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BmGT §58    Dnr: BM.2018.56   200  
 
Utbildning för bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemos 
ledamöter 
Del 3: Miljöskydd och hälsoskydd  
 
Ärendebeskrivning 
Miljöchef Ivana Kordic Abrahamsson, tillsammans med miljöhandläggare Angela 
Sjöblom och Meliha Suhonjic, har en genomgång av nämndens ansvars- och 
verksamhetsområden inom miljöenheten. 
 
Utbildningen del 3 omfattar: 
• Miljöskydd 
• Hälsoskydd 
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BmGT §59    Dnr: BM.2018.18   002  
 
Bygg- och miljönämndens delegationsordning  
 
Förvaltningschef Susanne Norberg föreslår att nämnden delegerar till 
förvaltningschefen att fatta beslut om stadigvarande serveringstillstånd samt 
serveringstillstånd till allmänheten under enstaka tidsperioder detta för att öka 
servicen till verksamhetsägarna. Detta ska endast gälla i de fall när ingenting kan 
ifrågasättas och remissinstanserna inte haft några invändningar mot 
verksamhetsutövaren. Beslut i dessa ärenden ska inte vidaredelegeras från 
förvaltningschefen. 
 
Gislaveds kommun och Tranemo kommun har sedan den 1 juni 2018 
respektive 1 mars 2018 nya renhållningsföreskrifter. Enligt föreskrifterna ska 
den tillsynsansvariga nämnden besluta i fråga om anmälan om kompostering av 
matavfall, ansökan om befrielse från matavfallsinsamling, ansökan om 
kompostering och omhändertagande av slam, urin och latrin, förlängt 
hämtningsintervall av slam från enskild avloppsanläggning, ansökan om befrielse 
från hämtning av kärlavfall mellan ett och två år samt befrielse från skyldigheten 
att överlämna hushållsavfall till kommunen. Bygg- och miljöförvaltningen har av 
den anledningen reviderat delegationsordningen för att den ska vara anpassad 
för båda kommunernas renhållningsföreskrifter.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2019-04-09 - BmGTau §45 
Renhållningsföreskrifter för Tranemo kommun 
Föreskrifter för avfallshantering för Gislaveds kommun 
 
Yrkande 
Leif Gustavsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Skäl till beslut 
Den reviderade delegationsordningen kan bidra till rationalisering av bygg- och 
miljönämndens arbete då det handlar om ärenden av en mer rutinmässig 
karaktär.  
 
 
Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo beslutar 
 
att godkänna förslag till revidering av delegationsordning för bygg- och 

miljönämndens verksamhet 
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BmGT §60    Dnr: BM.2019.8   042  
 
Ekonomisk uppföljning per den 31 mars 2019 för bygg- och 
miljönämnden  
 
Ärendebeskrivning 
Riktpunkten för sista mars är 25 %  och förvaltningens utfall visar 14,2 %.  
Det ekonomiska utfallet visar på att vi har lägre kostnader än budgeterat. Detta 
är helt naturligt eftersom alla rekryteringar ännu inte är på plats. Det återstår 
dessutom ett antal faktureringar av årliga avgifter. 
 

Område   
Utfall  

019-03 ack. 
KF Budget  
2019 helår 

Riktpunkt 
25 % 

800 Adm och nämnd Kostnader -1 776 -7 112 25,0% 
800 Adm och nämnd Nettokostnad -1 776 -7 112 25,0% 
801 Bygg- och planenheten Intäkter 1 148 6 837 16,8% 
801 Bygg- och planenheten Kostnader -1 878 -9 481 19,8% 
801 Bygg- och planenheten Nettokostnad -730 -2 644 27,6% 
802 Kart- och mätenheten Intäkter 976 4 552 21,4% 
802 Kart- och mätenheten Kostnader -1 601 -7 319 21,9% 
802 Kart- och mätenheten Nettokostnad -625 -2 767 22,6% 
803 Miljö Intäkter 2 957 6 655 44,4% 
803 Miljö Kostnader -2 395 -12 242 19,6% 
803 Miljö Nettokostnad 562 -5 587 -10,1% 
Nettokostnad   -2 569 -18 110 14,2% 
 
Analysen av intäkterna som härstammar från ärenden från Tranemo kommun 
visar att intäkterna ligger i fas med de intäktsberäkningar som gjordes i samband 
med samverkansbeslutet.  
 
På grund av fördröjningen av konverteringen av ärendehanteringssystemet har 
ingen fakturering skett av de årliga avgifterna inom miljö, detta kommer att ske 
under maj/juni. 
 
 

Område Projekt 

Utfall 
2019-03 
ack. 

KF budget 
2019 helår Avvikelse 

Riktpunkt  
25 % 

800 Adm och nämnd         -1 776 -7 112 5 336 25,0% 
801 Bygg- och planenheten         -909 -2 644 1 735 34,4% 

801 Bygg- och planenheten 
13001 
Tranemo 178 0 178 - 

802 Kart- och mätenheten         -809 -2 767 1 958 29,2% 

802 Kart- och mätenheten 
13001 
Tranemo 138 0 138 - 

802 Kart- och mätenheten 13002 Hylte 45 0 45 - 
803 Miljö         527 -5 587 6 114 -9,4% 

803 Miljö 
13001 
Tranemo 35 0 35 - 

Totalt   -2 569 -18 110 15 541 14,2% 
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Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo beslutar 
 
att godkänna den ekonomiska redovisningen per den 31 mars 2019 
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BmGT §61    Dnr: BM.2016.35      
 
Handlingsplan för informationssäkerhetsarbete  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog 23 oktober 2014 en reviderad Policy och strategi för 
informationssäkerhet. Dokumentet anger mål och inriktning för kommunens 
arbete med informationssäkerhet samt roller och ansvar. En nuläges- och gap-
analys togs fram under våren 2012. Den visar på gapet mellan nuläget och 
förväntningarna som anges i Policyn och strategin för 
informationssäkerhetsarbetet. Utifrån detta togs det fram en 
förvaltningsövergripande handlingsplan och handlingsplaner för respektive 
förvaltning. Uppföljningen av informationssäkerhetsarbetet görs gentemot dessa 
handlingsplaner.  

Sammanfattningsvis kan sägas om nuläges- och gap-analysen från 2012 att en 
stor del av de gap som har identifierats täpps igen genom en uppdatering av 
informationshanteringsplaner och genom framtagandet av fördjupade 
systemsäkerhetsplaner för våra respektive system.  

En ny kommunövergripande GAP-analys genomfördes av ett externt 
konsultföretag 2017 i samarbete med övriga kommuner i regionen. Den 
förvaltningsövergripande handlingsplanen för perioden 2018/2019 är framtagen 
utifrån den. 

Enligt Gislaveds kommuns policy och strategi för informationssäkerhet ska en 
årlig handlingsplan för informationssäkerhetsarbete finnas. En handlingsplan för 
2019 har nu tagits fram. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2019-04-09 - BmGTau §44 
Tjänsteskrivelse till bygg- och miljönämnden 2019-04-23 
Förslag till handlingsplan för informationssäkerhet 2019 
 
Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo beslutar 
 
att anta Förslag till handlingsplan för informationssäkerhet 2019 
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BmGT §62    Dnr: BM.2019.3   200  
 
Information från bygg- och miljöförvaltningen  
 
Förvaltningschef Susanne Norberg rapporterar från avstämningen Uppföljning 1 
(U1) med Tranemo kommun Allmänna utskottet.  
 
Nämndplanen: förslagen ska sammanställas och efter ledningsgruppens inspel  
behandlas ärendet på nämndens sammanträde den 21 maj. 
 
Planeringsdirektivet kommer att föras upp till nämnden för diskussion på 
sammanträdet den 21 maj.  Det kommer att vara särskilt fokus på nämndens 
mål för 2020.  
 
Signaler har kommit på att vi kommer att få besparingskrav för 2020, detta är 
problematiskt eftersom vi i dagsläget inte fullt ut vet hur väl dagens budget 
överensstämmer med verksamheten. 
 
Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna 
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BmGT §63    Dnr: BYGG.2019.124   229  
 
ÖSTRA ÖJA 1:19, Sporda Källeruddsvägen 7, Bredaryd   
Gislaveds kommun  
Strandskyddsdispens för anordning av komplementbyggnad 
(bastutunna) vid Bolmen  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om strandskyddsdispens för uppförande av 
komplementbyggnad (bastutunna).  
 
Platsen för den planerade byggnaden ligger inom strandskyddsområde vilket har 
en omfattning av 200 meter från sjön Bolmen.  
 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har besökt platsen. Fastigheten, 
som är på 1.650 m2, är i sin helhet trädgårdsplanerad. Den är relativt plan med 
en lätt lutning ner mot sjön. På fastigheten finns idag ett fritidshus och en 
komplementbyggnad. Två bygglov finns för tillbyggnader av fritidshuset från 
1967 och 1976 . Ursprungliga fritidshuset finns med på topografiska kartan från 
1975.  
 
Den nya byggnaden, som ska användas som bastu placeras på fastighetens norra 
del ca 2 m från strandlinjen. 
 
Tomtplatsavgränsning har redovisats och har samma utsträckning som 
fastigheten. 
 
Den allemansrättsliga tillgången till strandlinjen påverkas inte av åtgärden, då 
befintlig tomtplats redan sträcker sig ner till strandlinjen 

 
Den sökta platsen för byggnaden ligger också inom utpekat område för 
landsbygdsutveckling (LIS) i tematiskt tillägg i Gislaveds översiktsplan. 

 
 

Lagrum 
Enligt 7 kap. 15 § miljöbalken (1998:808) är ett antal åtgärder inom 
strandskyddsområde 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 
 
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 byggnaden ges. Möjligheten till fri passage 
mellan tomtplats och strandlinje är redan utsläckt.  
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BmGT §63 (forts.) 
 
Beslutet går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av 
mark- och vattenresurser samt med den för området gällande översiktsplanen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2019-04-09 - BmGTau §47 
Tjänsteskrivelse 
 
Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo beslutar 
 
att ge dispens från strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av 

komplementbyggnad (bastutunna) på fastigheten Östra Öja 1:19 vid sjön 
Bolmen med stöd av 7 kap. 18 b § miljöbalken  

 
att hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats 

 
att erinra om att länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet 
 
Avgifter 
Avgiften för strandskyddsdispensen är 5 580 kronor (i enlighet med taxa 
fastställd av kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. 
 
Faktura skickas separat. I fakturan fastställs sista betalningsdag. 
 
Handlingar/ritningar som ingår i beslutet 
Situationsplan inkommen 2019-03-07 

 
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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BmGT §64    Dnr: BYGG.2019.2   2313  
 
INGESTORP 3:29, Boråsvägen, Länghem 
Tranemo kommun 
Bygglov för nybyggnad av radhus (10 lägenheter)  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om bygglov för nybyggnad av radhus innehållande 10 
bostadslägenheter fördelade i ett våningsplan och i tre byggnader. Ansökan 
omfattar en total byggnadsarea om 930 m². 

 
Fastigheten omfattas av detaljplan. Ansökan avser bygglov med avvikelse från 
detaljplan.  

 
Den inkomna ansökan redovisar att en av byggnaderna delvis placeras på 
korsprickad mark som endast får bebyggas med uthus och garage.  
 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har gjort en besiktning av 
fastigheten. 
 
Lagrum 
Det krävs bygglov för nybyggnad enligt 9 kap 2 § punkten 1  plan- och bygglagen  
(SFS 2010:900).  
 
Enligt 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen kan bygglov ges för en åtgärd om 
avvikelsen är liten och förenlig med planens syfte. 
 
Yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle 
att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. Yttrande har inkommit från 
ägare till fastigheten Ingestorp 3:46.  
 
Trafikverket har i en skrivelse framfört synpunkter på vad de anser behöver 
utredas och beaktas. Trafikverket kräver bl.a. att en bullerutredning ska tas 
fram.  
 
Vid bygglovsprövning inom detaljplan görs dock ingen bedömning av om platsen 
är lämplig med hänsyn till buller. Den frågan anses vara prövad i detaljplanen. 
Vid prövning av bygglov utanför detaljplan ska det däremot göras en bedömning 
om platsen som ska bebyggas är lämplig med hänsyn till buller. 
 
Enligt Boverkets anvisningar: 
"I en detaljplan ska markens lämplighet för bebyggelse, bland annat när det 
gäller bullerfrågan, redan vara prövad och den byggrätt som planen medger 
gäller. För bygglov inom detaljplan gäller därför inte några ytterligare krav på 
lokalisering, placering och utformning avseende omgivningsbuller. Inte heller 
förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggande är tillämplig. Detta gäller 
även om bullerfrågan inte har prövats i detaljplanen." 
 
Yrkande 
Patrik Bergman (M) yrkar, med bifall från Leif Gustavsson (S), att bevilja bygglov 
för nybyggnad av radhus. 
 
Nämnden antar yrkandet. 
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BmGT §64 (forts.) 
 
Motivering till beslutsförslag 
I detaljplanens planbeskrivning är inriktningen att området ska bebyggas med 
bostäder och radhus ska kunna inrymmas i planområdet. I dagsläget så är det 
främst friliggande småhus i området. Nybyggnad av radhus skulle bidra positivt 
till den önskade blandningen av bebyggelse inom området.  
 
Avvikelsen bedöms vara liten. En mindre del av byggnaden placeras på 
korsprickad mark som endast får bebyggas med uthus och garage och bedöms 
inte påverka området negativt. Ändamålet överensstämmer med detaljplanen. 
Byggnadsverket bedöms ha en god form-, färg- och materialverkan.  
 
Krav på byggnadsverket enligt PBL 8:1§ och 8:9§ bedöms uppfyllas.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2019-04-09 - BmGTau §46 
Tjänsteskrivelse 
Yttrande och fråga från Ingestorp 3:46 
Yttrande från Trafikverket med erinran 
 
Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo beslutar 
 
att bevilja bygglov för nybyggnad av radhus och medge liten avvikelse från 

detaljplanen med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen 
  

att för att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag  
NAMN 

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

att tekniskt samråd krävs i detta ärende. Ni kommer att kallas till 
sammanträde för tekniskt samråd. 
 
 

Avgifter 
Avgiften för bygglovet är 95 102 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. 
 
Avgiften för lägeskontroll är 1 638 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Moms tas ut på avgiften. 
 
Faktura skickas separat. I fakturan fastställs sista betalningsdag. 
 
Handlingar/ritningar som ingår i beslutet 
Ansökan inkommen 2018-12-31 och 2019-02-14 
Plan- och sektionsritning inkommen 2019-02-14 
Fasadritning inkommen 2019-02-101 
Fasad- och planritning (förråd) inkommen 2019-02-14 
Situationsplan-markredovisning inkommen2019-02-01  
Situationsplan inkommen 2019-02-01 
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BmGT §64 (forts.) 
 
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 Tranemo kommun, Petra Annerdahlen, tel.0325-576137, 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: 
www.tranemo.se. Vid frågor kontakta Petra Annerdahlen, tel. 0325-576137. 
 
Innan byggnadsverket får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 
kap. 4 § plan- och bygglagen. 
 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap.43 § plan- och bygglagen). 
 
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs.  
Kontakt kan tas med Kart- och mätenheten, Gislaved via kontaktcenter, 
tel. 0371-81000.  
 
 
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). 
 
Jäv 
Robert Bertilsson (KD) deltar ej i behandlingen av ärendet på grund av jäv. 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1 - Information 
Bilaga 2 - Debiteringsbesked  
Bilaga 3  - Hur man överklagar 
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BmGT §65    Dnr: BYGG.2018.477   2314  
 
TIMMERMANNEN 2, Södra Bäckhultsgatan 8, Gislaved 
Gislaveds kommun   
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 
Rivningslov för rivning av del av enbostadshus  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt dels om rivningslov för rivning av garage som är 
sammanbyggt med enbostadshuset och dels bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus. Tillbyggnader utgörs av bostadsdel om 92 m² och uterum 21 m².  
Totalt så byggs enbostadshuset till med 113 m². 
 
Efter den planerade tillbyggnaden får enbostadshuset en total byggnadsarea om 
262 m².  
 
Bygglov söks i efterhand för uterum som redan uppförts år 2007. 
Överträdelsen har utförts för mer än tio år sedan och är preskriberad och med 
anledning av detta så blir det ingen fråga om byggsanktionsavgift. 

 
Fastigheten omfattas av detaljplan. Ansökan avser bygglov med avvikelse från 
detaljplan vad gäller överskridande av byggrätten och placering på punktprickad 
mark som inte får bebyggas. 
 
Den inkomna ansökan för byggnaden redovisar en tillbyggnad av 
huvudbyggnaden om 111,3 m² och detaljplanen medger att huvudbyggnaden 
högst får uppta en areal om 200 m².  
 
Huvudbyggnaden får efter planerade tillbyggnader en total byggnadsarea om 
262 m² . Del av tillbyggnad förlägges på punktprickad mark som inte får 
bebyggas (ca 1 meter in på prickmarken). 

 
Lagrum 
Det krävs bygglov för tillbyggnad enligt 9 kap 2 § punkten 2 plan- och bygglagen  
(SFS 2010:900). Enligt 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen kan bygglov ges för en 
åtgärd om avvikelsen är liten och förenlig med planens syfte. 
 
Det krävs rivningslov för rivning av byggnad enligt 9 kap 10 § punkten 2 plan- 
och bygglagen (SFS 2010:900).  

 
Yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle 
att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. Inga yttranden har inkommit. 
 
Yrkanden 
Frank Josefsson (S) yrkar att bevilja bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och 
rivning av del av enbostadshus. 
 
Nämnden antar yrkandet. 
 
Skäl till beslut 
Avvikelsen mot detaljplanen vad avser överskridande av byggrätten samt delvis 
placering på punktprickning betecknad mark bedöms utgöra en sådan liten 
avvikelse som kan godtas enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen.  
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BmGT §65 (forts.) 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2019-04-09 - BmGTau §48 
Tjänsteskrivelse 
 
Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo beslutar 
 
att med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen medge liten avvikelse från 

detaljplanen vad avser överskridandet av byggrätten och delvis placering 
på punktprickad mark och bevilja bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshuset 

 
att med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen bevilja rivningslov för rivning 

av del av enbostadshus på fastigheten Timmermannen 2 
  
att för att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 

kontrollansvarig godtas byggherrens förslag  
 NAMN 
 

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

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

Avgifter 
Avgiften för bygglovet är 23 772 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. 
 
Avgiften för lägeskontroll är 1 092 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 2019-03-27 
Fasadritning mot syd och öst inkommen 2019-03-27 
Fasadritning mot nord och väst inkommen 2019-03-27 
Situationsplan skala 1:500 baserad på nybyggnadskarta inkommen 2019-03-27 
 
Upplysningar 
Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett 
startbesked enligt 10 kap.3 § plan- och bygglagen. 

 
Innan byggnadsverket får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 
kap. 4 § plan- och bygglagen. 
 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap.43 § plan- och bygglagen). 
 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren. 
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BmGT §65 (forts.) 
 
I detta ärende krävs finutstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs.  
Kontakt kan tas med Kart- och mätenheten, Gislaved via kontaktcenter, 
tel. 0371-81000.  
 
Påföljder 
Byggsanktionsavgift är en extra avgift som tas ut: 
• Från den som påbörjat en byggnation utan startbesked 
• Från den som tar ett byggnadsverk i bruk före nämndens tillåtelse, det vill 

säga innan man fått ett slutbesked. 
 
Byggsanktionsavgiftens storlek framgår av 9 kap. plan- och byggförordningen 
(2011:338). 
 
Bilagor 
Bilaga 1 - Information 
Bilaga 2  - Kallelse till tekniskt samråd 
Bilaga 3  - Debiteringsbesked 
Bilaga 4  - Hur man överklagar 
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BmGT §66    Dnr: BYGG.2019.144   2314  
 
ÅTTERÅS 6:151, Odongatan 6, Smålandsstenar  
Gislaveds kommun 
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om bygglov. Ansökan omfattar tillbyggnad av enbostadshus 
med en total byggnadsarea om19,35 m2.  
 
Fastigheten omfattas av detaljplan. Ansökan avser bygglov med avvikelse från 
detaljplan. Detaljplanen medger bostäder i form av radhus och att tomt högst 
får bebyggas med 30%. 
 
Aktuell fastighet är 347 m2 stor och är idag bebyggd med 140 m2 vilket avviker 
från detaljplanen. Den inkomna ansökan redovisar en tillbyggnad på ytterligare 
19,35 m². Den totala byggnadsarean blir då 159,35 m² vilket innebär en 
avvikelse från detaljplanen med 55,35 m² .  

 
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).  
 
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 
Byggnaden bedöms uppfylla de krav som kan ställas vad avser lämplighet, en 
god form-, färg- och materialverkan samt övriga krav enligt plan och bygglagen. 
 
Fastigheterna är små och byggrätten är begränsad. Avvikelsen bedöms vara 
liten och förenlig med detaljplanens bestämmelser. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2019-04-09 - BmGTau §50 
Tjänsteskrivelse 
 
Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo beslutar 
 
att bevilja bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och medge liten avvikelse 

från detaljplanen vad avser överskridandet av byggrätten med stöd av 9 
kap. 31 b § plan- och bygglagen    

 
att tekniskt samråd inte krävs i detta ärende. 

 
Avgifter 
Avgiften för bygglovet är 13 202 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. 
 
Faktura skickas separat. I fakturan fastställs sista betalningsdag. 
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BmGT §66 (forts.) 
 
Ritningar som ingår i beslutet 
Situationsplan skala 1:500 baserad på nybyggnadskarta inkommen 2019-03-15 
Planritning inkommen 2019-03-15 
Fasadritning mot söder och norr inkommen 2019-03-15 
Fasadritning mot väst och öst inkommen 2019-03-15 
 
Upplysningar 
Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett 
startbesked enligt 10 kap.3 § plan- och bygglagen. Innan startbesked lämnas ska 
konstruktionshandling som visar uppbyggnad av grund, vägg och tak redovisas 
samt redovisning av U-värden (enligt Boverkets Byggregler BBR 9:9 tabell 9:92, 
krav på energihushållning vid ändring av byggnad). 

 
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). 
 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren. 
 
I detta ärende krävs utstakning. Behörighet krävs.  
Kontakt kan tas med Kart- och mätenheten, Gislaved via kontaktcenter, 
tel. 0371-81000.  
 
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). 
 
Jäv 
Nicklas Westerholm deltar ej i behandlingen av ärendet på grund av jäv. 
 
Bilagor 
Bilaga 1 - Information 
Bilaga 2  - Debiteringsbesked 
Bilaga 3  - Hur man överklagar 
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BmGT §67    Dnr: BYGG.2019.147   230  
 
FROSTNÄS 3:2, Burseryd 
Gislaveds kommun  
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och 
garage. 
 
Aktuell fastighet är belägen utanför planlagt område och sammanhållen 
bebyggelse, ca 4 km söder om Burseryds samhälle. 

 
I den kommunomfattande översiktsplanen finns inga särskilda restriktioner för 
området. 

 
Det finns ett antal gårdar med bostadshus i området.  

 
Ansökan om enskild avloppsanläggning har gjorts. 
 
Tomten avses att styckas av till en egen fastighet.  

 
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. Inga yttranden har inkommit. 
 
Skäl till beslut 
Platsen är 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.  

 
Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. 4 och 5 § plan- och 
bygglagen och 8 kap. 9 § plan- och bygglagen.  
 
Byggnationen strider inte mot de bestämmelser i miljöbalken som beaktas vid 
prövningen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2019-04-09 - BmGTau §49 
Tjänsteskrivelse 
Översiktskarta skala 1:10 000 



GISLAVED/TRANEMO KOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo   Sammanträdesdatum Sida 

 2019-04-23     19(23) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

BmGT §67 (forts.) 
 
Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo beslutar 
 
att bevilja positivt förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen 

 
Avgifter 
Avgiften för förhandsbeskedet är 8 556 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. 
 
Faktura skickas separat. I fakturan fastställs sista betalningsdag. 
 
Handlingar/ritningar som ingår i beslutet 
Situationsplan skala 1:1000 inkommen 2019-03-18 
 
Upplysningar 
Enligt 9 kap. 39 § plan- och bygglagen innebär förhandsbeskedet inte att 
åtgärden får påbörjas. 
 
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter 
det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft. 
 
Åtgärden kräver tillstånd för enskild avloppsanläggning. 
 
Bilagor 
Bilaga 1 - Debiteringsbesked 
Bilaga 2 - Hur man överklagar 
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BmGT §68    Dnr: BYGG.2019.126   229  
 
FLUGAN 2,Västergatan 13, Gislaved 
Gislaveds kommun 
Ansökan för tillbyggnad av enbostadshus med entré  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om bygglovet. Ansökan omfattar en total byggnadsarea om 
5 m². 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan. 
 
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).  
 
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 
I dag finns en entre med trappa förlagd mot gata. Sökanden vill utföra en 
entrebyggnad med ingång från sidan. 
 
Byggnaden hamnar drygt 0,5 m från tomtgräns. Tillbyggnaden förläggs helt på 
mark som inte får bebyggas. Avvikelsen bedöms vara liten. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2019-04-09 - BmGTau §51 
Tjänsteskrivelse 
 
Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo beslutar 
 
att bevilja bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med entré och medge 

liten avvikelse från detaljplanen  med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och 
bygglagen 

 
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 2019-03-08 fastställs 
2.  I detta ärende krävs gränsvisning. Behörighet krävs.  

Kontakt kan tas med Kart- och mätenheten, Gislaved via kontaktcenter, 
tel. 0371-81000.   

 
3. Följande handlingar ska lämnas in till bygg- och miljönämnden som 

underlag för slutbesked. 
• Verifierad kontrollplan 

  
att tekniskt samråd inte krävs i detta ärende. 
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Bm §68 (forts.) 
 

Avgifter 
Avgiften för bygglovet är 8 392 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 
Planritning inkommen 2019-03-08 
Fasadritning inkommen 2019-03-08 
Situationsplan inkommen 2019-03-08 
 
Upplysningar 
Enligt plan- och bygglagen får en åtgärd som har beviljats lov inte påbörjas 
förrän fyra veckor efter att lovet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. 
 
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 
Bilaga 2 - Debiteringsbesked 
Bilaga 3 - Hur man överklagar 
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BmGT §69    Dnr: BM.2019.4   002  
 
Redovisning av delegeringsbeslut  
 
Delegeringsbeslut under perioden 2019-03-16 - 2019-04-12 i följande ärenden 
meddelas enligt sammanställd rapport: 
 
• Serveringstillstånd (ALK)   sid 1 
• Administrativa ärenden (BM)   --- 
• Bygglov/anmälansärenden (BYGG)  sid 1-5 
• Enkelt avhjälpta hinder (EAH)   --- 
• Miljö Avlopp (MAVL)   sid 5-7 
• Miljö avlopp (MHA)   --- 
• Miljö Hälsoskyddsärenden 

(MHB) (MHBS) (MHÄL)    sid 7-13 
• Miljö Köldmediaärenden (MKÖL)  --- 
• Miljö  Livsmedelsärenden (MLIV)  sid 14-17 
• Miljö förorenad mark (MMFO)   --- 
• Miljö Miljöskyddsärenden (MMIL) (MMM)  sid 17-20 
• Miljö renhållning (MREN)   --- 
• Miljö tobaksärenden (MTOB)   --- 
• Funktionskontroll av ventilationssystem (VENT) --- 
     
 
Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som förtecknas i protokoll 

av 2019-04-23 
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BmGT §70    Dnr: BM.2018.59   009  
 
Övriga ärenden  
 
Nämnden ser stora problem med undermålig projektor i 
sammanträdesrummet Bolmen. Den flimrar och är av dålig kvalitet. 
 
Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo beslutar 
 
att påtala för Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten att projektorn 

måste bytas ut i sammanträdesrummet Bolmen samt se till att samtliga 
elkontakter i borden blir inkopplade 
  
 

Expedieras till: 
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten 
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