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Bm §40    Dnr: BM.2015.6   009  
 
Godkännande av extra/utgående ärende  
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att ärende nr 16 - bygglov för återvinningsstation - på föredragningslistan 

utgår vid dagens sammanträde 
 

att information om Gislaved Motorklubbs anmälan om tillägg i träningstider 
på fastigheten Henja 1:3, behandlas som extraärende vid dagens 
sammanträde  
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Bm §41    Dnr: BM.2015.14   439  
 
Yttrande över förslag till förvaltningsplan för Västerhavets 
vattendistrikt 2015-2021  
 
Ärendebeskrivning 
Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt, Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län, har upprättat förslag till förvaltningsplan, förslag till 
miljökvalitetsnormer och förslag till åtgärdsprogram med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning för perioden 2015-2021 för Västerhavets 
vattendistrikt. Samrådet pågår mellan den 1 november 2014 och den 30 april 
2015. 
 
Alla länder i Europa arbetar sedan år 2000 med en gemensam vattenpolitik, 
som styrs av Ramdirektivet för vatten. Direktivet har införts i svensk 
lagstiftning via miljöbalken och vattenförvaltningsförordningen och innebär att 
det behövs en helhetssyn i arbetet med att bevara och förbättra situationen i 
sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten. Arbetet ska bedrivas enligt sexåriga 
förvaltningsplaner där miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram är tvingande 
för myndigheter och kommuner.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2015-03-13 - Bmau §13 
Lasse Arnessons tjänsteskrivelse  
Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021 - 
Samrådshandling Vattenmyndigheten Västerhavet  
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att avge följande yttrande: 
 
Samrådet omfattar förslag till förvaltningsplan, förslag till miljökvalitetsnormer 
och förslag till åtgärdsprogram. Detta yttrande fokuserar på 
åtgärdsprogrammet och avsnittet: Åtgärder som ska vidtas av myndigheter och 
kommuner.  
 
De största utmaningarna för distriktet som helhet sammanfattas till 1. Fysisk 
påverkan i våra vattendrag som leder till att fisk och andra vattenlevande 
organismer inte kan vandra fritt, 2. Miljögifter från gamla och nya industrier 
samt hushåll och 3. Övergödning i sjöar, vattendrag och kustvatten. 
 
Arbetet för kommunerna struktureras till Åtgärder 1 - 9, där flera berör 
miljöenhetens verksamhet och är ett arbete som till stor del redan genomförs 
efterhand. Det handlar bland annat om tillsyn och prövning av miljöfarlig 
verksamhet och förorenade områden så att miljökvalitetsnormerna för vatten 
följs. Det handlar om att kommunerna behöver bedriva tillsyn så att utsläppen 
av kväve och fosfor från jordbruken minskas och att tillförseln av 
växtskyddsmedel till vatten minskar. Krav behöver ställas på enskilda avlopp, 
mindre reningsverk och avloppsledningsnät. Ett långsiktigt skydd för nuvarande 
och framtida dricksvattenförsörjning behöver säkerställas så att 
miljökvalitetsnormerna för vatten följs. 
Bygg- och miljönämnden är positiv till den struktur som åtgärdsprogrammet 
ger. Bygg- och miljönämnden anser att de åtgärder som anges och ett arbete 
för att miljökvalitetsnormerna för vatten följs, ska prioriteras då de årliga 
tillsynsplanerna för myndigheten tas fram.  
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Bm § 41 (forts.) 
 
Bygg- och miljönämnden vill dock peka på det förhållandevis mycket stora antal 
objekt som identifierats som misstänkt förorenade områden i Gislaveds 
kommun. Totalt finns i kommunen 558 sådana områden uppdelade på 41 
branscher. Av dessa har 117 objekt riskklassats enligt MIFO-metoden. Många 
objekt finns i de prioriterade branscher som ska inventeras och hittills har 5 
objekt klassats i riskklass 1 och 43 objekt i riskklass 2. Att åstadkomma en 
tillräckligt hög takt i tillsynsarbetet för att de högst prioriterade områdena ska 
vara åtgärdade, är en stor utmaning. Bygg- och miljönämnden vill även påpeka 
att det krävs statliga bidrag för att kunna åtgärda flera av de mest angelägna 
objekten. Att få del av dessa bidrag har visat sig svårt, vilket begränsar 
möjligheterna till åtgärder.     
 
Bygg- och miljönämnden ifrågasätter också rimligheten i att 
vattenskyddsområden ska inrättas för de minsta enskilda vattentäkterna.   
 
Riksväg 26 går genom Gislaveds kommun och passerar vattenskyddsområden 
både vid Gislaved och Smålandsstenar. Bygg- och miljönämnden vill peka på 
vikten av att Trafikverket ser sitt ansvar för vattenskyddet och att tillräckliga 
åtgärder vidtas.  

 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen  
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Bm §42    Dnr: MMM.2014.165   427:01  
 
APLAGÅRDEN 1:8, VÄSTBO GALVAN AB, VÄSTRA 
JÄRNVÄGSGATAN 175, SMÅLANDSSTENAR 
Yttrande över ansökan om ändring av villkor om lastning och 
lossning av fordon samt interna transporter  
 
Ärendebeskrivning 
Västbo Galvan AB ansöker om ändring av villkor 22 i tillståndet för miljöfarlig 
verksamhet. Miljöprövningsdelegationen Länsstyrelsen Östergötland har skickat 
handlingarna i ärendet till bygg och miljönämnden för yttrande. 
 
Tillstånd enligt 9 kap. 6 § miljöbalken meddelades för verksamheten den 11 
oktober 2007. Bolaget överklagade bl.a. villkor 22 i tillståndet. Miljödomstolen 
beslutade den 21 maj 2008 att inte ändra villkor 22. 
 
Inför ansökan 2007 antogs en ny detaljplan för fastigheten för att möjliggöra en 
omprövning av befintligt tillstånd för miljöfarlig verksamhet. Detaljplanen vann laga 
kraft den 13 januari 2003. 
 
Enligt villkor 22 gäller följande: 
"Lastning och lossning av fordon samt interna transporter ska från och med den 1 
januari 2012 ske inom lastgård som är försedd med minst tre väggar och tak på sådant 
sätt att störningar för närboende minimeras. Utformningen av ny lastgård ska ske i 
samråd med tillsynsmyndigheten. Körbar in- och utfart från lastgården får inte anordnas 
mot Västra Järnvägsgatan." 
 
Västbo Galvan AB ansöker om att villkoret i första hand upphävs och i andra hand 
ändras enligt: 
"Lastning och lossning av fordon samt interna transporter ska ske på sådant sätt att 
störningar för närboende minimeras." 
 
Som grund för begäran anför bolaget att villkoret inte längre behövs, eftersom 
utförda bullermätningar visar att bullervillkoret inte överskrids, samt att villkoret 
är strängare än nödvändigt. Kostnaden för att vidta åtgärderna för att uppfylla 
villkor 22 uppskattas till minst 500 000 kronor. 
 
Enligt ansökan är det inte möjligt att att ändra detaljplanen under 
genomförandetiden. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss den 30 januari 2015 från miljöprövningsdelegationen 
Protokoll 2015-03-13 - Bmau §14 
Tjänsteskrivelse yttrande över ansökan om ändring av villkor 22 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att lämna följande yttrande över ansökan: 
 
Det framgår inte av ansökan varför nuvarande infart inte kan användas som utfart. 
Detta alternativ borde också utredas. 
 
Bolagets förslag till formulering av villkoret är inte preciserat och det blir därmed 
svårt att vid tillsyn kontrollera efterlevnaden. Även om villkor 22 ändras eller 
upphävs enligt bolagets yrkanden så strider den nuvarande utfarten mot
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Bm §42 (forts.)  
 
detaljplanen. En detaljplan kan ändras under genomförandetiden. Alternativt kan 
bolaget, i samband med annan bygglovspliktig åtgärd, få prövat frågan om utfart på 
nuvarande plats som en liten avvikelse från planbestämmelserna. Utfarten bör i så 
fall anordnas med ett bullerplank som ansluter mot byggnaden i norr. 

 
Expedieras till: 
Miljöprövningsdelegationen Länsstyrelsen Östergötland 
Dnr 551-8699-14 
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Bm §43    Dnr: MMM.2015.59   427:01  
 
HENJA 1:3, GISLAVEDS MOTORKLUBB, REFTELEVÄGEN 61, 
GISLAVED 
Information om anmälan enligt miljöbalken, tillägg i träningstider  
 
Ärendebeskrivning 
För verksamheten på Gislaveds Motorklubb gäller bygg- och miljönämndens 
beslut Bm §207 daterat den 20 november 2012. Klubben har lämnat in en 
anmälan om tillägg i träningstiderna. Klubben vill kunna träna en timme samma 
dag som matchen är samt träna två timmar dagtid två vardagar per säsong. De 
första tillfällena blir elitseriematchen den 5 maj samt uppvisning/träning den 
27 april. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att delegera till ordföranden att fatta beslut i ärendet när berörda grannar 

har hörts. 
 

Expedieras till: 
Bygg- och miljöförvaltningen, Maud Enquist 
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Bm §44    Dnr: MMM.2011.162   427:03  
 
KULLEN 1:1, VATTENFALL VINDKRAFT AB 
Yttrande till miljöprövningsdelegationen över ansökan om tillstånd 
gällande uppförande och drift av vindkraftverk  
 
Ärendebeskrivning 
Vattenfall Vindkraft AB har hos miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i 
Västra Götaland ansökt om tillstånd för gruppstation för vindkraft i Tranemo och 
Gislaveds kommuner. Ansökan omfattar uppförande och drift av maximalt sjutton 
verk, varav åtta verk kommer att placeras på Gislaveds kommuns mark. 
Anläggningen planeras inom fastigheterna Kullen 1:1, Skällandsbo 1:2 och Ubbås 
1:2. Företaget har ansökt om fri höjd på verken i första hand, alternativt en 
maximal total höjd om 201 meter.  
 
Miljöprövningsdelegationen har i en remiss daterad 2015-02-25, med 
miljöprövningsdelegationens diarienummer 551-41713-2012, begärt bygg- och 
miljönämndens yttrande över ansökan. 
 
Verksamheten är tillståndspliktig enligt 9 kap. 6 § miljöbalken 
(1998:808) samt 21 kap. 10 och 11 § § miljöprövningsförordningen 
(2013:251) enligt följande verksamhetskod 
 
40.90 B "Två eller fler vindkraftverk som står tillsammans 
(gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad 
är högre än 150 meter".  
 
40.95 B "Sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans 
(gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad 
är högre än 120 meter".  
 
Beslutsunderlag 
Ansökan den 17 januari 2013 från Vattenfall Vindkraft AB 
Komplettering den 31 oktober 2013 från Vattenfall Vindkraft AB 
Komplettering den 4 juni 2014 från Vattenfall Vindkraft AB 
Komplettering den 12 december 2014 från Vattenfall Vindkraft AB 
Tjänsteskrivelse yttrande -  miljöprövningsdelegationen Grönhult 
 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att lämna följande yttrande 
 
1. Bygg- och miljönämnden anser att markens lämplighet och vindkraftsparkens 

slutliga placering och utformning ska prövas och regleras i tillstånds-
prövningen hos miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra 
Götaland och inte lämnas över till tillsynsmyndigheten för prövning i ett 
senare skede. 

 
2. Fågelutredningen visar att en större spelplats för tjäder har påträffats i 

delområde 7 (Kullenområdet). Företaget uppger bl.a. ett skyddsavstånd om 
300 meter från spelplatsen mitt som rimlig skyddsåtgärd för att undvika 
störningar. 
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Bm §44 (forts.) 
 

Bygg- och miljönämnden väljer att inte ta ställning till om det föreslagna 
skyddsavståndet är tillräckligt. Detta ställningstagande överlämnas till 
miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götaland. 

 
3. Delområde 4, 5, 6 och 7 är områden med en mycket låg påverkan av 

artificiellt ljus. Hinderbelysningen kan med anledning av detta komma att 
upplevas som mer störande jämfört med ett område där det inte är så 
mörkt nattetid. Bygg- och miljönämnden anser därför att bolaget ska 
använda radarstyrd hinderbelysning som tänds vid behov. 
 

4. Enligt utförda bullermätningar i delområden 4, 5, 6 och 7 kommer 
ljudnivåerna inte överstiga 40 dB(A) vid någon av bostäderna. För två 
bostäder inom delområde 6 ligger dock ljudnivån med ett par decimaler 
under 40 dB(A).  

 Kontroll av ljudnivån bör ske inom ett år efter att det första 
vindkraftsverket har tagits i bruk. Om ljudnivån överstiger 40 dB(A) ska 
bolaget vidta omedelbara åtgärder. 

 
5. Bygg- och miljönämnden förutsätter att den fasaddämpning som använts i 

beräkningar för lågfrekventa ljud stämmer överens med den som finns i de 
aktuella bostäderna. 

 
6. Skuggberäkningar som har utförts för varje layoutexempel inom delområde 

6 visar att det finns risk att skuggtiden för ett antal fastigheter kommer att 
överskrida 8 h per år. Bygg- och miljönämnden förväntar sig att 
skuggstyrningssystem installeras för att reglera att antalet rörlig skugga inte 
överskrider riktvärdet 8 h per år och 30 min per dag. 

 
7. De planerade vindkraftverken i delområde 4 och 7 ligger i nära anslutning till 

våtmarker med naturvärdesklass 2. Enligt Gislaved kommuns gällande 
översiktsplan (ÖP06) ska dessa inte exploateras. Bygg- och miljönämnden 
anser att aktuella våtmarker i möjligaste mån ska skyddas från negativ 
påverkan under etableringsfasen.  

 
8. Bygg- och miljöförvaltningen anser fortfarande att företaget ska komplettera 

med utförligare uppgifter om bostäder i vindskyddat läge. 
 
9. Vid uppförande av icke bygglovspliktiga vindkraftverk ska anmälan enligt 6 

kap. 5 § i plan- och byggförordningen (2001:238) göras till bygg- och 
miljönämnden. 

 
10. Bygg- och miljönämnden förutsätter för sitt yttrande enligt ovan att sökande 

har beskrivit maxvärden vid mätningar och beräkningar då man har sökt 
enligt boxmodellen. 
  
 

Expedieras till: 
Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen i Västra Götaland 
Dnr 551-41713-2012 
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Bm §45    Dnr: MMM.2011.162   427:03  
 
KULLEN 1:1, VATTENFALL VINDKRAFT AB 
Yttrande till kommunstyrelsen över ansökan om tillstånd gällande 
uppförande och drift av vindkraftverk  
 
Ärendebeskrivning 
Vattenfall Vindkraft AB har hos miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i 
Västra Götaland ansökt om tillstånd för gruppstation för vindkraft i Tranemo och 
Gislaveds kommuner. Ansökan omfattar uppförande och drift av maximalt sjutton 
verk, varav åtta verk kommer att placeras på Gislaveds kommuns mark. 
Anläggningen planeras inom fastigheterna Kullen 1:1, Skällandsbo 1:2 och Ubbås 
1:2. Företaget har ansökt om fri höjd på verken i första hand, alternativt en 
maximal total höjd om 201 meter.  
 
Miljöprövningsdelegationen har i en remiss daterad 2015-02-25, med 
miljöprövningsdelegationens diarienummer 551-41713-2012, begärt yttrande om 
Gislaveds kommun enligt 16 kap. 4 § miljöbalken tillstyrker ansökan. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har remitterat ärendet till bygg- och miljönämnden 
för yttrande. 
 
Yrkanden 
Ulf Poulsén (SD):  Föreslå kommunfullmäktige avslag på ansökan med motiveringen 
att vindkraftverken försämrar landskapsbilden och att detta bidrar till minskad 
attraktion 
 
Ordförande Niclas Palmgren (M): Föreslå kommunfullmäktige att tillstyrka ansökan 
under förutsättning att man använder radarstyrd hinderbelysning som tänds vid 
behov 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att hans yrkande antas. 
 
Omröstning begärs. Bygg- och miljönämnden godkänner följande 
propositionsordning: 
 
Ja-röst för bifall till ordförandens yrkande. 
Nej-röst för bifall till Ulf Poulséns yrkande. 
 
Med 8 ja-röster för ordförandens yrkande mot 1 nej-röst för Ulf Poulséns yrkande 
antar bygg- och miljönämnden ordförandens yrkande - se omröstningsbilaga. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse yttrande till kommunstyrelsen 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att lämna följande yttrande: 
 
 Under förutsättning att man använder radarstyrd hinderbelysning som tänds 

vid behov föreslår nämnden kommunfullmäktige att kommunen tillstyrker 
Vattenfall Vindkraft AB:s ansökan om tillstånd att uppföra vindkraftparken. 
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Bm §45 (forts.) 
 
 Delområde 4, 5, 6 och 7 är områden med en mycket låg påverkan av 

artificiellt ljus. Hinderbelysningen kan med anledning av detta komma att 
upplevas som mer störande jämfört med ett område där det inte är så 
mörkt nattetid. 

 
Ulf Poulsén (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 

 
Expedieras till: 
Kommunfullmäktige  
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Bm §46    Dnr: PLAN.2013.7   214  
 
Detaljplan för fastigheten Anderstorp 11:22 i Anderstorp - 
Moforsvillan  
 
Ärendebeskrivning 
Detaljplanens syfte är att ta fram en ny detaljplan för Moforsvillan för ökat 
användningsområde för ett bredare verksamhetsområde som bland annat ska 
inrymma skolverksamhet, bostäder och vård. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutade den 11 juni 2014 att förslag till detaljplan för 
fastigheten Anderstorp 11:22 i Anderstorp - Moforsvillan skulle skickas ut på 
samrådsremiss. Under tiden 18 juni -25 augusti har detaljplanen varit utställd i 
biblioteket i Anderstorp och på bygg- och miljönämndens expedition samt varit 
publicerad på kommunens webbplats. Myndigheter, sakägare och berörda 
informerades skriftligen och annonsering om samrådet med inbjudan till 
samrådsmöte gjordes i ortstidningarna. Utifrån yttranden som inkommit under 
denna tid upprättades en samrådsredogörelse och planförslaget reviderades. 
 
Den 22 oktober 2014 beslutade bygg- och miljönämnden att låta ställa ut 
förslag till detaljplan för granskning. Myndigheter, sakägare och berörda 
informerades skriftligen och annonsering om utställningen gjordes i 
ortstidningarna. Förslaget till detaljplan har funnits utställt för granskning under 
tiden 3 november - 24 november 2014. Den 22 januari 2015 beslutade bygg- 
och miljönämnden att förslaget till detaljplan skulle utökas med ytterligare ett 
användningsområde (kontor). Förslaget ställdes därför ut igen (allmän 
granskning nr2). 
 
Beslutsunderlag 
Utlåtande daterat 2015-02-25 
Planbeskrivning - Antagandehandling mars 2015 
Plankarta - Antagandehandling mars 2015 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att ta planförfattarens utlåtande som sitt eget  
 
att godkänna detaljplaneförslaget 
 
att föreslå kommunfullmäktige att upphäva strandskyddet inom planområdet 

samt anta detaljplan för fastigheten Anderstorp 11:22 i Anderstorp, 
Moforsvillan  
  
 

Expedieras till: 
Bygg- och miljöförvaltningen 
Kommunfullmäktige  
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NORRA HESTRA KYRKOBOL 4:1, Äspåsvägen 10, Hestra   
Bygglov för tillbyggnad av industri, fasadändring och anläggande av 
parkeringsplatser  
 
Ärendebeskrivning 
Rudéns Plastindustri AB har ansökt om bygglovet. Ansökan omfattar en 
tillbyggnad med en total bruttoarea/byggnadsarea om 716 m². 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan. I planbestämmelserna står det att största 
bruttoarea som fastigheten får bebyggas med ovan mark är 3000 kvadratmeter. 
Punktprickad mark får inte bebyggas. Körbar utfart får inte anordnas där så är 
markerat. Ändamålet är industri och verksamheten får inte vara störande eller 
farlig för omgivningen.  
 
Fastigheten är idag bebyggd med 3337 m², vilket avviker från gällande detaljplan. 
Den inkomna ansökan redovisar en tillbyggnad på ytterligare 716 m². Den 
totala bruttoarean/byggnadsarean blir då 4053 m² vilket innebär en avvikelse 
från planen med 1053 m². 
 
Sökanden avser att ansöka om rivningslov för ett av lagertälten. Därmed 
kommer byggnadsarean att minska. 
 
Den inkomna ansökan för byggnaden redovisar att den förlägges delvis till mark 
som inte får bebyggas. 
 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har gjort en besiktning av 
fastigheten. 
 
Lagrum 
Det krävs bygglov för tillbyggnad enligt 9 kap 2 § punkten 2 plan- och bygglagen 
(SFS 2010:900). Enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen kan bygglov ges för en 
åtgärd om avvikelsen är liten och förenlig med planens syfte. 
 
Det krävs bygglov för fasadändring enligt 9 kap 2 § punkten 3c plan- och 
bygglagen  (SFS 2010:900).  
 
Det krävs bygglov för parkeringsplatser enligt 6 kap 1 § punkten 8 plan- och 
byggförordningen (SFS 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.  Fastighetsägare till Norra 
Hestra Kyrkobol 3:1 har inkommit med nytt yttrande där han inte har något att 
erinra mot ansökan som den ser ut nu. 
 
Skäl till beslutet 
Industrin ligger i direkt anslutning till bostäder. Tillbyggnaden innebär att 
industribyggnaden kommer ännu närmare bostäderna. Den ca 7 meter höga 
fasaden hamnar ca 25 meter från de närmaste bostadshusen. I hörnet mot 
bostäderna finns redovisat större glaspartier som kan innebära ljusstörningar 
under den mörka delen av dygnet.  
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Bm §47 (forts.) 
 
Industrin ligger norr om bostäderna så det innebär i princip ingen skuggning av 
bostadsfastigheterna (tidig morgonsol resp sen kvällssol kan beröras något). 
 
Den redovisade trafikföringen med in- och utfart i nordvästra delen av 
fastigheten och vändplan i den östra delen innebär att man får bort trafiken från 
den delen av fastigheten som vetter mot bostäderna. 
 
Avvikelsen mot detaljplanen vad avser överskridande av högsta tillåtna 
bruttoarea och mark som inte får bebyggas bedöms utgöra en sådan liten 
avvikelse som kan godtas enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen. Bygg- och 
miljönämnden bedömer att åtgärderna uppfyller utformningskraven i 2 kap. och 
8 kap. plan- och bygglagen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2015-03-13 - Bmau §15 
Tjänsteskrivelse till BM 20150326 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 9 kap. 30 och 31 b §§ plan- och bygglagen medge liten 

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

 
att bevilja bygglov för tillbyggnad av industri, fasadändring och anläggande av 

parkeringsplatser 
 
att upplysa om att detaljplanens byggrätt utnyttjats maximalt 

 
att för att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 

kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: 
Magnus Lindow 
Köpmangatan 2 
335 30 Gnosjö 

 
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 99.279 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. 
 
Avgiften för lägeskontroll är 1.335 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 2015-03-17 
Fasadritning inkommen 2015-03-17 
Sektionsritning inkommen 2015-02-05



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Bygg- och miljönämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2015-03-26     15(45) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Bm §47 (Forts.) 
 
Situationsplan baserad på nybyggnadskarta inkommen 2015-03-17 
 
Upplysningar 
Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett 
startbesked enligt 10 kap.3 § plan- och bygglagen. 
 
Innan byggnadsverket får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 
kap. 4 § plan- och bygglagen. 
 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap.43 § plan- och bygglagen). 
 
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs.  
Kontakt kan tas med mätchef Marcus Josefsson tel. 0371-81574, MBK-ingenjör 
Dragisa Mladenovic tel. 0371-81221 eller MBK-tekniker Lars Pettersson tel. 
0371-81593. 
 
 
Påföljder 
Byggsanktionsavgift är en extra avgift som tas ut: 
• Från den som påbörjat en byggnation utan startbesked 
• Från den som tar ett byggnadsverk i bruk före nämndens tillåtelse, det vill 

säga innan man fått ett slutbesked. 
 
Byggsanktionsavgiftens storlek framgår av 9 kap. plan- och byggförordningen 
(2011:338). 
 
Bilagor 
Bilaga 1 - Debiteringsbesked 
Bilaga 2  - Information 
Bilaga 3 - Hur man överklagar 
Bilaga 4 - Kallelse till tekniskt samråd 
 
HUR MAN ÖVERKLAGAR - se bilaga formulär 1. 
 
Beslutet delges (med överklagandehänvisning): 
Rudéns Plastindustri AB 
 

 
  
 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Bygg- och miljönämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2015-03-26     16(45) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Bm §48    Dnr: BYGG.2015.30   239  
 
GÖTA 2, Anderstorpsvägen 24, Gislaved   
Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av del 
av kontorsbyggnad till hotell/pensionat  
 
Ärendebeskrivning 
Weland Industricentrum AB har ansökt om förlängning av bygglovet för en tid 
av 5 år. 
 
Bygg- och miljönämnden beslöt den 7 september 2011 att bevilja ett 
tidsbegränsat bygglov för hotell/pensionat till den 3 mars 2015. Det 
ursprungliga tidsbegränsade bygglovet beviljades år 2005. 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan.  Detaljplanen medger endast 
industriändamål. Ansökan avser bygglov med avvikelse från detaljplan.  
 
Lokalen har under 10 år använts som hotell/pensionat. Det har inte inkommit 
några klagomål på användningen av lokalen. Till lokalerna i området finns 
erforderligt antal parkeringsplatser. Hotell/pensionatsdelen ligger i anslutning 
till en restaurang och delar entré med den. 
 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har gjort en besiktning av 
fastigheten. 
 
Lagrum 
Det krävs bygglov för ändrad användning  enligt 9 kap. 2 § punkten 3 plan- och 
bygglagen  (SFS 2010:900). Bestämmelser om tidsbegränsat bygglov återfinns i 9 
kap. 33 § plan- och bygglagen. 
 
Fastighetsägaren har lämnat in planbesked för att få veta om kommunen har för 
avsikt att påbörja ett planarbete. 
 
Skäl till beslutet 
Det framstår som lämpligt att använda kontorsbyggnaden till hotell/pensionat. 
Bygg- och miljönämnden konstaterar att verksamheten strider mot planens 
syfte. Bygg- och miljönämnden bedömer att lokalen, med några undantag 
(framförallt när det gäller tillgänglighet), uppfyller kraven på byggnadsverk enligt 
8 kap. plan- och bygglagen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2015-03-13 - Bmau §16 
Tjänsteskrivelse till BM 2015-03-26  
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen bevilja tidsbegränsat bygglov 

för ändrad användning av kontorsbyggnad till hotell/pensionat. 
 
 Bygglovet tidsbegränsas till den 3 mars 2020. 
 
Avgifter 
Avgiften för bygglovet är 7.877 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 §48 (forts.) 
 
Upplysningar 
Åtgärder gällande tillgänglighet enligt bygg- och miljöförvaltningens skrivelse 
"Begäran om komplettering" 2015-03-04 ska vara utförda senast 2015-10-01. 
  
Bilagor 
Bilaga 1 - Debiteringsbesked 
Bilaga 2   - Information 
Bilaga 3 - Hur man överklagar 
 
Vid behandlingen av ärendet deltog inte Elisabeth Johansson (C) på grund av 
jäv. 
 
Beslutet delges (med överklagandehänvisning): 
WELAND INDUSTRICENTRUM AB  
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Bm §49    Dnr: BYGG.2015.19   227  
 
SUNNARYD 1:42, Sunnaryd Hasselbo, Bredaryd  
Strandskyddsdispens för nybyggnad av bastu  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om strandskyddsdispens för nybyggnad av bastu. 
 
Bygglov har inte sökts för bastubyggnaden. 
 
Aktuell fastighet är belägen inom område som inte omfattas av detaljplan. 
 
I den kommunomfattande översiktsplanen så ligger fastigheten inom 
Bolmenområdet som är av riksintresse. 
 
Fastigheten ligger inom strandskyddat område vilket har en omfattning av 200 
meter från sjön Bolmen. 
 
Enligt 7 kap. 15 § miljöbalken (SFS 1998:808) är ett antal åtgärder inom 
strandskyddsområdet förbjudna. Man får inte: 

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

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

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

växtarter 
 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har besiktigat fastigheten. 
 
Beslutsunderlag 
Besiktningsrapport 2015-03-04 
Protokoll 2015-03-13 - Bmau §18 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 7 kap. 18 b § miljöbalken lämna tillstånd till bastun på plats 

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

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

avslutats inom fem år från dagen för beslut 
 
att erinra om att länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet 
 
att fastighetsägaren uppmanas att ansöka om bygglov för bastun 
 
Avgifter 
Avgiften för strandskyddsdispensen är 4.875 kronor (i enlighet med taxa 
fastställd av kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. 
Faktura skickas separat. I fakturan fastställs sista betalningsdag.
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Bm §49 (forts.) 
 
Vid behandlingen av ärendet deltog inte Elisabeth Johansson (C) och Ulf 
Poulsén (SD) på grund av jäv. 
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Bm §50    Dnr: BYGG.2015.130   227  
 
SUNNARYD 2:3, Lövhagen, Bredaryd  
Strandskyddsdispens för nybyggnad av garage  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om strandskyddsdispens för nybyggnad av garage. Ansökan 
omfattar också bygglov för garagebyggnaden och en tillbyggnad av fritidshus. 
NAMN är ägare till angränsande fastighet Sunnaryd 2:29 (där fritidshuset 
ligger). Fastigheten  Sunnaryd 2:29 avses utökas med mark från Sunnaryd 2:3. 
 
Aktuell fastighet är belägen inom område som ej omfattas av detaljplan. 
 
Fastigheten ligger inom strandskyddat område vid sjön Bolmen. Den sökta 
platsen för byggnaden ligger inom utpekat område för landsbygdsutveckling 
(LIS) i tematiskt tillägg till Gislaveds kommuns översiktsplan. 
 
Platsen för carporten/förrådet ligger ca 180-190 meter från strandlinjen inom 
strandskyddat område, vilket har en omfattning av 200 meter från sjön Bolmen. 
 
I den kommunomfattande översiktsplanen finns inga särskilda restriktioner för 
området. 
 
Enligt 7 kap. 15 § miljöbalken (SFS 1998:808) är ett antal åtgärder inom 
strandskyddsområdet förbjudna. Man får inte: 

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

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

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

växtarter 
 
Genom bestämmelsen 7 kap. 18 d § miljöbalken har införts möjlighet att, 
utöver vad som anges i 7 kap. 18 c § miljöbalken, som särskilt skäl vid prövning 
av dispens från strandskyddet inom ett område för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen också beakta om ett strandnära läge för en byggnad, 
verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utveckling av landsbygden. Enligt 7 
kap. 18 e § andra stycket miljöbalken ska översiktsplanen ge vägledning vid 
bedömningen av om en plats ligger inom sådant område för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 
 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har besiktigat fastigheten. 
 
Skäl till beslutet 
Garaget avses att placeras utanför befintlig ianspråktagen tomt. I befintlig 
tomtgräns går en stenmur. Stenmuren bedöms inte ha något lagskydd eftersom 
den dels inte ligger i jordbruksmark, dels i direkt anslutning till bostadshus. 
Dock rekommenderas den sökande att muren hålls så intakt som möjligt. 
 
Elledning och transformatorstation finns i tänkt fastighetsgräns i väster (den 
gränsen ligger utanför strandskyddat område).
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Växtligheten på platsen består av mestadels lövträd (framför allt björk) med 
inslag av några granar. Även lite lägre slyvegetation. Naturvärdena har, av 
biolog Hanna Torén, bedömts som ringa. Inga passager för djur stängs av. 
 
Allmänhetens tillträde till strandområdet och skogsmarken i övrigt i området 
bedöms inte påverkas alls.  
 
Garaget placeras bakom raden av fritidshus sett från stranden. 
 
Garagebyggnaden tillsammans med den samtidigt ansökta tillbyggnaden av 
fritidshuset innebär rimligtvis att fastigheten/byggnaden kan användas mer än 
idag. Det kan också göra det möjligt att fastigheten kan användas till 
permanentboende, vilket bidrar till landsbygdsutveckling. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till BM 2015-03-26 
Protokoll 2015-03-13 - Bmau §27 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 7 kap. 18 b § miljöbalken lämna tillstånd till garage på plats 

som angivits på den till ärendet hörande situationsplanen. Som skäl för 
dispensen – enligt 7 kap. 18 c § punkten 2 – anföres att platsen genom 
befintlig bebyggelse är avskild från område närmare stranden och detta 
gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte. Vidare anges som 
skäl för dispensen – enligt 7 kap. 18 d § miljöbalken – att den nya 
byggnaden och tillbyggnaden av fritidshuset bidrar till utveckling av 
landsbygden och att det inte finns några särskilda naturvärden på platsen. 
Som tomtplats får tas i anspråk endast den mark som framgår av 
situationsplanen – se markering på kartan. 

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

avslutats inom fem år från dagen för beslut 
 
att erinra om att länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet 
 
Avgifter 
Avgiften för strandskyddsdispensen är 9.325 kronor (i enlighet med taxa 
fastställd av kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. 
 
Faktura skickas separat. I fakturan fastställs sista betalningsdag. 
 
Vid behandlingen av ärendet deltog inte Elisabeth Johansson (C) på grund av 
jäv.  
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Bm §51    Dnr: BYGG.2015.97   2312  
 
UGGLEBO 1:9, Ugglebo, Bredaryd    
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage/förråd  
Anmälan för rivning av enbostadshus  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om bygglovet. Ansökan omfattar en total bruttoarea om 
266 m² för bostadshuset och 138 m2 för garage/förråd. En ny fastighet kommer 
att avstyckas. 
 
Fastigheten är belägen utanför planlagt område. I den kommunomfattande 
översiktsplanen finns inga särskilda restriktioner för området.  
 
Lagrum 
Det krävs bygglov för nybyggnad enligt 9 kap 2 § punkten 1 plan- och bygglagen  
(SFS 2010:900). 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. På platsen finns ett äldre bostadshus som avses att rivas. Äldre 
ladugårdsbyggnad och uthus finns också. Platsen ligger i anslutning till skog i 
väster och norr och i anslutning till åkermark i öster och söder. Några hundra 
meter åt sydost ligger en liten sjö inom synhåll. I byn Ugglebo ligger 5-6 
gårdar/bostadshus. 
 
Yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle 
att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. Något yttrande har inte 
inkommit till bygg- och miljönämnden. 
 
Skäl till beslutet 
Bygg- och miljönämnden bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga 
bestämmelser i 2 och 8 kap. plan- och bygglagen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2015-03-13 - Bmau §28 
Tjänsteskrivelse till Bm 2015-03-26 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen bevilja bygglov för nybyggnad 

av bostadshus och garage/förråd 
 
att åtgärden kräver tillstånd av bygg- och miljönämnden för enskild 

spillvattenanläggning 
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att byggnationen inte strider mot de bestämmelser i miljöbalken som 

beaktas vid prövningen 
 
att för att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 

kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: 
Sven-Olof Kårhammer 
Bruksvägen 19 

 331 91 Värnamo 
 

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

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

Avgifter 
Avgiften för bygglovet är 36.159 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. 
 
Faktura skickas separat. I fakturan fastställs sista betalningsdag. 
 
Ritningar som ingår i beslutet 
Plan- fasad- och sektionsritning inkommen 2015-03-23  
Plan- och fasadritning inkommen 2015-03-23  
Plan- fasad- och sektionsritning garage inkommen 2015-02-25 
Planritning garage inkommen 2015-02-25 
Situationsplan inkommen 2015-02-25  
Översiktskarta inkommen 2015-03-23  
 
Upplysningar 
Ärendet har bedömts vara komplett den 23 mars 2015. 
 
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). 
 
Kontakta bygg- och miljöförvaltningen, Gunnel Johansson, tfn 0371-81594 för 
korrekt adress till er byggnad. 
 
Innan byggnadsverket får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 
kap. 4 § plan- och bygglagen. 
 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap.43 § plan- och bygglagen). 
 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren. 
 
Åtgärden kräver tillstånd för enskild avloppsanläggning. Tillståndet söks hos 
bygg- och miljöförvaltningen.
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Utstakning krävs inte i detta ärende. 
 
Påföljder 
Byggsanktionsavgift är en extra avgift som tas ut: 
• Från den som påbörjat en byggnation utan startbesked 
• Från den som tar ett byggnadsverk i bruk före nämndens tillåtelse, det vill 

säga innan man fått ett slutbesked. 
 
Byggsanktionsavgiftens storlek framgår av 9 kap plan- och byggförordningen 
(2011:338). 
 
Bilagor 
Bilaga 1 - Debiteringsbesked 
Bilaga 2  - Information 
Bilaga 3 - Hur man överklagar 
Bilaga 4 - Kallelse till tekniskt samråd 
  
 
 
Vid behandlingen av ärendet deltog inte Elisabeth Johansson (C) på grund av 
jäv. 
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Bm §52    Dnr: BYGG.2015.106   229  
 
BURSERYD 2:101, VIDKUNDSVÄGEN 1, BURSERYD 
Bygglov för uppställning av mackcontainer  
Bygglov för uppsättning av fristående skylt  
 
Ärendebeskrivning 
PR Green Petroleum har ansökt om tidsbegränsat bygglov för mackcontainer 
samt uppsättning av skylt. Ansökan för mackcontainer omfattar en  
byggnadsarea om 17 m². 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan. Enligt detaljplanen är tillåtet ändamål handel, 
dock ej livsmedel. I detaljplanens planbeskrivningen står det att Lantmännen 
kommer i sin nya verksamhet att ha pumpar för försäljning av såväl diesel som 
bensin. 
 
Ansökan avser bygglov med avvikelse från detaljplan. Mackcontainern avses att 
uppföras delvis på mark som inte får bebyggas och som är avsedd för 
upplagsändamål. 
 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har gjort en besiktning av 
fastigheten. 
 
Lagrum 
Det krävs bygglov för nybyggnad enligt 9 kap 2 § punkten 1 plan- och bygglagen  
(SFS 2010:900) samt för uppsättning av skylt enligt 6 kap 3 § plan- och 
byggförordningen (SFS 2011:238). Enligt 9 kap 33 § plan- och bygglagen kan ett 
tidsbegränsat bygglov ges om sökanden begär det och åtgärden avses att pågå 
under en begränsad tid. 
 
Yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle 
att yttra sig enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen. Berörda sakägare har gett sitt 
medgivande till åtgärden. 
 
Skäl till beslutet 
Bygg- och miljönämnden bedömer att mackcontainern i huvudsak uppfyller 
utformningskraven i 2 kap och 8 kap plan- och bygglagen. Containern uppfyller 
inte kravet utseendemässigt för att nämnden ska  kunna bevilja ett permanent 
bygglov. Av planbeskrivningen framgår att det ska vara tillåtet att sälja bensin 
och diesel på fastigheten. Bygg- och miljönämnden bedömer att det är lämpligt 
att uppföra mackcontainern och skylten på fastigheten som ett komplement till 
befintlig handelsverksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsförsl Bygglov+Startbesked planstridigt  
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 9 kap. 33  § plan- och bygglagen bevilja tidbegränsat bygglov 

för nybyggnad av mackcontainer samt uppsättning av skylt.  
Bygglovet tidsbegränsas till en tid av 10 år. 
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att för att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 

kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: 
Christer Sämgård 
St Olofsgatan 48 
521 32 Falköping 
 
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 6.417 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. 
 
Faktura skickas separat. I fakturan fastställs sista betalningsdag.  
 
Ritningar som ingår i beslutet 
Plan- fasad- och 3D-vyritning inkommen 2015-03-02  
Skyltritning inkommen 2015-03-25 
Situationsplan inkommen 2015-03-25 
 
Upplysningar 
Ansökan har bedömts vara komplett den 25 mars 2015. 
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett 
startbesked enligt 10 kap.3 § 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. 
 
Innan byggnadsverket får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 
kap. 4 § plan- och bygglagen. 
 
Åtgärden kräver tillstånd från räddningstjänsten för hantering av brandfarlig 
vara. 
 
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. 
 
Byggsanktionsavgiftens storlek framgår av 9 kap. plan- och byggförordningen 
(2011:338). 
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Bilagor 
Bilaga 1 - Debiteringsbesked 
Bilaga 2  - Information 
Bilaga 3 - Hur man överklagar 
Bilaga 4 - Kallelse till tekniskt samråd 
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Bm §53    Dnr: BYGG.2015.73   2314  
 
ÖLMESTAD 28:25, Svanstigen 2, Reftele   
Bygglov för nybyggnad av garage. Rivningslov för garage  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om bygglovet. Ansökan omfattar en total byggnadsarea om 
80 m². 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan. Ansökan avser bygglov med avvikelse från 
detaljplan.  
 
Sökanden har inkommit med en reviderad ansökan. Den inkomna ansökan för 
garagebyggnaden redovisar en byggnadsarea om 80 m2 mot tillåtna 50 m², och 
den placeras 0,9 m från fastighetsgräns mot tillåtna 1,0 m.  
 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har gjort en besiktning av 
fastigheten. 
 
Lagrum 
Det krävs bygglov för nybyggnad enligt 9 kap 2 § punkten 1 plan- och bygglagen  
(SFS 2010:900). Enligt 9 kap 31b § plan- och bygglagen kan bygglov ges för en 
åtgärd om avvikelsen är liten och förenlig med planens syfte.  
 
Enligt 17 kap 4 § i ÄPBL (SFS 1987:10) ska, om inte annat är föreskrivet i 
stadsplaner eller byggnadsplaner, 39 § i den tidigare gällande byggnadsstadgan 
(1959:612 BS) tillämpas som bestämmelse i planen. Enligt 39 § BS ska, om inte 
annat är föreskrivet, iakttas att byggnad inte får placeras närmare gränsen än 
4,5 meter. Byggnadsnämnden får medge undantag från bestämmelsen om det är 
påkallat av särskilda skäl samt kan ske utan men för granne eller fara för 
sundhet, brandsäkerhet eller trafiksäkerhet och utan att ett lämpligt 
bebyggande av området försvåras. Kan åtgärden inverka på förhållandena på 
angränsande tomt ska dess ägare höras i saken. Om undantag beviljas enligt 
detta stycke kommer placeringen av byggnaden att betraktas som planenlig. 
 
Det krävs rivningslov enligt 9 kap 10 § 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. Det har inte inkommit någon 
erinran mot ansökan. 
 
Skäl till beslutet 
Åtgärden strider inte mot planens syfte (bostäder). 

 
Garagebyggnaden i sig bedöms uppfylla PBL:s krav på lämplighet och god form-, 
färg- och materialverkan enligt 2 och 8 kap. plan- och bygglagen. 
 
Avvikelsen mot detaljplanen vad avser överskridande av högsta tillåtna 
byggnadsarea – med 30 m2 (eller 60 %) – bedöms utgöra en sådan liten 
avvikelse som kan godtas enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen.  
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Beslutsunderlag 
Protokoll 2015-03-13 - Bmau §17 
Tjänsteskrivelse 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att bevilja bygglov för nybyggnad av garage 
 
att bevilja rivningslov för befintligt garage 
 
att med stöd av 9 kap. 30 och 31b §§ plan- och bygglagen medge liten 

avvikelse från detaljplanen vad avser överskridande av högsta tillåtna 
byggnadsarea 

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

17 kap. 4 § sista stycket äldre plan- och bygglag och 39 § byggnadsstadgan 
medge undantag från bestämmelserna i andra stycket för garagets 
placering en meter från fastighetsgräns 

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

och bygglagen  
 

Med detta startbesked bestämmer bygg- och miljönämnden att 
1. Kontrollplanen inkommen 2015-02-11 fastställs 

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

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

3. Följande handlingar ska lämnas in till bygg- och miljönämnden som 
underlag för slutbesked, senast vid slutsamråd: 
• Utlåtande från berörd kontrollansvarig enligt 10 kap. 11 § 6 plan-och 

bygglagen 
• Verifierad kontrollplan 
• sakkunnighetsintyg om att byggnadens läge överensstämmer med 

meddelat bygglov. 
 

att för att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: 
Knut Venholen 
Bjärnaryd 6 
330 21 Reftele 
 
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 12.309 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. 
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Avgiften för lägeskontroll är 890 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Moms tas ut på avgiften. 
 
Faktura skickas separat. I fakturan fastställs sista betalningsdag.  
 
Ritningar som ingår i beslutet 
Planritning inkommen 2015-03-16 
Fasadritning inkommen 2015-03-16 
Situationsplan baserad på nybyggnadskarta inkommen 2015-03-16 
 
Upplysningar 
Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft. Byggstart görs på egen risk i det fall 
beslutet inte har vunnit laga kraft. 
 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap.43 § plan- och bygglagen. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då 
beslutet om lov upphör att gälla enligt 10 kap. 25 § plan-och bygglagen. 
 
Innan byggnadsverket får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 
kap. 4 § plan- och bygglagen. 
 
Påföljder 
Byggsanktionsavgift är en extra avgift som tas ut: 

 
• Från den som tar ett byggnadsverk i bruk före nämndens tillåtelse, det vill 

säga innan man fått ett slutbesked. 
 
Byggsanktionsavgiftens storlek framgår av 9 kap i plan- och byggförordningen 
(2011:338). 
 
Bilagor 
Bilaga 1 - Debiteringsbesked 
Bilaga 2   - Information 
Bilaga 3 - Hur man överklagar 
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Bm §54    Dnr: BYGG.2015.11   2313  
 
MYRAN 1, Södergatan 23, Gislaved   
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och förråd  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om bygglovet. Ansökan omfattar en total byggnadsarea om 
253 m². 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan.  
 
Ansökan avser bygglov med avvikelse från detaljplan. Den inkomna ansökan för 
flerbostadshuset redovisar att byggnaden förlägges delvis till mark som inte får 
bebyggas. Uthusbyggnaden förlägges 1,o meter från fastighetsgräns mot 
fastigheten Myran 2 mot huvudregeln att byggnad ska förläggas 4,5 meter från 
fastighetsgräns. 
 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har gjort en besiktning av 
fastigheten. 
 
Lagrum 
Det krävs bygglov för nybyggnad enligt 9 kap 2 § punkten 1 plan- och bygglagen  
(SFS 2010:900). Enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen kan bygglov ges för en 
åtgärd om avvikelsen är liten och förenlig med planens syfte. 
Enligt 17 kap 4 § äldre plan- och bygglag (SFS 1987:10) ska, om inte annat är 
föreskrivit i stadsplaner eller byggnadsplaner, 39 § i den tidigare gällande 
byggnadsstadgan (1959:612BS) tillämpas som bestämmelse i planen. Enligt 39 § 
BS ska, om inte annat är föreskrivit, iakttas att byggnad inte får placeras 
närmare gränsen än 4,5 meter. Byggnadsnämnden får medge undantag från 
bestämmelsen om det är påkallat av särskilda skäl samt kan ske utan men för 
granne eller fara för sundhet, brandsäkerhet eller trafiksäkerhet och utan att 
ett lämpligt bebyggande av området försvåras.  
 
Yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle 
att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. Gislaveds kommun, mark- 
och exploateringsenheten(MEX) har yttrat sig över ansökan. MEX vill göra 
sökanden uppmärksam på att Nygatan idag är enkelriktad och att gällande 
regler ska följas vid utfart.  Ägaren till fastigheten Forellen 10 har inlämnat ett 
yttrande över ansökan. I skrivelsen framförs synpunkter på in/utfart mot 
Nygatan, bevarande av gammaldags stenmur samt bostadshusets utformning. 
Fastighetsägaren betonar att nämnden inte har möjlighet att bevilja dispens i 
den del som berör utfart mot Nygatan. Sökanden har i en skrivelse bemött de 
synpunkter som inkommit. 
 
Skäl till beslutet 
Bygg- och miljönämnden bedömer att byggnaderna uppfyller utformningskraven 
i 2 och 8 kapitlet plan- och bygglagen. Bostadhuset som avses uppföras har ett 
modernt utförande i en tvåvåningsbyggnad. De omgivande bostadhusen är i 
huvudsak uppförda på 1950-talet. Det bostadhus som ligger närmast är uppfört 
på 1980-talet. Ansökan överensstämmer med detaljplanens ändamål. Avvikelsen 
mot detaljplanen vad avser mark som inte får bebyggas bedöms utgöra en 
sådan liten avvikelse som kan godtas enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen. 
Nämnden anser att utbackning i Södergatan kan tillåtas och medför inte 
betydande olägenheter för trafiken. Nygatan är enkelriktad och det finns



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Bygg- och miljönämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2015-03-26     32(45) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Bm §54 (forts.) 
 
inget utfartsförbud i detaljplanen som förhindrar redovisad utfart. Nämnden 
förutsätter att gällande regler följs vid utfart mot Nygatan och därmed uppfylls 
kravet på en god trafikmiljö. 
Genom att undantag beviljas från bestämmelserna i 39 § byggnadsstadgan för 
uthusets placering en meter från fastighetsgräns kommer placeringen av 
byggnaden att betraktas som planenlig. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2015-03-13 - Bmau §19 
Ulf Edenborgs tjänsteskrivelse daterad 2015-03-03 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 9 kap. 30 och 31 b § §plan- och bygglagen medge liten 

avvikelse från detaljplanen vad avser mark som inte får bebyggas 
 
att med stöd av övergångsbestämmelserna punkten 5 i plan- och bygglagen 

17 kap 4 § sista stycket äldre plan- och bygglag och 39 § byggnadsstadgan 
medge undantag från bestämmelserna i andra stycket för uthusets 
placering  1 meter från fastighetsgräns 

 
att bevilja bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och förråd 

 
att för att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 

kontrollansvarig godtas byggherrens förslag  
 Magnus Lindow 
 Köpmansgatan 2, 335 30 Gnosjö 
 

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 51.548 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. 
 
Avgiften för lägeskontroll är 1.112 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 bostad inkommen 2015-01-14 
Markplaneringsritning inkommen 2015-01-14 
Situationsplan baserad på nybyggnadskarta inkommen 2015-01-14 
Fasad och sektionsritning inkommen 2015-01-14 
Fasadritning inkommen 2015-01-14 
Förrådsritning inkommen 2015-01-14 
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Upplysningar 
Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett 
startbesked enligt 10 kap.3 § plan- och bygglagen. 
 
Kontakta bygg- och miljöförvaltningen, Gunnel Johansson, tfn 0371-81594 för 
korrekt adress till er byggnad. 
 
Sökanden uppmärksammas på att lämna in blankett ”Ajourhållning av 
lägenhetsregistret”, läs mer på http://www.gislaved.se/byggabo. Vid frågor 
kontakta Gunnel Johansson, tfn 0371-81594 
 
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). 
 
HUR MAN ÖVERKLAGAR - se bilaga formulär 1. 
 
 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1 - Debiteringsbesked 
Bilaga 2  - Information 
Bilaga 3 - Hur man överklagar 
Bilaga 4 - Kallelse till tekniskt samråd 
Bilaga 5   - Blankett ajourhållning av lägenhetsregister 
 
 
 
 

http://www.gislaved.se/byggabo
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Bm §55    Dnr: BYGG.2015.80   227  
 
MÄNGSBO 1:17, BOSEBO  
Ansökan om strandskyddsdispens för fritidshus  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus. På 
fastigheten finns ett fritidshus för vilket bygglov beviljades år 1972. 
 
Sökanden avser att klyva fastigheten i två delar. 
 
Förhandsbesked har sökts för nybyggnad av fritidshus och detta prövas i ett 
separat beslut. 
 
Aktuell fastighet är belägen inom område som inte omfattas av detaljplan. 
 
I den kommunomfattande översiktsplanen finns inga särskilda restriktioner för 
området. 
 
Fastigheten ligger inom strandskyddat område , vilket har en omfattning av 100 
meter från Siggasjön och Majsjön. 
 
Enligt 7 kap. 15 § miljöbalken (SFS 1998:808) är ett antal åtgärder inom 
strandskyddsområdet förbjudna. Man får inte: 

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

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

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

växtarter 
 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har besiktigat fastigheten. Vid 
besiktningen noterades att fastigheten i sin helhet är ianspråktagen. Tomten i 
den södra delen är en naturtomt. Enskild avloppsanläggning bedöms kunna 
anläggas. 
 
Beslutsunderlag 
Ulf Edenborgs tjänsteskrivelse daterad 2015- 02- 26 
Protokoll 2015-03-13 - Bmau §20 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 7 kap. 18 b § miljöbalken lämna tillstånd till markfyllnad och 

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

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

avslutats inom fem år från dagen för beslut 
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Bm §55 (forts.)  
 

att erinra om att länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet 
 
Avgifter 
Avgiften för strandskyddsdispensen är 8.900 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 §56    Dnr: EAH.2010.97   226  
 
ÄLGEN 6,SÖDRA STORGATAN 10,GISLAVED   
Enkelt avhjälpta hinder. Föreläggande att montera elektrisk 
dörröppnare, tröskelramper och uppsättning av skylt.   
Yttrande i överklagat ärende  
 
Ärendebeskrivning 
Bygg- och miljönämnden beslöt den 11 juni 2014 § 101 att vid ett vite förelägga 
Albe Fastighet AB att  
1. montera en elektrisk dörröppnare med manöverpanel i ytterdörr samt 
lämpligt utformad kontrastmarkering på ytterdörr 
2. montera tröskelramper till butikerna samt 
3. sätta upp en skylt vid de två andra ytterdörrarna med hänvisning till 
ytterdörren med elektrisk dörröppnare 
 
Åtgärderna skulle ha utförts senast den 31 december 2014. 
 
Publika lokaler och allmänna platser ska göras mer tillgängliga och användbara 
för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Det är ett krav 
som ställs i bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder. Fastighetsägaren är 
ansvarig att enkelt avhjälpta hinder avhjälps. 
 
Avsaknaden av elektriska dörröppnare i dörr bedöms vara ett enkelt avhjälpt 
hinder. Det bedöms också vara ett sådant hinder som med hänsyn till nyttan av 
åtgärden och förutsättningarna på platsen kan anses rimliga att avhjälpa. 
 
Det är kommunernas byggnadsnämnder som ska utöva tillsyn över att reglerna 
om enkelt avhjälpta hinder följs. 
 
Albe Fastighet AB har överklagat bygg- och miljönämndens beslut till 
länsstyrelsen. 
 
Länsstyrelsen i Jönköpings län har berett bygg- och miljönämnden tillfälle att 
yttra sig över det som sägs i handlingarna.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2015-03-13 - Bmau §22 
Överklagan av beslut  
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att avge följande yttrande över handlingarna i överklagandet: 

Bygg- och miljönämnden anser att den skrivelse som sändes ut från 
kommunstyrelseförvaltningen i juli 2010 till fastighetsägare om 
enkelt avhjälpta hinder, borde ha varit utformad som en 
information om fastighetsägarens ansvar för att åtgärda 
tillgängligheten till lokalen. Skrivelsen kan uppfattas som ett 
föreläggande. 

 
Bygg- och miljönämnden väljer att inte yttra sig över en annan 
lokal som nämns i överklagandet. Nämnden kan inte yttra sig över 
denna lokal som ägs av en annan fastighetsägare. 
 
Bestämmelser om enkelt avhjälpta hinder i plan- och bygglagen 
preciseras och konkretiseras i Boverkets föreskrifter, HIN. I HIN  
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Bm §56 (forts.) 
 
anges hur olika hinder och brister i den fysiska miljön ska eller bör 
åtgärdas. Kraven gäller hinder som är enkelt avhjälpta. Det innebär att 
det i varje enskilt fall ska göras en bedömning av om det är rimligt att 
åtgärda ett hinder. Vid denna bedömning ska hänsyn tas till de praktiska 
och ekonomiska förutsättningarna att avhjälpa ett hinder. De 
ekonomiska konsekvenserna får inte bli orimligt betungande.  
  
Bygg- och miljönämnden bedömer att det är praktiskt möjligt att 
montera elektrisk dörröppnare och tröskelramper/plåtar samt att 
åtgärden är ekonomiskt försvarbar. Nämnden bedömer att de 
ekonomiska konsekvenserna för Albe Fastighet AB för att åtgärda de 
enkelt avhjälpta hindren inte är orimligt betungande då föreläggandet 
gäller en (1) dörröppnare som ska tjäna båda butikerna samt tre 
tröskelplåtar. Nämnden anser att det inte är tillräckligt att installera 
ringklocka i stället för dörröppnare då det inte uppfyller lagens krav på 
tillgänglighet. De av sökanden angivna kostnaderna i överklagandet avser 
två dörröppnare och är av det skälet för högt uppskattade enligt 
nämnden. Nämnden anser att föreläggandet har stöd i lag och HIN och 
är rimlig i förhållande till nyttan för de besökande.  
 
Bygg- och miljönämnden vidhåller sitt beslut av den 11 juni 2014 § 101 
och föreslår att länsstyrelsen avslår överklagandet. 
 
Upplysning 
Tillsynsbesök på plats 2015-03-26 visar att dörröppnare samt en tröskelplåt vid 
en entré är på plats och fungerar.  

 
Expedieras till: 
LÄNSSTYRELSEN I JÖNKÖPINGS LÄN, Rättsenheten  
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Bm §57    Dnr: BM.2011.25   240  
 
Riktlinjer för krav på  nybyggnadskartor, utstakning samt 
lägeskontroll av byggnader  
 
Ärendebeskrivning 
Bygg- och miljönämnden beslöt den 4 maj 2011 § 88 att fastställa riktlinjer för 
nybyggnadskarta respektive utstakning för olika byggnadstyper. 
 
Bygg- och miljöförvaltningen föreslår mindre ändring av riktlinjerna. Förslaget 
till ändring för nybyggnadskartor avser främst areagränser, aktualiteten av 
kartan, samt attefallshus. Riktlinjerna för utstakning ändras med anledning av 
attefallshus. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2015-03-13 - Bmau §24 
Riktlinjer för krav på nybyggnadskartor daterat 2015-03-10 
Riktlinjer för krav på utstakning och lägeskontroll av byggnader  
daterat 2015-03-10 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att anta riktlinjer för krav på nybyggnadskartor, utstakning  samt 

lägeskontroll av byggnader enligt bygg- och miljöförvaltningens förslag 
 
att riktlinjerna ska börja att gälla från den 2 april 2015  

  
 

Expedieras till: 
Bygg- och miljöförvaltningen, Marcus Josefson  
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Bm §58    Dnr: BM.2011.13   206  
 
Plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog den 17 september 2013 § 139 taxa för prövning 
enligt plan- och bygglagen. 
 
För de åtgärder som är bygglovsbefriade (attefallshus) men anmälningspliktiga 
kan kommunen via sin taxa ta ut avgift för den handläggning som ärendena 
kräver. Avgift kan tas ut för den handläggning som är förenad med startbesked, 
slutbesked och i tillämpliga fall tekniskt samråd och slutsamråd.  
 
Sveriges kommuner och landsting har upprättat ett nytt underlag för 
konstruktion av PBL- taxan. Där hanteras även de nya anmälningspliktiga 
åtgärderna utan krav på bygglov. Dessa ärendekategorier saknas i gällande taxa. 
 
Inför startbesked ska de anmälningspliktiga åtgärderna utan krav på bygglov 
prövas mot plan- och bygglagen och tillhörande föreskrifter (10 kap. 23 § 1). 
 
Bygg- och miljöförvaltningen har upprättat förslag till riktlinjer för hantering av 
anmälanspliktiga åtgärder så kallade "Attefallshus". 
 
Det finns behov att ändra riktlinjer för krav på nybyggnadskartor samt 
utstakning av byggnader. De nya riktlinjerna antas av bygg- och miljönämnden i 
ett separat beslut medan taxeförändringen beslutas av kommunfullmäktige.  
 
Bygg- och miljöförvaltningen har upprättat förslag till komplettering av tabell 
15,  ändring av tabell 22 och komplettering av tabell 25 i taxan.  
 
I 12 kap. 10 § plan- och bygglagen anges att grunderna för hur avgifterna ska 
beräknas, ska anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige.  
 
Beslutsunderlag 
Plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa, ändring i tabell 15, 22 och 25 
Protokoll 2015-03-13 - Bmau §23 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 12 kapitlet 10 § plan- och bygglagen föreslå 

kommunfullmäktige att anta komplettering av tabell 15, 22 och 25 plan- 
och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa 

 
att taxan ska börja att gälla efter beslutet vunnit laga kraft 

  
 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige  
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Bm §59    Dnr: BM.2015.5   200  
 
Val av representanter till projektgrupp för åtgärdsplan för klimat- 
och energistrategierna  
 
Ärendebeskrivning 
Representanter till en ny projektgrupp för arbetet med åtgärdsplan för klimat- 
och energistrategierna behöver väljas. 
 
Då nuvarande åtgärdsplan för klimat- och energistrategierna löpte ut vid 
årsskiftet 2014/2015 måste en ny plan tas fram. Ansvaret för att ta fram en ny 
plan ligger på kommunstyrelsen, men då ansvaret för arbetet med frågan och 
genomförandet av kommande åtgärder delas med fastighetsnämnden, tekniska 
nämnden, bygg- och miljönämnden, Gislaveds Energi AB och AB Gislavedshus, 
måste ett samarbete mellan dessa nämnder och bolag finnas. 
 
Kommunstyreslen har uppmanat de övriga nämnderna att utse sina 
representanter. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2015-03-13 - Bmau §26 
Kommunstyrelsen beslut 2015- 02-11, §52 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att välja Niclas Palmgren (M) och Magnus Sjöberg (C) att representera bygg- 

och miljönämnden i projektgruppen för arbetet med åtgärdsplan för 
klimat- och energistrategierna 
  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen  
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Bm §60    Dnr: BM.2013.36   012  
 
Verksamhets- och tillsynsplan  för bygg- och miljönämndens 
verksamhet 2014 och 2015. 
Uppföljning  
 
Ärendebeskrivning 
Bygg-och miljönämndens tillsyns- och verksamhetsplan beskriver nämndens 
ambitioner och mål för sin verksamhet under året. 
 
Bygg- och miljönämnden beslöt den 8 januari 2014 att anta planen. Nämnden 
beslöt också att planen ska följas upp vid delårsbokslut 1, 2 och vid 
årsbokslutet. 
 
Bygg- och miljöförvaltningen har gjort en uppföljning och Susanne Norberg 
presenterar materialet för nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Tillsyns- verksamhetsplan 2014 och 2015 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att godkänna uppföljningen av verksamhets- och tillsynsplanen för bygg- och 

miljönämndens verksamhet 2014 
  
 

Expedieras till: 
Bygg- och miljöförvaltningen  
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Bm §61    Dnr: BM.2015.18   012  
 
Förslag till konkretiserade mål  för  bygg- och miljönämnden 2016  
 
Ärendebeskrivning 
Bygg- och miljöförvaltningen har arbetat fram förslag till konkretiserade mål för 
nämndens verksamhet 2016. 
 
De konkretiserade målen (inriktningarna) är förväntningar eller krav på hur 
nämndernas tilldelade resurser ska riktas. De är framtagna utifrån 
planeringsförutsättningarna, visionen, kommunstyrelsens ledningsidé och de 
finansiella och personalpolitiska målen.  
I bilagan finns förslagen samt åtgärder som ska främja målen. 
 
Utgångspunkten för förvaltningens förslag är att det är mål som ligger inom 
nämndens ordinarie verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2015-03-13 - Bmau §25 
Mål inför 2016 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att anta de konkretiserade målen för bygg- och miljönämnden för 2016 
 
att som nämndmål ha att förenkla och förtydliga språket   
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Bm §62    Dnr: BM.2015.11   042  
 
Ekonomisk redovisning per den 28 februari 2015  
 
Ärendebeskrivning 
Susanne Norberg lämnar en redogörelse för  bygg- och miljönämndens 
kostnader och intäkter per den 28 februari 2015. 
 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att godkänna den ekonomiska redovisningen per den 28 februari 2015 

  
 

Expedieras till: 
Bygg- och miljöförvaltningen  
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Bm §63    Dnr: BM.2015.8   009  
 
Meddelanden  
 
- Kommunstyrelsens beslut 2015-02-11, §60 om regional digital agenda för 

Jönköpings län (REDA) 
 
- Länsstyrelsens beslut 2015-02-06 om överlåtelse av bearbetningskoncession 

för Rastamossen i Gislaveds kommun 
 
- Länsstyrelsens beslut 2015-02-06 om överlåtelse av bearbetningskoncession 

för Ryds mosse i Gislaveds kommun 
 
- Länsstyrelsens beslut 2015-02-11 om tillstånd till yrkesmässig överlåtelse av 

särskilt farliga kemiska produkter i Jönköpings län 
 
- Länsstyrelsens beslut 2015-02-05 i överklagat ärende om föreläggande 

angående impregnering av virke på fastigheten Norra Hestra Kyrkobol 1:147 
 
- Länsstyrelsens beslut 2015-03-09 i överklagat ärende om bygglov för 

nybyggnad av gatukök och förråd på fastigheten Henja 10:7 
 
- Länsstyrelsens beslut 2015-03-09 att pröva av bygg- och miljönämndens 

beslut om strandskyddsdispens för garage på fastigheten Hjulvhult 1:37 
 
- Överklagande av bygg- och miljönämndens beslut att avslå ansökan om 

strandskyddsdispens på fastigheten Signelsö 1:9 
 
-  Överklagande av bygg- och miljönämndens beslut om bygglov på fastigheten 

Ås 3:19 
 
- Överklagande av bygg- och miljönämndens beslut om bygglov på fastigheten 

Sandsebo 1:6 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att lägga meddelandena till handlingarna 
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Bm §64    Dnr: BM.2015.9   002  
 
Redovisning av delegeringsbeslut  
 
Delegeringsbeslut under perioden 2015-02-11 – 2015-03-17 i följande ärenden 
meddelas: 
 
• Administrativa ärenden (BM)   sid 1 
• Bygglov/anmälansärenden (BYGG)  sid 1-6 
• Enkelt avhjälpta hinder (EAH)   sid 6 
• Kart-och mätärenden  (MBK)   sid 6-7  
• Miljö lantbruk (MDL)   --- 
• Miljö avlopp (MHA)   sid 7-9 
• Miljö bostäder, värmepumpar (MHB)  sid 9-10 
• Miljö barn och skola  (MHBS)   sid 10 
• Miljö lokaler och badvatten (MHL)  --- 
• Miljö vattentäkter (MLD)   --- 
• Miljö livsmedelslokaler i fordon (MLF)  sid 10-11 
• Miljö livsmedelslokaler (MLL)   sid 11 
• Miljö tillfälliga tillstånd (MLT)   ---  
• Miljö cisterner (MMC)   --- 
• Miljö köldmedium (MMF)   --- 
• Miljö förorenad mark (MMFO)   sid 12 
• Miljö miljöfarlig verksamhet (MMM)  sid 12 
• Miljö täkt, kross, upplag (MMT)   sid 13 
• Miljö renhållning (MREN)   --- 
       
 
• Bostadsanpassning (BAB) - se separat  
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som förtecknas i protokoll 

av 2015-03-26 
  
 

 
 


