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§ 39  BM.2015.6  Godkännande av extra/utgående ärende 
   

 

§ 40  PLAN.2018.6  Detaljplan för fastighet Villstads-Haghult 1:218 m.fl. i 
Smålandsstenar   
 

 

§ 41  PLAN.2013.3  Detaljplan för området Gisle i Gislaved, Kvarteret Boken och 
del av fastigheten Gislaved 1:27 m.fl 
 

 

§ 42  BYGG.2017.336  ANDERSTORP 9:269, Åstorpsvägen 10, Anderstorp  
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och gäststuga   
 

 

§ 43  BYGG.2018.10  TRÄSNIDAREN 2, Snidargränd 3, Gislaved   
Bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av enbostadshus 
samt rivningslov för rivning av carport   
 

 

§ 44  BYGG.2018.46  SUNNARYD 1:16, Färjevägen 4, Bredaryd   
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med uterum   
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§ 46  BYGG.2018.47  Anmälan om olovligt byggande   
 

 

§ 47  BYGG.2018.48  Anmälan om olovligt byggande   
 

 

§ 48  BYGG.2017.120  Olovligt utförda åtgärder inom strandskyddsområde   
 

 

§ 49  BYGG.2018.88  Strandskyddsdispens för anordning av badplats och bryggor vid 
Majsjön   
 

 

§ 50  BM.2018.6  Uppföljning 1 (U1) med helårsprognos 2018 för bygg- och 
miljönämnden   
 

 

§ 51  BAB.2018.23 S  Ansökan om bostadsanpassningsbidrag  
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Yttrande   
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Bm §39    Dnr: BM.2015.6   009  
 
Godkännande av extra/utgående ärende  
 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att ärende nr 5, information om utveckling av fastigheten Uvekull 2:133 samt 

ärende nr 17, information om Anderstorps motorbana, utgår från dagens 
sammanträde 
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Bm §40    Dnr: PLAN.2018.6   214  
 
Detaljplan för fastighet Villstads-Haghult 1:218 m.fl. i 
Smålandsstenar  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN från Ekatech AB har den 15 januari 2018 ansökt om planbesked 
angående att inleda planläggningsarbete för fastigheterna Villstads-Haghult 1:4 
och 1:218 i Smålandsstenar. Bygg- och miljönämnden beslutade den 27 februari 
2018, §18 att lämna positivt planbesked. 
 
Uppdragets syfte är att i detaljplan pröva planläggning av fastigheterna Villstads-
Haghult 1:218 m.fl. till ändamål för verksamheter och lager (Z) för att 
möjliggöra för Ekatech ABs expansion inom området. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Karta över planområdet daterad mars 2018  
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att uppdra åt bygg- och miljöförvaltningen att upprätta Detaljplan för 

fastighet Villstads-Haghult 1:218 m.fl. i Smålandsstenar  
 
att detaljplanen ska upprättas med standard planförfarande enligt 5 kap. 7 § 

plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 
  
att kostnaderna för planarbetet ska regleras genom planavtal med 

fastighetsägaren 
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Bm §41    Dnr: PLAN.2013.3   214  
 
Detaljplan för området Gisle i Gislaved, Kvarteret Boken och del av 
fastigheten Gislaved 1:27 m.fl.  
 
Ärendebeskrivning 
Syftet med detaljplanen är att skapa en helhet av området Gisle. Gisle ska bli en 
mötesplats för alla och detta ska förtydligas i utemiljön. Gestaltningen av 
utemiljöerna ska knyta ihop användning med bland annat gång- och cykelvägar 
och parkeringsplatser. Utemiljöerna ska planeras som ”aktiva” ytor. 
Tydliggörande av kommunikationsstråk och skyltning ska underlätta 
tillgänglighet och säkerheten. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutade den 19 september 2017 att förslag till 
Detaljplan för området Gisle i Gislaved, Kvarteret Boken och del av fastigheten 
Gislaved 1:27 m.fl.  skulle skickas ut på samrådsremiss. Under tiden 9 oktober  
– 27 november 2017 har detaljplanen varit utställd i Gislaveds kommunhus,  
biblioteket i Gislaved och på kommunens hemsida för samråd. Utifrån 
yttranden som inkommit under denna tid har en samrådsredogörelse 
upprättats. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Granskning  
Plankarta daterad mars 2018 
Planbeskrivning daterad mars 2018 
Samrådsredogörelse daterad mars 2018 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att ta planförfattarens samrådsredogörelse som sin egen  
 
att förslaget till detaljplan ställs ut för granskning under tre veckor enligt 

5 kap. 18 § plan-och bygglagen (SFS 2010:900)  
 

Expedieras till: 
Bygg- och miljöförvaltningen  
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Bm §42    Dnr: BYGG.2017.336   2311  
 
ANDERSTORP 9:269, Åstorpsvägen 10, Anderstorp  
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och gäststuga  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och gäststuga. 
Ansökan omfattar en total byggnadsarea om 174 m2. 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan antagen 1955. I planbestämmelserna finns 
angivet att högst en femtedel av fastigheten från bebyggas. Byggnaden får 
uppföras i en våning samt inte till större höjd än 5,6 meter. Avstånd till 
tomtgräns finns inte föreskrivet i detaljplanen dock så tillämpas enligt 17 kap 4 
§ i ÄPBL (SFS 1987:10) ska, om inte annat är föreskrivet i stadsplaner eller 
byggnadsplaner, 39 § i den tidigare gällande byggnadsstadgan (1959:612 BS) 
tillämpas som bestämmelse i planen. Enligt 39 § BS ska, om inte annat är 
föreskrivet, iakttas att byggnad inte får placeras närmare gränsen än 4,5 meter. 
 
Ansökan avser bygglov med avvikelse från detaljplan. Den inkomna ansökan 
redovisar att fastigheten bebyggs med 174 m² mot tillåtet 156 m². 
Huvudbyggnad placeras 2 meter från tomtgräns. 

 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har gjort en besiktning av 
fastigheten. 
 
Aktuell tomt är kuperad och ligger på en höjd. Marken består av berg och det 
finns behov av sprängning för att sänka och jämna ut tomten. Huvudbyggnaden 
avses placeras ca 5 meter från garagebyggnad på grannes fastighet. Grannens 
garagebyggnad ligger lägre än planerad huvudbyggnad och därmed kan hantering 
av dagvatten vara problematiskt. Hantering av dagvatten på den egna 
fastigheten är viktig att lösa så att inte olägenheter uppstår.  

 
Lagrum 
Det krävs bygglov för nybyggnad 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. 
 
Enligt 17 kap 4 § i ÄPBL (SFS 1987:10) ska, om inte annat är föreskrivet i 
stadsplaner eller byggnadsplaner, 39 § i den tidigare gällande byggnadsstadgan 
(1959:612 BS) tillämpas som bestämmelse i planen. Enligt 39 § BS ska, om inte 
annat är föreskrivet, iakttas att byggnad inte får placeras närmare gränsen än 
4,5 meter. Byggnadsnämnden får medge undantag från bestämmelsen om det är 
påkallat av särskilda skäl samt kan ske utan men för granne eller fara för 
sundhet, brandsäkerhet eller trafiksäkerhet och utan att ett lämpligt 
bebyggande av området försvåras. Kan åtgärden inverka på förhållandena på 
angränsande tomt ska dess ägare höras i saken. Om undantag beviljas enligt 
detta stycke kommer placeringen av byggnaden att betraktas som planenlig 
  
Yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle 
att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. En granne har inkommit med 
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Bm §42 (forts.) 
 
yttrande och erinrar mot ansökan. Sökanden har därefter inkommit med ett 
bemötande av grannens synpunkter. 
 
Yrkande 
Magnus Sjöberg (C) yrkar att bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus 
och gäststuga. 
 
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. 
Fastigheterna är små och byggrätten är begränsad. Byggrätten överskrids 
marginellt. Avvikelserna bedöms vara små och förenliga med detaljplanens syfte.  
 
I gällande detaljplans bestämmelser finns det inte angivet några 
avståndsbestämmelser till tomgräns och därav gäller byggnadsstadgans 39 §. 
Bygg- och miljönämnden finner att det finns påkallade särskilda skäl med 
anledning av att fastigheten är kuperad, liten och svårplanerad. Berörd granne 
till fastigheten, där man hamnar närmare än 4,5 meter, har hörts och ingen 
erinran har inkommit. Berörd granne har dessutom ett garage nära tomtgräns 
som förhindrar insyn. Åtgärden bedöms kunna ske utan men för granne eller 
fara för sundhet, brandsäkerhet eller trafiksäkerhet och utan att ett lämpligt 
bebyggande av området försvåras. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-03-12 - Bmau §36 
Tjänsteskrivelse 
Yttrande från ägare till fastigheten Anderstorp 9:409 daterat 2018-03-19 
Sökandens bemötande av grannes yttrande daterat 2018-03-22 
 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen medge liten avvikelse från 

detaljplanen vad avser avstånd till tomtgräns och överskridande av 
byggrätten och bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus och 
gäststuga 

 
att för att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 

kontrollansvarig godtas byggherrens förslag  
Magnus Lindow 
Köpmansgatan 233 530 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. 
  



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Bygg- och miljönämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2018-03-28     7(33) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Bm §42 (forts.) 
 
Avgifter 
Avgiften för bygglovet är 35 813 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. 
 
Avgiften för lägeskontroll är 896 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 
Situationsplan baserad på nybyggnadskarta inkommen 2018-01-12 
Sektionsritning inkommen 2018-01-12 
Fasadritning mot norr och söder inkommen 2018-01-12 
Fasad mot öster och väster inkommen 2018-01-12 
Planritning inkommen 2018-01-12 
Markplaneringsritning inkommen 2018-01-12 
 
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. 
 
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 finutstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs.  
Kontakt kan tas med mätchef Marcus Josefsson tel. 0371-81574, MBK-ingenjör 
Dragisa Mladenovic tel. 0371-81221 eller MBK-tekniker Lars Pettersson 
tel. 0371-81593. 
 
Påföljder 
Byggsanktionsavgift är en extra avgift som tas ut: 
• Från den som påbörjat en byggnation utan startbesked 
• Från den som tar ett byggnadsverk i bruk före nämndens tillåtelse, det vill 

säga innan man fått ett slutbesked. 
 
Byggsanktionsavgiftens storlek framgår av 9 kap. plan- och byggförordningen 
(2011:338). 
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Bm §42 (forts.)  
 
Bilagor 
Bilaga 1 - Information 
Bilaga 2  - Kallelse till tekniskt samråd 
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Bm §43    Dnr: BYGG.2018.10   239  
 
TRÄSNIDAREN 2, Snidargränd 3, Gislaved   
Bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av enbostadshus samt 
rivningslov för rivning av carport  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om bygglovet. Ansökan omfattar en total tillbyggnadsarea 
om 22,5 m2. 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan fastställd 1971. I planbestämmelserna står det 
att huvudbyggnad får omfatta en byggnadsyta om högst 180 kvadratmeter samt 
uthus och andra gårdsbyggnader högst 40 kvadratmeter. Byggnad får uppföras 
med högst en våning samt inte till större höjd än 4, 5 meter. 
 
Ansökan avser bygglov med avvikelse från detaljplan. Den inkomna ansökan 
redovisar att befintlig huvudbyggnad har en yta om 208 m² vilket avviker från 
gällande detaljplan. Den inkomna ansökan redovisar en tillbyggnad på ytterligare 
22,5 m². Den totala byggnadsarean blir då 230,5 m² vilket innebär en avvikelse 
från detaljplanen med 50,5 m². (28%) 
 
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 erinringar har inkommit. 
 
Yrkande 
Magnus Sjöberg (C) yrkar att bevilja bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 
och utvändig ändring av enbostadshus. 
 
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. 
 
Fastigheterna är små och byggrätten är begränsad. Avvikelsen bedöms vara en 
liten avvikelse från detaljplanen vad avser överskridandet av byggrätten. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-03-12 - Bmau §46 
Tjänsteskrivelse 
 
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 bevilja bygglov 
för tillbyggnad av enbostadshus och utvändig ändring av enbostadshus  
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Bm §43 (forts.) 
 
att startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap. 23 § plan-

och bygglagen  
 
att tekniskt samråd och kontrollansvarig inte krävs i detta ärende. 
 

 
Med detta startbesked bestämmer bygg- och miljönämnden att 

1. Kontrollplanen inkommen 2018-03-19 fastställs 
 

2. Utstakning krävs inte i detta ärende. 
 
3. Följande handlingar ska lämnas in till bygg- och miljönämnden som 

underlag för slutbesked: 
• Verifierad kontrollplan 

 
Avgifter 
Avgiften för bygglovet är 11 280 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 inkommen 2018-01-12 
Plan- och sektionsritning inkommen 2018-01-12 
Fasadritning mot söder inkommen 2018-01-12 
Fasadritning mot norr inkommen 2018-01-12 
Fasadritning mot väster och öster inkommen 2018-01-12 
 
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. 
 
Byggnadsverket får tas i bruk innan slutbesked getts. 

 
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. 
 
• Om byggnaden tas i bruk innan slutbesked lämnats ska en 

byggsanktionsavgift på 0,5 prisbasbelopp (2012=22.000 kronor) tas ut. 
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Bm §43 (forts.) 
 
Bilagor 
Bilaga 1 - Information 
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Bm §44    Dnr: BYGG.2018.46   2314  
 
SUNNARYD 1:16, Färjevägen 4, Bredaryd   
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med uterum  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med uterum. 
Ansökan omfattar en total byggnadsarea om 37 m2. 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan fastställd 1971. I planbestämmelserna står 
det att huvudbyggnad får omfatta en byggnadsyta om högst 150 kvadratmeter 
samt uthus högst 50 kvadratmeter. Byggnad får uppföras med högst en våning 
samt inte till större höjd än 4, 5 meter. 
 
Ansökan avser bygglov med avvikelse från detaljplan. Den inkomna ansökan 
redovisar att befintlig huvudbyggnad har en yta om 197 m² vilket avviker från 
gällande detaljplan. Den inkomna ansökan redovisar en tillbyggnad på ytterligare 
37 m². Den totala byggnadsarean blir då 234 m² vilket innebär en avvikelse från 
detaljplanen med 84 m² (56%). 
 
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 erinringar mot ansökan 
har inkommit. 
 
Yrkande 
Magnus Sjöberg (C) yrkar att bevilja bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 
med uterum. 
 
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. 
 
Fastigheterna är små och byggrätten är begränsad. Avvikelsen bedöms vara en 
liten avvikelse från detaljplanen vad avser överskridandet av byggrätten. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-03-12 - Bmau §39 
Tjänsteskrivelse 
 
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 bevilja bygglov 
för tillbyggnad av enbostadshus med uterum 
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Bm §44 (forts.) 
 
att startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap. 23 § plan-

och bygglagen  
 
att tekniskt samråd och kontrollansvarig inte krävs i detta ärende. 

 
 
Med detta startbesked bestämmer bygg- och miljönämnden att 

1. Kontrollplanen inkommen 2018-03-22 fastställs 
 

2. Utstakning krävs inte i detta ärende. 
 
3. Följande handlingar ska lämnas in till bygg- och miljönämnden som 

underlag för slutbesked: 
• Verifierad kontrollplan 

 
Avgifter 
Avgiften för bygglovet är 7 807 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 baserad på nybyggnadskarta inkommen 2018-02-07 
Planritning inkommen 2018-02-07 
Fasadritning inkommen 2018-02-07 
 
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. 
 
Byggnadsverket får tas i bruk innan slutbesked getts. 

 
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. 
 
• Om byggnaden tas i bruk innan slutbesked lämnats ska en 

byggsanktionsavgift på 0,5 prisbasbelopp (2012=22.000 kronor) tas ut. 
 
Jäv 
Elisabeth Johansson (C) deltar inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv.  
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Bilagor 
Bilaga 1 - Information 
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ÅS-TORP 1:10, Sunnaryd Holmen 7 , Bredaryd    
Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus och garage  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus och 
garage.  
 
Platsen för de planerade byggnaderna och vägen ligger inom 
strandskyddsområde vilket har en omfattning av 200 meter från sjön Bolmen. 
 
Den sökta platsen för byggnaden ligger inom utpekat område för 
landsbygdsutveckling (LIS) i tematiskt tillägg i Gislaveds kommuns översiktsplan. 
Där beskrivs att området ska utvecklas genom komplettering av befintlig 
bebyggelse. Vid framtida utbyggnad och planering måste natur-kultur- och 
rekreationsvärden vara en central del. Utökning av bebyggelsen bör lämna 
strandområdet helt fritt och eventuella tillkommande brygganläggningar bör 
planeras noggrant och lösas gemensamt. 
 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har besökt platsen. 

 
Avstånd till befintliga hus är drygt 85 meter till fritidshus på Ås-torp 1:10 åt 
sydost och drygt 100 meter till bostadshuset på Ås-torp 1:10 åt sydost. I 
sydväst ligger en badplats, ca 200 meter från nytt tänkt hus. Fri passage har 
lämnats längst med strandlinjen. 
 
Platsen domineras av en blandning av löv- och barrskog, i vissa delar i ganska 
täta bestånd. Mot strandkanten tar mer och mer lövträden över. Inslag av ek 
och hassel förekommer. 
 
Fritidshuset placeras i närheten av en slänt i ett lövskogsparti. Huset som 
placeras i/vid slänten innebär att vissa urschaktnings-/uppfyllningsarbeten 
erfordras. En befintlig väg kommer att användas gemensamt.  
 
Kraftledning går genom fastigheten och även nära den tänkta platsen där man 
avser att uppföra fritidshuset och garaget. Servitutsavtal finns.  
 
Kommunekolog Bengt-Göran Ericsson har fått i uppdrag att undersöka 
huruvida åtgärderna strider mot strandskyddets syfte vad avser växt- och 
djurlivet. Komplettering av ärendet med kommunekologens yttrande inväntas. 
 
Lagrum 
Enligt 7 kap. 15 § miljöbalken (1998:808) är ett antal åtgärder inom 
strandskyddsområdet förbjudna. Man får inte: 

• uppföra nya byggnader 
• ändra byggnader eller andra anläggningar eller utföra anordningar så att 

de hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas i ett område som 
tidigare var tillgängligt 

• gräva eller utföra förberedelse för byggnader eller anläggningar 
• utföra åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller 

växtarter 
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Genom bestämmelsen 7 kap. 18 d § miljöbalken har införts möjlighet att utöver 
vad som anges i 7 kap. 18 c § miljöbalken, som särskilt skäl vid prövning av 
dispens från strandskyddet inom ett område för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen också beakta om ett strandnära läge för en byggnad, 
verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utveckling av landsbygden. Om 
prövningen gäller dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus får 
man istället beakta om huset eller husen avses uppföras i anslutning till ett 
befintligt bostadshus. Enligt 7 kap. 18 e § andra stycket miljöbalken ska 
översiktsplanen ge vägledning vid bedömningen av om en plats ligger inom 
sådant område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.  
 
Bedömning/Särskilda skäl 
Bygg- och miljönämnden bedömer att särskilda skäl enligt 7 kap. 18 d § 
miljöbalken får anses föreligga då byggnaderna avses uppföras i anslutning till 
befintliga bostadshus.  
 
Bygg- och miljönämnden bedömer vidare att varken den allemansrättsliga 
tillgången till strandområdena eller livsvillkoren för djur- och växtlivet påverkas 
av att dispens för fritidshuset och garaget ges. Det finns goda möjligheter till fri 
passage enligt 7 kap. 18 f § miljöbalken utanför fastigheten. 
 
Området är av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning att 
strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt. 
 
Beslutet går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av 
mark- och vattenresurser samt med den för området gällande översiktsplanen. 
 
Dispens kan därför ges. 

 
 

Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-03-12 - Bmau §37 
Tjänsteskrivelse 
Översiktskarta skala 1:10 000 
Situationsplan skala 1:1000 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut i ärendet när 

kommunekologens yttrande inkommit 
 
Jäv 
Elisabeth Johansson (C) deltar inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv. 
 

 
Expedieras till: 
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott  
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Bm §46    Dnr: BYGG.2018.47   229  
 
 
Anmälan om olovligt byggande  
 
Ärendet borttaget enligt personuppgiftslagen (PUL). 
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Anmälan om olovligt byggande  
 
Ärendet borttaget enligt PUL.  
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Olovligt utförda åtgärder inom strandskyddsområde  
 
Ärendebeskrivning 
Bygg och miljöförvaltningen har blivit uppmärksammad på att olovliga åtgärder 
har utförts inom strandskyddat område på fastigheten Lida 3:11. 
 
Företrädare för Bygg- och miljöförvaltningen har 2017-06-26 besiktigat 
området. 
 
Utifrån besiktning och satellitbilder kan Bygg- och miljöförvaltningen konstatera 
att följande åtgärder utförts: 
 
• Befintligt fritidshus har rivits och nytt fritidshus har uppförts. 

Strandskyddsdispens och bygglov har erhållits för nytt fritidshus 
21 december 2015. 

• Skog har fällts helt inom strandskyddat område ända ner till strandlinjen. 
• Gräsmatta har anlagts fram till ca 8 m från strandlinjen och utanför given 

tomtplatsavgränsning. 
• Vid prövning av tomtplatsavgränsning i samband med strandskyddsdispens 

för nybyggnad av fritidshus skulle enkelt staket monteras eller häck 
planteras i tomtplatsgräns mot sjö. Detta har inte genomförts. 

• En ca 8 m bred yta mellan strandlinjen och gräsmattan har iordningställts 
som sandstrand. 

• Mellan sandstrand och gräsmatta har belysningsarmaturer monterats. 
• En brygga om ca 20 m2 låg ansluten mot strandkanten. 
• En vändplan har utförts utanför tomtplatsavgränsning, inom strandskyddat 

område. 
 
Bygg och miljönämnden får enligt 7 kap 18 § miljöbalken meddela dispens från 
bestämmelserna i 16 § samma kapitel.   
  
Fastighetsägaren har beretts möjlighet att framföra sina synpunkter. 
Fastighetsägaren ska ange varför strandskyddsdispens inte sökts för åtgärderna 
och även ange när de olika åtgärderna utförts. Fastighetsägaren har inkomit 
med en skrivelse och bemött arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Miljöbalkens bestämmelser 
Strand- och vattenområdet inom 100 meter från strandlinjen vid normalt 
medelvattenstånd i Värsjön omfattas av strandskydd enligt 7 kap. 13-14 §§ 
miljöbalken (MB). Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för 
allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och vatten för 
djur- och växtlivet. 
 
Inom den strandskyddande zonen är det enligt 7 kap. 15 § miljöbalken förbjudet 
att genomföra en rad åtgärder som att:  
 
• uppföra nya byggnader och att ändra befintliga byggnader så att de kan 

användas   till något annat ändamål 
 

• gräva eller på annat sätt förbereda för sådana byggnationer  
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Fastighetsägaren bör föreläggas att montera upp enkelt staket eller plantera en 
häck enligt Länsstyrelsens beslut om strandskydd för fritidshus daterat  
2016-04-04. 
 
Anläggande av vändplan inom strandskyddat område utanför tomtplats strider 
mot 7 kap 15 § miljöbalken. Fastighetsägaren bör föreläggas att återställa yta till 
skogsmark genom att lägga ett matjordslager i vändzonen. 
 
En privat sandstrand utanför tomtplatsavgränsning kan vid genomförandet ha 
påverkat livsvillkor för djur och växtliv negativt.  
Fastighetsägaren bör föreläggas att lägga ett matjordslager om 200 mm där 
sandstrand utförts. 
 
Belysningsarmaturer får inte monteras inom strandskyddat område utanför 
tomtplatsavgränsning. Kan upplevas privatiserande. Strandskyddsdispens 
bedöms inte kunna lämnas för åtgärd. 
Fastighetsägare bör föreläggas att demontera belysningsarmaturer inom 
strandskyddat område. 
 
Träbryggan i sin helhet ska demonteras. Strandskyddsdispens bedöms inte 
kunna lämnas för åtgärd. Fastighetsägare bör föreläggas att demontera brygga. 
 
Sandstranden, gräsmatta, armaturer och träbrygga kan upplevas privatiserande 
och därmed vara avhållande på allmänhetens tillträde till strandområdet. 
Tillsammans förstärker anläggningarna intrycket av privatisering av området, 
och dess avhållande effekt. 
 
Bygg och miljöförvaltningen bedömer såsom tillsynsmyndighet att 
strandskyddsdispens enligt 7 kap 15 § MB för anläggande av gräsmatta utanför 
godkänd tomtplatsavgränsning, iordningställande av sandstrand, montering av 
belysningsarmaturer, vändplan samt anläggande av brygga inte kan erhållas. 
 
Yrkande 
Patrik Bergman (M) yrkar att anta arbetsutskottets förslag till beslut men 
förlänga tiden för föreläggandet till att senast den 30 juni 2018 vid ett 
solidariskt vite om 100 000 kr utföra åtgärderna. 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden antar det. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-03-12 - Bmau §43 
Tjänsteskrivelse strandskyddsdispens 
Klagomål via kontaktcenter 
Fastighetskarta  
Besiktningsbilder från platsbesök 
Foto 2017 
Foto 2011 
Foto 1960 
Fastighetsägares bemötande av AU:s förslag till beslut 
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Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken förelägga fastighetsägarna NAMN i 

egenskap av fastighetsägare till fastigheten Lida 3:11 att senast den 30 
juni 2018 vid ett solidariskt vite om 100 000 kr utföra följande åtgärder: 
• att plöja upp gräsmatta utanför tomtplatsavgränsning angiven i 

Länsstyrelsens beslut om strandskydd för fritidshus daterat 2016-
04-04. 

• att montera upp enkelt staket eller plantera häck enligt 
Länsstyrelsens beslut om strandskyddsdispens för fritidshus 
daterat 2016-04-04.   

• att återställa vändplan till skogsmark genom att täcka vändplanen 
med ett matjordslager som är 200 mm tjockt. 

• att täcka hela den anlagda sandstranden med ett 200 mm tjockt 
matjordslager.  

• att demontera belysningsarmaturer inom strandskyddat område.  
• att demontera och bortforsla bryggan i sin helhet  

 
HUR MAN ÖVERKLAGAR - se bilaga formulär 1. 
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Strandskyddsdispens för anordning av badplats och bryggor vid 
Majsjön  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om strandskyddsdispens för allmän badplats med 
sandstrand, en brygga om ca 8 m samt en brygga om ca 6 m. 
 
Åtgärderna avseende olovligt utförda åtgärder inom strandskyddat område har 
prövats i ärende BYGG.2017.84. 
 
Olovliga åtgärder avser följande: 
• Trädbevuxet område har nedtagits, schaktningsarbeten har utförts och 

mark har iordningställts till gräsyta och sandstrand. 
• En nyare brygga om ca 8 m har monterats. 
• En äldre brygga om 6 m har monterats vid närliggande väg. 
• En bastubyggnad har uppförts. 

 
I beslut daterat 2018-02-27, § 30 har fastighetsägaren förelagts att bortforsla 
uppförd bastubyggnad senast 2018-04-30.  
 
Bygg- och miljönämnden har bedömt att man i och med trädfällning, schaktning 
och sandutfyllnad i anslutning till strandlinjen skadat den ursprungliga biotopen. 
Ny biotop har utvecklats efter olovlig åtgärd.  

 
Bygg- och  miljönämnden har i sitt beslut daterat 2018-02-27, § 30 valt att inte 
förelägga fastighetsägaren om att återställa stranden då bedömningen är att det 
inte tillför någon naturnytta att återställa marken till tidigare utseende. 

 
De olovliga åtgärderna prövas av Åklagarkammaren i Jönköping. 
 
Fastighetsägare söker i efterhand strandskyddsdispens för allmän badplats med 
sandstrand och 2 bryggor. Bryggor ska kunna användas vid badning och 
iläggande av båtar. (Åtgärder är utförda) 

 
Platsen för de planerade byggnaderna ligger inom strandskyddsområde vilket 
har en omfattning av 100 meter från Majsjön. 
 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har besökt platsen. 
 
I prövning av olovliga åtgärder har följande framkommit: 
• Träd har nedtagits av Sydved av skogsekonomiska skäl. 
• Stranden har enligt fastighetsägaren alltid använts som bad och båtplats 

av närboende och allmänhet. Detta har verifierats av närboende. 
• Bryggor har funnits innan fastighetsägaren tog över fastigheten. 

Flytelement har bytts ut. 
 
 Bygg- och miljönämnden bedömer att området under lång tid har använts av   
 närboende och allmänhet för badning och iläggande av båtar. 
 

Nämnden anser att det är en mycket lämplig plats för allmänt bad och även en 
bra plats för allmänheten att lägga i båtar. Bryggorna är ett bra komplement. 
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Lagrum 
Enligt 7 kap. 15 § miljöbalken (1998:808) är ett antal åtgärder inom 
strandskyddsområdet förbjudna. Man får inte: 

• uppföra nya byggnader 
• ändra byggnader eller andra anläggningar eller utföra anordningar så att 

de hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas i ett område som 
tidigare var tillgängligt 

• gräva eller utföra förberedelse för byggnader eller anläggningar 
• utföra åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller 

växtarter 
 
Bedömning/Särskilda skäl 
Bygg- och miljönämnden bedömer att särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c § p. 3  
och 5 miljöbalken får anses föreligga då området 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 badstrand och bryggor ges. Dispens kan därför ges. 
 
Allmänheten har god tillgång till området och stranden erbjuder hög 
tillgänglighet för alla. Privatbostäder och fritidshus är avskilda från badstranden 
genom en mindre väg och stranden är därmed ej privatiserad. 
 
Bygg och miljönämnden bedömer att en allmän bad och båtplats är mycket 
lämplig på platsen och långsiktigt främjar utveckling av landsbygden.  
 
Bedömningen avseende djur och växtliv sker utifrån att trädbevuxet område 
nedtagits, schaktningsarbeten har utförts och gräsyta och sandstrand utförts. 

 
Beslutet går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av 
mark- och vattenresurser samt med den för området gällande översiktsplanen. 

 
Området är av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning att 
strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-03-12 - Bmau §42 
Tjänsteskrivelse 
Situationsplan skala 1:1000 
Yttrande från utvecklingsledare Avd för hålbar utveckling 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 7 kap. 18 b § miljöbalken ge dispens från 

strandskyddsbestämmelserna för allmän badplats och 2 bryggor på 
fastigheten XXX vid Majsjön 

 
att endast det område, som markerats på bifogad situationsplan, får tas i 

anspråk som badplats 
 
att endast den yta som bryggor upptar får tas i anspråk 
 
att erinra om att länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet  
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Villkor 
- Bryggorna får inte förses med skyltar eller andra anordningar som 

hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas på eller vid bryggan. 
- Området som används som allmän badplats får inte förses med skyltar 

eller andra anordningar som hindrar eller avhåller allmänheten från att 
vistas på den allmänna badplatsen eller hindrar allmänheten att lägga i en 
båt i Majsjön. 

  
Upplysningar 
Verksamheten/åtgärden som har utförts är en vattenverksamhet enligt 11 kap. 
miljöbalken (MB). För vattenverksamhet krävs det normalt anmälan till 
länsstyrelsen eller tillstånd av miljödomstolen. Möjlighet till undantag från 
anmälnings- och tillståndsplikten finns enligt 11 kap. 12 § MB om det är 
uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom 
vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena. Det är 
verksamhetsutövaren som har ansvaret att visa på att undantagsmöjligheten kan 
användas. Länsstyrelsen kan hjälpa till med den bedömningen. Mer information 
om bestämmelser om vattenverksamhet finns på länsstyrelsens webbplats, 
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland. 
 
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. 
 
Avgifter 
Avgiften för strandskyddsdispensen är 10 920 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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Bm §50    Dnr: BM.2018.6   042  
 
Uppföljning 1 (U1) med helårsprognos 2018 för bygg- och 
miljönämnden  
 
Ärendebeskrivning 
Nämnderna ska upprätta en uppföljning 1 (U1) med helårsprognos 2018. 
 
Kommunstyrelsen har upprättat tidplan för planerings- och uppföljningsprocessen 
under 2018. Uppföljning 1 (U1) behandlas av kommunfullmäktige den 17 maj 
2018. 
 
Bygg- och miljöförvaltningen har upprättat förslag till uppföljning 1 (U1) med 
helårsprognos för år 2018. Prognosen visar ett resultat på +200 tkr främst 
beroende på att rekrytering av planarkitekt har dröjt.  
 
Bygglovsintäkterna beräknas överstiga budget, men är svåra att prognostisera 
då det är så mycket beroende på vad som ansöks. Övriga enheter beräknas 
följa budget. 
 
Verksamheterna har arbetat aktivt med nämndens mål och bedöms vara på god 
väg, dock finns en hel del utvecklingsåtgärder kvar att göra.  
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-03-12 - Bmau §50 
Tjänsteskrivelse Prognos uppföljning 1 (U1) 
Uppfoljning 1 -  2018 - Namnd 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att ta uppföljning 1 (U1) med helårsprognos 2018 som sin egen 
 
att överlämna prognosen, uppföljning 1 till kommunfullmäktige 

  
 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige  
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Bm §51    Dnr: BAB.2018.23   274  
 
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag  
 
Ärendet borttaget enligt PUL.  
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Bm §52    Dnr: ALK.2017.13      
 
Ändrat serveringstillstånd p.g.a. ändrade ägarförhållanden Benloc 
AB, Golden Goat  
 
Ärendebeskrivning 
Benloc AB har kommit in med en ansökan om servering av alkoholdrycker på 
restaurang Stinas Kök. Sökt serveringstillstånd avser servering av spritdrycker, 
vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten. Den sökta 
serveringstiden är mellan klockan 11.00–02.00 året runt. Serveringsytor som 
omfattas av ansökan är restaurangens 1,5 plan samt uteservering, från den 1 
april - 31 oktober årligen.  
 
Sökandens lämplighet, (laglydnad, ekonomisk skötsamhet och kunskap om 
alkohollagstiftningen) 
Polismyndigheten – avstyrker servering till 02.00. Tillstyrker dock servering till 
01.00. Har inget att erinra gällande sökt tillstånd. 
 
Räddningstjänsten  – har inget att erinra gällande sökt tillstånd.  
 
Skatteverket – har inget att erinra gällande PBI eller sökande.  
 
Kunskap – har visats genom godkänt kunskapsprov av två PBI.  
En tredje PBI har genomgått utbildning i AAS. 
 
Serveringsställets tjänlighet (lokalprövning) – Det har bedrivits 
restaurangverksamhet med serveringstillstånd i lokalerna i flera år. Det har inte 
uppstått några olägenheter de sista åren. 
 
Alkoholpolitisk prövning 
Serveringen befaras inte medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet 
eller utgöra särskild risk för människors hälsa.  
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-03-12 - Bmau §35 
Tjänsteskrivelse 
Utredning daterad den 1 mars 2018 
Benloc ABs ansökan inkommen den 22 juni 2017 
Planritning 
 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att enligt 8 kap. 2 § alkohollagen meddela Benloc AB tillstånd att servera 

spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten i 
restaurangen året runt klockan 11.00 -02.00. 
 

att  enligt 8 kap. 2 § alkohollagen meddela  Benloc AB tillstånd att servera 
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten 
på uteserveringen från den 1 april-31 oktober årligen klockan 11.00-
02.00.  
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Bm §52 (forts.) 
 
att villkora meddelande av serveringstillståndets serveringstid 11.00-02.00 

med en prövotid på sex månader gällande serveringstiden fram till 
kl. 02.00. Vid prövotidens utgång sker en utvärdering och bygg- och 
miljönämnden kan sedan meddela slutlig serveringstid för Benloc AB på 
restaurang Stinas Kök. 

 
att villkora meddelandet om serveringstillstånd med att Benloc AB skickar 

serveringsansvarig personal på utbildning i ansvarsfull alkoholservering 
minst vart fjärde år. Om utbildning av serveringsansvarig personal inte 
sker enligt villkoret och det uppstår problem avseende serveringen kan 
Gislaveds kommun ta ut en högre tillsynsavgift enligt en av 
Kommunfullmäktige fastställd taxa. 
 
 

Expedieras till: 
Alkoholhandläggare för vidareexpediering  
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Bm §53    Dnr: BM.2018.11      
 
Regional livsmedelsstrategi för Jönköpings län 
Yttrande  
 
Ärendebeskrivning 
Remissen Regional livsmedelsstrategi i Jönköpings län är en del i regeringens 
proposition En livsmedelsstrategi för Sverige - fler jobb och hållbar tillväxt i 
hela landet. Den nationella livsmedelsstrategin ger tre strategiska områden: 
regler och villkor, konsument och marknad samt kunskap och innovation. Den 
regionala livsmedelsstrategin för Jönköpings län tar avstamp från den nationella 
strategin med inriktning på fem fokusområden: produktion, innovation, göra 
affärer, attityder samt självförsörjningsgrad.  
 
Målsättningen med den regionala strategin är att dokumentet ska vara 
vägledande för myndigheter och kommuner vid strategiska beslut. Den 
regionala strategin pekar på vikten av en stark primärproduktion som grund i 
en stark livsmedelskedja. Strategin framhäver att en positiv bild av producenten 
och produkten finns i länet. Sammantaget finns mycket goda förutsättningar för 
en ökad livsmedelsproduktion och en starkare livsmedelskedja.  
 
Ytterligare poängterar strategin att en tydlighet och dialog mellan företag och 
tjänstemän efterfrågas för att skapa bättre förutsättningar för en ökad 
produktion. Det ska vara lätt att göra rätt, men det finns mycket att göra i fråga 
om information, stöd och dialog mellan myndigheter och företagare. Kan 
myndighetsutövningen dessutom på ett tydligare sätt vara ett 
kvalitetssäkringssystem för de säkra livsmedlen som konsumenterna efterfrågar 
vore det önskvärt för att garantera säkrare livsmedel.  
 
De nationella livsmedelsmålen är basen till regeringens livsmedelsstrategi för 
Sverige. Dessa mål bör ge ett inriktningsbeslut från kommunens styrdokument 
för hur Gislaveds kommun ska agera i frågor rörande säkra livsmedel. I målen bör 
det finnas fokusområden sedan tidigare som KS eller 
kommunstyrelseförvaltningen leder för att säkerställa Gislaveds kommuns mål 
mot säkra livsmedel. I styrdokument borde det förtydligas vilket som är 
kommunens respektive myndigheten, bygg- och miljöförvaltningens roll. 
Myndigheten ska i sitt uppdrag vara ett verktyg för att stödja det kommunala 
strategiarbetet. Som myndighet är skälet att tydlighet i nationell, regional och 
kommunal inriktning ger förutsättningar för en enklare, effektivare och tydligare 
tillsyn.  
 
Ett mer stödjande förhållningssätt efterfrågas i den regionala livsmedelsstrategin 
för Jönköpings län. Ett stödjande förhållningssätt med mindre felsökande och 
pekande med hela handen vid inspektioner och mer information, rådgivning och 
dialog skulle alla, både inspektör och företagare tjäna på.  
 
Ett sätt att uppnå detta regionala mål är att hjälpa små företag som exempelvis 
en Bed & Breakfast så att de inte får flera olika tillsynsavgifter för flera olika 
tillsynsområden. Idag kan ett litet lantbruk som har mjölkproduktion och vill 
bedriva B&B få flera olika avgifter, tillsynsbesök och inspektörer. Exempelvis 
miljötillsyn för cisternen och gödselbrunnen, hälsoskyddstillsyn för att de hyr ut 
boende, livsmedelskontroll för att de släpper ut livsmedel på marknaden och 
dessutom dricksvattenkontroll som vattenverk med krav på provtagning av 
vattnet för att de har en egen brunn. En samordning mellan de olika 
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Bm §53 (forts.) 
 
kontrollerna skulle underlätta för det lilla företaget och göra länets kommuner 
än mer självförsörjande. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-03-12 - Bmau §44 
Tjänsteskrivelse 
Remiss - Regional livsmedelsstrategi för Jönköpings län 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att nämnden skickar tillbaka uppdraget att yttra sig om remissen i sin helhet till 

kommunstyrelsen. Bygg- och miljönämnden stödjer remissen i sin helhet. 
 
att nämnden verkar för att mer av tillsynen får en inriktning mot information, 

rådgivning och dialog.  
 
att nämnden arbetar för att förenkla för små företag med flera olika 

verksamheter så att de inte får flera olika avgifter, kontroller och 
inspektörer 
  
 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen  
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Bm §54    Dnr: BM.2015.10   200  
 
Information från bygg- och miljöförvaltningen  
 
Smålandsstenars flygplats - Ordföranden och förvaltningschefen har varit på 
besök på Smålandsstenars flygplats för att undersöka möjligheten att ändra 
påfarten till landningsbanan. 
 
Förvaltningschefen avser att föreslå att likställa delegationsordningen så att det 
gäller samma på bygg- och planenheten som på miljöenheten. Ingen delegation 
på att tjänstemän förelägger vid vite. 
 
Förfrågan från Länsstyrelsen att kommunen övertar B-tillsyn kommer att 
behandlas av nämnden i april. Denna fråga skulle innebära att förvaltningen 
behöver utökas med en tjänst. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna 
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Bm §55    Dnr: BM.2015.8   009  
 
Meddelanden  
 
- Kommunfullmäktiges beslut 2018-02-22, § 15 - Statsbidrag för 

bostadsbyggande 
 
- Kommunfullmäktiges beslut 2018-02-22 § 18 - Nämndsöversyn 
 
- Kommunstyrelsens beslut 2018-03-07, § 74 - Kommunstyrelsens 

delegationsordning 
 
- Kommunstyrelsens beslut 2018-03-07, § 75 - Yttrande över remisss Grön 

handlingsplan 2018-2022 
 
- Länsstyrelsens beslut 2018-02-21 - Avslår överklagande av bygglov för 

parkeringsplatser på fastigheten Åtterå 19:42, Smålandsstenar 
 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att lägga meddelandet till handlingarna 
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Bm §56    Dnr: BM.2015.9   002  
 
Redovisning av delegeringsbeslut  
 
Delegeringsbeslut under perioden 2018-02-17 - 2018-03-19 i följande ärenden 
meddelas enligt sammanställd rapport: 
 
• Administrativa ärenden (BM)   --- 
• Serveringstillstånd (ALK) --- 
• Bygglov/anmälansärenden (BYGG)  sid 1-4 
• Enkelt avhjälpta hinder (EAH)   --- 
• Miljö Avlopp (MAVL)   sid 4-13 
• Kart-och mätärenden  (MBK)   --- 
• Miljö avlopp (MHA)   sid 13 
• Miljö Hälsoskyddsärenden 

(MHB) (MHBS) (MHÄL)    sid 13-15 
• Miljö  Livsmedelsärenden (MLIV)  sid 15-18 
• Miljö förorenad mark (MMFO)   sid 18 
• Miljö Miljöskyddsärenden (MMIL) (MMM)  sid 19 
• Miljö renhållning (MREN)   --- 
• Funktionskontroll av ventilationssystem (VENT) --- 
       
 
• Bostadsanpassning (BAB) -  separat rapport 
 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som förtecknas i protokoll 

av 2018-03-28 
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