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§ 130  BM.2015.6  Godkännande av extra/utgående ärende 
   

 

§ 131  PLAN.2011.4  Detaljplan för Viks strand, del av fastigheten Vik 1:58 i Hestra 
  

 

§ 132  PLAN.2018.5  Detaljplan för del av Öreryd 4:7, Öreryds skola i Öreryd  
  

 

§ 133  PLAN.2018.8  Detaljplan för Gulsippan 1 samt del av Gislaved 4:3 i Gislaved   
 

 

§ 134  PLAN.2017.4  Detaljplan för Ljungryens industriområde etapp 2 del av 
fastigheten Broaryd 2:25 m.fl i Broaryd   
 

 

§ 135  MHÄL.2018.97  Anmälan om kompostering och ansökan om utsträckt 
hämtningsintervall, Anderstorp 9:2, Hantverkargatan 39, 
Anderstorp 
  

 

§ 136  MHÄL.2018.121  Anmälan om kompostering och ansökan om utsträckt 
hämtningsintervall, Önna 1:14, Önna Landsledet, Broaryd 
  

 

§ 137  MHÄL.2018.87  Ansökan om utsträckt hämtningsintervall från avloppsanläggning, 
Bolerum 1:17, Gislaved   
 

 

§ 138  BYGG.2018.288  VITSIPPAN 2 , Gislaved     
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med tillhörande 
komplementbyggnader samt parkeringsplatser 
  

 

§ 139  BYGG.2018.251  VIK 1:107, Hestraviken Villa 5, Hestra   
Strandskyddsdispens för tillbyggnad av konferensanläggning vid 
Nissan  
  

 

§ 140  BYGG.2018.212  FREJ 6,Holmengatan 9, Gislaved  
Bygglov för ändrad användning av del av garage till hundtrimlokal  
  

 

§ 141  BYGG.2018.242  NORRA HESTRA KYRKOBOL 1:97, Mogatan 20D, Hestra    
Förlängning av tidsbegränsat bygglov för mobil grillvagn med 
inbyggd, oisolerad serveringsdel   
 

 

§ 142  BYGG.2017.120  Ärendet borttaget 
 

 

§ 143  BYGG.2018.254  ÅTTERÅS 19:29, Rönnvägen 11, Smålandsstenar   
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt rivning av garage   
 

 

  



§ 144  BYGG.2018.210  GISLAVED 2:29, Marknadsplatsen, Gislaved   
Förlängning av tidsbegränsat bygglov avseende del av 
marknadsplats till ställplats för husbilar   
 

 

§ 145  BM.2018.18  Bygg- och miljönämndens delegationsordning  
 

 

§ 146  BM.2018.6  Ekonomisk uppföljning per den 31 juli 2018 för bygg- och 
miljönämnden  
 

 

§ 147  BM.2018.14  Information om Anderstorp motorbana   
 

 

§ 148  ALK.2018.109 Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten för Vegabo Catering 
AB på Motorbannan 
 

 

§ 149  BM.2015.10  Information från bygg- och miljöförvaltningen   
 

 

§ 150  BM.2015.8  Meddelanden   
 

 

§ 151  BM.2015.9  Redovisning av delegeringsbeslut   
 

 

§ 152  MMIL.2018.192 Information om möte med närboende till vindkraftverk vid 
Grimsås/Äspås  
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Bm §130    Dnr: BM.2015.6   009  
 
Godkännande av extra/utgående ärende  
 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att som extraärende behandla tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten för 

Vegabo Catering AB på Anderstorp motorbana 
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Bm §131    Dnr: PLAN.2011.4   214  
 
Detaljplan för Viks strand, del av fastigheten Vik 1:58 i Hestra  
 
Ärendebeskrivning 
Planens syfte är att möjliggöra ett område för fritidsbebyggelse, friluftsliv och 
ett mindre antal permanentbostäder i Vik vid Vikaresjön och görs på initiativ 
från markägaren.  Användningen är i enlighet med fördjupad översiktsplan för 
Isabergsområdet (KF 2012-12-13) som gjordes av Gislaved och Gnosjö 
kommun, samt planen för "Landsbygdsutveckling i strandnära läge i Gislaveds 
kommun. Underlag till ÖP 16" (2016-06-21) 
 
Bygg- och miljönämnden beslutade den 11 juni 2014 att förslag till detaljplan för 
Viks strand, del av fastigheten Vik 1:58 i Hestra  skulle skickas ut på 
samrådsremiss. Utifrån yttranden som inkom upprättades en 
samrådsredogörelse och planförslaget reviderades. 
 
Den 22 januari 2015 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.  
 
Den 1 juni 2015 antog kommunfullmäktige detaljplanen. Länsstyrelsen i 
Jönköpings län valde att överpröva planen med skälet att förutsättningarna för 
att lösa vatten- och avloppsfrågan lokalt inom planområdet inte var tillräckligt 
utrett. Den 12 oktober 2015 beslutade länsstyrelsen att upphäva 
kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen.  
 
Planförslaget kompletterades med en översiktlig VA-utredning som redovisade 
möjligheterna att lösa vatten och avlopp inom planområdet. Den 17 december 
2015 beslutade bygg- och miljönämnden att ställa ut förslag till detaljplan för 
granskning igen. Myndigheter, sakägare och berörda informerades skriftligen 
och annonsering om utställningen gjordes i ortstidningarna. Förslaget till 
detaljplan fanns utställt för granskning under tiden 18 januari till den 22 februari 
2016. 
  
Den 28 april 2016 antog kommunfullmäktige detaljplanen. Länsstyrelsen i 
Jönköpings län beslutade den 10 maj 2016 att inte pröva kommunens 
antagandebeslut.  
 
Detaljplanen blev överklagad av närboende. Den 30 augusti 2016 avslog 
Länsstyrelsen överklagandena och fastställde kommunfullmäktiges beslut att 
anta planen. 
 
Länsstyrelsens beslut överklagades hos mark- och miljödomstolen vid Växjö 
tingsrätt. Den 24 maj 2017 upphävde mark- och miljödomstolen Gislaveds 
kommuns beslut att anta planen. Motiveringen var att det behövs göras en 
närmare inventering av förekomsten av skyddade arter såsom mattlummer 
inom planområdet samt en analys av vilka konsekvenser en exploatering skulle 
kunna ha på kortare och längre sikt för skyddade arter och en redovisning av 
möjliga skyddsåtgärder. 
 
Gislaveds kommun ansökte om prövningstillstånd hos mark- och 
miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. Mark- och miljööverdomstolen beslutade 
den 12 januari 2018 att inte ge prövningstillstånd och att mark- och 
miljödomstolens dom om upphävande av detaljplan står fast.
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Bm §131 (forts.) 
 
Planförslaget har kompletterats med en naturinventering som redovisar vilka 
värdefulla arter som finns inom området och vilka åtgärder som kommer att 
genomföras för att bevara dem. Bebyggelseområdets utformning har anpassats 
och minskats med hänsyn till resultatet av inventeringen. Huvuddelen av 
befintliga förekomster av lummer har undantagits från bebyggelse.  
 
Därför ställdes detaljplanen ut för granskning igen. Myndigheter, sakägare och 
berörda informerades skriftligen och annonsering om utställningen gjordes i 
ortstidningarna. Förslaget till detaljplan har funnits utställt för granskning under 
tiden den 9 juli - den 12 augusti 2018. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Utlåtande  
Planbeskrivning - Antagandehandling 
Plankarta - Antagandehandling 
 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att ta planförfattarens utlåtande som sitt eget  
 
att godkänna detaljplaneförslaget 

 
att föreslå kommunfullmäktige att upphäva strandskyddet enligt detaljplanen 

samt att anta Detaljplan för Viks strand, del av fastigheten Vik 1:58 i 
Hestra 
  

Expedieras till: 
Planenheten för vidareexpediering  
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Bm §132    Dnr: PLAN.2018.5   214  
 
Detaljplan för del av Öreryd 4:7, Öreryds skola i Öreryd  
 
Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden har den 1 mars 2018 beslutat att ge bygg- och 
miljönämnden i uppdrag att påbörja detaljplan för del av Öreryd 4:7, 
”Öreryds skola” i Öreryd, Gislaveds kommun.  
 
Uppdragets syfte är att i detaljplan pröva marken för bostad- och 
verksamhetsändamål i området. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Karta över planområdet daterad augusti 2018 
Beställning från Tekniska nämnden daterad den 1 mars 2018 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att uppdra åt bygg- och miljöförvaltningen att upprätta detaljplan för  
         del av Öreryd 4:7, Öreryds skola i Gislaved 
 
att detaljplanen ska upprättas med utökat planförfarande 

 
att kostnaderna för planarbetet ska regleras genom överenskommelse  
         med tekniska förvaltningen 

  
Expedieras till: 
Kommunstyrelsekontoret 
Planenheten 
Tekniska förvaltningen 
Barn- och utbildningsförvaltningen  
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Bm §133    Dnr: PLAN.2018.8   214  
 
Detaljplan för Gulsippan 1 samt del av Gislaved 4:3 i Gislaved  
 
Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden har den 19 mars 2018 beslutat att ge bygg- och 
miljönämnden i uppdrag att påbörja detaljplan för kvarteret Gulsippan  
samt del av Gislaved 4:3 i Gislaved, Gislaveds kommun.  
 
Uppdragets syfte är att i detaljplan pröva marken för verksamhetslokaler 
För barn- och utbildningsförvaltningen i området. 
 
Yrkande 
Johanna Wärme (S) yrkar att trafikföringen särskilt beaktas för en smidig och 
säker hämtning och lämning av barnen. 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden antar det. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Karta över planområdet daterad augusti 2018 
Beställning från Tekniska nämnden daterad den 19 mars 2018 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att uppdra åt bygg- och miljöförvaltningen att upprätta detaljplan för  
         kvarteret Gulsippan samt del av Gislaved 4:3 i Gislaved 

 
att detaljplanen ska upprättas med utökat planförfarande 

 
att kostnaderna för planarbetet ska regleras genom överenskommelse  
         med tekniska förvaltningen 
 
att trafikföringen för en smidig och säker hämtning och lämning av barnen 

ska särskilt beaktas i planarbetet  
  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsekontoret 
Tekniska förvaltningen 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Planenheten  
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Bm §134    Dnr: PLAN.2017.4   214  
 
Detaljplan för Ljungryens industriområde etapp 2 del av fastigheten 
Broaryd 2:25 m.fl i Broaryd  
 
Ärendebeskrivning 
Detaljplanen avser att göra det möjligt för industrin i Broaryd att expandera i 
enlighet med den fördjupade översiktsplanen för Broaryd. Området är beläget 
vid norra infarten till Broaryd, inom Ljungryens industriområde. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutade den 27 februari 2018  att förslag till 
Detaljplan för Ljungryens industriområde etapp 2 del av fastigheten Broaryd 
2:25 m.fl i Broaryd  skulle skickas ut på samrådsremiss.  
Under tiden 7 mars – 4 april har detaljplanen varit utställd på samråd. Utifrån 
inkomna yttranden  har små justeringar av planförslaget genomförts. 
Bygg- och miljönämnden beslutade den 21 maj 2018  att justerat förslag till 
detaljplan för granskning . Under tiden 30 maj – 20 juni 2018 har detaljplanen 
varit utställd  biblioteket i Broaryd samt i Kommunhuset i Gislaved och på 
kommunens hemsida för granskning. Utifrån inkomna yttranden  har en 
granskningsredogörelse upprättats. 
 
I 5 kap 27 § plan- och bygglagen finns angivet att en detaljplan ska antas av 
kommunfullmäktige men fullmäktige får uppdra åt byggnadsnämnden att anta en 
plan som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse. 
 
I reglementet för bygg- och miljönämnden har kommunfullmäktige beslutat att 
bygg- och miljönämnden får anta, ändra eller upphäva detaljplan då 
bestämmelserna om standard planförfarande får tillämpas enligt 5 kap. plan- och 
bygglagen. 
 
Yrkande 
Börje Malmborg (KD) yrkar bifall till förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Granskningsutlåtande  
Planbeskrivning - Antagandehandling 
Plankarta - Antagandehandling 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att ta planförfattarens utlåtande som sitt eget  
 
att anta detaljplan för Ljungryens industriområde etapp 2 del av fastigheten 

Broaryd 2:25 m.fl i Broaryd  med stöd av 5 kap. 27 § plan- och bygglagen 
(SFS2010:900) och kommunfullmäktiges bemyndigande 
  

Expedieras till: 
Planenheten för vidareexpediering 
Tekniska förvaltningen 
Kommunstyrelsekontoret  
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Bm §135    Dnr: MHÄL.2018.97   458:01  
 
Anmälan om kompostering och ansökan om utsträckt 
hämtningsintervall, Anderstorp 9:2, Hantverkargatan 39, Anderstorp  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har anmält kompostering av sitt matavfall. Komposteringen ska ske i en 
varmkompost från GreenLine Master. I samband med komposteringen önskar 
han hämtning av restavfallet var fjärde vecka.  
 
Skäl till beslut 
I enlighet med 29 § föreskrifter för avfallshantering får man på fastigheten 
kompostera sitt matavfall i en skadedjurssäker behållare efter anmälan till bygg- 
och miljönämnden. Komposteringen och omhändertagandet av det erhållna 
materialet ska ske på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön 
inte uppstår.   
 
Komposterar man matavfallet på den egna fastigheten kan man efter anmälan 
till renhållaren (SÅM) medges hämtning av restavfallet var fjärde vecka enligt 
31 § samma föreskrifter.  
 
Kompostbehållaren från GreenLine Master uppfyller kraven på 
skadedjurssäkerhet. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-08-14 - Bmau §122 
Tjänsteskrivelse 
Anmälan om kompostering och sophämtning var fjärde vecka, daterad den 11 
juni 2018 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att medge kompostering av matavfallet på den egna fastigheten. 

Kompostbehållaren ska hållas skadedjurssäker (eventuella springor och 
öppningar får inte vara större än 5 mm) och komposteringen ska skötas 
så att närboende inte orsakas olägenheter 

 
Bilaga: 
Anmälan (bifogas till SÅM) 

  
  
 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Bygg- och miljönämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2018-08-27     9(33) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Bm §136    Dnr: MHÄL.2018.121      
 
Anmälan om kompostering och ansökan om utsträckt 
hämtningsintervall, Önna 1:14, Önna Landsledet, Broaryd  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har anmält kompostering av sitt matavfall. Komposteringen ska ske i en 
skadedjurssäker varmkompost. I samband med komposteringen önskar han 
hämtning av restavfallet var fjärde vecka.  
 
Skäl till beslut 
I enlighet med 29 § föreskrifter för avfallshantering får man på fastigheten 
kompostera sitt matavfall i en skadedjurssäker behållare efter anmälan till bygg- 
och miljönämnden. Komposteringen och omhändertagandet av det erhållna 
materialet ska ske på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön 
inte uppstår.   
 
Komposterar man matavfallet på den egna fastigheten kan man efter anmälan 
till renhållaren (SÅM) medges hämtning av restavfallet var fjärde vecka enligt 
31 § samma föreskrifter.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-08-14 - Bmau §121 
Tjänsteskrivelse 
Anmälan om kompostering och sophämtning var fjärde vecka, daterad den 4 
juli 2018 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att medge kompostering av matavfallet på den egna fastigheten. 

Kompostbehållaren ska hållas skadedjurssäker (eventuella springor och 
öppningar får inte vara större än 5 mm) och komposteringen ska skötas 
så att närboende inte orsakas olägenheter,  

 
  
 

Bilaga: 
Anmälan (bifogas till SÅM) 
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Bm §137    Dnr: MHÄL.2018.87   458:01  
 
Ansökan om utsträckt hämtningsintervall från avloppsanläggning, 
Bolerum 1:17, Gislaved  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om förlängd hämtningsintervall från trekammarbrunn på 
fastigheten Bolerum 1:17. Avloppet är anlagt i september 2017 och består av en 
trekammarbrunn på 2 m3 med efterföljande infiltration. Avloppet är 
dimensionerat för en familjs helårsboende.   
 
Enligt ansökan är bostaden ett fritidshus som används av två personer i knappt 
två månader om året.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Ansökan om ändrade avfallsrutiner daterad 2018-06-01 samt tillstånd infiltration, 
H 2017/140 
Renhållningsordning för Gislaveds kommun 2018-2022, 32§ föreskrifter för 
avfallshantering. 
 
Skäl till beslut 
Avloppet är dimensionerat för en familjs helårsboende men används idag av två 
personer knappt 50 dagar om året.  Med de uppgifter som finns om anläggningens 
dimension och belastning bedömer bygg- och miljöförvaltningen att hämtning kan 
ske var tredje år utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljö. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-08-14 - Bmau §123  
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att bevilja utsträckt hämtningsintervall till att ske vart tredje år. Medgivandet 

gäller i enlighet med 32§ föreskrifter för avfallshantering så länge 
belastningen på anläggningen inte ökar, dock längst till 2028 
 

Bilaga: 
Anmälan (bifogas till SÅM) 
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Bm §138    Dnr: BYGG.2018.288   2313  
 
VITSIPPAN 2 , Gislaved     
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med tillhörande 
komplementbyggnader samt parkeringsplatser  
 
Ärendebeskrivning 
QA Gruppen AB har ansökt om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus  
med tillhörande komplementbyggnader samt parkeringsplatser på fastigheten 
Vitsippan 2.  
 
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område och är kommunägd. 
Ansökan omfattar en total byggnadsarea om 3011 m2 och en total bruttoarea 
om 5440 m2. Ansökan omfattar totalt 84 lägenheter fördelade på fyra 
huskroppar. Lägenheterna består av 42 stycken ettor om 35 kvm, 14 stycken 
tvåor om 45-59 kvm, 6 stycken treor om 71 kvm, samt 22 stycken 
etagelägenheter (treor) om 70 kvm.  
 
För fastigheten gäller detaljplan S200. Enligt detaljplanen får aktuell fastighet 
bebyggas med en byggnadsarea om max 40 % av fastighetsarean dvs. 3000 m2. 
Detaljplanen anger att taklutning får vara minst 14 grader samt att 
byggnadshöjden för komplementbyggnader får vara max 2,5 meter.  
 
Inkommen ansökan avviker från detaljplanen på tre punkter: 
• byggnaderna kommer att ha en total byggnadsarea om 3011 m2 
• byggnadshöjden för samtliga komplementbyggnader uppgår till 2,7 

meter 
• komplementbyggnaderna kommer att uppföras med platt tak.  

 
Yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda sakägare (grannar) har underrättats om ansökan 
och getts tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. Några 
synpunkter har inte inkommit. Ägare till aktuell fastighet (Gislaveds kommun) 
har meddelat att de inte har några synpunkter gällande inkommen ansökan.  
 
Yrkande 
Magnus Sjöberg (C) och Frank Josefsson (S) yrkar bifall till förslaget. 
 
Skäl till beslut 
Det krävs bygglov för nybyggnad av byggnad enligt 9 kap 2 § punkten 1 plan- 
och bygglagen (SFS 2010:900).  
 
Av 9 kap 30 § och 31 b §  plan- och bygglagen, framgår bl.a. att bygglov ska ges 
för en åtgärd som stämmer överens med detaljplanen eller avviker om 
avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte.  
 
Av 2 kap. 6 § plan- och bygglagen framgår bl.a. att i ärenden om bygglov ska 
byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är 
lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på 
platsen och intresset av en god - helhetsverkan.   
 
Av 2 kap, 9 § plan- och bygglagen framgår bl.a. att lokalisering, placering och 
utformning av byggnadsverk inte får ske så att den avsedda användningen eller 
byggnadsverket kan medföra en sådan påverkan som innebär en betydande 
olägenhet.
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Begreppet liten avvikelse från detaljplanen motsvarar det som i tidigare 
lagstiftning kallades mindre avvikelse. Frågan om vad som utgör mindre 
avvikelse ska enligt förarbetena bedömas relativt i förhållande till 
omständigheterna i varje enskilt fall. Avvikelsernas art och storlek måste bl.a. 
relateras till skalan och karaktären i miljön (prop. 1989/90:37 s. 56 f.). Vidare 
har Högsta förvaltningsdomstolen uttalat att frågan om mindre avvikelse inte 
bör bedömas endast utifrån absoluta mått och tal utan bör ses i förhållande till 
samtliga föreliggande omständigheter (RÅ 1990 ref. 53 II). Av förarbetena 
framgår vidare att bestämmelsen om mindre avvikelse som är förenlig med 
planens syfte ska ses mot bakgrund av att den befintliga bebyggelsen 
kontinuerligt behöver kompletteras med nya funktioner eller kvaliteter 
beroende av samhällsutvecklingen.  
 
Bygg- och miljöförvaltningen gör en sammantagen bedömning att avvikelserna 
kan betraktas som små och som är förenliga med detaljplanens syfte.  
 
I övrigt uppfyller sökta åtgärden övriga krav i 2 och 8 kap. plan- och bygglagen.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-08-14 - Bmau §125 
Tjänsteskrivelse 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 9 kap. 30 § och 31 b § plan- och bygglagen bevilja bygglov 

för nybyggnad av flerbostadshus med tillhörande komplementbyggnader 
och parkeringsplatser på fastigheten Vitsippan 2 

 
att för att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 

kontrollansvarig godtas byggherrens förslag  
Namn: Tobias Törnqvist  
Adress: Bangårdsvägen 21-23, 428 36 Kållered  

 
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 258 236 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. 
Avgiften för lägeskontroll är 2730 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Moms tas ut på avgiften. 
 
Faktura skickas separat. I fakturan fastställs sista betalningsdag. 
 
Ritningar som ingår i beslutet 
Ansökan inkommen 2018-06-19 
Planritningar inkomna 2018-06-19 
Fasadritningar inkomna 2018-06-19 
Sektionsritningar inkomna 2018-06-19 
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Nybyggnadskarta inkommen 2018-06-19 
Situationsplan inkommen 2018-06-19 
Situationsplan markredovisning inkommen 2018-06-19 
 
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”, finns att hämta och fylla i på kommunens 
hemsida: 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 finutstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs.  
Kontakt kan tas med mätchef Marcus Josefsson tel. 0371-81574, MBK-ingenjör 
Dragisa Mladenovic tel. 0371-81221 eller MBK-tekniker Lars Pettersson 
tel. 0371-81593. 
 
 
Påföljder 
Byggsanktionsavgift är en extra avgift som tas ut: 
• Från den som påbörjat en byggnation utan startbesked 
• Från den som tar ett byggnadsverk i bruk före nämndens tillåtelse, det vill 

säga innan man fått ett slutbesked. 
 
Byggsanktionsavgiftens storlek framgår av 9 kap. plan- och 
byggförordningen (2011:338). 
 
Bilagor 
Bilaga 1 - Information 
Bilaga 2  - Kallelse till tekniskt samråd 
 
 
Beslutet delges: 
QA GRUPPEN AB 
 
Beslutet delges (för kännedom): 
GISLAVEDS KOMMUN 
 
 

http://www.gislaved.se/byggabo
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Bm §139    Dnr: BYGG.2018.251   227  
 
VIK 1:107, Hestraviken Villa 5, Hestra   
Strandskyddsdispens för tillbyggnad av konferensanläggning vid 
Nissan  
 
Ärendebeskrivning 
Hestraviken AB har ansökt om strandskyddsdispens för tillbyggnad av 
konferensanläggning.  
 
Platsen för de planerade byggnaderna ligger inom strandskyddsområde vilket har 
en omfattning av 100 meter från Nissan.  
 
Tänkt tillbyggnad ska ansluta till två byggnader som erhållit bygglov och 
strandskyddsdispens i början av 80-talet. Utanför konferensbyggnad ska skärmtak  
uppföras. Från utvändigt terrassområde ska trappa uppföras och anslutas till 
Nissans strandkant. 
 
Området närmast strandkanten lutar kraftigt och är därmed mindre tillgängligt. 
Där byggnad och skärmtak uppförs bedöms större delen av marken vara 
ianspråktagen. Gräsmatta och trappgång är befintlig sedan tidigare.   
 
Den sökta platsen för byggnaden ligger inom utpekat område för 
landsbygdsutveckling (LIS) i tematiskt tillägg i Gislaveds kommuns översiktsplan. 
Översiktsplanens utpekande av LIS-området har till syfte att underlätta för 
Hestravikens fortsatta utveckling som turism- och besöksanläggning. 
 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har besökt platsen. 
 
Den 26 november 2014 lämnades strandskyddsdispens för "Naturspa". 
Åtgärden har inte utförts och dispensen har därmed förfallit. Dispensen 
bedömdes inte strida mot strandskyddets långsiktiga syften. Nämnden 
bedömde att fortsatt utveckling av Hestravikens konferensanläggning bidrar till 
ökad landsbygdsutveckling, vilket ger underlag för skolor och kommersiell 
service. 
 
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.  
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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 
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 byggnader och trappa ges. Det finns goda 
möjligheter till fri passage enligt 7 kap. 18 f § miljöbalken utanför fastigheten. 
Dispens kan därför ges. 
 
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 även att särskilda skäl enligt 7 kap. 18 d § 
miljöbalken får anses föreligga då byggnaden bidrar till utveckling av 
landsbygden. 
 
Området är av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning att 
strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt. 
 
Den nu sökta strandskyddsdispensen bedöms ge en liten påverkan på djur och 
växtliv. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-08-14 - Bmau §115 
Översiktskarta skala 1:10 000 
Situationsplan skala 1:1000  
Situationsplan tomtplatsavgränsning 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 7 kap. 18 b § miljöbalken ge dispens från 

strandskyddsbestämmelserna för byggnad  och trappa på fastigheten Vik 
1:107 vid Nissan 

 
att hela fastigheten 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. 
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Avgifter 
Avgiften för strandskyddsdispensen är 10920 kronor + kartavgift 425 kronor 
= 11 345 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Moms 
tas inte ut på avgiften. 
 
Faktura skickas separat. I fakturan fastställs sista betalningsdag. 
 
Jäv 
Lukas Yassin (MP) deltar ej i behandlingen av ärendet på grund av jäv. 

 
Expedieras till: 
HESTRAVIKEN AB 
LÄNSSTYRELSEN I JÖNKÖPINGS LÄN 
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Bm §140    Dnr: BYGG.2018.212   239  
 
FREJ 6,Holmengatan 9, Gislaved  
Bygglov för ändrad användning av del av garage till 
hundtrimningslokal  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om bygglovet. Ansökan omfattar en total byggnadsarea om 
ca 16 m².  
 
Fastighetsägaren erhöll 2013-06-04 tidsbegränsat bygglov för åtgärden 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan. Ansökan avser bygglov med avvikelse från 
detaljplan. Enligt detaljplanen är tillåten användning endast bostadsändamål. 
 
Enligt PBL 9:31 c p 2 kan permanent bygglov lämnas om åtgärden innebär en 
sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt 
komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen. 

 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har gjort en besiktning av 
fastigheten. 
 
Lagrum 
Det krävs bygglov för ändrad användning enligt 9 kap 2 § p 3 a 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. Tekniska förvaltningen kräver 
att all parkering sker på privat kvartersmark. 
  
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-08-14 - Bmau §116 
Tjänsteskrivelse_BM20180827_SH_SN 
Fasadritningar 
Planritningar 
Situationsplan skala 1:500 
Yttrande från Tekniska förvaltningen med synpunkter  
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare utredning av 

parkering 
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Bm §141    Dnr: BYGG.2018.242   239  
 
NORRA HESTRA KYRKOBOL 1:97, Mogatan 20D, Hestra    
Förlängning av tidsbegränsat bygglov för mobil grillvagn med 
inbyggd, oisolerad serveringsdel  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om bygglovet. Ansökan avser 2 år. 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan. Ansökan avser planenlig åtgärd. 
 
Tidsbegränsat bygglov beviljades 2014-09-25 och gällde t.o.m. 2015-08-31. Det 
tidsbegränsade bygglovet förlängdes 2015-06-18 och gäller till 2018-08-31. 
Avsikten från början med det tidsbegränsade bygglovet var att sökanden skulle 
kunna bedriva sin verksamhet under tiden tills en permanent lösning 
fanns. Ansökan om bygglov för ett nytt gatukök har inte inlämnats. 
 
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 33 § plan- och bygglagen kan ett tidsbegränsat bygglov ges för en 
åtgärd som uppfyller något men inte alla förutsättningar för bygglov. 
 
Skäl till beslut 
Sökanden har ett tidsbegränsat arrende på marken för grillvagnen/byggnaden.  
 
Tidsbegränsat bygglov inom detaljplanelagt område kan ges för en åtgärd som 
uppfyller något eller några men inte alla förutsättningar för bygglov. Den mobila 
grillvagnen anses bl. a inte uppfylla kraven på lämplighet med hänsyn till stads- 
och landskapsbilden och intresset av en god helhetsverkan (2 kap 6§ p.1 PBL), 
en god form, färg- och materialverkan (8 kap 1§ p.2 PBL), vara tillgänglig och 
användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga (8 kap 
1§ p.3 PBL). 
 
Grillvagnen har inget WC. Vatten och avlopp är provisoriskt. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-08-14 - Bmau §120 
Tjänsteskrivelse 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen bevilja tidsbegränsat bygglov 

för grillvagnen med serveringsdel.  
  
Bygglovet tidsbegränsas till 2019-10-31. När bygglovet har upphört ska 
marken/platsen återställas. Nämnden avser inte förlänga bygglovet ytterligare. 
 
Avgifter 
Avgiften för bygglovet är 2.129 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften.
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Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. I fakturan fastställs sista 
betalningsdag.  
 
Ritningar som ingår i beslutet 
Plan- och fasadritning inkommen 2018-05-17 
 
Upplysningar 
Ansökan har bedömts vara komplett den 17 maj 2018. 
 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren. 
 
HUR MAN ÖVERKLAGAR - se bilaga formulär 1. 
 
Bilaga: 
Bilaga 1 - Hur man överklagar 
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ÄRENDET BORTTAGET 
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Bm §143    Dnr: BYGG.2018.254   2314  
 
ÅTTERÅS 19:29, Rönnvägen 11, Smålandsstenar   
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt rivning av garage  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om bygglov och rivningslov. Garagedel som ansluter till 
bostadsdel rives. Huvudbyggnad utökas med bostadsdel om 63,75 m2 och 
garagedel om 64 m2.  
 
Fastigheten omfattas av detaljplan. Ansökan avser bygglov med avvikelse från 
detaljplan. Den inkomna ansökan redovisar att huvudbyggnaden blir 245 m2 
mot tillåtna 150 m2. Garagedel och bostadsdel förläggs delvis på mark som inte 
får bebyggas. 
 
Byggnaden är lämplig för sitt ändamål och har en god form-, färg- och 
materialverkan. 
 
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).  
 
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. Inga yttranden har inkommit. 
 
Yrkande 
Magnus Sjöberg (C) yrkar att bevilja bygglov för tillbyggnad av bostadshuset. 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden antar det. 
 
Skäl till beslut 
Efter tillbyggnad blir huvudbyggnadens byggnadsarea 245 m2 mot tillåtna 
150 m2. 
 
Avvikelsen mot detaljplanen vad avser överskridande av högsta tillåtna 
byggnadsarea blir 95 m2 (63 %). Tillbyggnader placeras delvis på punktprickad 
mark (mark som inte får bebyggas). Åtgärden bedöms som en liten avvikelse 
som kan godtas enligt 9 kap 31 b § plan och bygglagen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-08-14 - Bmau §117 
Tjänsteskrivelse 
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Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 9 kap 31 b § plan och bygglagen medge liten avvikelse från 

detaljplanen vad avser överskridande av byggrätten samt byggnaders 
placering på mark som inte får bebyggas och bevilja bygglov för 
tillbyggnad av bostadshuset. 

 
att för att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 

kontrollansvarig godtas byggherrens förslag  
Sven Larsson 

 
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 22 680 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. 
 
Avgiften för lägeskontroll är 1092 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Moms tas ut på avgiften. 
 
Faktura skickas separat. I fakturan fastställs sista betalningsdag. 
 
Ritningar som ingår i beslutet 
Planritning inkommen 2018-05-29 
Fasadritningar inkomna 2018-05-29 
Sektionsritningar inkomna 2018-05-29 
Situationsplan inkommen 2018-08-03 
 
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  finutstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs.  
Kontakt kan tas med mätchef Marcus Josefsson tel. 0371-81574, MBK-ingenjör 
Dragisa Mladenovic tel. 0371-81221 eller MBK-tekniker Lars Pettersson tel. 
0371-81593. 

 
Påföljder 
Byggsanktionsavgift är en extra avgift som tas ut: 
• Från den som påbörjat en byggnation utan startbesked 
• Från den som tar ett byggnadsverk i bruk före nämndens tillåtelse, det vill 

säga innan man fått ett slutbesked. 
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Bm §143 (forts.) 
 
Byggsanktionsavgiftens storlek framgår av 9 kap. plan- och byggförordningen 
(2011:338). 
 
Bilagor 
Bilaga 1 - Information 
Bilaga 2  - Kallelse till tekniskt samråd 
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Bm §144    Dnr: BYGG.2018.210   239  
 
GISLAVED 2:29, Marknadsplatsen, Gislaved   
Förlängning av tidsbegränsat bygglov avseende del av marknadsplats 
till ställplats för husbilar  
 
Ärendebeskrivning 
Tekniska förvaltningen Gislaveds Kommun har ansökt om förlängning av 
bygglovet med en tid av 5 år. 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan. Enligt planen är området endast avsett för 
marknadsplats. Ansökan avser bygglov med avvikelse från detaljplan. 
 
Bygg- och miljönämnden beslöt den 5 juni 2012 att bevilja tidsbegränsat bygglov 
för åtgärden. Bygg-  och miljönämnden har den 4 juni 2013 förlängt bygglovet. 
Ett tidsbegränsat bygglov kan gälla i upp till 15 år. 

 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har gjort en besiktning av 
fastigheten. 
 
Lagrum 
Det krävs bygglov för att anordna parkeringsplatser utomhus enligt 6 kapitlet 
1 § p. 8 i plan- och byggförordningen. Bestämmelser om tidsbegränsat bygglov 
återfinns i 9 kapitlet 33 § plan- och bygglagen. 
 
Yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle 
att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. Inga yttranden har inkommit. 
 
Yrkande 
Magnus Sjöberg (C) yrkar att bevilja tidsbegränsat bygglov för ställplats för 
husbilar fram till den 5 juni 2023. 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden antar det. 
 
Skäl till beslut 
Åtgärden uppfyller något eller några men inte alla förutsättningar enligt  
30 - 32 a §§. Åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. Ställplatsen 
används enbart av husbilar.  
 
Byggherren har tidigare angett att ett ringa antal husbilar nyttjar ställplatsen. 
Bygg- och miljönämnden har i beslut 2013-06-04 bedömt att ställplats för 
husbilar inte medför betydande olägenheter för närboende. Inga 
dokumenterade klagomål har inkommit på verksamheten.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-08-14 - Bmau §119 
Tjänsteskrivelse_BM20180827_SH_SN 
Situationsplan skala 1:1000 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen bevilja tidsbegränsat bygglov 

för ställplats för husbilar. Bygglovet tidsbegränsas till den 5 juni 2023. 
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Bm §144 (forts.) 
 
Avgift 
Avgift för bygglovet är 6 693 kr, i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Moms tas inte ut på avgiften. Faktura för bygglovsavgiften 
skickas separat. I fakturan fastställs sista betalningsdagen. 
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Bm §145    Dnr: BM.2018.18   002  
 
Bygg- och miljönämndens delegationsordning  
 
Ärendebeskrivning 
Bygg- och miljönämnden beslutade den 25 juni 2018  
 
att godkänna förslag till delegationsordning för bygg- och miljönämndens 

verksamhet efter redaktionella ändringar 
 

att nuvarande delegationsordning upphör att gälla den 1 september 2018 
 
att förslaget till ny delegationsordning börjar gälla den 1 september 2018 
 
Delegationsordningen behöver dock revideras ytterligare och tas upp till nytt 
beslut av bygg- och miljönämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-08-14 - Bmau §126 
Rev Delegationsordning 2018_tillhör Bm:s beslut 2018-08-27  
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att godkänna reviderad delegationsordning 2018 för bygg- och miljönämndens 

verksamhet 
 

att nuvarande delegationsordning upphör att gälla den 1 september 2018 
 
att ny delegationsordning börjar gälla den 1 september 2018 
 
att detta beslut ersätter nämndens tidigare beslut daterat 25 juni 2018  
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Bm §146    Dnr: BM.2018.6   042  
 
Ekonomisk uppföljning per den 31 juli 2018 för bygg- och 
miljönämnden  
 
Ärendebeskrivning 
Det ekonomiska utfallet per den sista juli är stabilt med ett utfall på 45,0 % med 
en riktpunkt på 58,3 %. Dock är riktpunkten inte helt rättvisande då de fasta 
miljöavgifterna bara faktureras ut en gång per år.  
 
Bygg- och planenhetens intäkter ligger något under budgeterat utfall men 
beräknas öka under resterande del av året. Intäkterna på kart- och mätenheten 
ligger visserligen i paritet med riktpunkten men lägre än förväntat och behöver 
analyseras ytterligare.  
 
Miljöenheten ligger stabilt i enlighet med budget.  
 
Administration och nämndens resultat är helt i enlighet med budget. 
 

Område   Utfall 2018-07 
ack. 

KF Budget 2018 
 helår Avvikelse Riktpunkt 58,3% 

800 Adm och nämnd Intäkter 227 365 -138 62,3% 
800 Adm och nämnd Kostnader -2 717 -4 817 2 100 56,4% 
800 Adm och nämnd Nettokostnad -2 490 -4 452 1 962 55,9% 
801 Bygg- och planenheten Intäkter 2 700 5 175 -2 475 52,2% 
801 Bygg- och planenheten Kostnader -4 145 -8 486 4 341 48,8% 
801 Bygg- och planenheten Nettokostnad -1 445 -3 311 1 866 43,6% 
802 Kart- och mätenheten Intäkter 2 139 3 699 -1 560 57,8% 
802 Kart- och mätenheten Kostnader -3 693 -6 394 2 701 57,8% 
802 Kart- och mätenheten Nettokostnad -1 554 -2 695 1 141 57,7% 
803 Miljö Intäkter 3 793 4 725 -932 80,3% 
803 Miljö Kostnader -4 458 -7 946 3 488 56,1% 
803 Miljö Nettokostnad -665 -3 221 2 556 20,6% 
Nettokostnad   -6 153 -13 679 7 526 45,0% 

 
 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att godkänna den ekonomiska redovisningen per den 31 juli 2018 
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Bm §147    Dnr: BM.2018.14   200  
 
Information om Anderstorp motorbana  
 
Ordföranden informerar nämnden om bakgrunden till att arbetsutskottet 
tvingades fatta beslut i ett brådskande ärende om mindre ändring av 
verksamhet på Scandinavian Raceway i Anderstorp på fastigheten Lövås 8:5. 
Ordföranden påtalar att beslutet finns med i redovisningen av 
delegeringsbeslut. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna 
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Bm §148    Dnr: ALK.2018.109      
 
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten för Vegabo Catering AB 
på Motorbannan  
 
Ärendebeskrivning 
Vegabo Catering AB har kommit in med en ansökan om tillstånd att servera 
alkoholdrycker. 
 
Ansökan avser servering till allmänheten i serveringstält med uteservering på 
Motorbanan. Sökt serveringstillstånd avser servering av  vin, starköl och andra 
jästa alkoholdrycker. Den sökta serveringstiden är mellan klockan 11.00–23.00 
den 31 augusti, den 1-2 september samt den 7-9 september 2018.  
 
Sökandens lämplighet, (laglydnad, ekonomisk skötsamhet och kunskap om 
alkohollagstiftningen) 
Polismyndigheten – Inget att erinra gällande ansökan. Dock bör 
serveringstillståndet villkoras med minst två ordningsvakter mellan klockan 
17.00 - 23.00. 
 
Räddningstjänsten  – inget att erinra under förutsättning att det finns ett 
fullgott brandskydd på plats.  
 
Skatteverket – inget att erinra gällande sökande eller PBI. 
 
Kunskap – har visats genom godkänt kunskapsprov av PBI. 
 
Alkoholpolitisk prövning 
Serveringen befaras inte medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet 
eller utgöra särskild risk för människors hälsa.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Utredning daterad den 24 augusti 2018 
Planritning 

 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att enligt 8 kap. 2 § alkohollagen meddela Vegabo Catering AB tillfälligt 

tillstånd att servera vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till 
allmänheten i serveringstält med uteservering på Motorbanan klockan 
11.00 -23.00 den 31 augusti, den 1-2 september samt den 7-9 september 
2018. 

 
att villkora meddelande av det tillfälliga serveringstillståndet med att Vegabo 

Catering AB ansvarar för att det finns minst två ordningsvakter på plats i 
serveringstältet från klockan 17.00 - 23.00 den 31 augusti, den 1-2 
september samt den 7-9 september 2018.  

 
HUR MAN ÖVERKLAGAR - se bilaga formulär 3 
 
Expedieras till: 
Alkoholhandläggaren för vidaredelegering  
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Bm §149    Dnr: BM.2015.10   200  
 
Information bygg- och miljöförvaltningen  
 
Ordföranden informerar om en eventuell organisationsförändring inför den nya 
mandatperioden. Samtal förs med en närliggande kommun om en utökad 
samverkan. 
 
Susanne Norberg informerar om att förvaltningen har uppmärksammat en 
livsmedelsverksamhet som bedrivit verksamhet utan registrering. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna 
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Bm §150    Dnr: BM.2015.8   009  
 
Meddelanden  
 
- Mark- och miljödomstolens dom 2018-06-26 att lagligförklara dammbyggnad 

över Radan vid Radaholm samt att lämna tillstånd till fortsatt dämning och 
anläggandet av fiskväg 

 
- Grannes överklagande av beviljat bygglov på fastigheten Broaryd 1:53 
 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att lägga meddelandena till handlingarna 
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Bm §151    Dnr: BM.2015.9   002  
 
Redovisning av delegeringsbeslut  
 
Delegeringsbeslut under perioden 2018-06-16 - 2018-08-16 i följande ärenden 
meddelas enligt sammanställd rapport: 
 
• Administrativa ärenden (BM)   --- 
• Serveringstillstånd (ALK) sid. 1 
• Bygglov/anmälansärenden (BYGG)  sid 1-8 
• Enkelt avhjälpta hinder (EAH)   --- 
• Miljö Avlopp (MAVL)   sid 8-13 
• Kart-och mätärenden  (MBK)   sid 13-15 
• Miljö avlopp (MHA)   sid 15-17 
• Miljö Hälsoskyddsärenden 

(MHB) (MHBS) (MHÄL)    sid 17-20 
• Miljö Köldmediaärenden (MKÖL)  sid 20-21 
• Miljö  Livsmedelsärenden (MLIV)  sid 21-25 
• Miljö förorenad mark (MMFO)   sid 25 
• Miljö Miljöskyddsärenden (MMIL) (MMM)  sid 25-26 
• Miljö renhållning (MREN)   --- 
• Miljö tobaksärenden (MTOB)   sid 26-27 
• Funktionskontroll av ventilationssystem (VENT) --- 
       
 
• Bostadsanpassning (BAB) -  separat rapport 
 
• Arbetsutskottets beslut 2018-08-14, § 129 att medge mindre ändring av 

verksamheten, Gisletorp Lokaler AB, Lövås 8:5 
 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som förtecknas i protokoll 

av 2018-08-27 
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Bm §152    Dnr: MMIL.2018.192   425:01  
 
Information om möte med närboende till vindkraftverk vid 
Grimsås/Äspås  
 
Ordförande Niclas Palmgren (M) deltog tillsammans med miljöchef Ivana 
Kordic Abrahamsson på ett möte gällande vindkraftverken vid Grimsås/Äspås.  
 
Närboende har framfört klagomål på buller från vindkraftverken. Det är 
länsstyrelsen som har tillsynsansvaret.  
 
Politiker i Gislaved har kommit överens om att uppdra till miljöchefen att 
tillskriva Länsstyrelsen Västra Götaland och uppmana att de hörsammar de 
klagandes synpunkter. Detta brev ska även undertecknas av Tranemo kommun. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna 

  
 

 
 


