus, Gislaved   
Ölmestad 5:37  - Flerbostadshus, Reftele   
Sandvik 1:13  - Enbostadshus, Burseryd  
 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att arkitekturpriset 2018 tilldelas Ölmestad 5:37, Storgatan 30, Reftele med 

följande motivering: 
 

”Made in Reftele” - Utmed Storgatan i Reftele hittar vi en nybyggnad av 
flerbostadshus med 12 lägenheter som tillkommit genom lokalt 
engagemang. 2015 behövde man fler bostäder i Reftele men ingen vågade 
satsa. Då klev några starka personer i samhällsföreningen fram och med 
gemensamma krafter vågade man! De startade med att arbeta fram en 
helt ny detaljplan, sedan sökte man bygglov och våren 2017 började man 
bygget av ett flerbostadshus. 
 
Bostadshuset är placerat utmed Storgatan och tar med sin väl anpassade 
platsspecifika volym och sin uppbrutna och lekfulla fasadkomposition, 
stor hänsyn till omgivningens befintliga karaktär. Det schatterade röda 
teglet harmonierar med omgivande tegelklädda byggnader och de grå 
skivklädda partierna bidrar till att ge byggnaden en modern och tidstypisk 
karaktär. Byggnadens huvudentré är vällovligt placerad ut mot Storgatan 
och det stora entrépartiet i ek bidrar till att ge upplevelsen av byggnaden 
en särskilt god kvalité. Byggnaden har varierande fönstersättning ut mot 
gatan och stora rymliga inglasade balkonger in mot trädgårdssidan. Det 
flacka plåtklädda taket avslutas uppåt med en indragen tredje våning med 
två taklägenheter med utsikt över samhället.
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Bm §201 (forts.) 
 
Byggnadens fasad och volym är utförd med stor omsorg och kvalité i 
såväl helhet som i detalj. Byggherren har på ett föredömligt och 
inspirerande sätt skapat ett mycket gott exempel på hur ett större 
flerbostadshus kan utgöra ett positivt bidrag till samhället och samtidigt 
anpassa sig i färg, form och uttryck till en småskalig miljö och utgöra ett 
estetiskt och tilltalande komplement. 
 
Byggherre är NAMN 

  
att tilldela hedersomnämnande 2018 till Sandvik 1:13, Sandvik Härbråten, 

Burseryd och Finn 8, Baldersvägen 14, Gislaved med följande 
motiveringar: 
 
SANDVIK 1:13: 
Söder om Sandviks kyrka längs med Fegens östra strand löper en smal 
grusad väg genom den täta skogen. Där den viker av till höger, vid en 
soptunna, öppnar skogen upp sig och vi hittar en liten grupp faluröda 
byggnader med härlig utsikt över sjön. 
 
Familjen Enochsson har på fastigheten återuppfört en nedmonterad 
byggnad från 1866-1868 som tidigare har stått i Fägerhult i 
Smålandsstenar. Den aktuella byggnaden utgör nu den största 
bostadsbyggnaden på tomten och ligger med sin kortsida och utbyggnad 
ner mot sjön. Man har valt att bibehålla byggnadens 
ursprungsproportioner och originalfönstersättning sånär som den lilla 
välbalanserade utbyggnaden ner mot sjön. Fönster och dörrar är nya 
men utförda på gammalt vis och taket klätt med enkupigt lertegel. 
Färgsättningen är utförd enligt småländsk tradition i falurött, grått och 
ockragult. Utbyggnaden har fönsterband på tre sidor och fönster med 
små färgade rombiska glas. Genom dessa glas har man en vidunderlig 
utsikt över skogsmarken och vidare ner mot Fegens glittrande vatten. 
 
Återuppförandet av byggnaden är gjort med stor hantverkskunnighet och 
med känsla för den svenska, och småländska, byggtraditionen. 
Byggnadens placering är med och bidrar till en vacker och traditionell 
gårdsbildning och hela platsen andas lugn, harmoni och värme. 
 
Fastighetsägare & byggherrar NAMN 
 
FINN 8: 
Funkisvillan från 30-talet på Henja i Gislaved har renoverats grundligt de 
senaste åren. Familjen har med känsla och noggrannhet skapat en lugn 
och harmonisk plats i balans. 
 
Bostadshuset är idag färdigt och arbetet med att skapa en trädgård med 
olika rum för alla årstider pågår för fullt. 
 
Det tidigare putsade husets gula fasad har tilläggsisolerats och klätts in i 
liggande vitmålad träpanel. Man valde att flytta ut både sockel och takfot 
samt att placera de nya ljust grå fönstren i fasadlivet. Allt för att bibehålla 
husets proportioner och känsla. En ny välkomnande entrébyggnad har 
byggts till och trädgårdssidan har försetts med en väl tilltagen altan för 
lata sommardagar.
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Bm §201 (forts.) 
 
Man slås av den konsekventa och hänsynsfulla hanteringen av funkisvillans 
karaktär och trots bytet från puts till trä så bibehåller man, och 
förstärker, byggnadens karaktär med nya och väl anpassade egna avtryck. 
En finstämd estetik präglar upplevelsen. Detaljerna är noga 
omhändertagna och inget har lämnats åt slumpen. Familjen har på ett 
föredömligt sätt lyckats förädla byggnaden till en pärla i kvarteret och till 
en förebild för andra egnahemsrenoverare. 
 
Fastighetsägare och byggherrar NAMN 
 

Expedieras till: 
Magnus Jonsson 
Sven Hedlund 
Kommunstyrelsekontoret 
Claudia Bartelsson 
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Bm §202    Dnr: BM.2018.41   006  
 
Sammanträdesdagar 2019  
 
Ärendebeskrivning 
Bygg- och miljöförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för 
bygg- och miljönämnden och dess arbetsutskott för år 2019. 
 
Respektive reglemente reglerar vad som gäller för sammanträdesdag utöver 
fastställd sammanträdesplan. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-10-26 - Bmau §172 
Tjänsteskrivelse 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att fastställa följande sammanträdesdagar och tider för arbetsutskottet 
  
 Onsdag den 16 januari  
 Onsdag den 13 februari 
 Tisdag den 12 mars  
 Tisdag den 9 april 
 Tisdag den 7 maj 
 Tisdag den 11 juni 
 Tisdag den 13 augusti 
 Tisdag den 10 september 
 Tisdag den 8 oktober 
 Tisdag den 5 november 
 Tisdag den 3 december 
 
att fastställa följande sammanträdesdagar för bygg- och 

miljönämnden 
 
 Tisdag den 8 januari (konstituerande nämnd) 
 Tisdag den 29 januari 
 Tisdag den 26 februari 
 Tisdag den 26 mars 
 Tisdag den 23 april 
 Tisdag den 21 maj 
 Tisdag den 25 juni 
 Tisdag den 27 augusti 
 Tisdag den 24 september 
 Tisdag den 22 oktober 
 Tisdag den 19 november 
 Torsdag den 12 december 
  
att nämndens och arbetsutskottets sammanträden ska börja kl. 13.00 

om inte ordföranden efter samråd med presidiet beslutar annat 
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att arbetsutskottet får besluta om ändrad sammanträdesdag för 
utskottet 
 

Expedieras till: 
Bygg- och miljöförvaltningen 
Kommunstyrelsekontoret 
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Bm §203    Dnr: BM.2015.10   200  
 
Information från bygg- och miljöförvaltningen  
 
Susanne Norberg informerar om att förvaltningen har ett stort arbete med att 
få alla förberedelser klara för den nya samverkansnämnden. 
 
Förvaltningen ska i december ha en kickoff-dag för att satsa inför det nya 
arbetet. 
 
Sven Hedlund informerar om vilka regler som gäller för den nya 
sophanteringen där SÅM gått ut med informationsmaterial som beskriver hur 
tunnorna ska placeras nära tomtgräns för sophämtning. Denna placering kan 
medföra bygglov. Riktlinjer har lagts ut på Gislaved kommuns hemsida. 
 
Förvaltningen har också tagit emot många frågor och ansökningar om 
kompostering i samband med detta. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna 
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Bm §204    Dnr: BM.2015.9   002  
 
Redovisning av delegeringsbeslut  
 
Delegeringsbeslut under perioden 2018-09-22 - 2018-10-29 i följande ärenden 
meddelas enligt sammanställd rapport: 
 
• Serveringstillstånd (ALK)   --- 
• Administrativa ärenden (BM)   --- 
• Bygglov/anmälansärenden (BYGG)  sid 1-6 
• Enkelt avhjälpta hinder (EAH)   --- 
• Miljö Avlopp (MAVL)   sid 6-8 
• Kart-och mätärenden  (MBK)   sid 8-9 
• Miljö avlopp (MHA)   sid 9 
• Miljö Hälsoskyddsärenden 

(MHB) (MHBS) (MHÄL)    sid 10-14 
• Miljö Köldmediaärenden (MKÖL)  --- 
• Miljö  Livsmedelsärenden (MLIV)  sid 15-16 
• Miljö förorenad mark (MMFO)   --- 
• Miljö Miljöskyddsärenden (MMIL) (MMM)  sid 16-17 
• Miljö renhållning (MREN)   --- 
• Miljö tobaksärenden (MTOB)   sid 17 
• Funktionskontroll av ventilationssystem (VENT) --- 
     
• Bostadsanpassning (BAB) -  separat rapport 
 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som förtecknas i protokoll 

av 2018-11-06 
 
 


