
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Bm Utskott Gislaved  

 
 

 Sammanträdesdatum 2019-04-23  
   
 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 15.00 -  16.00 

 
 Beslutande Magnus Sjöberg (C) ordf 

Torbjörn Gustafsson (C) 
Patric Bergman (M) 
Björn Olsson (L) 
Nicklas Westerholm (WeP) 
Frank Josefsson (S) 
Johanna Wärme (S) 
Lukas Yassin (MP) tj ers för Eva Eliasson 
 
 

 Övriga deltagande  
Susanne Norberg, bygg- och miljöchef  
Gunilla Gustafsson, nämndsekreterare 
Sven Hedlund, stadsarkitekt 
Jonny Engström, bygg- och planchef 
Seigo Oguni, planarkitekt 
Vigan Oruci, planarkitekt 
 
 

 Utses att justera Frank Josefsson 
 Justeringens 
 plats och tid 

Bygg- och miljöförvaltningen 
Fredagen den 26 april 2019 
 

 Under- 
 skrifter 

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

Paragrafer       20 - 23  

Gunilla Gustafsson 
 
 

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

 

Magnus Sjöberg 
 
 

 

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

Frank Josefsson 
 
 
 
 

 

 
ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Organ Bm Utskott Gislaved  

 Sammanträdesdatum 2019-04-23   Paragrafer 20 - 23  

 Datum för 
 anslags uppsättande 2019-04-29 

 Datum för  
 anslags nedtagande 2019-05-23 

 Förvaringsplats 
 för protokollet 

Bygg- och miljöförvaltningen 

 Underskrift  
……………………………………………. 

 

Gunilla Gustafsson 
 
 

  Utdragsbestyrkande 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

BmUG §20    Dnr: PLAN.2017.1   214  
 
Detaljplan för Uven, fastigheten Uvekull 5:1 m.fl i Smålandsstenar  
 
Ärendebeskrivning 
Weland AB och kommunen tecknade den 16 mars 2017 ett avtal för 
upprättande av detaljplan för Uven, fastigheten Uvekull 5:1 m.fl i 
Smålandsstenar.  
 
Bygg- och miljönämnden beslutade i mars 2017 att ge bygg- och 
miljöförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplanen genom enkelt  
planförfarande. Efter beslutet har förfarandet ändrats till utökat vilket innebär 
att kommunfullmäktige tar beslut om antagande.   
 
Planförslagets syfte är att skapa en flexiblare framtidsplanering med möjligheter 
att utveckla den industriella verksamheten och dess byggnationer inom det 
aktuella området. En ny detaljplan skapar en tydligare avgränsning med ett 
funktionellt skydd mellan industrikvarter och närliggande bostadsområden. 
Planförslaget syftar även i att möjliggöra en smidigare och säkrare 
trafiksituation till och från området. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Plankarta daterad den 26 mars 2019 
Planbeskrivning daterad den 10 april 2019 
 
 
Bm Utskott Gislaved beslutar 
 
att genomförandet av detaljplanen inte bedöms medföra så stor påverkan att 

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

 
att förslag till detaljplan skickas ut på samrådsremiss 

  
 

Expedieras till: 
Planhandläggaren för vidareexpediering   
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BmUG §21    Dnr: PLAN.2018.2   214  
 
Detaljplan för del av Åtterås 19:298 m.fl. Åtteråsskolan i 
Smålandsstenar  
 
Ärendebeskrivning 
Detaljplanens syfte är att i detaljplan pröva och säkerställa placeringen av 
lokalgata, parkering, gång- och cykelväg inom området och ändra det allmänna 
ändamålet (A) till skola (S) och teknisk anläggning (E). 

 
Bygg- och miljönämnden beslutade den 1 oktober 2018 att förslag till detaljplan 
för del av Åtterås 19:298 m.fl. Åtteråsskolan i Smålandsstenar skulle skickas ut 
på samrådsremiss. Under tiden 17 oktober – 12 december 2018 har 
detaljplanen varit utställd i Torghuset Smålandsstenar och i kommunhuset i 
Gislaved samt 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 har en samrådsredogörelse arbetats fram och planförslaget har delvis 
reviderats. 

 
Den 26 februari 2019 beslutade Bm Utskott Gislaved att låta ställa ut förslag till 
detaljplan för granskning. Myndigheter, sakägare och berörda informerades 
skriftligen och annonsering om utställningen och om samrådet med inbjudan till 
informationsmöte gjordes i ortstidningarna. Förslaget till detaljplan har funnits 
utställt för granskning under tiden 7 mars - 28 mars 2019. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Granskningsutlåtande  
Planbeskrivning - Antagandehandling 
Plankarta - Antagandehandling 
 
Bm Utskott Gislaved beslutar 
 
att ta planförfattarens utlåtande som sitt eget  
 
att godkänna detaljplaneförslaget 
 
att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen för del av Åtterås 19:298 

m.fl. Åtteråsskolan i Smålandsstenar  
  
 

Expedieras till: 
Till planhandläggaren för vidareexpediering 
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BmUG §22    Dnr: BM.2019.4   002  
 
Redovisning av delegeringsbeslut  
 
Delegeringsbeslut under perioden 2019-03-16 - 2019-04-12 i följande ärenden 
meddelas enligt sammanställd rapport: 
 
• Administrativa ärenden (BM)  ---  
• Bostadsanpassning (BAB) sid. 1-3   
• Kart-och mätärenden  (MBK)  sid. 3  
 
Bm Utskott Gislaved beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som förtecknas i protokoll 

av 2019-04-23 
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BmUG §23    Dnr: BM.2018.59   009  
 
Övriga ärenden  
 
Johanna Wärme (S) undrar om det finns någon begränsning på hur starkt ljus 
det får vara på de rörliga digitala reklamskyltarna. Ljuset upplevs starkt under 
den mörka delen av dygnet. 
 
Förvaltningen har fått in klagomål på en skylt i Smålandsstenar. 
 
Vid störningar är det ett ärende för miljöenheten. 

  
   
 


