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Bygg- och miljönämnden
Gislaved-Tranemo
Sammanträdesdatum 2021-09-28

Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 - 14.30

Beslutande Magnus Sjöberg (C) ordf Deltar på distans
Torbjörn Gustafsson (C) Deltar på distans
Patric Bergman (M) Deltar på distans
Björn Olsson (L) Deltar på distans
Nicklas Westerholm (WeP) Deltar på distans
Frank Josefsson (S) Deltar på distans
Eva Eliasson (S) Deltar på distans
Leif Gustafsson (S) Deltar på distans
Erik Kalmar (M) Deltar på distans
Ann-Christine Simonsson (C) Deltar på distans
Jonas Adelsten Kristiansen (S) Deltar på distans

Övriga deltagande
Susanne Norberg, bygg- och miljöchef
Gunilla Gustafsson, nämndsekreterare
Sven Hedlund, stadsarkitekt
Jonny Engström, bygg- och planchef
Mohamad Khalaf, bygglovsingenjör
Marcus Josefsson, kart- och mätchef
Angela Sjöblom, miljöchef
Anna Ekblom, utvecklingsledare
Maud Enqvist, miljöhandläggare §§ 150-151

Utses att justera Leif Gustafsson

Justeringens Bygg- och miljöförvaltningen, Gislaveds kommun
plats och tid

Fredagen den 1 oktober 2021

Under- Paragrafer 150 - 159
skrifter Sekreterare ………………………………………………………………….

Gunilla Gustafsson

Ordförande ……………………………………………………………………

Magnus Sjöberg

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

Leif Gustafsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo

Paragrafer 150 - 159Sammanträdesdatum 2021-09-28

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2021-10-04 anslags nedtagande 2021-10-28

Förvaringsplats Bygg- och miljöförvaltningen, Gislaveds kommun
för protokollet

Utdragsbestyrkande
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Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo Sammanträdesdatum

2021-09-28

BmGT §150 Dnr: BM.2021.23 012

Plan för 2023-2025 (Utblick)

Beslut
Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo godkänner Plan för 2023-2025
(utblick) och överlämnar den till kommunstyrelserna i Gislaved och Tranemo
kommuner.

Ärendebeskrivning
Inom ramen för arbetet med Planeringsdirektivet ska nämnderna fastställa
ekonomiska ramar och mål genom beslut om "Planeringsdirektiv 2022, med plan
2023-2025". Styrdokumentet innehåller bl.a. planeringsförutsättningar, vision, mål,
uppdrag, kritiska kvalitetsfaktorer samt direktiv och ekonomiska ramar för 2022
med plan för 2023-2025.

Förvaltningen har utarbetat förslag till plan för 2023-2025 (utblick) med tillhörande
omvärldsanalys.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-09-14 - BmGTau §123
Förslag till plan för 2023-2025 (utblick) för bygg- och miljönämnden

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen Gislaved
Kommunstyrelsen Tranemo

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BM.2021.23
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Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo Sammanträdesdatum

2021-09-28

BmGT §151 Dnr: MMIL.2018.222 427:01

Yttrande över överklagande av tillstånd enligt miljöbalken till
motorbana, Scandinavian Raceway, Lövås 8:5
Gislaveds kommun

Beslut
Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo beslutar att lämna följande svar till
mark- och miljödomstolen i mål nr M 2653-21.

1. GLAB:s yrkande om återförvisning
Nämnden anser att det finns tillräckligt med underlag i ärendet för att kunna
förtydliga tillståndets omfattning och yrkar att ärendet inte återförvisas till MPD.
Se även svaret om kringverksamheter nedan.

För att förtydliga vilken typ av körning på motorbanan som ingår yrkar nämnden
på att tillståndets omfattning ändras till att få bedriva träning, tävling, test,
trafikutbildning och allmännyttig körning med motorfordon.

2. Kringverksamheter
Nämnden yrkar på att kringverksamheter, som inte innebär körning med
motorfordon på motorbanan, inte ska ingå i tillståndet.

Motiveringen till detta är att övriga kringverksamheter såsom t ex cykeltävlingar
eller löpartävlingar hittills har bedrivits i mycket begränsad omfattning på
motorbanan. Om det skulle finnas behov av försiktighetsmått för
kringverksamheterna bedöms det vara lämpligt att kunna hantera detta som ett
tillsynsärende.

Flygplatsen har en annan verksamhetsutövare. I tillståndet finns inga villkor som
reglerar flygrörelser och buller från den verksamheten. Användningen av
flygplatsen är mycket begränsad och nämnden ser inget behov av att den ska ingå i
tillståndet för motorbanan.

3. Utsläpp till vatten
Nämnden anser att villkor 5 kan upphävas samt att villkoren 6 och 7 kan ändras
enligt GLAB:s yrkanden.

Nämndens tolkning av tillståndsbeslutet är att det som nu delegerats om utsläpp
till vatten är att tillsynsmyndigheten vid behov kan besluta om ytterligare villkor
om provtagning av från verksamheten utgående vatten i enlighet med villkor 7.
Det som för övrigt nämns om delegering under MPD:s bedömning, utsläpp till
vatten, finns inte med i beslutet om delegerade frågor.

4. Tillåtna ljudnivåer från verksamhet med motorfordon, villkor 4
I GLAB:s yrkande under villkor 4 (s. 6) står det att ljudnivån vid den nya
mätpunkten MP2b är 3 dB lägre än den tidigare mätpunkten vid startrakan. GLAB
hänvisar till bifogad PM Utvärdering av mätpunkt vid flygrakan. Nämnden tolkar
tabell 5 i PM som att skillnaden är 5 dB mellan mätpunkterna, inte 3 dB.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
4 

Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo Sammanträdesdatum 

2021-09-28 

BmGT § 151 (forts.) 

Det är dämpningsfaktorn som ändrats från 28 dB till 25 dB när mätpunkten vid 
flygrakan, MP2b, jämförs med närmaste bostad i Klo. 

Nämnden instämmer i att den nya mätpunkten MP2b kan användas för kontroll av 
ljudnivåerna från verksamheten och yrkar på att villkor 4 ska ha följande lydelse i 
den del som avser begränsningsvärden för buller: 

Träning, tävling, test, trafikutbildning och allmännyttig körning med motorfordon 
får bedrivas med följande omfattning och begränsningsvärden för ljudnivån från 
verksamheten. Ljudnivåerna avser ekvivalent ljudnivå uppmätt under 60 minuter på 
anläggningens fasta mätstation MP2b eller på den mobila mätstationen vid 
bostäder. 

;l,ö~l- \~-l~ 

tl~ldse fMv 

S \v'/\v \e;{ 
M. 

1DY\J cvH~ ~ ~ \':)4' 

\ÅU!v--ci f~k 

Kategori leqlh 
dB(A) 
Förbifart 
vid MP2b 

Leqlh 
dB(A) 
Vid 
bostäder* 

Verksamhetstid Antal dagar 
per år 
(kväll) 

Al 105 dB 80 dB Mån-fre 08.00-19.00 
Lör-sön/helg 08.00-19.00 

4 

A2 

C 

91 dB 66 dB Mån-fre 08.00-19.00 
Lör-sön/helg 08.00-19.00 

Mån-tors 08.00-18.00 
Fre-sön/helg 09.00-17.00 

,.:Mf 

35 

A3, D2 83 dB 58 dB Mån-tors 16.00-20.00 ( 12) 

Bl 81 dB 56 dB Mån-fre 08.00-19.00 
Lör-sön/helg 08.00-19.00 ..-8"10 

B2 

Dl 

E, F 

73 dB 48 dB Mån-fre 08.00-19.00 
Lör-sön/helg 08.00-19.00 
Mån-fre 08.00-18.00 
Lör-sön/helg 09.00-17.00 
Mån-fre 08.00-18.00 
Lör-sön/helg 08.00-17.00 

.% 
ilo 

*vid bostäder för permanent boende och fritidshus, mätt som frifältsvärden med 
tidsvägning "Fast". 

För övrigt vidhåller nämnden sina ställningstaganden och motiveringar i yttrandet 
över ansökan om tillstånd, BmGT §70 den 21 april 2020. 

Ärendebeskrivning 
Tillstånd enligt miljöbalken meddelades för motorbanan Scandinavian Raceway av 
Länsstyrelsen i Östergötlands län (MPD) den 14 april 2021 . Tillståndet har 
överklagats av fem grannar, Gisletorp Lokaler AB (GLAB), samt Länsstyrelsen i 
Jönköpings län. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
.... ·~ ... j, 
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Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo Sammanträdesdatum

2021-09-28

BmGT §151 (forts.)

Mark- och miljödomstolen har förelagt bygg- och miljönämnden att svara i målet. I
svaret ska nämnden tala om ifall den går med på eller motsätter sig det som
begärs i handlingarna. Om nämnden motsätter sig ska den förklara varför.
Nämnden ska särskilt yttra sig över Gisletorp Lokaler AB:s yrkande om
återförvisning samt över omfattningen av kringverksamheterna som berörs i målet.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-09-14 - BmGTau §122
Tjänsteskrivelse
Föreläggande från mark- och miljödomstolen, inkommen 2021-08-18, med
aktbilagorna 1, 3, 5, 7, 9, 16-25, 29-30, 32-35

Beslutet skickas till:
Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo Sammanträdesdatum

2021-09-28

BmGT §152 Dnr: BYGG.2021.410 237

BRÅARP 1:7, Bråarp 10, Anderstorp
Gislaveds kommun
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

Beslut
Nämnden beslutar att ge positivt förhandsbesked för den föreslagna åtgärden på
den avsedda platsen.

Avgifter
Avgiften är 7 664 kr (enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige). Tidsfristen
började löpa 2021-07-07. Beslut om förlängd handläggningstid om 10 veckor har
fattats. Lagstadgade tidsfrister för handläggningen hålls. Avgiften är därför inte
reducerad.

Hur avgiften är fastställd framgår av bifogat debiteringsbesked.

Faktura skickas separat. I fakturan fastställs sista betalningsdag.

Ärendebeskrivning
NAMN har ansökt om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Det är
planerat att göra en avstyckning.

Aktuell fastighet är belägen utanför planlagt område.

Planerad tomt ligger i anslutning till Bråarpssjön som har ett strandskydd som
sträcker sig 100 meter från strandkanten. En av de planerade in- och utfarterna
förläggs över strandskyddet medan tomt och hus placeras utanför strandskyddat
område. Strandskyddsdispens för in- och utfarten bedöms inte erfordras.

Föreslagen tomtplats tar i anspråk en mindre del av en äng- och betesmark,
resterande av föreslagen tomtplats tar i anspråk orörd skogsmark.

Ytan som utgör äng- och betesmark har en yta om cirka 600 kvadratmeter.

Fastigheten ansluts till en enskild väg och det finns en minnessten av gråsten
1,29x0,59x0,095 m nedstucken i jorden och stöttad av övertorrade stenar precis
utanför planerad fastighet cirka 3,5 meter från vägen. Minnesstenen bedöms vara
skyddsvärd och får inte förstöras eller förvanskas.

I övrigt så finns det inte andra särskilda restriktioner i den kommunala
översiktsplanen ÖP16.

Yttranden
Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Inga yttranden har
inkommit.

Motiv till beslut
Platsen är lämplig att bebygga.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo Sammanträdesdatum

2021-09-28

BmGT §152 (forts.)

Åtgärden bedöms inte hindra eller avhålla allmänheten från att beträda det
strandskyddade området.

Äng- och betesmark som tas i anspråk är till ytan så pass liten att det inte
förändrar förhållandena till att bruka marken för sitt ändamål.

Detaljplan erfordras inte för prövning av lokalisering av bostadshuset. Det ställs
inga krav på gemensamma anordningar och andra frågor behöver inte lösas i ett
sammanhang.

Lagstöd för beslutet
Beslutet fattas med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900).

Upplysningar
Det positiva förhandsbeskedet innebär 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.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-09-14 - BmGTau §124
Tjänsteskrivelse förhandsbesked_bmGTau_20210914_SN_JE
Översiktskarta skala 1:10 000
Ortofoto

Handlingar som tillhör beslutet
Situationsplan skala 1:1000 inkommen 2021-07-07

Bilagor
Bilaga 1 Debiteringsbesked
Bilaga 2 Hur man överklagar

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo Sammanträdesdatum

2021-09-28

BmGT §153 Dnr: BYGG.2021.412 227

UVEKULL 2:218, Norra Uvekull 14, Smålandsstenar
Gislaveds kommun
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

Beslut
Nämnden beslutar att ge positivt förhandsbesked för den föreslagna åtgärden på
den avsedda platsen.

Avgifter
Avgiften är 7139 kr (enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige). Tidsfristen
började löpa 2021-07-29. Lagstadgade tidsfrister för handläggningen hålls. Avgiften
är därför inte reducerad.

Hur avgiften är fastställd framgår av bifogat debiteringsbesked.

Faktura skickas separat. I fakturan fastställs sista betalningsdag.

Ärendebeskrivning
NAMN har ansökt om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.

Platsen för de planerade byggnaderna ligger inom strandskyddsområde vilket har
en omfattning av 100 meter från sjön Borlången.

Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus beviljades av
byggnadsnämnden den 22 juni 2021 och har vunnit laga kraft.

Översiktsplanen för området beskriver att området är tänkt att utvecklas med
kompletterande fritidshus och bostadshus. Området erbjuder möjlighet till en
attraktiv lokalisering av fritidshus och bostadshus i nära anslutning till befintlig
bebyggelse samt att utveckla badplatsen till ett attraktivt fritidsområde.

Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har besökt platsen.

Drygt 150 meter norr om fastigheten finns den offentliga badplatsen. Avstånd till
befintligt hus är drygt 90 meter till hus på Högakull 2:219 åt öst och drygt 130
meter till bostadshus på fastigheten Högakull 2:224 i norr. Fri passage finns utanför
fastigheten längs med strandlinjen.

Yttranden
Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Ägare till
fastigheten Uvekull 2:1 har inkommit med erinringar mot byggnationen.

Motiv till beslut
Platsen är lämplig att bebygga.

Detaljplan erfordras inte för prövning av lokalisering av bostadshuset. Det ställs
inga krav på gemensamma anordningar och andra frågor behöver inte lösas i ett
sammanhang.

Åtgärden är förenlig med den gällande översiktsplanen ÖP16.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo Sammanträdesdatum

2021-09-28

BmGT §153 (forts.)

Lagstöd för beslutet
Beslutet fattas med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900).

Upplysningar
Det positiva förhandsbeskedet innebär 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 av eller anmälan till miljöenheten för enskild
avloppsanläggning.

Yrkanden
Patric Bergman (M) yrkar att nämnden ger positivt förhandsbesked för den
föreslagna åtgärden på den avsedda platsen.

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden antar det.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-09-14 - BmGTau §125
Tjänsteskrivelse förhandsbesked
Översiktskarta skala 1:10 000
Yttrande från Uvekull 2:1 med erinran
Bemötande av grannens yttrande

Handlingar som tillhör beslutet
Situationsplan inkommen 2021-05-09

Bilagor
Bilaga 1 Debiteringsbesked
Bilaga 2 Hur man överklagar

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo Sammanträdesdatum

2021-09-28

BmGT §154 Dnr: BYGG.2021.570 2313

ÖLMESTAD 28:1, Nygatan 3, Reftele
Gislaveds kommun
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (radhus med 18 lgh)
samt nybyggnad av förråd

Beslut

· Bygglov beviljas för nybyggnad av flerbostadshus (radhus med 18 lgh) samt
nybyggnad av förrådsbyggnader.

· Som kontrollansvarig godkänns Camilla Tibratt, Skolgatan 2 D Värnamo

Avgifter
Avgiften för bygglovet är 122 921 kr (enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige).
Tidsfristen började löpa 2021-08-09. Lagstadgade tidsfrister för handläggningen
hålls. Avgiften är därför inte reducerad.

Hur avgiften är fastställd framgår av bifogat debiteringsbesked.

Avgiften för utstakning är 17 131 kronor (moms tillkommer) enligt taxa fastställd
av kommunfullmäktige.

Avgiften för lägeskontroll är 1 999 kronor (moms tillkommer) enligt taxa fastställd
av kommunfullmäktige.

Faktura skickas separat. I fakturan fastställs sista betalningsdag.

Ärendebeskrivning
AB Gislavedshus har ansökt om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (radhus
med 18 lgh) samt nybyggnad av förrådsbyggnader. Ansökan omfattar en total
byggnadsarea om 1510 m².

Byggnationen består av tre olika lägenhetstyper vilka är 4 lägenheter med 1 rum
och kök, 8 lägenheter med 2 rum och kök samt 6 lägenheter med 3 rum och kök.

För fastigheten gäller detaljplan och ansökan följer detaljplanens bestämmelser.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2021-05-20.

Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har gjort en besiktning av fastigheten.

Motiv till beslut
Åtgärderna följer detaljplanens bestämmelser.

Åtgärderna bedöms uppfylla kraven på lämplighet, en god form-, färg- och
materialverkan, samt övriga krav som ska uppfyllas enligt plan och bygglagen.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo Sammanträdesdatum

2021-09-28

BmGT §154 (forts.)

Lagstöd för beslutet
Beslutet om bygglov fattas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900).
Den kontrollansvarige är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen
(2010:900).

Upplysningar
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

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

Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett startbesked.

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som
beslutet vinner laga kraft.

Byggnadsverket får inte tas i bruk förrän bygg- och miljönämnden har gett ett
slutbesked.

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. För att utföra utstakning och
lägeskontroll krävs behörighet. Kontakt kan tas med Kart- och mätenheten,
Gislaved via kontaktcenter, tel. 0371-81000.

Kontakta bygg- och miljöförvaltningen, Gunnel Johansson via kontaktcenter, tel.
0371- 81000, 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.gislaved.se. Vid frågor kontakta Gunnel Johansson 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 i plan- och byggförordningen
(2011:338).

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-09-14 - BmGTau §126
Tjänsteskrivelse

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

www.gislaved.se
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Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo Sammanträdesdatum

2021-09-28

BmGT §154 (forts.)

Handlingar som tillhör beslutet
Fasadritning hus 1 inkommen 2021-07-12
Fasadritning hus 2 inkommen 2021-07-12
Fasadritning hus 3 inkommen 2021-07-12
Planritning hus 1 inkommen 2021-07-12
Planritning hus 2 inkommen 2021-07-12
Planritning hus 3 inkommen 2021-07-12
Sektionsritning hus 1 inkommen 2021-07-12
Sektionsritning hus 2 inkommen 2021-07-12
Sektionsritning hus 3 inkommen 2021-07-12
Situationsplan skala 1:500 inkommen 2021-07-12
Situationsplan baserad på nybyggnadskarta inkommen 2021-08-09

Bilagor
Bilaga 1 Information
Bilaga 2 Kallelse till tekniskt samråd
Bilaga 3 Hur man överklagar
Bilaga 4 Debiteringsbesked

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo Sammanträdesdatum

2021-09-28

BmGT §155 Dnr: BYGG.2021.509 237

NORRA HESTRA KYRKOBOL 1:183, Västerliden 2, Hestra
Gislaveds kommun
Förhandsbesked för tillbyggnad av församlingshem samt
villkorsbesked

Beslut
Nämnden beslutar att ge positivt förhandsbesked för den föreslagna åtgärden på
den avsedda platsen.

Nämnden bedömer i ett villkorsbesked att :
· hiss mellan våningsplanen inte behöver installeras.
· ramp kan förläggas på fastigheten i nära anslutning till vägen.
· byggnaden bedöms få en god form och materialverkan.
· tillgänglig parkeringsplats på motsatt sida av Prästvägen bedöms vara en

acceptabel lösning.

Avgifter
Avgiften är 14 190 kr (enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige). Tidsfristen
började löpa 2021-06-17. Beslut om förlängd handläggningstid om 10 veckor har
fattats. Lagstadgade tidsfrister för handläggningen hålls. Avgiften är därför inte
reducerad.

Hur avgiften är fastställd framgår av bifogat debiteringsbesked.

Faktura skickas separat. I fakturan fastställs sista betalningsdag.

Ärendebeskrivning
Gislaveds Pastorat har ansökt om förhandsbesked för tillbyggnad av
församlingshem samt villkorsbesked.

Aktuell fastighet är belägen inom detaljplanerat område.

Gislaveds Pastorat ansöker om ett förhandsbesked för att säkerställa att
byggnation kan ske delvis på punktprickad mark ca 2,6 m från Prästvägen.

Yttranden
Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.

Kulturförvaltningen har inkommit med yttrande och har inga principiella
synpunkter då huset i sig inte är skyddat, men informerar om
kulturmiljöinventering som gjordes för Hestra/Öreryd 2021, där kyrkbyn i sig
beskrivs och att helhetsmiljön bör visas hänsyn.

Motiv till beslut
Bygg och miljöförvaltningen bedömer att en tillbyggnad kan utföras enligt
inlämnade handlingar.

Avvikelsen medför inga betydande olägenheter för omgivningen eller för trafiken.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
14

Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo Sammanträdesdatum

2021-09-28

BmGT §155 (forts.)

Det bedöms finnas lämpligt utrymme för parkering i nära anslutning till byggnad.

I villkorsbesked bedömer bygg och miljöförvaltningen:

Åtgärden bedöms som en annan bygglovspliktig ändring än ombyggnad vilket då
resulterar i att tillgängligheten bara behöver uppfyllas för den ändrade delen och
därmed erfordras inga krav på hiss. Den ändrade delen (tillbyggnad) nås från
marken och är fullt tillgänglig.

Ramp till huvudentré kan byggas om och förläggas på den egna fastigheten nära
tomtgräns och väg. Begränsad biltrafik förekommer i området. Det bedöms vara
god sikt vid ramp.

Bygg och miljöförvaltningen bedömer att byggnaden efter tillbyggnad får en god
form-, och materialverkan och har anpassats till bef. byggnads kulturhistoriska
värde.

Tillgänglig parkeringsplats kan iordningställas vid befintlig parkeringsanläggning på
motsatt sidan av Prästvägen. Avståndet till huvudentré bedöms vara acceptabelt. I
en framtid planeras en angöringsplats med tillgänglig parkeringsplats vid entré till
nedre våningsplan.

Lagstöd för beslutet
Beslutet fattas med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900).
(Förhandsbesked)
Villkorsbesked har fattats med stöd av 9 kap. 19 § plan och bygglagen. (2010:900)

Upplysningar
Det positiva förhandsbeskedet innebär 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.

Ett villkorsbesked är inte bindande och kan inte överklagas.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-09-14 - BmGTau §127
Tjänsteskrivelse
Yttrande från Kulturförvaltningen

Handlingar som tillhör beslutet
Situationsplan inkommen 2021-08-19
Planritning inkommen 2021-06-17
Fasadritning inkommen 2021-06-17

Bilagor
Bilaga 1 Debiteringsbesked
Bilaga 2 Hur man överklagar

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas (med överklagandehänvisning till:
Gislaveds Pastorat

Beslutet skickas för kännedom till:
Norra Hestra församling

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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BmGT §156 Dnr: BM.2020.6 5.3

Coronapandemin - bygg- och miljönämnden och dess
verksamhet

Beslut
Frågan om framtida sammanträdesformer för nämnden hänskjuts till kommande
arbetsutskott den 12 oktober.

Nämnden lägger övrig information till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Folkhälsomyndigheten släpper på sina restriktioner 2021-09-29. Gislaveds
kommuns restriktioner går ut 2021-09-30.

Kommunen förbereder sig och tar fram riktlinjer för hur de anställda ska jobba
framöver.

Förvaltningen ser över vilka arbetsuppgifter som kan utföras på distans och vilka
som kräver att de utförs fysiskt på plats. Inriktningen förväntas landa på
distansarbete max 3 dagar/vecka och kontoret kommer alltid att vara bemannat.

Nämnden behöver fundera på hur nämndens sammanträden ska hanteras i
fortsättningen, vilka sammanträden nämnden önskar hålla digitalt och vilka som
bör hållas med fysisk närvaro i sammanträdesrummet. Ordföranden uppmanar
nämndens ledamöter att fundera över frågan och överlämna synpunkter till
arbetsutskottets ledamöter. Arbetsutskottet kommer att behandla ärendet på
sammanträdet den 12 oktober och arbeta fram ett förslag att beslutas av nämnden
den 29 oktober.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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BmGT §157 Dnr: BM.2019.3 200

Information från kart- och mätenheten

Beslut
Nämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kart- och mätchef Marcus Josefsson informerar om:

· Tjänstebaserad uppdatering av BAL-information. Statusrapport
· Nationell geodataplattform. Statusrapport
· Personalnyheter

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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2021-09-28

BmGT §158 Dnr: BM.2019.4 002

Redovisning av delegeringsbeslut

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut som förtecknas i
protokoll av 2021-09-28.

Ärendebeskrivning
Delegeringsbeslut under perioden 2021-08-24 - 2021-09-20 i följande ärenden
meddelas enligt sammanställd rapport:

· Serveringstillstånd (ALK) sid 1
· Administrativa ärenden (BM) ---
· Bygglov/anmälansärenden (BYGG, ByggT) sid 1-11
· Enkelt avhjälpta hinder (EAH) ---
· Miljö Avlopp (MAVL, MavlT, MHA) sid 11-13
· 

· 

Miljö Hälsoskyddsärenden
(MHB) (MHBS) (MHÄL) (MhälT)
Miljö Köldmediaärenden (MKÖL)

sid 13-16
---

· Miljö Livsmedelsärenden (MLIV) sid 16-19
· Miljö förorenad mark (MMFO) ---
· Miljö Miljöskyddsärenden (MMIL) (MMM) (MmilT) sid 19-20
· Miljö renhållning (MREN) ---
· Miljö tobaksärenden (MTOB) sid 20
· Funktionskontroll av ventilationssystem (VENT) ---

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo
Rapport delegationsbeslut BmGT 2021-08-24 - 2021-09-20

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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BmGT §159 Dnr: BM.2019.5 009

Meddelanden

Beslut
Nämnden lägger följande meddelanden till handlingarna:

- Bostadsförsörjningsprogram Tranemo kommun

- Länsstyrelsens beslut 2021-09-22 att ändra tomtplats i överprövad
strandskyddsdispens på fastigheten Örshestra 1:6 i Tranemo kommun

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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