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Bm §57    Dnr: BM.2018.15   012  
 
Tillsyns- och verksamhetsplan  för bygg- och miljönämnden 2018  
 
Ärendebeskrivning 
Bygg- och miljönämndens ansvarsområde och uppgifter regleras av reglemente 
antaget av kommunfullmäktige den 15 december 2014, §48. Bygg- och 
miljönämnden ansvarar för att kommunens mål i tillämpliga delar förverkligas 
inom ramen för givna ekonomiska ramar. 
 
Bygg- och miljönämndens tillsyns- och verksamhetsplan beskriver nämndens 
ambitioner och mål för sin verksamhet under året. Tillsynsplanen anger hur 
tillsynen prioriteras med hänsyn till givna resurser. Planen fastställer 
omfattningen och inriktningen av tillsynen inom de olika arbetsområdena. Målet 
med tillsynen enligt miljöbalken och plan- och bygglagen är att främja en hållbar 
utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras 
en hälsosam och god miljö. Målet med livsmedelskontrollen är att tillförsäkra 
allmänheten säkra livsmedel. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-04-12 - Bmau §52 
Tjänsteskrivelse till bygg- och miljönämnden 
Bygg- och miljöförvaltningens tillsyns- och verksamhetsplan 2018 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att efter påtalade redaktionella ändringar anta förslag till tillsyns- och 

verksamhetsplan för Bygg- och miljönämnden 2018 
 

Expedieras till: 
Enhetschefer på bygg- och miljöförvaltningen 
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Bm §58    Dnr: BM.2018.20   007  
 
Intern kontroll inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde  
 
Ärendebeskrivning 
Enligt 6 kap. 7 § kommunallagen ska kommunens nämnder se till att den interna 
kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt.  
 
Den interna kontrollen kan avse t.ex. ansvar och befogenheter, representation, 
fakturahantering, administrativa rutiner och verksamhetsgranskning.  
Fullmäktige har antagit ett regelverk för intern kontroll ”Riktlinjer för intern 
kontroll”. Av riktlinjerna följer bl.a. följande:  
Inför varje verksamhetsår skall nämnden besluta om en särskild plan för 
uppföljning av den interna kontrollen. Olika granskningsområden bör väljas ut 
med utgångspunkt från en väsentlighets- och riskbedömning. 
 
Nämnden ansvarar för att ett system för intern kontroll upprättas inom 
respektive verksamhetsområde med övergripande riktlinjer, regler och 
anvisningar i syfte att säkerställa att: 
 

• verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt.  

 
• att lagar, avtal och andra för nämnden gällande regler, föreskrifter och 

beslut följs.  
 

• anskaffningen och användningen av resurser är effektiv och 
ändamålsenlig.  

 
• kommunens tillgångar skyddas.  

 
• redovisningen och uppföljningen av verksamhet och ekonomi är 

rättvisande, tillförlitlig och ändamålsenlig samt att  
 

• säkerheten i redovisningsrutiner, administrativa rutiner och IT-system 
är tillfredsställande.  

 
Enligt riktlinjerna ska nämnderna varje år anta en särskild plan för den interna 
kontrollen. Resultatet av uppföljningen ska årligen redovisas till 
kommunstyrelsen och till kommunens revisorer. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-04-12 - Bmau §53 
Tjänsteskrivelse till bygg- och miljönämnden 
Internkontrollplan 2018 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att anta förslag till internkontrollplan 2018 

 
Expedieras till: 
Enhetschefer på bygg- och miljöförvaltningen   
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Bm §59    Dnr: BM.2018.18   002  
 
Bygg- och miljönämndens delegationsordning  
 
Ärendebeskrivning 
Bygg- och miljönämnden får, enligt 33 och 34 §§ kommunallagen, uppdra åt 
utskott, ledamot i nämnden, eller tjänsteman i kommunen, att på nämndens 
vägnar besluta i en viss grupp av ärenden. Genom delegering ger bygg- och 
miljönämnden delegaten i uppdrag att på nämndens vägnar fatta beslut i 
ärenden. Det handlar om att självständig beslutanderätt förs över. Besluten kan 
inte ändras av nämnden. Beslut som fattats av tjänsteman utan delegering i 
ärendet saknar laga verkan, d.v.s. gäller inte. Ärenden av större vikt eller av 
principiell beskaffenhet får inte delegeras utan får bara beslutas av nämnden i 
sin helhet.  
 
Delegationsbeslut ska tas upp på en förteckning som ska anmälas vid nämndens 
nästkommande sammanträde enligt 6 kap. 35 § kommunallagen. Anmälan 
innebär dock inte att nämnden fastställer besluten. 
 
Gränsen mellan verkställighet och beslut har med tiden förskjutits med en ökad 
grad av målstyrning i delen som inte innefattar myndighetsbeslut.  I gällande 
delegationsordning framgår var gränsen för verkställighet går. Ren verkställighet 
innebär en åtgärd som normalt finns inom tjänstemannens ansvarsområde. I 
dessa ärenden saknas normalt utrymme för beslutsalternativ eller 
valmöjligheter. 
 
Tillämpning av taxor, fastställda av kommunfullmäktige, som innebär debitering 
av avgift enligt taxan betraktas som verkställighet. Nedsättning av avgift är ett 
särskilt beslut. 
 
Rätt att besluta i en viss ärendetyp innefattar också rätt 

• att besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av 
delegatens beslut 

• att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av 
delegationsbeslut samt 

• att ändra eller upphäva tidigare beslut fattade av delegaten 
 

Förvaltningschef Susanne Norberg informerar om att delegationsordningen 
omarbetas i sin helhet. 
 
Beslut om ny delegationsordning kommer att fattas av bygg- och miljönämnden 
den 26 maj 2018. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-04-12 - Bmau §54  
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att uppdra till förvaltningen att ta fram förslag till ny delegationsordning för 

beslut av bygg- och miljönämnden den 21 maj 2018   
 

Expedieras till: 
Bygg- och miljönämnden 
Susanne Norberg 
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Bm §60    Dnr: BM.2018.6   042  
 
 
Ekonomisk redovisning per den 31 mars 2018   
 
Ärendebeskrivning 
Susanne Norberg lämnar en redogörelse för  bygg- och miljönämndens 
kostnader och intäkter per den 31 mars 2018. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna 
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Bm §61    Dnr: BM.2018.22      
 
Överlåtande av B-tillsyn från Länsstyrelsen till Gislaveds kommun  
 
Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen har initierat en översyn av den tillsyn som är överlåten till 
kommunerna. Överlåtelsen avser 7, 9 och delvis 10 kap miljöbalken.  
Länsstyrelsen vill ha en ny ansökan från Gislaveds kommun senast den 30 juni 
2018, för att nya beslut ska kunna börja gälla den 1 januari 2019. Länsstyrelsen 
kommer att pröva överlåtelsen. 
 
Länsstyrelsen har föreslaget att Gislaved kommun tar över tillsynen för 24 nya 
anläggningar mestadels in växt- och energitorv samt berg- och naturgrus. I nuläget 
är kommunen tillsynsmyndighet för två B-objekt , VIDA Hestra AB samt Lida 
Timber AB. 
 
Förvaltningen är positiv till övertagande men gör bedömningen att man bör avstå 
i nuläget med motiveringen att organisationen inte är anpassad för detta 
övertagande. Efter behovsutredningen 2016-2018, antagen av bygg- och 
miljönämnden den 10 april 2017 §61, är organisationen underbemannad i 
nuvarande grunduppdrag.  
 
Ambition är att under 2020 ansöka om tillsynen enligt länsstyrelsens förslag. 
Bedömningen är att organisationen ska anpassas och utvecklas under 2018-2019 
och därmed ha förutsättningar att överta tillsyn.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-04-12 - Bmau §57 
Skrivelse från Länsstyrelsen daterad 2018-02-19, meddelande angående ansökan 
om övertagande av tillsynsuppgift 
Tillsynsregister 
Behovsutredningen 2017 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige 
 
att ansöka om fortsatt tillsyn på B-objekten VIDA Hestra AB samt Lida 

Timber AB 
 
att avstå  ansökan om övertagande av tillsynen på de anläggningar länsstyrelsen 

föreslår 
 
 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige  
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Bm §62    Dnr: BM.2016.27   225  
 
Uppföljning energi- och klimatrådgivning för år 2017  
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Gnosjö kommun och Bygg och 
miljöförvaltningen i Gislaved har tillsammans ansvarat för energi- och 
klimatrådgivningen.  
 
De flesta som kontaktade energi- och klimatrådgivare ville ha råd angående 
installation av solceller på sitt tak. Rådgivning har skett via telefonkontakt, 
besök på förvaltningarna, platsbesök samt deltagande på föreläsningar, 
seminarium och andra aktiviteter. Rådgivningen har marknadsförts via 
kommunernas hemsidor och annonsering i deras lokala informationsblad som 
går ut till alla hushåll om aktuella aktiviteter. 
 
Energi- och klimatrådgivare Jan-Ove Rickardsson har i en rapport redovisat 
uppföljning av rådgivningen för 2017. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-04-12 - Bmau §55 
Uppföljning energi- och klimatrådgivning 2017  
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att godkänna uppföljning av energi- och klimatrådgivning för år 2017  

 
Expedieras till: 
Jan-Ove Rickardsson 
Bygg- och miljöförvaltningen  
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Bm §63    Dnr: BM.2018.16   225  
 
Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivning för år 2018-2020  
 
Ärendebeskrivning 
Energimyndigheten har som krav för erhållet statsbidrag att kommunen 
upprättar en verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivningen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 september 2011 om en energistrategi för 
2011-2020 med en tillhörande åtgärdsplan. Energistrategin är indelad i fem 
viktiga åtgärdsområden, energieffektivisering, förnyelsebar energiproduktion, 
transportsektorn, samhällsplanering och driftsäkerhet/energiförsörjning. 
 
Det är energi- och klimatrådgivningens mål att 2018 arbeta utefter denna strategi 
med inriktning mot privatpersoner, organisationer och små- och medelstora 
företag. 
 
Energi- och klimatrådgivare Jan-Ove Rickardsson har upprättat en 
verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivning 2018-2020. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-04-12 - Bmau §56 
Tjänsteskrivelse till bygg- och miljönämnden 
Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivning för år 2018 - 2020 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att anta verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivning för år 2018 - 2020 

med en årlig uppföljning  
 

Expedieras till: 
Jan-Ove Rickardsson 
Energimyndigheten  
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Bm §64    Dnr: PLAN.2017.5   214  
 
Detaljplan för del av fastigheten Ölmestad 19:1 m.fl. i Reftele - vid 
Reftelerondellen  
 
Ärendebeskrivning 
Uppdragets syfte är att pröva möjligheterna att ändra planens ändamål från 
bostad, allmän platsmark, park och plantering, till handel (H) och 
odling/jordbruk (L) på del av fastigheten Ölmestad 19:1. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutade den 23 november 2017 att förslag till 
detaljplan för del av fastigheten Ölmestad 19:1 m.fl. i Reftele - vid Reftele 
rondellen skulle skickas ut på samrådsremiss.  
 
Under tiden 4 december 2017 - 31 januari 2018 har detaljplanen varit utställd 
på biblioteket i Reftele och i kommunhuset i Gislaved 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 reviderats. 
 
Den 27 februari 2018 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 7 mars - 28 mars 2018. 
 
Yrkanden 
Magnus Sjöberg (C), med instämmande av Frank Josefsson (S), yrkar att anta 
detaljplanen enligt förvaltningens förslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden antar det. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Utlåtande  
Planbeskrivning - Antagandehandling 
Plankarta - Antagandehandling 
Fastighetsförteckning 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att ta planförfattarens utlåtande som sitt eget 
 
att anta med stöd av 5 kap. 27 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900) och 

kommunfullmäktiges bemyndigande detaljplanen för del av fastigheten 
Ölmestad 19:1 m.fl. i Reftele - vid Reftelerondellen 
 

Expedieras till: 
Bygg- och miljöförvaltningen, planenheten för vidareexpediering
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Bm §65    Dnr: BYGG.2018.124   239  
 
TRANBÄRET 7, TRANBÄRSGATAN 16, Gislaved 
Bygglov för nybyggnad av carport  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (carport) 
på fastigheten Tranbäret 7. Ansökan omfattar en total byggnadsarea om 
23,6 m2. 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan. Detaljplanen anger att största sammanlagda 
byggnadsarea per fastighet får vara 160 m2, att fastigheten endast får bebyggas 
med högst en huvudbyggnad samt en komplementbyggnad samt att så kallad 
punktprickad mark inte får bebyggas.  
 
Ansökan avser bygglov med avvikelser från detaljplan vad avser överskridande 
av byggrätten, antal komplementbyggnader som får uppföras på fastigheten 
samt placering delvis på punktprickad mark. 
 
På fastigheten finns idag en huvudbyggnad samt en komplementbyggnad. Dessa 
befintliga byggnader har en byggnadsarea om 208,9 m² vilket avviker från 
gällande detaljplan. Avvikelse har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning. 
Den inkomna ansökan redovisar ytterligare en komplementbyggnad till med en 
byggnadsarea om 23,6 m². Den totala byggnadsarean blir då 232,5 m² vilket 
innebär en avvikelse från detaljplanen med 72,5 m² (ca 45%). Detaljplanen 
tillåter högst en komplementbyggnad per fastighet. Enligt ansökan kommer 
fastigheten att omfatta två komplementbyggnader. Detaljplanen anger även att 
den punktprickade marken som är på 6,0 meter mot gatan inte får bebyggas. 
Enligt ansökan kommer carporten att placeras 3,0 meter från fastighetsgräns 
mot gatan.  
 
Lagrum 
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.  
 
Yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle 
att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. Inga erinringar mot ansökan 
har inkommit. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-04-12 - Bmau §60 
Tjänsteskrivelse 
Yttrande från Tekniska förvaltningen_Ingen erinran 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att bevilja bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad carport  
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Bm §65 (forts.) 
 

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

Med detta startbesked bestämmer bygg- och miljönämnden att 
1. Kontrollplanen inkommen 2018-03-09 fastställs. 
 
2. Grovutstakning krävs i detta ärende. Behörighet krävs för att utföra 

utstakningen. Kontakt kan tas med kart- och mätchef Marcus Josefsson 
tel. 0371-81574, kart/mätningsingenjör Dragisa Mladenovic tel. 0371-
81221 eller mätningsingenjör Lars Pettersson tel. 0371-81593.  

 
3. Tekniskt samråd och kontrollansvarig erfordras inte. 
 
3. Följande handlingar ska lämnas in till bygg- och miljönämnden som 

underlag för slutbesked: 
• Verifierad kontrollplan. 
• Protokoll utstakning. 

 
Avgifter 
Avgiften för bygglovet är 7349 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. 

 
Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. I fakturan fastställs sista 
betalningsdag.  
 
Ritningar som ingår i beslutet 
Plan och fasadritning inkommen 2018-03-11 
Situationsplan inkommen 2018-03-11 
 
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. 
  
 
Bilagor 
Bilaga 1 - Information 
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Bm §66    Dnr: BYGG.2018.9   237  
 
ÄSPÅS 3:1, Äspås Västergård, Hestra 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. En 
avstyckning planeras inte att göras. 
 
Aktuell fastighet är belägen utanför planlagt område och utanför sammanhållen 
bebyggelse. 
 
Landskapet där man avser att uppföra ett enbostadshus består av åkermark där 
bland annat får tidigare har betat samt att man har använt marken för odling. I 
dag så har man inga betesdjur på marken utan odlar i mindre omfattning. 
 
Det finns ett antal gårdar med bostadshus i närområdet. I den 
kommunomfattande översiktsplanen framgår det att platsen, där man avser att 
uppföra enbostadshus, är utpekad av jordbruksverket som jordbruksblock. 
 
Bebyggelse på jordbruksmark ska undvikas. I översiktsplanen anges också att 
ett aktivt jord- och skogsbruk ska stimuleras och att jordbruksproduktion ska 
ges prioritet i den fortsatta markanvändningen. 

 
Bostadshuset är tänkt att byggas ca 40 m från en befintlig ladugård. Ladugården 
används mestadels till förvaring men är även hem för ett mindre antal höns. 

 
Lagrum 
Det krävs bygglov för nybyggnad enligt 9 kap 2 § punkten 1 plan- och bygglagen  
(2010:900). I 9 kap. 17 § står det att om den som avser att vidta en 
bygglovspliktig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i 
fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. 
 
I ärenden om bygglov ska hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. 
miljöbalken tillämpas. Det handlar då om hänsynstagande bl a till de areella 
näringarnas, naturvårdens och kulturmiljöns behov. 
 
Yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle 
att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. Ägare till fastigheten Äspås 
1:20 har yttrat sig med synpunkter på ansökan. Det framgår av yttrandet att det 
finns en oro över närheten mellan den planerade byggnationen och deras 
hästhage.  
 
Sökanden har i skrivelse bemött grannens yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-04-12 - Bmau §62 
Tjänsteskrivelse förhandsbesked_B  M20180426_SH_SN 
Situationsplan skala 1:2000 
Yttrande från Äspås 1:20 med erinran 
Bemötande av Åspås 1:20 yttrande från sökanden 
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Bm §66 (forts.) 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare utredning  
 
att delegera till arbetsutskottet att meddela förhandsbesked  
 
Expedieras till: 
Bygg- och miljöförvaltningen 
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott
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Bm §67    Dnr: BYGG.2018.91   2314  
 
ÅTTERÅS 19:134, Persikovägen 6, Smålandsstenar 
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med garage 
Rivningslov för rivning av befintligt garage  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om bygglovet. Ansökan omfattar en total byggnadsarea om 
77 m2. 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan. Detaljplanen föreskriver att huvudbyggnad 
inte får uppta större yta än 150 m2. Punktprickad mark får ej bebyggas. 
 
Ansökan avser bygglov med avvikelser från detaljplan vad avser överskridande 
av byggrätten samt att garage delvis placeras på punktprickad mark.  
 
Den inkomna ansökan redovisar att befintliga byggnader har en yta om 137 m². 
Den inkomna ansökan redovisar tillbyggnad på ytterligare 77 m². Den totala 
byggnadsarean blir då 214 m² vilket innebär en avvikelse från detaljplanen med 
64 m² (42%). 
 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har gjort en besiktning av 
fastigheten. 
 
Det finns ett befintligt garage som är sammanbyggt med bostadshuset och som 
man avser att riva och ersätta med ett nytt garage. Befintligt garage som avses 
att rivas utgör en yta om ca 60 m2. 

 
Lagrum 
Det krävs bygglov för tillbyggnad enligt 9 kap 2 § punkten 2 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.  

 
Yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle 
att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen.  
 
Tekniska förvaltningen har inkommit med yttrande. Av yttrandet framgår 
följande: 
"Med anledning av garagets omedelbara närhet (>1m) till gränsen mot allmän 
platsmark park, är det av största vikt att kommunens mark inte belastas med 
vare sig maskintrafik eller tillfälliga upplag under byggtiden. Med anledning av 
parkändamålet kommer kommunen inte heller vare sig i nutid eller framöver 
beskära eller avveckla närbelägna träd." 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-04-12 - Bmau §63 
Tjänsteskrivelse 
Yttrande från Tekniska förvaltningen med synpunkter 
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Bm §67 
 
Yrkande 
Magnus Sjöberg (C) yrkar att bevilja bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 
med garage 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden antar det. 
 
Skäl till beslut 
Byggnaden bedöms uppfylla de krav som kan ställas vad avser lämplighet, en 
god form-, färg- och materialverkan samt övriga krav enligt plan och bygglagen. 
 
Avvikelsen mot detaljplanen vad avser att tillbyggnaden placeras delvis på mark 
som inte får bebyggas samt överskridande av byggrätten bedöms utgöra en 
sådan liten avvikelse som kan godtas enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen.  
 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen medge liten avvikelse från 

detaljplanen vad avser överskridandet av byggrätten och placering på 
punktprickad mark och bevilja bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 
med garage 

 
att för att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 

kontrollansvarig godtas byggherrens förslag  
Benny Andersson 

 Idrottsgatan 7, 33331 Smålandsstenar 
 

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 5733 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 
Fasad- och planritning inkommen 2018-02-27 
Situationsplan inkommen 2018-02-27 
 
Upplysningar 
Sökanden uppmärksammas på att tekniska förvaltningens yttrande ska beaktas. 
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett 
startbesked enligt 10 kap.3 § plan- och bygglagen. 
 
Innan startbesked utfärdas så ska förslag till kontrollplan samt 
konstruktionshandling för garaget lämnas in till bygg- och miljöförvaltningen.
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Bm § 67 (forts.) 
 
Innan byggnadsverket får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 
kap. 4 § plan- och bygglagen. 
 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap.43 § plan- och bygglagen). 
 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren. 
 
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs.  
Kontakt kan tas med kart- och mätchef Marcus Josefsson tel. 0371-81574, 
kart/mätningsingenjör Dragisa Mladenovic tel. 0371-81221 eller 
mätningsingenjör 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 
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Bm §68    Dnr: BYGG.2018.24   2322  
 
BROARYD 1:70, Lundavägen 1, Broaryd 
Bygglov för tillbyggnad av industri  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om bygglovet. Ansökan omfattar en byggnadsarea om 27 m2. 
 
För fastigheten gäller detaljplan BR 2 antagen 1971-11-05. Ansökan avser 
avvikelse från detaljplan. 
 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har gjort besiktning av fastigheten. 
 
Tillbyggnaden placeras helt på det som i detaljplanen betecknas som punktprickad 
mark som inte får bebyggas, vilket avviker från detaljplanens bestämmelser. 
Tillbyggnaden placeras 2,5 m från Lundavägen, som Gislaveds Kommun är 
väghållare av. Lundavägen används mestadels av företaget men även av boende i 
bostadshus som ligger nordväst om fastigheten. 
 
Tillbyggnaderna görs i ett plan och kommer att användas som teknikutrymme för 
kompressorer. Utformningen blir likartad den befintliga byggnaden avseende 
material och färgval. 
 
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 får bygglov ges för en 
åtgärd som avviker från detaljplanen om avvikelsen är liten och förenlig med 
detaljplanens syfte. 
 
Yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle 
att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. Inga yttranden har inkommit. 

 
Skäl till beslut 
Åtgärden strider inte mot planens syfte (industri).  
 

 Tillbyggnaden som ligger på prickad mark bedöms inte ha någon betydelse för 
omkringliggande marks användning. 
 
Avvikelsen mot detaljplanen vad avser att tillbyggnaden placeras på 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 tillbyggnaden uppfyller utformningskraven 
i 2 kap. och 8 kap. plan- och bygglagen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-04-12 - Bmau §61 
Tjänsteskrivelse 
Yttrande från Tekniska förvaltningen_Ingen erinran 
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Bm §68 (forts.) 
 
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 och bevilja bygglov 
för tillbyggnad av industri 

 
att för att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 

kontrollansvarig godtas byggherrens förslag  
Sven Larsson 

 Radhusvägen 63, 332 33 Gislaved 
  

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

 
att tekniskt samråd inte krävs i detta ärende. 

 
Avgifter 
Avgiften för bygglovet är 15648 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 
Fasadritning inkommen 2018-01-24 
Planritning inkommen 2018-01-24 
Situationsplan inkommen 2018-01-24 
 
Upplysningar 
Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett 
startbesked enligt 10 kap.3 § plan- och bygglagen. 
 
Innan startbesked utfärdas så ska förslag till kontrollplan lämnas in till bygg- och 
miljöförvaltningen. 
 
För att rubba, förändra eller ta bort en fast fornlämning krävs tillstånd från 
länsstyrelsen. Påträffas under mark dolda fornlämningar ska arbetet omedelbart 
avbrytas och länsstyrelsen underrättas 2kap.6, 10 §§ lagen om kulturminnen 
m.m. (1988:950). 

 
Innan byggnadsverket får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 
kap. 4 § plan- och bygglagen. 
 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap.43 § plan- och bygglagen). 

 
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. 
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Bm §68 (forts.) 
 
Byggsanktionsavgiftens storlek framgår av 9 kap. plan- och 
byggförordningen (2011:338). 
 
Bilagor 
Bilaga 1 - Information 
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Bm §69    Dnr: BYGG.2018.53   2312  
 
HENSNÄS 1:3  Broaryd    
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om bygglovet. Ansökan omfattar en total byggnadsarea om 
237 m². 
 
Fastigheten är belägen utanför planlagt område. 
 
Fastigheten ska förläggas så att gällande strandskydd inte berörs. 
Fastigheten förläggs mer än 100 m från Hensjön. 
 
Förhandsbesked om bygglov har inte sökts på platsen. 
 
Fastigheten är belägen utanför planlagt område.  
 
I den kommunomfattande översiktsplanen framgår att fastigheten ligger i 
anslutning till ett jordbruksblock. 
 
Företrädare för bygg och miljöförvaltningen har besökt platsen. Fastigheten 
kommer att anslutas till en enskild väg.  
 
Tänkt tomt består av betesmark / ängsmark. Fastigheten ligger lågt men 
kommer att fyllas ut så att bostadshus förläggs i höjd med enskild väg. Elledning 
har flyttats och är nergrävd i anslutning till enskild väg. 
 
Tillstånd söks för enskild va-anläggning och jordvärmeanläggning. 
 
Byggnaden bedöms vara lämplig för sitt ändamål, ha en god form, färg och 
materialverkan samt vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt 
rörelse eller orienteringsförmåga. 
 
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. 
 
Yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle 
att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. Inga yttranden har inkommit. 
 
Skäl till beslut 
Platsen bedöms vara lämplig att bebygga. Detaljplan erfordras inte för prövning 
av lokalisering av huset. Det ställs inte krav på gemensamma anordningar och 
andra frågor behöver inte lösas i ett sammanhang.
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Bm §69 (forts.) 
 
Den föreslagna åtgärden bedöms kunna uppfylla kraven enligt 2 och 8 kap. plan- 
och bygglagen. 
 
Byggnationen strider inte mot de bestämmelser i miljöbalken som beaktas vid 
prövningen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-04-12 - Bmau §65 
Tjänsteskrivelse 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen bevilja bygglov för nybyggnad 

av enbostadshus 
 

att för att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig 
Andreas Lätth Byggingenjörsbyrån AB Storgatan 9 , 33530 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 33457 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. 

 
Faktura skickas separat. I fakturan fastställs sista betalningsdag. 
 
Ritningar som ingår i beslutet 
Situationsplan 1:1000 inkommen 2018-03-29 
Plan och sektionsritning inkommen 2018-02-11 
Fasadritning inkommen 2018-02-11 
Plan och fasadritning garage inkommen 2018-02-11  
  
Upplysningar 
Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett 
startbesked enligt 10 kap.3 § plan- och bygglagen. 
 
För att rubba, förändra eller ta bort en fast fornlämning krävs tillstånd från 
länsstyrelsen. Påträffas under mark dolda fornlämningar ska arbetet omedelbart 
avbrytas och länsstyrelsen underrättas 2kap.6, 10 §§ lagen om kulturminnen 
m.m. (1988:950). 
 
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. 
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Bm §69 (forts.) 
 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap.43 § plan- och bygglagen). 
 
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 PBF. 
 
Bilagor 
Bilaga 1 - Information 
Bilaga 2  - Kallelse till tekniskt samråd 
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Bm §70    Dnr: BYGG.2018.13   224  
 
Borttaget ärende på grund av Pul. 
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Bm §71    Dnr: BYGG.2018.165   2314  
 
HUMMERN 7,Torggatan 12, Gislaved    
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med skärmtak samt rivning 
av del av byggnaden  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om bygglovet. Ansökan omfattar rivning av del av byggnad 
samt tillbyggnad med ett skärmtak. Skärmtaket har en total byggnadsarea om ca 
36 m². 
 
Fastighetsägaren avser att renovera byggnad efter en brandskada. Förutom en 
total invändig renovering avser Roine Karlsson tilläggsisolera och klä fasaden 
med ny panel, montera nytt takmaterial samt inmontera nya fönster. 
 
Fastighetsägaren har redan påbörjat åtgärder som inte kräver bygglov. 

 
Fastigheten omfattas av detaljplan. Åtgärden bedöms vara planenlig. 
 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har gjort en besiktning av 
fastigheten. 
 
Lagrum 
Det krävs rivningslov för att riva del av byggnad enligt 9 kap 10 § plan och 
bygglagen samt bygglov för tillbyggnad enligt 9 kap 2 § punkten 2 plan- och 
bygglagen  (SFS 2010:900).  
 
Skäl till beslut 
Byggnaden bedöms uppfylla de krav som kan ställas vad avser lämplighet, en 
god form-, färg- och materialverkan samt övriga krav enligt plan och bygglagen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen bevilja rivningslov för rivning 

av del av enbostadshus. 
 
att med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen lämna bygglov för tillbyggnad 

av enbostadshus med skärmtak. 
 

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

Med detta startbesked bestämmer bygg- och miljönämnden att 
1. Kontrollplanen inkommen 2018-04-04 fastställs. 
  
2. Följande handlingar ska lämnas in till bygg- och miljönämnden som 

underlag för slutbesked. 
• Intyg från byggherren att byggnadsåtgärden överensstämmer med 

meddelat bygglov. Verifierad kontrollplan 
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Bm §71 (forts.) 
 
Avgifter 
Avgiften för bygglovet är 4368 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. 

 
Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. I fakturan fastställs sista 
betalningsdag.  
 
Ritningar som ingår i beslutet 
Fasadritningar inkomna 2018-04-04 
Situationsplan inkommen 2018-04-04 
Kontrollplan rivning inkommen 2018-04-04 
Kontrollplan inkommen 2018-04-04 
 
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. 
 
 
Bilagor 
Information 
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Bm §72    Dnr: ALK.2018.19      
 
Tillfälligt serveringstillstånd för Isaberg Restaurang AB på EPAB 
Arena, Gislaveds Motorbana  
 
Ärendebeskrivning 
Isaberg Restaurang AB har kommit in med en ansökan om tillfälligt 
serveringstillstånd på EPAB Arena i samband med speedwaymatcherna under 
2018.  
 
Ansökan avser dels tillfällig servering under en viss period 8 maj - 14 augusti 
(seriematcherna) och dels tillfällig servering vid enstaka tillfälle (eventuellt 
deltagande i slutspelet). All servering ska ske till allmänheten på två 
serveringsytor. På den ena serveringsytan, VIP-avdelningen, får endast inbjudna 
gäster komma in (sponsorer) och på den andra serveringsytan (vid kiosken ska 
ett litet serveringstält sättas upp) får samtliga besökare till arenan komma in.  
 
De alkoholdrycker som omfattas av ansökan är starköl, vin och andra jästa 
alkoholdrycker och den sökta serveringstiden är klockan 17.30 - 22.00. 
 
Sökandens lämplighet,  
Ingen remissinstans har haft något att erinra om gällande sökande, PBI eller 
ansökan i övrigt. Skatteverket har dock inte inkommit med sitt yttrande ännu. 
Historiskt sett har det inte funnits något att anmärka på gällande den 
ekonomiska lämpligheten hos vare sig bolaget eller dess PBI. 
 
Alkoholpolitisk prövning 
Serveringen befaras inte medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet 
eller utgöra särskild risk för människors hälsa.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till nämnd 26 april 
Protokoll 2018-04-12 - Bmau §58 
Utredning daterad den 16 april 2018 
Planritning 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att enligt 8 kap. 2 § alkohollagen meddela Isaberg Restaurang AB, 556313-

0482, tillfälligt tillstånd att servera vin, starköl och andra jästa 
alkoholdrycker till allmänheten i VIP-avdelning (restaurang, läkare samt 
uteservering) samt på kiosk-området klockan 17.30 -22.00 från den 8 maj 
2018 - 14 augusti 2018. 

 
att  enligt 8 kap. 2 § alkohollagen meddela Isaberg Restaurang AB, 556313-

0482, tillfälligt tillstånd att servera vin, starköl och andra jästa 
alkoholdrycker till allmänheten  i VIP-avdelning (restaurang, läktare samt 
uteservering) samt på kiosk-området klockan 17.30 -22.00 den 28 eller 
29 augusti, den 4 eller 11 september samt den 18 eller 25 september 
2018 under förutsättning att Lejonen Speedway går till slutspel. 

 
att villkora meddelandet av serveringstillståndet med en möjlighet för bygg- 

och miljönämnden att ompröva beslutet i ärendet för det fall 
Skatteverkets remissvar visar på brister i den ekonomiska lämpligheten 
hos bolaget eller dess PBI.  
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Bm §72 (forts.) 
 
HUR MAN ÖVERKLAGAR - se bilaga formulär 3 
 
Jäv 
Niclas Palmgren (M) deltar inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv. 

  
Expedieras till: 
Alkoholhandläggaren för vidarebefordran 
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Bm §73    Dnr: BM.2016.20   200  
 
Information om utveckling av fastigheten Uvekull 2:133 m.fl. i 
Smålandsstenar  
 
 
Stadsarkitekten och ordföranden avrapporterar information från olika möten 
med Weland. 
 
Förvaltningschefen informerar om att vattenprovtagning är genomförd på 
området. Det påvisade inget anmärkningsvärt. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna 
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Bm §74    Dnr: BM.2018.14   200  
 
Information om Anderstorp motorbana  
 
 
Nämnden diskuterar handläggningen av anmälan från Gisletorp som avses 
prövas den 21 maj. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna 
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Bm §75    Dnr: BM.2015.10   200  
 
Information från bygg- och miljöförvaltningen  
 
Ordföranden lämnar information från Presidiedagarna i Stockholm där bygg- 
och miljönämndens presidie deltagit, tillsammans med förvaltningschef Susanne 
Norberg och stadsarkitekt Sven Hedlund. 
 
Peter Nyberg, Östhammar har varit i kontakt med Rättvik för att få 
information om Rättviksmodellen men blev då istället rekommenderad att 
kontakta Gislaved. Förvaltningschef Susanne Norberg har tillsammans med 
ordföranden Niclas Palmgren inbjudits till Östhammar för att berätta om 
Gislaveds arbete enligt Gislavedsmodellen. 
 
Förvaltningen har haft diskussioner med Gnosjö och Hylte kommuner om att 
fördjupa samarbetet inom kart- och mät samt ev. även GIS på sikt. 
 
Förvaltningen kommer att ha en ”sommarpraktikant” för att färdigställa 
registret för obligatorisk ventilationskontroll. 
 
Miljöenheten har haft ett informationsmöte om regelverket, rutiner och 
egenkontroll för små livsmedelsverksamheter. Det var mycket uppskattat och 
samtliga inbjudna kom på mötet. 
 
Ny snedbildsfotografering är beställd, de kommer att fotografera om någon 
vecka. 
 
Förvaltningen har anställt en miljöhandläggare (livsmedel) som en extra 
förstärkning under i första hand 3 månader. 
 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna 
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Bm §76    Dnr: BM.2015.8   009  
 
Meddelanden  
 
- Mark- och miljööverdomstolens beslut 2018-04-05 - Avvisar samt medger ej 

prövningstillstånd för bygg- och miljönämndens överklagande av mark- och 
miljödomstolens dom om föreläggande för verksamhet vid Anderstorp 
motorbana på fastigheten Lövås 8:5 

 
- Mark- och miljödomstolens dom 2018-04-20 att upphäva länsstyrelsens 

beslut och medge strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus på 
fastigheten Mängsbo 1:16 

 
-  Mark- och miljödomstolens dom 2018-04-23 att avslå överklagande av 

länsstyrelsens beslut att inte medge strandskyddsdispens för enbostadshus 
och garage på fastigheten Stuveryd 1:5 

 
- Länsstyrelsens yttrande 2018-04-17 över C-anmälan från Gisletorp Lokaler 

AB samt beslut 2018-04-17 i överklagat ärende om klagomål på buller från 
verksamheten vid Anderstorp Motorbana på fastigheten Lövås 8:5 

 
- Länsstyrelsens beslut 2018-04-05 gällande Bollbynäs 2:14 - Ändrar bygg- och 

miljönämndens beslut om strandskyddsdispens i den del som avser område 
som får tas i anspråk som tomtplats 

 
- Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-22, § 35 - Open space 2017, 

återkoppling från nämnderna 
 
- Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-22, § 36 - Reglemente för 

kommunstyrelsen 
 
- Kommunstyrelsens beslut 2018-04-11, § 115 - Yttrande över Regional 

livsmedelsstrategi 
 
- Distriktsindelning bygglov 2018 
 
- Överklagande av bygg- och miljönämndens beslut 2018-03-28, §51 att avslå 

ansökan om bostadsanpassningsbidrag på fastigheten Anderstorp 9:294 
 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att lägga meddelandena till handlingarna 
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Bm §77    Dnr: BM.2015.9   002  
 
Redovisning av delegeringsbeslut  
 
Ärendebeskrivning 
Delegeringsbeslut under perioden 2018-03-20 - 2018-04-16 i följande ärenden 
meddelas enligt sammanställd rapport: 
 
• Administrativa ärenden (BM)   --- 
• Serveringstillstånd (ALK) --- 
• Bygglov/anmälansärenden (BYGG)  sid 1-5 
• Enkelt avhjälpta hinder (EAH)   --- 
• Miljö Avlopp (MAVL)   sid 5-10 
• Kart-och mätärenden  (MBK)   sid 10 
• Miljö avlopp (MHA)   sid 10-11 
• Miljö Hälsoskyddsärenden 

(MHB) (MHBS) (MHÄL)    sid 11-12 
• Miljö  Livsmedelsärenden (MLIV)  sid 12-15 
• Miljö förorenad mark (MMFO)   --- 
• Miljö Miljöskyddsärenden (MMIL) (MMM)  sid 15 
• Miljö renhållning (MREN)   --- 
• Miljö tobaksärenden (MTOB)   sid 15 
• Funktionskontroll av ventilationssystem (VENT) --- 
       
• Bostadsanpassning (BAB) -  separat rapport 
 
• Arbetsutskottets beslut om strandskyddsdispens    
 för nybyggnad av fritidshus och garage på  
 fastigheten Ås-Torp 1:10 
 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som förtecknas i protokoll 

av 2018-04-26 
  
 

 
 


