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Bm §103    Dnr: BM.2015.6   009  
 
Godkännande av extra/utgående ärende  
 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att ärende nr 23, bygglov för om- och påbyggnad av enbostadshus på 

fastigheten Åtterås 19:75, utgår vid dagen sammanträde 
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Bm §104    Dnr: MMT.2013.4   436:01  
 
MARKEBÄCKSHULT 2:7 m.fl. I BROARYD 
Yttrande över tillståndsansökan för torvverksamhet på Västra Store 
Mosse   
 
Ärendebeskrivning 
Anders Bard Träprodukter AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom 
Länsstyrelsen Östergötland ansökt om tillstånd till täkt av torv inom 
fastigheterna Markebäckshult 2:4 och 2:7, Bro 1:8, 1:10, 1:11 och 1:12, Stavås 
2:8, 2:10, 2:12, 2:13 och 2:14, Brötjaryd 1:18 samt Bassö 1:9, 1:13 och 1:16. 
Ansökan avser ett uttag av 850 000 m3 växttorv med ett maximalt årligt uttag 
av 25 000 m3. Bolaget kommer att utöka produktionsytorna stegvis och i tre 
etapper med början från norr. 
 
Utsläpp till luft 
Verksamheten påverkar luften genom avgasutsläpp från den mobila 
maskinparken och genom trafik till och från området. Luften kan även påverkas 
av damning från arbets- och transportytor under torrperioder. För att begränsa 
utsläppen av avgaser kommer bolaget att använda/anlita en modern maskinpark 
som drivs med dieselolja av miljöklass 1 eller motsvarande bränsle.  
Dammbekämpning kommer i första hand att ske genom bevattning. Dessutom 
kommer man att spara en skogsridå mellan verksamhetsområdet och 
bostadshuset på Bro 1:4 som ska hindra damning från torvtäkten och samtidigt 
fungera som insynsskydd. Erfarenhet visar att blocktorvsproduktionen under 
normala förhållanden inte orsakar några påtagliga dammproblem. Vid ogynnsam 
väderlek, t.ex. kraftiga vindar kan bolaget göra uppehåll i produktionen.  
 
Buller 
Beräkningarna visar att verksamheten inte överskrider riktvärdet för dagtid 
(07.00 - 18.00) vid någon beräkningspunkt. Riktvärdet för kvällstid (18.00 - 
22.00) överskrids med 1 dB(A) vid bostadsfastigheterna Bro 1:4 och Bro 1:7 
om brytning bedrivs i närheten av respektive fastighet. Arbetstiden för 
verksamheten samt uttransporter är normalt dagtid mellan 07.00 och 18.00. 
Vid produktionstoppar och i enstaka fall vid gynnsam väderlek kan det bli 
aktuellt med verksamhet mellan 06.00 och 22.00. Bolaget kommer i sådana fall 
att styra verksamheten så att riktvärdet för kvälls- och nattetid inte överskrids. 
Detta innebär bl.a. att verksamhet inte bedrivs i närheten av ovannämnda 
fastigheter vid östlig vind mellan 06.00 och 07.00. 
 
Trafiken med torvprodukter från täktområdet kan i genomsnitt bli 1- 2 
uttransporter per arbetsdag. Därutöver förekommer trailertransporter med 
arbetsredskap vid enstaka tillfällen. Det genomsnittliga antalet fordon som varje 
dygn passerar väg 572 är ca 45 bussar, lastbilar mm och 440 personbilar. 
 
Grundvattenmagasin 
Torvtäkt förutsätter en sänkning av grundvattennivån inom brytningsområdet. 
Utifrån erfarenhet och mätningar på andra torvtäkter beräknas påverkan på 
grundvattnet endast ske lokalt runt täktområdet. Den påverkan som kan bli 
aktuell avseende grundvattennivån kan omfattas av någon enstaka decimeter till 
ett 30-tal meter ut från de kransdiken som omger brytningsområdet. Bolaget 
bedömer det ytterst osannolikt att dess verksamhet skulle kunna påverka 
brunnarna i området. 
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Utsläpp till vatten 
Avrinnande vatten från täkten bedöms inte ha någon påverkan av betydelse på 
befintligt dikessystem och Västerån. Sedimentationsdammar kommer att 
anläggas innan verksamheten startas upp. De kommer dessutom att förses med 
överfallströskel och läns och därmed hindra att torvpartiklar når nedströms 
belägna vattendrag.   
 
Naturvärden 
Det finns, enligt Skogsstyrelsens definition, inga nyckelbiotoper, naturreservat, 
natura 2000-områden eller andra registrerade naturvärden inom eller i 
anslutning till Västra Store Mosse. Merparten av det planerade täktområdet 
inom Västra Store Mosse är påverkad av tidigare torvtäktsverksamhet eller 
dikning. Västra Store Mosse har i våtmarksinventeringen bedömts som klass 4  
där 1 representerar mycket höga värden och 4 representerar låga värden.  
 
Efter avslutad exploatering kommer området att efterbehandlas I ansökan 
nämner bolaget att hela täktområdet kommer att efterbehandlas, förslagsvis till 
en våtmark med eventuellt inslag av skogsmark.  
 
Beslutsunderlag 
Ansökan den 15 januari 2015 från Anders Bard Träprodukter AB 
Tjänsteskrivelse 
Protokoll 2015-06-04 - Bmau §60 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att lämna följande yttrande: 
 
 I Gislaveds kommuns översiktsplan anges att torv kan brytas i mossar 

klass 3 och 4. Västra Store Mosse har tilldelats naturvärdesklass 4 och 
exploateringen av mossen kommer därmed inte att strida mot 
kommunens översiktsplan. Nämnden har inga invändningar mot att 
tillstånd till torvtäkt beviljas. 
  
 

Expedieras till: 
LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND  
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Bm §105    Dnr: MMM.2015.68   427:01  
 
LÅNGHULT 1:27, HÄLLABÄCK 
Beslut med anledning av anmälan enligt miljöbalken om 
plastbearbetande industri i Hällabäck  
 
Ärendebeskrivning 
Loxitec AB har i anmälan som kom in den 25 mars 2015 anmält en 
plastbearbetande verksamhet på fastigheten Långhult 1:27 i Hällabäck. Anmälan 
avser en produktion på maximalt 150 ton polyuretanråvara per år.  
 
Verksamheten är anmälningspliktig enligt 4 kap 13 § miljöprövningsförordningen 
och har verksamhetskoden 25.30  "Anläggning för att genom ytterligare 
polymerisation tillverka produkter av plast, om 
1. produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår, och  
2. Verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §."   
 
samt 19 kap 5 § samma förordning och verksamhetskod 39:50 "Anläggning där 
det per kalenderår förbrukas (...) mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel".   
 
I Boverkets, Naturvårdsverkets, Räddningsverkets och Socialstyrelsens 
allmänna råd (1995:5) Bättre plats för arbete rekommenderas för 
plastbearbetande industrier (utom polyesterindustri) ett skyddsavstånd 
på 200 meter till bostäder. Avstånd till närmaste bostadshus är i detta 
fall ca 45 meter. 
 
Fastigheten Långhult 1:27 ligger inom område som inte är detaljplanerat. Det 
finns inte heller några områdesbestämmelser.  
 
Av anmälan framgår följande:  
Loxitec AB planerar att flytta den nuvarande verksamheten från Smålandsstenar 
till Hällabäck. Produktionen omfattar tillverkning av formgjutna produkter av 
polyuretan (PUR) i form av integralskum, isolerskum och elastomerer. Totat 
beräknas 11 maskiner flyttas från nuvarande verksamhet till fastigheten Långhult 
1:27.  
 
Råvaror vid tillverkningsprocessen är prepolymeriserad isocyanat i form av 
metylenbisfenylisocyanat (MDI) och polyol som blandas maskinellt och injiceras 
i form där härdningsprocessen omgående startar. Efter vart fjärde skott 
rengörs blandningskammaren med lösningsmedel bestående av metyletylketon 
(MEK) och isopropanol (IPA). Reningsprocessen sker i en ventilerad behållare. 
 
Större delen av producerade detaljer innehåller färgpigment genom infärgning 
med färgpasta som tillsätts polyolen. De råvaror som förbrukas är framför allt 
volymkemikalier till processen i form av polyol, MDI och släppmedel. 
Därutöver förbrukas lösningsmedel som 2-propanol och metyletylketon samt 
n-pentan som jäsmedel i vissa tillämpningar. Små volymer av formlack används 
förutom underhållskemikalier.  
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Råvaruförbrukning vid en årlig produktion av 150 ton polyuretan per år 
 

 
Råvaror 

Varunamn 
Års-

förbrukning 
150 ton 
ton/år 

Sammansättning Användning 

PUR 150 Färdigtillverkad 
PUR 

 

Desmodur 
m.fl. 

55 MDI-baserad 
prepolymer 

Råvara PUR 

Elastofoam 
m.fl. 

95 Polyoler Råvara PUR 

Catalyst 
amine 
93020 

ca 0,1 Amin Katalysator, process 

Acmosil 
m.fl. 

ca 1 Vaxer Släppmedel 

N- pentan ca 4 n-pentan Blåsmedel 
Färgpasta ca 3 PURpigment Färg 
Formlack ca 0,8 Pigment, 

lösningsmedel 
Lackering 

MEK ca 2 Lösningsmedel Primer/förtunning/ 
rengöring 

Isopropanol ca 1,5 Lösningsmedel Rengöring 
 
Farligt avfall utgörs huvudsakligen av ohärdade processlösningar, uthärdade 
kemikalierester samt övrigt farligt avfall som lysrör, elektronikavfall, 
sprayburkar etc.   
 
Verksamheten kommer huvudsakligen att bedrivas under dagtid ca 07.00 - 
16.00.  
  
Loxitec AB släppte under 2014 i Smålandsstenar totalt 3,5 ton flyktiga 
organiska kolväten (VOC).  MDI i prepolymeriserad form är svårflyktig och 
reagerar momentant med tillsatt mängd polyol varför utsläpp av MDI från den 
här typen av verksamhet är obefintlig.  
 
De VOC som kan avgå till omgivande luft är n-pentan, isopropylalkohol och 
metyletylketon. Samtliga tre räknas i gruppen som har mindre betydelse som 
oxidantbildare.  
 
Utsläpp av VOC vid en årlig produktion av 150 ton polyuretan  

 
 Råvara   Årsutsläpp 

 Ton 
 VOC (totalt) 
 Därav: 

 7,5 

 n-pentan i blåsmedel,   4 
 Från släppmedel  1 
 Från lacker  0,8 
 Isopropanol (IPA)  1,5 
 Metyletylketon (MEK)  2 
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Föroreningar av mark till följd av kemikalieutsläpp kommer inte att ske då alla 
kemikalier kommer att hanteras inomhus.  
 
Processvatten används inte vid produktionen med undantag för små mängder 
som används som kylvatten. Golvbrunnar som finns i fastigheten kommer att 
tätas. Dagvattenbrunnar utomhus kommer att uppmärkas och mattor för 
täckning av dessa kommer att finnas tillgängliga om ett eventuellt läckage skulle 
ske. Det vatten som förbrukas vid företaget är framför allt sanitetsvatten.  
 
Externa transporter sker med lastbil eller med mindre budbilar till och från 
företaget, i genomsnitt två fordon per dag. ADR-transporter förekommer ca en 
gång i månaden i samband med kemikalieleveranser.  
    
Motivering till beslut 
Utsläpp av lösningsmedel kan ge upphov till miljöpåverkan såsom 
luktstörningar, bildning av marknära ozon etc. Vid höga koncentrationer kan 
lösningsmedelutsläppen medföra negativa hälsoeffekter, speciellt för astmatiker 
och allergiker. Loxitec AB:s utsläpp av VOC kommer enligt utförda 
spridningsberäkningar medföra låga koncentrationer vilket inte bör orsaka 
luktolägenheter för omgivningen. Då lösningsmedel bidrar bl.a. till bildning av 
marknära ozon är det viktigt att minska lösningsmedelsutsläppen i så stor 
utsträckning som möjligt. Bygg- och miljönämnden ställer därför krav på 
Loxitec AB att utarbeta en handlingsplan för hur man ska minska VOC-
användningen.  
 
För att minimera påverkan från isocyanater på omgivningen kommer Loxitec AB 
att använda MDI som är mindre flyktigt än TDI (toluendiisocyanat). MDI kommer 
dessutom att vara prepolymeriserat och orsaka mindre påverkan.  
 
Industrilokalen i Hällabäck som Loxitec AB har valt för sin verksamhet ligger i 
närheten av bostadshus, det närmaste bostadsfastigheten gränsar till fastigheten 
Långhult 1:27. Den omedelbara närhet innebär att trafiken till och från 
företaget kommer att märkas men ökningen borde inte utgöra olägenhet för 
människors hälsa.  
 
För att minska risker för eventuell brand och därmed påverkan på bostäderna 
kommer bolaget att arbeta brandförebyggande genom att bl.a. ta fram 
nödlägesrutin, göra riskbedömningar och vidta skyddsåtgärder. Vid eventuell 
brand kan utrymning ske snabbt då det endast är ett fåtal hus inom 100 m radie 
från industrilokalen i Hällabäck. Den erfarenhet man har av bränder i 
polyuretanprodukter är ganska stor då polyuretan är vanligt förekommande i 
både bilar och i hemmen. 
 
Vid nyetablering av industri är det särskilt viktigt att Boverkets rekommenderade 
skyddsavstånd följs och inte underskrids. Ett skyddsavstånd används inte bara för 
att skydda närliggande bebyggelse utan även för att garantera industrin 
utvecklingsmöjligheter. Möjligheter till produktionsökning för Loxitec AB på 
fastigheten Långhult 1:27 och därmed en större användning av lösningsmedel kan 
vara begränsade, men bedöms ändå inte vara et hinder för etablering i nuläget.  
 
Generellt kan man för tryckluftssystem säga att av den tillförda effekten på 
100 % återstår 5 % till nyttig användning. I tryckluftskompressorn försvinner 
20-40 % i form av värme. Resten försvinner i distribution ut till   
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förbrukningsstället i form av förluster i överföringen och läckage, vilket kan 
vara omfattande. Tryckluftssystemet ska kontrolleras regelbundet för att hålla 
nere energiförbrukningen. 
 
Kontroll av energieffektivisering vid företaget och krav på förbättringar kan 
senare komma att ställas. 
 
Rening av kondensvatten från kompressorer ska ske i oljeavskiljare avsedd för 
ändamålet. Enligt 5 § förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll ska 
det finnas rutiner för att fortlöpande kontrollera att utrustning m.m. för drift 
och kontroll hålls i gott skick, för att förebygga olägenheter för människors 
hälsa och miljö. Verksamhetsutövaren ska även enligt 2 § NFS (2000:15) om 
genomförande och provtagningar i vissa verksamheter, utföra de mätningar och 
provtagningar som behövs för att skaffa sig kunskaper om hur verksamheten 
påverkar miljön. Oljeindex på kondensvatten efter oljeavskiljning ska inte 
överstiga 5 mg/l vid utsläpp till dagvatten. 
 
Beträffande skurvatten från golvrengöring har undersökningar visat att sådant 
vatten ofta innehåller höga halter av olika föroreningar som t.ex. metaller, oljor 
etc. Kommunala avloppsreningsverk strävar efter att minska mängderna 
miljöstörande ämnen till verken då föroreningarna hamnar i slammet eller 
passerar verken och når recipienten. Skurvatten ska därför hanteras som ett 
farligt avfall till dess motsatsen visats. 
 
Farliga kemiska ämnen i produkter, varor och byggnader riskerar att hamna i 
miljön, och kan tas upp av växter, djur och människor. För många ämnen är 
halterna i miljön för höga och orsakar problem för människor och miljö. 
Regeringen har fastställt sex preciseringar av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. En 
av preciseringarna är: "Användningen av särskilt farliga ämnen har så långt som 
möjligt upphört." Verksamhetsutövaren ska kontrollera om produkterna som 
används innehåller utfasnings- eller riskminskningsämnen och om möjligt ersätta 
sådana produkter. Kemikalieinspektionens PRIO-databas är ett verktyg som 
kan användas. 
 
Bygg- och miljönämnden ska enligt 2 kap. 7 § miljöbalken göra en 
rimlighetsavvägning innan krav på åtgärder ställs. Vid bedömningen ska särskilt 
beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med 
kostnaderna för sådana åtgärder. Bygg- och miljönämnden anser inte att det är 
orimligt att i detta ärende ställa de krav som beslutet innebär. 
 
Yttranden 
Fastighetsägare inom 200 m avstånd från fastigheten Långhult 1:27 har fått 
möjlighet att lämna yttrande över anmälan. Grannarna uttrycker oro över 
Loxitec AB:s hantering av kemikalier och utsläpp av lösningsmedel. Man undrar 
varför företaget inte vill använda den reningsanläggning för lösningsmedel som 
finns i industrilokalen. Grannarna befarar också störningar från fläktarna på 
fabrikslokalen då produktionen kan bedrivas kvällstid och den ökande biltrafik 
som verksamheten medger. De närboende har valt att skaffa fastigheter i 
Hällabäck för att kunna njuta av naturen och tystnaden och vill inte att naturen 
ska påverkas negativt. Man befarar också att fastigheternas värde kan minska 
vid eventuell försäljning.  
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I Hällabäck finns inte bara kommunalt vatten utan även egna vattentäkter. Man 
känner oro att dricksvattenkvalitén kan påverkas av verksamheten.  
 
Grannarna undrar också vad MDI är samt skillnaden på utsläpp till mark och 
utsläpp till vatten, vart kemikalierna tar vägen vid eventuellt läckage, och vad 
det innebär att de lösningsmedel som används bedöms vara förhållandevis lätt 
nedbrytbara.  
 
Trafikverket förutsätter att inga statliga anläggningar påverkas och har i övrigt 
inga synpunkter på anmälan.  
  
Länsstyrelsens fiskeenhet ifrågasätter formuleringen i anmälan om att det inte 
finns några utpekade natur- eller kulturområden i anslutning till anläggningen i 
Hällabäck. Enligt länsstyrelsen utgör området vid Hällabäck ett skyddsområde 
för flodkräfta men anser att den dagliga industriverksamheten inte borde utgöra 
några större hot mot värdena knutna till vattnet, men man bör beakta risk för 
eventuell olycka.  
 
Räddningstjänsten förutsätter att industrin hanterar kemikalierna rätt för att 
brandrisken ska bli så låg som möjligt. Räddningstjänsten anser också att ett 
skyddsavstånd på 100 meter är ett bra skyddsavstånd. Vid eventuell brand finns 
det goda möjligheter att evakuera de närliggande bostäderna. I sitt yttrande 
anser räddningstjänsten också att anmälan bör kompletteras med redovisning 
av hur släckvatten förhindras att rinna ut från byggnaden, att utrustning för att 
täcka dagvattenbrunnar ska finnas på väl uppmärkt plats och att det ska finnas 
en intern nödlägesrutin omfattande hantering av farliga ämnen.  
 
Loxitec AB har getts möjlighet att yttra sig över närboendes synpunkter och 
har den 12 juni 2015 kommit in med svar och kommentarer. Bolaget nämner 
bl.a. att vid eventuellt överskridande av ljudnivåer kommer bullereliminerande 
insatser att genomföras. Verksamheten genererar inte några utsläpp till mark 
eller dagvatten. De lösningsmedel som hanteras förekommer i sådana 
koncentrationer i utomhusluften att de inte kommer att orsaka olägenheter för 
närboende. Av den anledningen är det inte ekonomiskt försvarbart att installera 
reningsanläggning för VOC. Dessutom är dessa lösningsmedel lätt nedbrytbara 
och icke bioackumulerande. 
 
Kemikalier kommer att förvaras inom invallning och material för att suga upp 
spill kommer att finnas. Utrustning för att stänga dagvattenbrunnar vid 
eventuellt läckage finns alltid tillgänglig och kommer även att finnas i Hällabäck. 
Golvbrunnar i fabrikslokalen kommer att tätas. Bolaget har redan idag en god 
kontroll över sina kemikalier med dokumenterade rutiner. En nödlägesrutin, 
riksbedömningar och skyddsåtgärder är lagkrav och förekommer som en 
naturlig del i företagets egenkontrollprogram och ska även tas fram vid en 
eventuell lokalisering i Hällabäck. Brandrisken kommer att minimeras genom 
ett organiserat brandskyddsarbete med återkommande brandskyddsronder. 
Man har dessutom en stor erfarenhet av vad som händer vid brand då 
polyuretanprodukter  används i stor omfattning i bilar och i hemmen. 
Släckvattenredovisning kan tas fram vid en lokalisering i Hällabäck.  
 
Bolaget har svårt att se att verksamheten skulle påverka flodkräftan och bin. De 
lösningsmedel som används har inte någon som helst likhet i sin kemiska 
struktur eller egenskaper med de bekämpningsmedel och miljögifter som 
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misstänks kunna skada bin. Flodkräftan utsätts mest för smitta från andra 
vattendrag genom båtar, kanoter och fångstredskap som inte är tillräckligt 
rengjorda.   
 
Trafiken till och från industrifastigheten kommer att öka jämfört med dagens 
läge men ökningen skulle bli aktuell oavsett verksamhet på fastigheten. 
 
Yrkanden 
Magnus Sjöberg (C) yrkar att medge Loxitec AB anmäld etablering med 
föreläggande om försiktighetsmått i 13 punkter. 
 
Eva Eliasson (S) instämmer med Magnus Sjöbergs yrkande. 
 
Ordföranden ställer proposition på Magnus Sjöbergs och Eva Eliassons yrkande 
och finnar att bygg- och miljönämnden antar det. 
 
 
Grund för föreläggandet 
Enligt 2 kap. 2 § miljöbalken (1998:808) ska alla som bedriver eller avser att 
bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skaffa sig den kunskap som behövs 
med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda 
människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. 
 
Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de 
begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att 
förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada 
eller olägenheter för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska vid 
yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått 
ska vidtas så snart det finns skäl att anta, att en verksamhet eller åtgärd kan 
medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
 
Enligt 2 kap. 5 § miljöbalken ska alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en 
åtgärd ska hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till 
återanvändning och återvinning. I första hand ska förnybara energikällor 
användas. 
 
Enligt 2 kap. 8 § miljöbalken är alla som bedriver eller har bedrivit en 
verksamhet eller vidtagit en åtgärd som medför skada eller olägenhet för miljön 
ansvariga till dess skadan eller olägenheten har upphört för att denna avhjälps i 
den omfattning det kan anses skäligt enligt 10 kap. I den mån det föreskrivs i 
denna balk kan istället skyldighet att ersätta skadan eller olägenheten 
uppkomma.  
 
Enligt 26 kap. 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden 
och förbud som behövs i ett enskilt fall för att miljöbalken samt föreskrifter, 
domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas.  

 
Enligt 26 kap. 19 § miljöbalken ska den som bedriver verksamhet eller vidtar 
åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller 
påverka miljön fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att 
motverka eller förebygga sådana verkningar. Den som bedriver sådan   
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verksamhet eller vidtar sådan åtgärd ska också genom egna undersökningar 
eller på annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens eller åtgärdens 
påverkan på miljön.  
 
Enligt 26 kap. 21 § miljöbalken får tillsynsmyndigheten förelägga den som 
bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om i 
miljöbalken eller i föreskrifter som meddelats med stöd av balken, att till 
myndigheten lämna de uppgifter eller handlingar som behövs för tillsynen. 
Detsamma gäller också för den som annars är skyldig att avhjälpa olägenheter 
från verksamhet.  
 
Enligt 26 kap. 22 § miljöbalken är den som bedriver verksamhet eller vidtar en 
åtgärd som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön 
eller den som annars är skyldig att avhjälpa en olägenhet från sådan verksamhet 
skyldig att utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar 
som behövs för tillsynen.  
 
Beslutsunderlag 
Anmälan den 25 mars 2015 från Loxitec AB 
Spridningsberäkning den 4 maj 2015 från Loxitec AB 
Yttrande den 12 maj 2015 från NAMN 
Yttrande den 13 maj 2015 från NAMN 
Yttrande den 14 maj 2015 från NAMN  
Yttrande den 17 maj 2015 från NAMN  
Yttrande den 13 maj 2015 från länsstyrelsen, fiskeenheten 
Yttrande den 18 maj 2015 från räddningstjänsten 
Yttrande den 25 maj 2015 från Trafikverket 
Yttrande den 26 maj 2015 från NAMN 
Yttrande den 12 juni 2015 från Loxitec AB över inlämnade synpunkter 
Protokoll 2015-06-04 - Bmau §61 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Elisabet Pagacz tjänsteskrivelse 
 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att medge Loxitec AB (organisationsnummer 556605-1537) anmäld 

etablering och förelägger om följande försiktighetsmått:  
 
1. Verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad 

som angetts i anmälningshandlingarna. 
 
2. De kemiska ämnen, enskilda eller i kemiska produkter, som hanteras i 

verksamheten och som utgör utfasnings- och riskminskningsämnen ska 
så långt som möjligt ersättas med ämnen som är dokumenterat mindre 
farliga. 
 

3. En handlingsplan för hur VOC-användningen ska minska till en viss nivå 
skall inlämnas till bygg- och miljönämnden senast den 31 december 
2016. Av handlingsplanen ska framgå till vilken nivå som VOC-
användningen kan minska, en tidsplan för detta samt tillvägagångssätt. 
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4. Kemiska produkter och farligt avfall ska lagras och hanteras så att spill 

och läckage inte förorenar omgivningen. Flytande kemiska produkter 
och flytande farligt avfall ska förvaras inom invallning som rymmer minst 
den största behållaren samt 10 % av övrig lagrad volym. Om förvaringen 
sker utomhus ska invallningen förses med skärmtak eller liknande 
anordning till skydd mot regnvatten. 

 
5. Kemiska produkter och farligt avfall ska förvaras väl märkta och 

emballerade samt på så sätt att åtkomst förhindras för obehöriga.  
 
6. Kemiska produkter som vid blandning kan ge upphov till gasutveckling, 

brand eller annan kraftig kemisk reaktion ska lagras åtskilda och inom 
separata invallningar. 

 
7. Vatten från skurmaskin ska omhändertas som farligt avfall 

alternativt ska prov tas som visar motsatsen. 
 
8. Allt avfall som uppkommer i verksamheten ska hanteras så att 

återanvändning eller återvinning främjas, t.ex. så att olika avfallsslag hålls 
isär eller separeras vid källan så långt det är möjligt. 

 
9. Kondensvatten från kompressorer ska renas i därtill avsedd 

oljeavskiljare innan utsläpp sker till kommunalt spillvattennät. 
 
10. En energikartläggning ska utföras på anläggningen inom en femårsperiod 

och förslag till åtgärder för att göra energieffektiviseringar ska redovisas 
till bygg- och miljönämnden 

 
11. Tryckluftssystemet ska kontrolleras regelbundet. En skriftlig rutin för 

allmän översyn och läckagekontroll av systemet ska finnas. Resultatet av 
kontroller och översyn ska dokumenteras. 

 
12. Buller från verksamheten ska begränsas så att det vid närliggande 

bostäder inte överstiger följande ljudnivåer: 
 
 Tid  Ekvivalent ljudnivå  Momentan ljudnivå 
 Vardagar, dagtid  
 kl. 06-18 50 dBA -  
 Nattetid kl. 22-06 40 dBA 55 dBA  
 Övrig tid 45 dBA - 
 
 Om bullret från verksamheten innehåller impulsljud eller hörbara 

tonkompo-nenter ska ovanstående ekvivalenta ljudnivå sänkas med 5 
dBA-enheter. 

 
 Kontroll av ljudnivåer ska ske när tillsynsmyndigheten så bestämmer. 

Kontroll av ljudnivåer ska ske i enlighet med gällande standarder och 
det ska utföras av sakkunnig person. Resultaten och ev. förslag till 
åtgärder ska redovisas till bygg- och miljönämnden senast två månader 
efter utförd kontroll. 
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13. Bygg- och miljönämnden ska informeras i god tid innan om det finns 

planer på att avsluta eller flytta verksamheten. Verksamhetsutövaren ska 
undersöka om mark- och vattenområden samt anläggningar kan ha 
påverkats av verksamheten och i sådant fall ansvara för att 
området/områdena efterbehandlas. 

 
 Beslutet är fattat med stöd av 26 kap. 9, 19, 21 och 22 §§ miljöbalken 

(1998:808) samt 2 kap. 2, 3, 5 och 8 §§ samma lag.  
 
Avgift 
Enligt taxa fastställd genom beslut av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun, 
Kf § 138, 2013-11-20, tas avgift ut för handläggning av anmälan av verksamhet 
eller åtgärd med belopp som anges i taxebilagorna 1 och 2 med angivet belopp 
(fast avgift) eller med 850 kronor per timme nedlagd handläggningstid i ärendet 
(timavgift) eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxan. 

 
Avgiften för denna handläggning är beräknad på 16 timmars handläggning och 
avser inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med andra 
myndigheter, beredning i övrigt i ärendet och föredragning samt beslut.  
 
Avgift för detta beslut: 13 600 kronor. Moms tas inte ut på avgiften. 
 
Fakturas skickas separat. I fakturan fastställs sista betalningsdag. 
 
Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen - se bilaga formulär 1. 
 
Jäv 
Maria Schleiff (MP) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 
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Riktlinjer för fordonstvätt inom Jönköpings län, Gislaveds kommun  
 
Ärendebeskrivning 
Miljösamverkan f har under 2014 tagit fram riktlinjer för fordonstvätt. Avsikten 
med dessa riktlinjer är att vara ett stöd för miljöinspektörer vid rådgivning och 
tillsyn enligt miljöbalken, så att fordonstvättars avloppsvatten behandlas likartat 
inom Jönköpings län. Riktlinjerna omfattar både yrkesmässig fordonstvätt och 
privat fordonstvätt. 
 
Miljökontoren i GGVV-regionen (Gislaved, Gnosjö, Värnamo och Vaggeryds 
kommuner) har reviderat förslaget på riktlinjer i andra stycket under avsnittet 
"Tvätt utanför anläggning". 
 
Den tidigare lydelsen: 
 
"Följande kan man godta för privatfordon:  
 
Avspolning av lera, grus och damm med enbart vatten. Fordonet ska stå på plan 
mark där vattnet kan sjunka ned i marken utan att rinna till dagvattenbrunn, 
dike, vattendrag eller förorena grundvatten och vattentäkter. Markägarens 
tillstånd krävs. Kommunen bör inte upplåta mark för sådan fordonstvätt." 
 
Den reviderade lydelsen: 
 
"Följande kan man godta för privatfordon i begränsad omfattning: 
 
Vi rekommenderar i första hand att du använder någon av de yrkesmässiga 
anläggningar för bil- och fordonstvätt som finns och som har rening av 
tvättvattnet. 
 
Om du ändå vill tvätta hemma, då är det viktigt att du gör det på en yta där 
vattnet kan infiltreras (gräs- eller grusplan) och att du använder  miljövänliga 
biltvättmedel. Tänk också på att inte tvätta vid en vattentäkt, t.ex. en grävd 
brunn, eller i närheten av vattendrag." 
 
Beslutsunderlag 
Riktlinjer för fordonstvätt inom Jönköpings län, Gislaveds kommun den 2 mars 
2015 
Tjänsteskrivelse 
Protokoll 2015-06-04 - Bmau §62 
 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att anta riktlinjer för fordonstvätt inom Jönköpings län, Gislaveds kommun 

med följande ändring av andra stycket under rubriken Tvätt utanför 
anläggning: 
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"Följande kan man godta för privatfordon i begränsad omfattning: 
 
Vi rekommenderar i första hand att du använder någon av de yrkesmässiga 
anläggningar för bil- och fordonstvätt som finns och som har rening av 
tvättvattnet. 
 
Om du ändå vill tvätta hemma, då är det viktigt att du gör det på en yta där 
vattnet kan infiltreras (gräs- eller grusplan) och att du använder miljövänliga 
biltvättmedel. Tänk också på att inte tvätta vid en vattentäkt, t.ex. en grävd 
brunn, eller i närheten av vattendrag." 

  
 

Expedieras till: 
Bygg- och miljöförvaltningen  
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HAGEN 1 (F.D. GISLAVED 1:70),  PETERS BENSIN & LIVS HB, 
GRÄFTHULTSVÄGEN 1, GISLAVED 
Beslut enligt miljöbalken om rening av avloppsvatten från biltvätt  
 
Ärendebeskrivning 
Peters Bensin & Livs HB ansvarar för drift och skötsel av bensinstationen och 
biltvättanläggningen. Verksamheten är anmäld och miljö- och hälsoskyddsnämnden 
meddelade beslut för verksamheten den 21 november 2001. 
 
Inom verksamheten finns en automattvätt och två gör-det-själv hallar (GDS-hallar) 
och tvättvattnet från dessa går via en slam- och oljeavskiljare öster om fastigheten. 
Enligt företaget görs det ca 4 400 tvättar per år i automattvätten och ca 700 
tvättar per år i GDS-hallarna.  
 
Enligt beslutet från 2001 ska en reningsanläggning utan avloppsutsläpp för vatten 
från automattvätten finnas installerad och tagen i drift senast den 30 september 
2002. Bygg- och miljönämnden meddelade dispens från detta föreläggande den 3 
april 2003. Dispensen innehöll nya förelägganden som bl.a. meddelade att 
reningsanläggningen för vatten från automattvätten ska finnas installerad och i drift 
senast den 31 december 2005. Föreläggandet innehöll också gränsvärden för 
mängd av föroreningar per fordon, per månad, som inte får överskridas. 
 
Vid tillsynsbesök den 9 september 2010 framkom att föreläggandet rörande 
biltvätten inte uppfylls.  
 
Bygg- och miljönämnden meddelade den 29 mars 2012 ett nytt beslut med 
föreläggande om försiktighetsmått m.m. för verksamheten (delegationsbeslut M 
2012/11). Detta beslut ersätter de tidigare besluten från 2001 och 2003. 
 
Enligt punkten 4 i föreläggandet gäller följande för biltvätt: 
 
4. Föroreningar till spillvattennätet från tvättanläggningarna (automattvätten och 
GDS-hallarna) får fr.o.m. den 30 september 2012 inte överstiga följande värden vid 
provtagning: 
 

Analysparameter Mängd per tvättat fordon 
Samlingsparameter: bly, krom 
och nickel 

10 mg/fordon 

Kadmium   0,25 mg/fordon 
Zink 50 mg/fordon 
Oljeindex   5 g/fordon 

 
I beslutet finns ytterligare åtta punkter som gäller för verksamheten. 
 
Bygg- och miljönämnden meddelade den 13 februari 2013 ett vitesföreläggande 
eftersom beslutet ovan inte hade efterlevts när det gäller biltvätten. Beslutet 
överklagades till länsstyrelsen som i sitt beslut daterat den 22 augusti 2013 endast 
ändrade beslutet på så sätt att Peters Bensin & Livs HB, organisationsnummer 
916703-7168, vid vite av 100 000 kronor, föreläggs att senast sex (6) månader 
efter att beslutet vunnit laga kraft installera reningsanläggning för behandling av 
avloppsvattnet från fordonstvättarna som uppfyller de krav på rening av utgående 
avloppsvatten som angivits i nämndens beslut. En beskrivning av 
reningsanläggningen ska skickas in till nämnden innan den installeras. 
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För verksamheten gäller för övrigt delegationsbeslut M2012/11, daterat den 
29 mars 2012. 
 
Motivering till beslut 
Länsstyrelsens beslut vann laga kraft under hösten 2013 och åtgärderna skulle 
därmed ha utförts under 2014. Eftersom företaget meddelade att det fanns planer 
på att flytta verksamheten till en annan plats avvaktade bygg- och miljönämnden 
med att begära utdömande av vitet. Enligt uppgift från företaget finns det i 
dagsläget inga konkreta planer på flytt och reningsanläggning har inte installerats. 
Ett nytt vitesföreläggande med en ny genomförandetid behöver därför meddelas. 
 
Naturvårdsverket gav ut ett allmänt råd om fordonstvätt 1996 (AR 96:1) där mål 
för utsläpp m.m. sattes upp för nya och befintliga anläggningar. Sen dess har ny 
reningsteknik tagits fram och många företag inom branschen har nu förbättrat 
avloppsreningen. AR 96:1 upphävdes 2004 bl.a. för att de delvis var inaktuella. 
Naturvårdsverket har inte meddelat några nya råd eller föreskrifter för 
fordonstvätt. De utsläppskrav som ställdes i beslutet från 2001 följde de allmänna 
råden från 1996.  
 
Reningsanläggningen för avloppsvattnet från personbilstvättarna består här av 
gravimetrisk slam- och oljeavskiljning. Av erfarenhet vet man att detta normalt sett 
inte räcker för att klara utsläppskraven enligt beslutet den 29 mars 2012. Enligt 2 
kap. 3 § miljöbalken ska bästa möjliga teknik användas om detta inte är orimligt. 
 
Antalet personbilstvättar är enligt företaget ca 4 700 per år (uppgift från 
inspektion 2014). Bygg- och miljönämnden bedömer att avloppsvattnet från 
tvättning av personbilar behöver renas ytterligare för att klara de utsläppskrav som 
sen tidigare ställts på anläggningen. Detta avser både automattvätten och GDS-
hallarna. 
 
Bygg- och miljönämnden ska enligt 2 kap. 7 § miljöbalken göra en 
rimlighetsavvägning innan krav på åtgärder ställs. Vid bedömningen ska särskilt 
beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med 
kostnaderna för sådana åtgärder. Bygg- och miljönämnden anser inte att det är 
orimligt att i detta ärende ställa de krav som beslutet nedan innebär. 
 
Peters Bensin & Livs HB har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till 
beslut. 
 
Grund för föreläggandet 
Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) ska alla som bedriver eller avser att 
bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de 
begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, 
hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller 
olägenheter för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska vid yrkesmässig 
verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så 
snart det finns skäl att anta, att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
 
Enligt 26 kap. 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden 
och förbud som behövs i ett enskilt fall för att miljöbalken samt föreskrifter, 
domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas.
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Enligt 26 kap. 14 § miljöbalken får beslut om förelägganden eller förbud förenas 
med vite. 
 
Enligt 26 kap. 21 § miljöbalken får tillsynsmyndigheten förelägga den som bedriver 
en verksamhet eller vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om i miljöbalken 
eller i föreskrifter som meddelats med stöd av balken, att till myndigheten lämna 
de uppgifter eller handlingar som behövs för tillsynen. Detsamma gäller också för 
den som annars är skyldig att avhjälpa olägenheter från verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut M 2012/11 den 29 mars 2012 från bygg- och miljönämnden 
Vitesföreläggande Bm § 19 den 13 februari 2013 från bygg- och miljönämnden 
Beslut om överklagat vitesföreläggande den 22 augusti 2013 från Länsstyrelsen i 
Jönköpings län 
Protokoll 2015-06-04 - Bmau §63 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att förelägga Peters Bensin & Livs HB, organisationsnummer 916703-7168, 

vid vite av 100 000 kronor, att senast sex (6) månader efter att beslutet 
vunnit laga kraft installera reningsanläggning för behandling av 
avloppsvattnet från fordonstvättarna som uppfyller de krav på rening av 
utgående avloppsvatten som angivits i delegationsbeslut M 2012/11, 
daterat den 29 mars 2012.  En beskrivning av reningsanläggningen ska 
skickas in till nämnden innan den installeras. För verksamheten gäller för 
övrigt delegationsbeslut M 2012/11. 

 
Beslutet är fattat med stöd av 26 kap. 9, 14 och 21 §§ miljöbalken (1998:808) samt 
2 kap. 3 § samma lag. 
 
Avgift för extra tillsyn 
Enligt 17 § i taxa fastställd genom beslut av kommunfullmäktige i Gislaveds 
kommun, Kf § 138, 2013-11-20, gäller följande: Om bristande efterlevnad 
medför tillsyn som går utöver den normala tillsynen, ska avgift för denna extra 
tillsyn betalas för den extra tillsynstiden multiplicerat med timtaxan. Timtaxan är 
850 kronor per timme nedlagd handläggningstid i ärendet.  
 
Avgiften för denna handläggning är beräknad på två timmars handläggning och 
avser inläsning av ärendet, kontakter med parter och beredning i övrigt i ärendet. 
 
Avgift för detta beslut: 1 700 kronor. Moms tas inte ut på avgiften. 
 
Faktura skickas separat. I fakturan fastställs sista betalningsdag. 
 
Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen – se bilaga formulär 1. 

  
 

Expedieras till: 
PETERS BENSIN & LIVS HB  
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Bm §108    Dnr: MMM.2015.82   427:01  
 
Yttrande över anmälan om vattenverksamhet i Anderstorpaån i 
Möllefors  
 
Ärendebeskrivning 
Tekniska kontoret anmäler planerad vattenverksamhet i Anderstorpaån. 
Länsstyrelsen i Jönköpings län har skickat handlingarna i ärendet till bygg- och 
miljönämnden för yttrande. Följande framgår av anmälan. 
 
Anmälan avser nedläggning av VA-ledning i Tokarp, etapp III - Möllefors. 
Ledningarna planeras att läggas på botten i nedre delen av Stjärnehultdammen. 
De läggs utan schaktning i botten och förses med sänken. Schaktning sker i 
strandzonen. Enligt grannarna är vattendjupet ca 1-2 meter. Bredden på 
vattendraget är ca 90 meter. Bottenförhållandena är okända. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss den 31 mars 2015 från Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Tjänsteskrivelse yttrande 
Protokoll 2015-06-04 - Bmau §64 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att lämna följande yttrande över anmälan: 
 
Av länsstyrelsens rapporter "Metaller i Anderstorpsån 2002 - Tillstånd, trender 
och transporter" och "Anderstorpsån 1999 - tillstånd och åtgärdsförslag" 
framgår följande: 
 
Inom avrinningsområdet har det funnits och finns rikligt med metallindustrier. 
Utsläpp och deponier i anslutning till dessa har under lång tid påverkat 
vattenkvaliten i områdets sjöar och vattendrag. Det är främst förhöjda halter av 
metaller som förekommer. 
 
Enligt rapporten har provtagning på sediment utförts vid ett tillfälle, 1993, i 
Stjärnehultdammen. Provtagningpunkten är i nedre delen av dammen, nära 
utloppet. Analysen visade förhöjda halter av kadmium, koppar och nickel i det 
övre sedimentskiktet (0-2 cm).  
 
På västra sidan av dammen ligger ett identifierat MIFO-objekt (id 151886), AB 
Simon Skötte Metallvarufabrik. Företaget har tidigare bedrivit ytbehandling av 
metaller med elektrolytiska/kemiska processer. Objektet har inte MIFO 
inventerats men tillhör branschklass 2, stor risk för allvarliga effekter på hälsa 
och miljö. 
 
Det framgår inte av anmälan om det finns risk att åtgärderna kan medföra 
miljöeffekter och det är okänt hur bottenförhållandena ser ut. 
 
Bygg- och miljönämnden anser att det finns en risk för att sedimenten i det 
berörda området och marken i strandzonen är förorenade av tungmetaller. 
Arbetet bör därför utföras när det är låg vattenföring så att så liten risk som 
möjligt för flykt av sediment ska orsakas. Eventuella överskottsmassor från 
strandzonen bör hanteras som misstänkt förorenade. 
 
Expedieras till: LÄNSSTYRELSEN I JÖNKÖPINGS LÄN 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Bygg- och miljönämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2015-06-18     20(78) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Bm §109    Dnr: MHB.2014.65   440:01  
 
BERGET 3, OSKARSGATAN 9, GISLAVED 
Beslut med anledning av anmälan om värmepumpsanläggning  
 
Ärendebeskrivning 
Anmälan om inrättande av värmepump enligt 17 § i förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd har inkommit till bygg- och miljöförvaltningen. 
 
Ni har anmält att ni vill inrätta en värmepump med uttag av bergvärme på 
fastigheten Berget 3 med adress Oskarsgatan 9. 
 
Er fastighet ligger nära fastigheten Jerusalem 12 vilken misstänks vara förorenad 
med perkloretylen. Denna kemikalie tillhör gruppen klorerade lösningsmedel. 
På fastigheten bedrevs tidigare en kemtvättanläggning där perkloretylen 
användes i tvättprocesserna. En MIFO fas1-undersökning har genomförts och 
fastigheten Jerusalem 12 har inordnats i klass 2. Detta innebär att sannolikheten 
att marken är förorenad från den tidigare tvätteriverksamheten bedöms vara 
stor. 
 
Från er fastighetsgräns till fastighetsgränsen för Jerusalem 12 är det ca 45 m, 
där er fastighet ligger nedströms Jerusalem 12. 
 
Ni har via telefon och brev blivit informerad om riskerna med att borra på 
fastigheten. En begäran om komplettering skickades ut den 26 september 2014 
med information om att ni har möjlighet att välja en alternativ 
uppvärmningsmetod eller inkomma med en miljöteknisk markundersökning för 
att visa hur föroreningssituationen ser ut. Ni valde att istället inrätta en 
ytjordvärmeanläggning, men då det är mindre än 1 meter till berggrunden 
bedömdes det inte vara möjligt att anlägga ytjordvärme på er tomt. 
 
 
Beslutsunderlag 
Anmälan och situationsplan den 4 september 2014 från NAMN 
Tjänsteskrivelse 
Protokoll 2015-06-04 - Bmau §66 
 
 
Motivering till beslut 
Tidigare har det borrats på ett antal fastigheter i närheten av fastigheten 
Jerusalem 12. Detta utifrån den kunskap och erfarenhet som då fanns. Idag 
känner man till lösningsmedlens besvärliga kemiska egenskaper och dess 
påverkan på miljö och hälsa. Därför måste risker med klorerade lösningsmedel 
vägas in vid bedömningen av platsens lämplighet för utvinning av bergvärme.  
 
Klorerade lösningsmedel  har låg vattenlöslighet och högre densitet än vatten. 
Då ämnena är tyngre än vatten, rör de sig genom jordlagren oberoende av 
grundvattnets flödesriktning. På större djup följer de sprickor i berggrunden. 
Att borra i berggrund kan leda till att nya sprickor uppstår men också att olika 
spricksystem sammanlänkas. Detta möjliggör för klorerade lösningsmedel att 
sprida sig till större områden i berggrunden och vidare ner till 
berggrundvattnet.  
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Bm §109 (forts.) 
 
 
Förutsatt att borrhålet placeras i den sydöstra delen av fastigheten så att 
största möjliga avstånd erhålls till fastigheten Jerusalem 12, bedömer bygg- och 
miljönämnden att borrning ska kunna ske. Som en säkerhetsåtgärd ska 
borrhålet dessutom tätas för att förhindra att föroreningar tar sig in i 
borrhålet. 
 
Bygg- och miljönämnden ska enligt 2 kap. 7 § miljöbalken göra en 
rimlighetsavvägning innan krav på åtgärder ställs. Vid bedömningen ska särskilt 
beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med 
kostnaderna för sådana åtgärder.  
 
Grund för föreläggandet  
Enligt 2 kap. 2 § miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn 
till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors 
hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. 
 
Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de 
begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att 
förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada 
eller olägenheter för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska vid 
yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått 
ska vidtas så snart det finns skäl att anta, att en verksamhet eller åtgärd kan 
medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
 
Enligt 26 kap. 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden 
och förbud som behövs i ett enskilt fall för att miljöbalken samt föreskrifter, 
domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas. 
 
Enligt 26 kap. 19 § ska den som bedriver eller vidtar åtgärder som kan befaras 
medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön skall fortlöpande 
planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana 
verkningar. 

  Enligt 26 kap. 21 § får tillsynsmyndigheten förelägga den som bedriver 
verksamhet eller vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om i denna balk 
eller i föreskrifter som meddelats med stöd av balken, att till myndigheten 
lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. 

 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att tillåta borrning för energiutvinning på fastigheten Berget 3. 

 
Följande skyddsåtgärder, begränsningar och försiktighetsmått vid 
inrättandet av värmepumpsanläggning ska vidtas:  

  
1. Borrhålet ska placeras i fastighetens sydöstra hörn med största möjliga 

avstånd till fastigheten Jerusalem 12. 
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Bm §109 (forts.) 
 

2. Tätning av borrhålet ska ske i samband med borrning och ska vara utförd 
så att föroreningar inte kan ta sig in i borrhålet. 

 
3. Borrning ska göras enligt Normbrunn 07 och utföras av certifierad 

brunnsborrare eller borrare som har motsvarande kvalifikationer.  
 
 
4. Borrvatten ska avslammas i container eller liknande. Avslammat vatten 

bör infiltreras på grönyta. Vattnet får inte släppas till kommunens 
dagvattennät eller till vattendrag.  

 
5. Om läckage eller annat fel uppstår på anläggningen ska fastighetsägaren 

vidta åtgärder så att felet avhjälps och eventuell sanering utförs. Vid 
läckage och sanering ska bygg- och miljönämnden kontaktas.  

 
6. Värmepumpsanläggningen ska inrättas, kontrolleras och skötas så att 

olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår.  
 
7. Bygg- och miljönämnden ska meddelas när anläggningen tas ur bruk. 

Köldmedium och köldbärare ska tas om hand enligt gällande lagstiftning.  
 
8. Borrhålet får inte borras innan ansvarig borrare tagit del av detta beslut. 
 
9. Borrhål som inte används utgör en föroreningsrisk och ska tätas genom 

att hela borrhålet tätas med icke genomsläppligt material.  
 
10. Värmepumpsanläggningen ska i övrigt utföras i överensstämmelse med 

vad som angivits i anmälan. Om någon uppgift ändras måste detta 
anmälas till bygg- och miljönämnden.  

 
Beslutet är fattat med stöd av 26 kap. 9, 19 och 21 §§ miljöbalken (1998:808) 
samt 2 kap. 2 och 3 §§ samma lag. 
 
Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen – se bilaga formulär 1. 
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Bm §110    Dnr: MMM.2014.10   427:01  
 
NORRA HESTRA KYRKOBOL 1:147,  HESTRA 
WOODTREATMENT AB, METALLGATAN 11, NORRA HESTRA  
Yttrande över överklagande av länsstyrelsens beslut med anledning 
av bristande efterlevnad av föreskrifter och gällande beslut för 
verksamheten  
 
Ärendebeskrivning 
Hestra Woodtreatment AB har den 27 juni 2014 överklagat bygg- och 
miljönämndens beslut den 23 april 2014, Bm§73, dnr MMM.2014.10, angående 
föreläggande med viten för träskyddsimpregnering på fastigheten Norra Hestra 
Kyrkobol 1:147. Bygg- och miljönämnden yttrade sig över överklagandet till 
länsstyrelsen den 16 september 2014.  
 
Länsstyrelsen avslog överklagandet och länsstyrelsens beslut har nu, av Hestra 
Woodtreatment AB, överklagats till mark- och miljödomstolen, som ger bygg- 
och miljönämnden möjlighet att yttra sig över överklagandet. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att man inte ser anledning att tillföra något ytterligare i ärendet. Bygg- och 

miljönämnden vidhåller sitt tidigare beslut, Bm §73 från den 23 april 
2014, och yttrande till länsstyrelsen Bm §147 från den 16 september 
2014 
  

Expedieras till: 
MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN VID VÄXJÖ TINGSRÄTT  
Mål nr M 1500-15 
 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Bygg- och miljönämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2015-06-18     24(78) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Bm §111    Dnr: BM.2014.21   400  
 
Länsstyrelsens revision 2014 av kommunal livsmedelskontroll i 
Gislaveds kommun  
Svar till länsstyrelsen med plan för åtgärder  
 
Ärendebeskrivning 
Bygg- och miljönämnden har mottagit en rapport från länsstyrelsen i Jönköpings 
län efter genomförd revision av den kommunala livsmedelskontrollen i 
Gislaveds kommun. 
 
Bygg- och miljönämnden uppfyller delvis lagstiftningens krav på offentlig 
livsmedelskontroll. Myndighetens offentliga kontroll har förbättrats sedan 
senaste revision, den 16 november 2010, genom bland annat ökad tydlighet 
gentemot verksamhetsutövarna gällande framförallt utformningen av 
kontrollrapporter och beslut.  

 
I rapporten anges ett antal punkter där avvikelser konstaterats och där 
länsstyrelsen rekommenderar att åtgärder vidtas. Länsstyrelsen önskar en 
åtgärdsplan från bygg- och miljönämnden på hur och när de avvikelser som 
konstaterats kommer att åtgärdas. 
 
Miljöchef Lasse Arnesson har tagit fram ett förslag till åtgärdsplan för 
livsmedelskontrollen.  
 
Beslutsunderlag 
Länsstyrelsens revision av livsmedelskontrollen i Gislaveds kommun, den 23 
november 2014. 
Förvaltningens plan för åtgärder med anledning av Länsstyrelsens revision  
Tjänsteskrivelse 
Protokoll 2015-06-04 - Bmau §67 
 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att ta bygg- och miljöförvaltningens plan för åtgärder för 

livsmedelskontrollen som sin egen 
  

Expedieras till: 
LÄNSSTYRELSEN I JÖNKÖPINGS LÄN  
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Bm §112    Dnr: PLAN.2015.5   214  
 
Detaljplan för fastigheten Göta 2 m.fl i Gislaved 
Weland  
 
Ärendebeskrivning 
Weland Industricentrum AB har den 23 februari 2015 ansökt om planbesked 
angående att inleda planläggningsarbete för Göta 2. 
 
Uppdragets syfte är att i detaljplan pröva en ändring på fastigheten Göta 2 från 
industriändamål till lager-, industri- och handelsändamål. En del av fastigheten 
Göta 2 saknar idag detaljplan där sökande önskar ändamål för bostäder, kontor 
samt handel. 
 
Beslutsunderlag 
Karta över planområdet daterad den 9 juni 2015 
Tjänsteskrivelse 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att uppdra åt bygg- och miljöförvaltningen att upprätta Detaljplan för 

fastigheten Göta 2 m.fl i Gislaved Weland  
 
att detaljplanen ska upprättas med utökat förfarande enligt 5 kap. 6 § plan- 

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

fastighetsägaren  
 

Expedieras till: 
Weland Industricentrum AB 
Bygg- och miljöförvaltningen  
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Bm §113    Dnr: PLAN.2013.4   214  
 
Detaljplan för Nordinområdet i Smålandsstenar, fastigheten Åtterås 
2:26 och del av fastigheten Åtterås 19:42  
 
Ärendebeskrivning 
Bygg- och miljönämnden beslutade den 22 oktober 2013 att ge bygg- och 
miljöförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplanen genom normalt 
planförfarande. 
 
Syftet med detaljplanen är att precisera det allmänna ändamålet till skola och 
att möjliggöra för fler bostäder i området. Entréer till skolområdet kommer att 
förtydligas. 
 
Beslutsunderlag 
Plankarta daterad den 9 juni 2015 
Planbeskrivning daterad den 9 juni 2015 
Fastighetsförteckning daterad den 14 januari 2014 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra så stor påverkan att 

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

 
att förslag till detaljplan skickas ut på samrådsremiss 

  
Expedieras till: 
Bygg- och miljöförvaltningen  
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Bm §114    Dnr: BYGG.2014.205   228  
 
BRUKET 1, Danska vägen 13, Gislaved 
Olovligt byggande av skärmtak och luftsluss  
 
Ärendebeskrivning 
Bygglov för skärmtaket och luftslussen prövas i ett separat beslut.  
 
En åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan får inte 
påbörjas förrän bygg- och miljönämnden har fattat ett beslut om startbesked. 
Ett startbesked behövs för att få påbörja en byggnads-, rivnings- eller 
markåtgärd. För att få ett startbesked ska byggherren kunna visa att åtgärden 
antas uppfylla kraven i plan- och bygglagen med tillhörande föreskrifter. 
 
1 startbeskedet ska bygg- och miljönämnden 
• fastställa den kontrollplan som ska gälla för åtgärderna 
• bestämma villkor för att få påbörja åtgärderna 
• bestämma vilka handlingar som ska lämnas till nämnden inför beslutet om 

slutbesked 
 
Ett tillsynsbesök gjordes på fastigheten Bruket 1 den 13 maj 2014 av 
stadsarkitekt Sven Hedlund och bygglovsingenjör Jessica Stridh. Vid 
tillsynsbesöket noterades att ett skärmtak och en luftsluss hade uppförts utan 
bygglov. Bygg- och miljönämnden bedömer att åtgärden är bygglovspliktig. 
 
Vid tillsynsbesiktningen noterade bygg- och miljönämndens företrädare 
följande: 

• ett skärmtak på cirka 10 m2 är uppfört på fastigheten  
• en luftsluss är uppförd på cirka 2 m2 på fastigheten  
• åtgärderna är utförda på  en industrifastighet 

 
Vid uppmätning av skärmtaket och luftslussen visade det sig vara 9,06 m2 
respektive 2,32 m2. 
 
 I december 2014 träffade stadsarkitekt Sven Hedlund och bygglovsingenjör 
Jessica Stridh fastighetsägare Staffan Sjöblom för att diskutera det olovligt 
byggda skärmtaket och luftslussen.  
 
Staffan Sjöblom menade vid samtalet att hans hyresgäster hade utfört 
åtgärderna utan hans vetskap och att eventuella sanktioner borde riktas mot 
Makedoniska föreningen. I plan- och bygglagen 11 kap. 57 § 3 punkten står 
bland annat att en byggsanktionsavgift ska tas ut av den som begick 
överträdelsen eller den som har fått fördel av överträdelsen. Den 12 december 
2014 skickades en begäran om förklaring till hyresgästen och svar inkom den 
22 december 2014.  
 
I mars 2015 träffade representant för bygg- och miljönämnden, stadsarkitekt 
Sven Hedlund och bygglovsingenjör Jessica Stridh representanter från 
Makedoniska föreningen, som är hyresgäster där det olovligt uppförda 
skärmtaket och luftslussen är uppfört. Efter mötet menar representanterna att 
de vill invänta arbetsutskottets förslag om sanktionsavgiftens storlek. Efter det 
tar föreningen beslut om att rätta sig eller betala sanktionsavgiften och fullfölja 
med bygglovsansökan.  
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Bm §114 (forts.) 
 
Lagrum     
Enligt 11 kap. 5 § plan-och bygglagen är bygg- och miljönämnden skyldig att 
ingripa eller fatta beslut om en påföljd om det finns anledning att anta att någon 
inte har följt en bestämmelse 

• i plan-och bygglagen 
• i föreskrifter 
• i beslut som har meddelats med stöd av lagen 

 
Enligt 11 kap. 51 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut om 
någon bryter mot en bestämmelse i 8-l0 kap. Avgiftens storlek framgår av 
9 kap. plan- och byggförordningen (2011:338). En byggsanktionsavgift ska tas ut 
även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 1 l1 kap 
53 a § plan- och bygglagen står det att en byggsanktionsavgift får i ett enskilt fall 
sättas ned om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som 
begåtts. Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel. Enligt 11 kap. 57 § 
2:a och 3:e punkterna står att byggsanktionsavgifterna ska tas ut av den som 
begick överträdelsen eller den som har fått fördel av överträdelsen. 
 
Skäl till beslut 
Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet påbörja uppbyggnaden av 
skärmtaket och luftslussen enligt plan- och byggförordningen (2011:338) 9 kap. 
7 § punkt 4 uppgår till 44 500 kronor. Avgiften sättes ner till en fjärdedel vilket 
blir 11.125 kronor då avgiften inte står i proportion till överträdelsen. Avgiften 
påföres Makedoniska föreningen då det är föreningen som har begått 
överträdelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Tillsynsbesiktning 2014-05-13 
Inmätning 2014-06 
Förklaring till det olovligt byggda (hyresgästen Makedoniska föreningen)  
2014-12-22 
Förklaring till det olovligt byggda (fastighetsägare) mailkonversation från  
2014-10-07 och 2015-02-26 
Tjänsteskrivelse till nämnd 2015-05-25 
Protokoll 2015-06-04 - Bmau §68 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av Il kap. 51 och 53 a §§ plan- och bygglagen (20 10:900) samt 9 

kap 7 § punkten 4 plan- och byggförordningen påföra Makedoniska 
föreningen, PITU GULI, med organisationsnummer 802462-8995, en 
sanktionsavgift om 11.125 kronor. Avgiften ska betalas till Gislaveds 
kommun, Bygg- och miljönämnden inom två månader efter det att 
beslutet har delgetts den avgiftsskyldige. En faktura kommer att skickas 
ut separat. 

 
HUR MAN ÖVERKLAGAR - se bilaga formulär 1. 
 
Jäv  
Niclas Palmgren (M) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 
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Bm §115    Dnr: BYGG.2014.453   232  
 
BRUKET 1, Danska vägen 13, Gislaved 
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak och tak över luftsluss  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om bygglovet. Ansökan omfattar en total byggnadsarea om 
11,4 m2. 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan. 
 
Åtgärden är planenlig. 
 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har gjort en besiktning av 
fastigheten. 
 
Åtgärden har redan utförts. Den olovliga åtgärden prövas i ett separat ärende. 
 
Lagrum 
Det krävs bygglov för tillbyggnad enligt 9 kap. 2 § punkten 2 plan- och bygglagen  
(SFS 2010:900).  
 
Skäl till beslutet 
Bygg- och miljönämnden bedömer att byggnaden uppfyller utformningskraven i 
2 och 8 kap. plan- och bygglagen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2015-06-04 - Bmau §69 
Tjänsteskrivelse 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen bevilja bygglov för tillbyggnad 

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

och bygglagen  
 
Med detta startbesked bestämmer bygg- och miljönämnden att 

1. Kontrollplanen inkommen 2015-05-27 fastställs. 
2. Utstakning krävs inte i detta ärende. 
3. Följande handlingar ska lämnas in till bygg- och miljönämnden som 

underlag för slutbesked: 
• Verifierad kontrollplan 

 
att tekniskt samråd inte krävs i detta ärende. 

 
Avgifter 
Avgiften för bygglovet är 5.199 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. 

 
Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. I fakturan fastställs sista 
betalningsdag.
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Bm §115 (forts.) 
 
Ritningar som ingår i beslutet 
Plan och fasadritning inkommen 2015-05-18 
Situationsplan inkommen 2015-05-21 
 
Upplysningar 
Bygglovet har ännu inte 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. 
 
Byggnadsverket får tas i bruk innan slutbesked getts. 
 
Bilagor 
Bilaga 1 - Debiteringsbesked 
Bilaga 2   - Information 
Bilaga 3 - Hur man överklagar 
  
 
Jäv 
Niclas Palmgren (M) deltar inte i beslutet på grund av jäv.  
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Bm §116    Dnr: BM.2015.24   017  
 
Yttrande över förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning i Gislaveds 
kommun 2015-2030  
 
Ärendebeskrivning 
Gislaveds kommun har tagit fram förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning. 
Dessa ska antas av kommunfullmäktige, men innan det sker får bygg- och 
miljönämnden tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. 
 
Bostadsförsörjningen är en mycket central fråga för Gislaveds kommun.  
Gislaveds utveckling vad gäller välfärd och ekonomi är nära förbunden med 
vilken befolkningsutveckling vi får. 
 
Det finns två huvudvägar till en positiv utveckling. Den ena är att fler 
arbetstillfällen skapas i kommunen, den andra vägen är att öka 
bostadsbyggandet för att få en större inflyttning till kommunen.  
Allt fler väljer idag att bosätta sig på en attraktiv plats för att sedan pendla till 
annan ort.  
 
Aktuellt remissunderlag utgör en bra beskrivning av rådande förutsättningar för 
bostadsbyggande och aktuell fysisk planering. 
 
 
Beslutsunderlag 
Samrådsbrev 
Förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning 2015-2030 
Underlag till bostadsförsörjningsriktlinjerna 
Protokoll 2015-06-04 - Bmau §65  
 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att lämna följande yttrande: 
 

Gislaveds kommun har stora möjligheter att öka bostadsbyggandet 
betydligt. Det gäller såväl av olika bostadstyper som för olika 
befolkningsgrupper, såsom seniorer. Lågenergihus och trähus bör 
övervägas i ett utökat framtida bostadsbestånd. Bygg- och miljönämnden 
vill lyfta fram möjligheten att planlägga lämpliga områden inom LIS-planen 
för bostadsbyggande. Andra områden med potential nämns ju i remissen 
liksom omvandlingen av fritidsboende till permanentboende.   
 
Men det räcker inte enbart med att skapa nya bostäder. Lagen innebär 
att kommunen har ansvar för att planera bostadsförsörjningen i syfte att 
skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. I 
begreppet goda bostäder måste även den fysiska utemiljön anses ingå.  
 
Åtgärder krävs för att höja kvaliteten i utemiljön i såväl nya- som 
befintliga bostadsområden så att även icke sjönära områden blir 
attraktiva alternativ. 
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Bm §116 (forts.) 
 
Marknadsföringen om kommunen till externa byggherrar behöver öka. 
Även här finns en stor potential att ta till vara.  
 
I övrigt är riktlinjerna för bostadsförsörjning bra. 
 

Jäv  
Niclas Palmgren (M) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 
 

  
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen  
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Bm §117    Dnr: BYGG.2015.190   239  
 
BALDER 24, Baldersvägen 35, Gislaved 
Bygglovför uppförande av 2 silos  
 
Ärendebeskrivning 
Rosti GP har ansökt om bygglovet. Ansökan omfattar två silos 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan. Fastigheten ligger inom med J betecknat 
område vilket innebär att området är avsett för industriändamål. 
 
Ansökan avser bygglov med avvikelse från detaljplan. Den inkomna ansökan för 
byggnaden redovisar att den förlägges helt till mark som inte får bebyggas. Silos 
blir 10,5 m höga mot tillåtna 7,6 m 

 
Uppförandet av 2 silos kompletterar 13 befintliga silos. Nya silos kommer att 
hamna omkring 3-4 m från tomtgräns och ligger helt på mark som inte får 
bebyggas. De är placerade innanför ett tidigare uppfört lasthus. 
 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har gjort en besiktning av 
fastigheten. 

 
Lagrum 
Det krävs bygglov för uppförande av silos enligt 9 kap 1 § punkten 1plan- och 
byggförordningen (2011:338).  
 
Yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle 
att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen.  
 
Ägare till fastigheterna Hugin 6 och 7 har skriftligen erinrat mot ansökan. I 
skrivelsen framförs en oro för ökad trafik och störningar. För fastighetsägaren 
är det av största vikt att deras infarter eller verksamhet inte störs av denna 
byggnation. Sökanden och ägare till grannfastigheten har därefter samtalat och 
grannen är nöjd med de förslag till lösningar som sökanden presenterat.  
  
Skäl till beslut 
Området i anslutning till Hagagatan används för påfyllning av silos. 
 
Vissa silos är i dag delvis placerade på mark som inte får bebyggas. Befintligt 
lagertält och lasthus är förlagda till mark som inte får bebyggas. 
 
Bygg- och miljönämnden bedömer att silos uppfyller utformningskraven i 2 och 
8 kap. plan- och bygglagen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2015-06-04 - Bmau §70 
Tjänsteskrivelse 
Yttrande från NAMN, med erinran 
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Bm §117 (forts.)  
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 9 kap.  30 och 31 b §§ plan och bygglagen medge liten 

avvikelse från detaljplanen vad avser byggnadens placering på mark som 
inte får bebyggas samt silos höjd och bevilja bygglov för uppförande av 
2 silos.  

 
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 2015-03-31 fastställs 
 
2. Utstakning krävs inte i detta ärende. 

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

underlag för slutbesked: 
• Verifierad kontrollplan. 

  
att tekniskt samråd och kontrollansvarig inte krävs i detta ärende. 

 
 

Avgifter 
Avgiften för bygglovet är 12.103 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 
Planritning silo inkommen 2015-06-05 
Plan och fasadritning silo inkommen2015-06-05 
Situationsplan inkommen 2015-06-05 
  
 
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. 

 
Byggnadsverket får tas i bruk innan slutbesked getts. 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1 - Debiteringsbesked 
Bilaga 2   - Information 
Bilaga 3 - Hur man överklagar  
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Bm §118    Dnr: BYGG.2015.240   2322  
 
ANDERSTORP 11:37, Stansgatan 6 i Anderstorp   
Bygglov för tillbyggnad av industri med lager och skärmtak. Bygglov 
för flyttning av lagertält. Bygglov för maskinrum samt skärmtak  
 
Ärendebeskrivning 
AD-Plast i Anderstorp AB har ansökt om bygglovet. Ansökan omfattar en total 
byggnadsarea om 3.350 m². 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan. Ändamålet i planen är industri. 
 
Ansökan avser bygglov med avvikelse från detaljplan. Lagerbyggnaden får en 
byggnadshöjd om 11,5 meter mot tillåtna 10,0 meter. 
 
Den inkomna ansökan för lagertältet redovisar att den förläggs 2 meter från 
fastighetsgräns mot fastigheten Anderstorp 11:39 
 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har gjort en besiktning av 
fastigheten. 
 
Lagrum 
Det krävs bygglov för nybyggnad och tillbyggnad enligt 9 kap 2 § punkterna 1 
och 2 plan- och bygglagen (SFS 2010:900). 
 
Enligt 9 kap. 31 § b plan och bygglagen får bygglov ges för en åtgärd som avviker 
från detaljplanen om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte. 
 
Yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle 
att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. Det har inte inkommit några 
erinringar mot ansökan. 
 
Skäl till beslutet 
Lagertältet förläggs på icke ianspråktagen industrimark. Lagertältets placering 
två meter från fastighetsgräns bedöms inte ha någon betydelse för närliggande 
marks användning och bygg- och miljönämnden bedömer att placeringen kan 
anses lämplig.  
 
Avvikelsen mot detaljplanen vad avser högsta tillåtna byggnadshöjd på 
tillbyggnaden bedöms utgöra en sådan liten avvikelse som kan godtas enligt 9 
kap. 31 b § plan- och bygglagen. Särskilda skäl får därmed anses föreligga.   
 
Bygg- och miljönämnden bedömer att byggnaden uppfyller utformningskraven i 
2 och 8 kap. plan- och bygglagen. 
 
Fastigheten är med på länsstyrelsens lista över misstänkt förorenade områden. 
Miljöenheten har tagit kontakt med företaget och informerat om detta. De 
uppgifter som företaget hittills redovisat föranleder inte till någon annan typ av 
beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2015-06-04 - Bmau §75 
Tjänsteskrivelse
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Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 9 kap. 30 och 31 b § plan- och bygglagen medge liten 

avvikelse från detaljplanen vad avser byggnadshöjden på 
industribyggnaden och lagertältets placering 2 m från fastighetsgräns och 
bevilja bygglov för tillbyggnad av industri samt flyttning av lagertält 

 
att för att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 

kontrollansvarig godtas byggherrens förslag  
         Magnus Lindow Köpmansgatan 2, 335 30 Gnosjö 
 

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

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

Avgifter 
Avgiften för bygglovet är 173.363 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. 
 
Avgiften för lägeskontroll är 2.225 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 del 1 inkommen 2015-04-30 
Planritning del 2 inkommen 2015-04-30 
Planritning del 3 inkommen 2015-04-30 
Planritning överplan inkommen 2015-04-30 
Fasadritning lager inkommen 2015-05-27 
Sektionsritning lager inkommen 2015-05-27 
Situationsplan inkommen 2015-05-27 
Plan och fasadritning maskinrum och cykelrum inkommen 2015-05-27 
Ritning lagertält inkommen 2015-05-29 
 
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). 
 
I detta ärende krävs utstakning 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. 
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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 - Debiteringsbesked 
Bilaga 2  - Information 
Bilaga 3 - Hur man överklagar 
Bilaga 4 - Kallelse till tekniskt samråd 
Bilaga 5   - Upplysning MIFO fas 1 och 2 - förorenade områden 
  
 
Beslutet delges (med överklagandehänvisning): 
AD-PLAST I ANDERSTORP AB 
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Bm §119    Dnr: BYGG.2015.116   239  
 
ANDERSTORP 9:661, Tornabackevägen 20, Anderstorp    
Bygglov för fasadändring (höjning av garage)  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om bygglovet. Ansökan avser en höjning av garaget med 
0,3 m. 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan. 
 
Åtgärden bedöms vara planenlig. 
 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har gjort en besiktning av 
fastigheten. 
 
Lagrum 
Det krävs bygglov för fasadändring enligt enligt 9 kap 2 § punkten 3 c  plan- och 
bygglagen  (SFS 2010:900).  
 
Yttranden 
Då garage ligger i tomtgräns och är sammanbyggt med anslutande fastighets 
huvudbyggnad har grannfastighetens ägare getts möjlighet att yttra sig.  
 
Ägare till fastigheten Anderstorp 9:660 har skriftligen godkänt byggnationen. 
 
Skäl till beslut 
Att byggnaden höjs med 0,3 m bedöms inte påverka grupphusområdets 
utseende negativt. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2015-06-04 - Bmau §72 
Tjänsteskrivelse 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen bevilja bygglov för 

fasadändring 
  

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 2015-03-02 fastställs. 
 
2. Följande handlingar ska lämnas in till bygg- och miljönämnden som 

underlag för slutbesked: 
• Verifierad kontrollplan. 
 

att tekniskt samråd och kontrollansvarig inte krävs i detta ärende. 
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Avgifter 
Avgiften för bygglovet är 2.092 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. 

 
Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. I fakturan fastställs sista 
betalningsdag.  
 
Ritningar som ingår i beslutet 
Plan och fasadritning inkommen 2015-03-02 
Situationsplan inkommen 2015-03-02 
 
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. 

 
Byggnadsverket får tas i bruk innan slutbesked getts. 

 
 
Bilagor 
Bilaga 1 - Debiteringsbesked 
Bilaga 2   - Information 
Bilaga 3 - Hur man överklagar 
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NORLIDA 1:39, Gussjön Sjölyckan 3, Gislaved 
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om bygglovet.  
 
Fastigheten omfattas av detaljplan. Ansökan avser bygglov med avvikelse från 
detaljplan. Fastigheten är idag bebyggd med 66,4 m² (bruksarea) vilket avviker 
från gällande detaljplan, som tillåter en bruksarea för huvudbyggnaden om 
60 m2. Den inkomna ansökan redovisar en tillbyggnad på ytterligare 18,6 m² 
(bruksarea). Den totala bruksarean blir då 85 m² vilket innebär en avvikelse 
från planen med 25 m². 
 
Avvikelsen mot detaljplanen vad avser överskridandet av byggnadsytan med  
41 % kan inte bedömas som en liten avvikelse. 
 
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 
Fastighetsarealen är 2.354 m2. Bygg och miljönämnden har tidigare beviljat 
bygglov för byggnation om 85 m2 bruksarea (huvudbyggnad).  
 
Bygg- och miljönämnden bedömer att byggnaden uppfyller utformningskraven i 
2 och 8 kap. plan- och bygglagen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2015-06-04 - Bmau §73 
Tjänsteskrivelse 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 9 kap. 30 och 31 b §§ plan- och bygglagen medge liten 

avvikelse från detaljplanen vad avser överskridande av bruksarean och 
bevilja bygglov för tillbyggnad av fritidshuset 

  
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 2015-05-11 fastställs. 
 
2.  Utstakning krävs inte i detta ärende. 
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3.  Följande handlingar ska lämnas in till bygg- och miljönämnden som 

underlag för slutbesked, senast vid slutsamråd: 
• Verifierad kontrollplan. 
 

att tekniskt samråd och kontrollansvarig inte krävs i detta ärende. 
 

Avgifter 
Avgiften för bygglovet är 9.194 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 
Planritning inkommen 2015-05-11 
Plan loft inkommen 2015-05-11 
Fasadritning inkommen 2015-05-11 
Sektionsritningar inkomna 2015-05-11 
Situationsplan inkommen 2015-05-11 
 
Upplysningar 
Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft. Byggstart görs på egen risk i det fall 
beslutet inte har vunnit laga kraft. 
 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap.43 § plan- och bygglagen. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då 
beslutet om lov upphör att gälla enligt 10 kap. 25 § plan-och bygglagen. 
 
Byggnadsverket får tas i bruk innan slutbesked getts. 
 
Bilagor 
Bilaga 1 - Debiteringsbesked 
Bilaga 2   - Information 
Bilaga 3 - Hur man överklagar 
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GULLERYD 1:8, Gislaved    
Bygglov för nybyggnad av fritidshus och rivning av befintligt fritidshus  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om bygglovet. Ansökan omfattar en total bruttoarea om 
162 m². 
 
Fastigheten är belägen utanför planlagt område. I den kommunomfattande 
översiktsplanen finns inga särskilda restriktioner för området.  
 
Företrädare för bygg och miljöförvaltningen har gjort en besiktning av 
fastigheten. 
 
Tillstånd har sökts för enskild va-anläggning. 
 
Byggnaden ersätter befintligt fritidshus och blir av typ suterrängbyggnad som 
förläggs i en slänt. Den utförs med trästomme och fasadmaterial i trä. 
 
Strandskyddsdispens har erhållits för uppförandet. Den nya byggnaden kommer 
att förläggas i stort sett där den tidigare byggnaden låg.  
 
Lagrum 
Det krävs bygglov för nybyggnad enligt 9 kap 2 § punkten 1 plan- och bygglagen  
(SFS 2010:900). Bygglov ska enligt 9 kap. 31 § ges för en åtgärd utanför ett 
område med detaljplan om åtgärden 

1. inte strider mot områdesbestämmelser, 
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och  
3. uppfyller kraven i 2 kap. och 8 kap. 1-3, 6, 7, 9-13, 17 och 18 §§ i de delar 

som inte har prövats i områdesbestämmelser. 
 

I ärenden om bygglov ska hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. 
miljöbalken tillämpas. Det handlar då om hänsynstagande bl a till de areella 
näringarnas, naturvårdens och kulturmiljöns behov. 
 
Yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle 
att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. Några synpunkter har inte 
inkommit. 
 
Skäl till beslutet 
Bygg- och miljönämnden bedömer att den nya byggnaden uppfyller 
lokaliseringskraven i 2 kap. 5 § plan- och bygglagen.  
 
Bygg- och miljönämnden bedömer att byggnaden uppfyller utformningskraven i 
2 och 8 kap. plan- och bygglagen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2015-06-04 - Bmau §74 
Tjänsteskrivelse 
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Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen bevilja bygglov för  

nybyggnad av fritidshus   
 

att för att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig  
Jan Tollmyr Mjöhult Norrgärdet 2, 330 26 Burseryd 

 
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 19.625 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 
Plan och sektionsritning inkommen 2015-03-20 
Sektionsritning inkommen 2015-03-20 
Situationsplan inkommen 2015-06-11 
 
 
Upplysningar 
Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett 
startbesked enligt 10 kap.3 § plan- och bygglagen. 
 
För att rubba, förändra eller ta bort en fast fornlämning krävs tillstånd från 
länsstyrelsen. Påträffas under mark dolda fornlämningar ska arbetet omedelbart 
avbrytas och länsstyrelsen underrättas 2kap.6, 10 §§ lagen om kulturminnen 
m.m. (1988:950). 
 
Kontakta bygg- och miljöförvaltningen, Gunnel Johansson, tfn 0371-81594 för 
korrekt adress till er byggnad. 
 
Innan byggnadsverket får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 
kap. 4 § plan- och bygglagen. 
 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap.43 § plan- och bygglagen). 
 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren. 

 
Utstakning krävs inte i detta ärende. 
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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. 
 
Om ni påbörjar åtgärden innan bygg- och miljönämnden har gett ett 
startbesked, ska en byggsanktionsavgift på tas ut. 
 
Om byggnaden tas i bruk innan slutbesked lämnats ska en byggsanktionsavgift 
tas ut. 
 
Bilagor 
Bilaga 1 - Debiteringsbesked 
Bilaga 2  - Information 
Bilaga 3 - Hur man överklagar 
Bilaga 4 - Kallelse till tekniskt samråd 
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Bm §122    Dnr: BYGG.2015.275   239  
 
NORLIDA 1:38, Gussjön Sjölyckan 4, Gislaved 
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om bygglovet. Ansökan omfattar en tillbyggnad med 53 m2 
(bruttoarea). 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan.  Detaljplanen medger att huvudbyggnaden 
får ha en bruksarea om högst 60 m2. 
 
Ansökan avser bygglov med avvikelse från detaljplan. Fastigheten är idag 
bebyggd med 33 m² bruksarea. Den inkomna ansökan redovisar en tillbyggnad 
med ytterligare 48 m² bruksarea. Den totala bruksarean blir då 81 m², vilket 
innebär en avvikelse från planen med 21 m² bruksarea. 
 
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. Det har inte inkommit någon 
erinran mot ansökan. 
 
Skäl till beslut 
Fastighetsarealen är 1960 m2. Bygg och miljönämnden har tidigare beviljat 
bygglov för byggnation om 85 m2 bruksarea (huvudbyggnad).  
 
Bygg- och miljönämnden bedömer att tillbyggnaden uppfyller utformningskraven 
i 2 och 8 kap. plan- och bygglagen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2015-06-04 - Bmau §76 
Tjänsteskrivelse 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 9 kap. 30 och 31 b §§ plan- och bygglagen medge liten 

avvikelse från detaljplanen vad avser överskridande av bruksarean och 
bevilja bygglov för tillbyggnad av fritidshuset 

 
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 2015-05-18 fastställs 
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2. I detta ärende krävs utstakning. 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. 

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

underlag för slutbesked: 
• Utlåtande från berörd kontrollansvarig enligt 10 kap. 11 § 6 plan-och 

bygglagen.  
• Verifierad kontrollplan. 
• Sakkunnighetsintyg om brandskyddskontroll av eldstad och rökkanal 

inkl. tillträdesanordningar på tak. 
 

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

         Benny Andersson Idrottsgatan 7, 333 31 Smålandstenar 
          

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

 
att tekniskt samråd inte krävs i detta ärende. 

 
 

Avgifter 
Avgiften för bygglovet är 11.864  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 
Plan, sektion och fasadritning inkommen 2015-05-18. 
Situationsplan inkommen 2015-05-18. 
 
 
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 tillbyggnaden 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. 
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Bilagor 
Bilaga 1 - Debiteringsbesked 
Bilaga 2   - Information 
Bilaga 3 - Hur man överklagar 
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Bm §123    Dnr: BYGG.2015.268   227  
 
ÅS-TORP 1:6, Källerudd, Sunnaryd 
Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus och anläggande 
av väg   
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om strandskyddsdispens för nybyggnad av ett bostadshus 
och anläggande av väg. 
 
Aktuell fastighet är belägen inom område som ej omfattas av detaljplan. 
 
I den kommunomfattande översiktsplanen så ligger fastigheten inom 
Bolmenområdet som är riksintresse för det rörliga friluftslivet. 
 
Fastigheten ligger inom strandskyddat område vid sjön Bolmen. Den sökta 
platsen för byggnaden ligger inom utpekat område för landsbygdsutveckling 
(LIS) i tematiskt tillägg till Gislaveds kommuns översiktsplan. 
 
Enligt 7 kap. 15 § miljöbalken (SFS 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 
 
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. 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. 
 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har besiktigat fastigheten.  
 
Biolog Hanna Torén har gjort en bedömning av naturvärdena och påverkan på 
växt- och djurlivet. 
 
I området finns sedan tidigare många fritidshus. LIS-området är angett att vara 
till för komplettering med ytterligare bebyggelse för att stärka underlaget för 
olika former av service. 
 
Tomtplatsen är placerad ca 70 meter från närmast befintliga fritidshustomt, 
vilket möjliggör passage ner till sjön alternativt plats för ytterligare framtida 
hus. Platsen är idag bevuxen med ung lövskog (björk, rönn mm). Längst ner 
mot vattnet finns lite större träd. Det finns en hel del större sten och block på 
platsen. Vägen till tomten går från befintliga byvägen i kanten på ett öppet 
gärde. 
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Byggnaden är markerad ca 45 meter från strandlinjen och 
tomtplatsavgränsningen 25 meter.  
 
Allmänhetens tillträde till området och framförallt strandlinjen påverkas starkt 
av de befintliga husen med tomter ner till vattnet. Denna nya byggnad lämnar 
fri passage mot sjön och bedöms inte heller avhålla allmänheten från området 
runtom tomtplatsen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2015-06-04 - Bmau §77 
Yttrande från Hanna Torén  
Översiktskarta skala 1:10 000 
Situationsplan skala 1:1000 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 7 kap. 18 b § miljöbalken lämna strandskyddsdispens för 

bostadshuset och vägen på plats som angivits på den till ärendet hörande 
situationsplanen. Som skäl för dispensen – enligt 7 kap. 18 d § – anföres 
att bostadshuset bidrar till utveckling av landsbygden och att det inte 
finns några särskilda naturvärden på platsen. Som tomtplats får tas i 
anspråk endast den mark som framgår av situationsplanen – se 
markering på kartan. Tomtplatsen ska mot väster (mot Bolmen) 
avgränsas med staket eller häck. 

 
att tillståndet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och 

avslutats inom fem år från dagen för beslut 
 
att erinra om att länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet 
 
Avgifter 
Avgiften för strandskyddsdispensen är 9.325 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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ÅTTERÅS 2:26, Nordinskolan, Smålandsstenar   
Bygglov för uppsättning av teletorn och teknikbod  
 
Ärendebeskrivning 
Orbion Consulting AB har ansökt om bygglovet. Ansökan omfattar ett 30 m 
högt teletorn och en teknikbod på 1 m². 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan. Ansökan avser bygglov med avvikelse från 
detaljplan. Områdets användning är i detaljplanen angivet till A, allmänt 
ändamål. Område för allmänt ändamål avser att tjäna sådant ändamål som stat 
eller kommun ska tillgodose. I beskrivningen till detaljplanen anges att området 
är till för högstadieskola samt idrottshall och simhall. Ett teletorn från ett privat 
bolag bedöms därför strida mot planbestämmelsen A.  
 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har gjort en besiktning av 
fastigheten. 
 
Tornets tänkta placering är på Nordinskolans skolområde vid skogsparti mot 
bostäder och i närheten av panncentral.  
 
Sökanden anger att tornet avser att lösa det problem som finns i området när 
det gäller bredband och mobiltäckning. 
 
Mobilmaster i närheten av bostäder, skolor etc inom tätorter innebär ofta en 
oro för strålningsrisken. Enligt strålsäkerhetsmyndigheten ligger strålningen från 
mobilmasters sändare generellt på mycket låga nivåer eftersom de avtar mycket 
snabbt med avståndet från källan. För att hamna över myndighetens 
referensvärde behöver man befinna sig inom ett par meter från sändaren. 
Sändaren sitter i toppen på masten. Exponeringen på allmänheten ligger oftast 
lägre än en tusendel av referensvärdet, vilket tex är betydligt lägre än vad ett 
samtal i den egna mobiltelefonen gör. Dock finns det även andra åsikter om 
strålningen och även den oro som kan kännas för strålningen kan anses vara en 
störning. 
 
Lagrum 
Det krävs bygglov för uppförande av teletorn enligt 6 kap 1 § punkten 5 plan- 
och byggförordningen (SFS 2011:338).  
 
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 får bygglov ges för en åtgärd som 
avviker från detaljplan om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens 
syfte. 
 
Enligt 9 kap. 32 a § plan- och bygglagen får bygglov ges för en åtgärd på mark 
som enligt detaljplanen utgör kvartersmark för allmänt ändamål, även om 
sökanden inte är ett offentligt organ.
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Yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda ska underrättas om ansökan och ges tillfälle att 
yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. Eftersom det är många sakägare 
och förslaget är avslag även utan grannehörande så görs ingen underrättelse.  
 
Skäl till beslutet 
Avvikelsen mot detaljplanen vad avser ändamålet bedöms inte utgöra en sådan 
liten avvikelse som kan godtas enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen.  
 
Detaljplanen för området håller på att göras om. Normalt hanteras inte bygglov 
under tiden som en detaljplaneprocess pågår. I detta fall bedöms dock förslaget 
till beslut inte påverkas av planändringen och därför hanteras ärendet för att 
inte dra ut på tiden i onödan. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2015-06-04 - Bmau §78 
Tjänsteskrivelse 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 9 kap 31b § plan- och bygglagen avslå ansökan om bygglov 

för teletorn och teknikbod. Avvikelsen från detaljplanen vad avser 
ändamålet är inte att betrakta som liten avvikelse, och därmed föreligger 
hinder mot att bevilja bygglov 

 
Avgifter 
Avgiften för avslaget är 4.005 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. 
 
Faktura skickas separat. I fakturan fastställs sista betalningsdag. 
 
Bilagor 
Bilaga 1 - Debiteringsbesked 
Bilaga 2 - Hur man överklagar 
 
HUR MAN ÖVERKLAGAR - se bilaga formulär 1. 
 
Beslutet delges (med överklagandehänvisning): 
ORBION CONSULTING AB 
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APLAGÅRDEN 1:8, Västra Järnvägsgatan, Smålandsstenar   
Bygglov för tillbyggnad av industri. Bygglov för fasadändring (kulör 
liggande plåt). Rivningslov för skärmtak  
 
Ärendebeskrivning 
Västbo Galvan AB har ansökt om byggloven och rivningslovet. Ansökan 
omfattar en total byggnadsarea om ca 560 m². 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan. Ansökan avser bygglov med avvikelse från 
detaljplan.  
 
Den inkomna ansökan för åtgärden redovisar att in/utfart placeras där det 
råder utfartsförbud. 
 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har gjort en besiktning av 
fastigheten. 
 
Tillbyggnaden innebär en sammanbyggnad av befintlig produktionslokal och 
kallager. Sammanbyggnaden utgörs av oisolerad del, med en stor port i var 
ände, avsedd för lastning och lossning under tak.  
 
Ytan används idag för lastning och lossning och in- och utfart sker längs hela 
sträckan mellan de befintliga byggnaderna där det enligt detaljplanen råder 
utfartsförbud. Enligt detaljplanen ska infart ordnas via en ny väg något norr om 
fastigheten genom ett grönområde och över ett dike. Den nu föreslagna 
åtgärden med infart genom ny 10 m bred port, genomkörning och runt ut vid 
kontorsdelen (eller tvärtom) bedöms vara en godtagbar lösning. Sikten bedöms 
vara tillräcklig och trafikintensiteten så låg att t.ex det faktum att långtradare 
inte kan svänga ut/in utan att komma över på fel sida är acceptabelt. Jämfört 
med befintlig trafiksituation så borde situationen snarare bli bättre. Även övriga 
störningar för omgivningen förbättras genom att lastning och lossning sker i 
byggnaden än på gården. 
 
Trots att fastigheten omfattas av detaljplan så är strandskyddet inte upphävt. 
Dispens från strandskyddet kan krävas vid en tillbyggnad om det innebär att 
allmänhetens tillträde till ett område som tidigare var tillgängligt hindras. Det 
anses inte vara aktuellt i detta fallet. Strandskyddsdispens krävs alltså inte. 
 
Efter denna åtgärd finns i princip inga ytterligare tillbyggnadsmöjligheter på 
fastigheten. 
 
Lagrum 
Det krävs bygglov för tillbyggnad enligt 9 kap 2 § punkten 2 plan- och bygglagen 
(SFS 2010:900).  
 
Det krävs bygglov för utvändig ändring enligt 9 kap 2 § punkten 3c plan- och 
bygglagen (SFS 2010:900).  
 
Det krävs rivningslov för rivning av del av byggnad enligt 9 kap 10 § punkten 1 
plan- och bygglagen (SFS 2010:900).  
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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 beslutet 
Avvikelsen mot detaljplanen vad avser in/utfart där det råder utfartsförbud 
bedöms utgöra en sådan liten avvikelse som kan godtas enligt 9 kap 31 b § plan- 
och bygglagen.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2015-06-04 - Bmau §79 
Tjänsteskrivelse 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 9 kap. 30 och 31 b § plan- och bygglagen medge liten 

avvikelse från detaljplanen vad avser utfartsförbud och bevilja bygglov för 
tillbyggnad av industri 

 
att med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen bevilja bygglov för 

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

skärmtak 
 

att för att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag  
Magnus Lindow 
Köpmangatan 2 
335 30 Gnosjö 

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

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

Avgifter 
Avgiften för bygglovet är 55.749 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. 
 
Avgiften för lägeskontroll är 1.335 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 2015-05-06 
Fasadritning inkommen 2015-05-06 
Sektionsritning inkommen 2015-05-06 
Situationsplan inkommen 2015-05-06 
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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). 
 
I detta ärende krävs utstakning 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). 
 
Bilagor 
Bilaga 1 - Debiteringsbesked 
Bilaga 2  - Information 
Bilaga 3 - Hur man överklagar 
Bilaga 4 - Kallelse till tekniskt samråd 
 
 
Beslutet delges (med överklagandehänvisning): 
VÄSTBO GALVAN AB 
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VILLSTADS-HAGHULT 1:129, Malmgatan 38, Smålandsstenar   
Bygglov för nybyggnad av garage  
Bygglov för fasadändring, uppförande av mur och marklov 
(igensättning garageport och uppfyllning)  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om bygglovet. Ansökan för garaget omfattar en 
byggnadsarea om 48 m². 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan. Ansökan avser bygglov med avvikelse från 
detaljplan.  
 
Den inkomna ansökan för byggnaden redovisar en sammanlagd byggnadsarea 
för uthus på fastigheten om 58 m2 mot tillåtna 30 m². Byggnaden förlägges helt 
till mark som inte får bebyggas. Byggnadshöjden uppgår till 3,2 m mot tillåtna 
2,5 m. 
 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har gjort en besiktning av 
fastigheten tillsammans med fastighetsägaren. 
 
Anledningen till byggnationen är att källaren blev översvämmad 2014, och man 
vill därför få bort nedfarten till källargaraget och istället bygga ett fristående 
garage i marknivå. 
 
Fastighetens baksida gränsar mot industrifastighet, och fastigheten är relativt 
stor (1156 m2). Gällande detaljplan är från 1966 och har hårda begränsningar i 
byggrätten vad avser storlek på uthus och mark som inte får bebyggas. 
 
Grannfastigheter har tidigare fått bygglov för uthus/garage på motsvarande 
ställe på fastigheten. 
 
Lagrum 
Det krävs bygglov för nybyggnad enligt 9 kap 2 § punkten 1 plan- och bygglagen  
(SFS 2010:900).  
 
Det krävs bygglov för utvändig ändring enligt 9 kap 2 § punkten 3c plan- och 
bygglagen.  
 
Det krävs bygglov för uppförande av mur enligt 6 kap 1 § punkten 7 plan- och 
byggförordningen (SFS 2011:338).  
 
Det krävs marklov för fyllning inom ett område som är detaljplanelagt enligt 9 
kap 11 § plan- och bygglagen. 
 
Yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle 
att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen.  Inga grannar har yttrat sig i 
ärendet. 
 
Skäl till beslut 
Avvikelserna mot detaljplanen vad avser placering på mark som inte får 
bebyggas, överskridande av högsta tillåtna byggnadsarea – med 28 m2 (eller 
93%) – och överskridande av högsta tillåtna byggnadshöjd – med 0,7 m   
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(eller 28 %) – bedöms utgöra en sådan liten avvikelse som kan godtas enligt 
9 kap. 31b § plan- och bygglagen. Detta med hänvisning till tidigare beviljade 
avvikelser och fastighetens storlek. 
 
Placeringen av och storleken på garaget bedöms vara lämplig och inte påverka 
grannar negativt. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2015-06-04 - Bmau §81 
Tjänsteskrivelse 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 9 kap. 30 och 31 b § plan- och bygglagen medge liten 

avvikelse från detaljplanen vad avser överskridande av byggnadsarean och 
byggnadshöjden samt placeringen på mark som inte får bebyggas och 
bevilja bygglov för nybyggnad av garaget 

 
att med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen bevilja bygglov för 

fasadändring och uppförande av mur 
 
att med stöd av 9 kap. 35 § plan- och bygglagen bevilja marklov för 

uppfyllnad 
 

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 2015-04-17 fastställs 
 

2. Utstakning krävs i detta ärende. Behörighet krävs för att utföra 
utstakningen. 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.  
 

3. Följande handlingar ska lämnas in till bygg- och miljönämnden som 
underlag för slutbesked: 
• Signerad kontrollplan med begäran om slutbesked 

 
att kontrollansvarig och tekniskt samråd inte krävs i detta ärende. 

 
Avgifter 
Avgiften för bygglovet är 9.069 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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Ritningar som ingår i beslutet 
Plan- och fasadritning garage inkommen 2015-04-17 
Fasadritning och situationsplan bostadshus inkommen 2015-05-07 
Situationsplan inkommen 2015-06-02 
 
Upplysningar 
Ansökan har bedömts vara komplett den 2 juni 2015. 
 
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. 
 
Byggnadsverket får tas i bruk innan slutbesked getts. 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1 - Debiteringsbesked 
Bilaga 2   - Information 
Bilaga 3 - Hur man överklagar 
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HENSNÄS 1:6, Hensnäs 6, Broaryd 
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om bygglovet. Ansökan omfattar en total byggnadsarea om 
ca 285 m² där bostadsdelen upptar ca 220 m2. 
 
Fastigheten är belägen utanför planlagt område. I den kommunomfattande 
översiktsplanen finns inga särskilda restriktioner för området.  
 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har gjort en besiktning av 
fastigheten. 
 
Platsen, som idag består av kuperad betesmark med gott om stora lövträd, 
ligger högt med utsikt ner mot Hensjön ca 300 m bort. Byggnaden med tomt 
upptar dock bara en liten del av betesmarken. I direkt anslutning till platsen 
finns lantbruksgård, bostadshus och fritidshus. Bakom huset, åt söder, finns 
nyckelbiotop bestående av ädellövskog. En stenmur löper längs 
fastighetsgränsen mot det området. Ännu längre söderut rinner Västerån. 
Våtmarken runt Västerån och Västerån i sig har höga naturvärden och anses 
värdefulla. Kommunbiolog Hanna Torén har inkommit med yttrande angående 
detta och nyckelbiotopen. 
 
Att platsen ligger på en kulle i ett gammalt kulturlandskap gör att man inte kan 
utesluta att det kan dölja sig fornlämningar av olika slag, även om det inte finns 
några registrerade på platsen. Ärendet har översänts till länsstyrelsen för 
yttrande. Länsstyrelsen har ingenting att erinra mot ansökan. 
 
Från byvägen (på vilken Gislavedsleden passerar) blir det en ganska brant 
stigning upp till huset. In- och utfart till byggnaden bedöms kunna placeras så att 
sikten blir tillräcklig med tanke på vägens storlek och trafikmängd. 
 
Ansökan om tillstånd för enskild va-anläggning har inlämnats.  
 
Lagrum 
Det krävs bygglov för nybyggnad enligt 9 kap 2 § punkten 1 plan- och bygglagen  
(SFS 2010:900). Bygglov ska enligt 9 kap. 31 § ges för en åtgärd utanför ett 
område med detaljplan om åtgärden 

1. inte strider mot områdesbestämmelser, 
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och  
3. uppfyller kraven i 2 kap. och 8 kap. 1-3, 6,7, 9-13, 17 och 18 §§ i de delar 

som inte har prövats i områdesbestämmelser. 
 

I ärenden om bygglov ska hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. 
miljöbalken tillämpas. Det handlar då om hänsynstagande bl. a till de areella 
näringarnas, naturvårdens och kulturmiljöns behov. 
 
Yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle 
att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. Inga grannar har yttrat sig i 
ärendet. 
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Skäl till beslut 
Byggnaden bedöms uppfylla kraven på lämplighet, en god form-, färg- och 
materialverkan samt tillgänglighet, samt övriga krav som ska uppfyllas enligt 2 
och 8 kap. plan- och bygglagen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2015-06-04 - Bmau §82 
Tjänsteskrivelse till BM 2015-06-18 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen bevilja bygglov för nybyggnad 

av bostadshuset 
 
att åtgärden kräver tillstånd av bygg- och miljönämnden för enskild 

spillvattenanläggning 
 
att byggnationen inte strider mot de bestämmelser i miljöbalken som 

beaktas vid prövningen 
 
att för att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 

kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: 
Magnus Lindow 
Köpmangatan 2 
335 30 Gnosjö 

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

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

Avgifter 
Avgiften för bygglovet är 27.348 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 
Planritning inkommen 2015-04-20 
Fasadritning inkommen 2015-04-20 
Sektionsritningar (5 st) inkomna 2015-04-20 
Översiktskarta inkommen 2015-04-20 
Situationsplan inkommen 2015-06-01 
 
Upplysningar 
Ansökan har bedömts vara komplett den 1 juni 2015. 
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett 
startbesked enligt 10 kap.3 § plan- och bygglagen. 
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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 av bygg- och miljönämnden för enskild 
spillvattenanläggning. 
 
Utstakning krävs inte i detta ärende. 
 
Påföljder 
Byggsanktionsavgift är en extra avgift som tas ut: 
• Från den som påbörjat en byggnation utan startbesked 
• Från den som tar ett byggnadsverk i bruk före nämndens tillåtelse, det vill 

säga innan man fått ett slutbesked. 
 
Byggsanktionsavgiftens storlek framgår av 9 kap plan- och byggförordningen 
(SFS 2011:338). 
 
Bilagor 
Bilaga 1 - Debiteringsbesked 
Bilaga 2  - Information 
Bilaga 3 - Hur man överklagar 
Bilaga 4 - Kallelse till tekniskt samråd 
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HÖREBO 1:3, Hörebo 1, Burseryd 
Bygglov för nybyggnad av 2 fritidshus  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om bygglovet. Ansökan omfattar en total bruttoarea om 
211 m² per fritidshus. Byggnaderna avses att uppföras på olika platser på 
fastigheten. 
 
Fastigheten är belägen utanför planlagt område. I den kommunomfattande 
översiktsplanen ligger fastigheten inom utpekat utvecklingsområde Fegen.  
 
Området kring Hurven och Fegen är en avfolkningsbygd med turistiskt värde 
med behov av satsningar på näringslivsutveckling. Kommunens bedömning är 
att området är mycket lämpligt för fortsatt utveckling med boende, 
fritidsboende, turism/friluftsliv och småföretagande och på så vis bidra till 
landsbygdsutvecklingen. Det ska dock ske på ett sätt som inte skadar 
naturvärdena.  
 
Sökta platser för fritidshusen ligger inom utpekat område för 
landsbygdsutveckling (LIS) i tematiskt tillägg till Gislaveds kommuns 
översiktsplan.  
 
Platserna för de planerade husen ligger inom strandskyddat område, vilket har 
en omfattning av 100 meter från sjön Hurven. Strandskyddsdispens för 
byggnaderna beviljades den 11 juni 2014. 
 
Grundvattentillgångar som är känsliga för föroreningar finns i området. 
 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har gjort en besiktning av 
fastigheten. 
 
Fritidshusen avses att hyras ut till turister. 4 sovrum med totalt 8 bäddar finns i 
varje stuga. 
 
Byggnaderna placeras på platå precis ovanför ganska brant slänt ner mot sjön. 
Anpassning till topografin görs genom att byggnaderna utförs med 
souterrängvåning. På så sätt blir upplevelsen av byggnaderna från landsidan 
mera småskalig än från sjösidan. Platserna är idag bevuxna med mer eller 
mindre tät barrskog och det är bitvis snårigt och svårt att passera. 
 
Tillstånd har sökts för enskild va-anläggning. Miljöhandläggare har besökt 
platsen och möjligt läge för infiltrationsanläggningen har tagits fram tillsammans 
med sökanden.  
 
Nya in- och utfartsvägar till fritidshusen bedöms kunna utföras på ett 
trafiksäkert sätt där de har redovisats. Eftersom det är trafikverkets väg (väg 
570) så krävs tillstånd av trafikverket för anslutning till vägen. 
 
Lagrum 
Det krävs bygglov för nybyggnad enligt 9 kap 2 § punkten 1 plan- och bygglagen  
(SFS 2010:900). Bygglov ska enligt 9 kap. 31 § ges för en åtgärd utanför ett 
område med detaljplan om åtgärden 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Bygg- och miljönämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2015-06-18     62(78) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Bm §128 (forts.) 
 

1.  inte strider mot områdesbestämmelser, 
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och  
3.  uppfyller kraven i 2 kap. och 8 kap. 1-3, 6, 7, 9-13, 17 och 18 §§ i de delar 

som inte har prövats i områdesbestämmelser. 
 

I ärenden om bygglov ska hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. 
miljöbalken tillämpas. Det handlar då om hänsynstagande bl. a till de areella 
näringarnas, naturvårdens och kulturmiljöns behov. 
 
Yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle 
att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. Inga grannar har yttrat sig i 
ärendet. 
 
Skäl till beslut 
Byggnaderna bedöms uppfylla kraven på lämplighet, en god form-, färg- och 
materialverkan och övriga krav som ska uppfyllas för fritidshus enligt 2 och 8 
kap. plan- och bygglagen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2015-06-04 - Bmau §83 
Tjänsteskrivelse 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen bevilja bygglov för 2 

fritidshus 
 
att åtgärden kräver tillstånd av bygg- och miljönämnden för enskild 

spillvattenanläggning 
 
att informera sökanden om att åtgärden kräver tillstånd av Trafikverket för 

anslutning till allmän väg 
 
att byggnationen inte strider mot de bestämmelser i miljöbalken som 

beaktas vid prövningen 
 
att för att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 

kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: 
Sven Larsson 
Sofiagatan 39 
332 30 Gislaved 

 
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. 
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Avgifter 
Avgiften för bygglovet är 33.509 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 
Plan- och sektionsritning inkommen 2015-05-07  
Fasadritning inkommen 2015-05-07 
Översiktskarta inkommen 2015-05-07 
Situationsplaner (2 st) inkomna 2015-05-07 
 
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 
korrekta adresser till era byggnader. 
 
Innan byggnadsverket får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 
kap. 4 § plan- och bygglagen. 
 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap.43 § plan- och bygglagen). 
 
Utstakning krävs inte i detta ärende. 
 
Påföljder 
Byggsanktionsavgift är en extra avgift som tas ut: 
• Från den som påbörjat en byggnation utan startbesked 
• Från den som tar ett byggnadsverk i bruk före nämndens tillåtelse, det vill 

säga innan man fått ett slutbesked. 
 
Byggsanktionsavgiftens storlek framgår i 9 kap plan- och byggförordningen 
(2011:338). 
 
Bilagor 
Bilaga 1 - Debiteringsbesked 
Bilaga 2  - Information 
Bilaga 3 - Hur man överklagar 
Bilaga 4 - Kallelse till tekniskt samråd 
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ÖLMESTAD 1:9, Skedet, Reftele 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. 
Ansökan redovisar ett enplans bostadshus med en byggnadsarea om 265 m², 
samt ett fristående garage. En fastighet om ca 6.000 m2 avses att avstyckas för 
bostadshuset. 
 
Aktuell fastighet är belägen inom område som inte omfattas av detaljplan.  
 
I den kommunomfattande översiktsplanen ligger fastigheten inom utpekat 
utvecklingsområde Reftelebygden. Fastigheten ligger i utkanten av Finnvedens 
folkland som är riksintresse för kulturvård. På var sida om tänkt byggnads 
placering finns registrerade fornlämningar i form av bebyggelseplats och 
torpställe. De är registrerade som "övrig kulturhistorisk lämning". Kommunens 
kulturförvaltning har fått möjlighet att yttra sig, men har ingenting att erinra 
mot ansökan. 
 
På samma fastighet ca 100 m från byggnaden finns en pistolskyttebana. I 
översiktsplanen anges ett generellt skyddsavstånd på 700 m från 
pistolskyttebana till nya bostäder. Enligt pistolskytteklubben har man 
verksamhet på banan ett par gånger i veckan. 
 
I fördjupningen av översiktsplanen för Reftele finns ett område angett som 
markreserv för bostäder som sträcker sig från befintligt bostadsområde nästan 
fram till den sökta platsen. Där anges också att vid utbyggnad av 
bostadsområdet ska pistolskyttebanan avvecklas. 
 
Företrädare för bygg och miljöförvaltningen har gjort en besiktning av 
fastigheten. 
 
Platsen för byggnaden ligger på ett öppet gärde i en liten sänka mellan två 
befintliga bostadshus. Marknivån förutsätts justeras något i förhållande till vägen 
och med tanke på att marken förefaller något sank. 
 
Ett av de befintliga bostadshusen, som bara ligger ett 50-tal meter från 
pistolskyttebanan erhöll bygglov 1999. 
 
Sökanden har kontaktat bygg- och miljöförvaltningen avseende enskilt avlopp.  
 
Lagrum 
Det krävs bygglov för nybyggnad enligt 9 kap 2 § punkten 1 plan- och bygglagen  
(SFS 2010:900). I 9 kap. 17 § plan- och bygglagen 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. 
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Yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle 
att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen.  
 
Ägarna till fastigheten Ölmestad 1:11 har i en skrivelse erinrat mot ansökan. De 
vill inte att byggnaden placeras så nära tomtgräns utan håller ett avstånd på 
minst 4 meter. Sökanden har i en skrivelse bemött grannarnas synpunkter. 
 
Skäl till beslut 
Platsen är lämplig att bebygga. Detaljplan erfordras inte för prövning av 
lokalisering av enbostadshuset. 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 ska beaktas vid prövningen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2015-06-04 - Bmau §84 
Tjänsteskrivelse till BM 2015-06-18 
 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att som förhandsbesked meddela att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på 

den avsedda platsen enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen 
 
  

Avgifter 
Avgiften för förhandsbeskedet är 6.878 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. 
 
Faktura skickas separat. I fakturan fastställs sista betalningsdag. 
 
 
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 förhandsbeskedet vunnit laga kraft. 
 
Åtgärden kräver tillstånd från bygg- och miljönämnden för enskild 
avloppsanläggning. 
 
HUR MAN ÖVERKLAGAR – se bilaga formulär 1. 
 
Bilagor 
Bilaga 1 - Debiteringsbesked 
Bilaga 2 - Hur man överklagar 
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NORRA HESTRA KYRKOBOL 1:97, Mogatan 20D, Torget, Hestra 
Förlängning av tidsbegränsat bygglov för mobil grillvagn med 
inbyggd, oisolerad serveringsdel  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om bygglovet.  
 
Fastigheten omfattas av detaljplan. Ansökan avser en planenlig åtgärd. 
 
Tidsbegränsat bygglov beviljades 2014-09-25 och gäller t.o.m. 2015-08-31. 
Avsikten med det tidsbegränsade bygglovet var att sökanden skulle kunna 
bedriva sin verksamhet under tiden tills en permanent lösning fanns. Nu visar 
det sig att den tiden inte har räckt till, utan sökanden önskar en förlängning av 
lovet för en tid av tre år. Det bedöms vara tillräckligt för att en permanent 
lösning ska kunna hittas. 
 
Lagrum 
Det krävs bygglov för nybyggnad enligt 9 kap 2 § punkten 1 plan- och bygglagen  
(SFS 2010:900).  
 
Enligt 9 kap 33 § plan- och bygglagen kan ett tidsbegränsat bygglov ges för en 
åtgärd som uppfyller något men inte alla förutsättningar för bygglov. 
 
Skäl till beslut 
Sökanden har ett tidsbegränsat arrende på marken för grillvagnen/byggnaden.  
 
Tidsbegränsat bygglov inom detaljplanelagt område kan ges för en åtgärd som 
uppfyller något eller några men inte alla förutsättningar för bygglov. Den mobila 
grillvagnen anses bl. a inte uppfylla kraven på lämplighet med hänsyn till stads- 
och landskapsbilden och intresset av en god helhetsverkan (2 kap 6§ p.1 PBL), 
en god form, färg- och materialverkan (8 kap 1§ p.2 PBL), vara tillgänglig och 
användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga (8 kap 
1§ p.3 PBL). 
 
Grillvagnen har inget WC. Vatten och avlopp löses provisoriskt. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2015-06-04 - Bmau §85 
Tjänsteskrivelse 
 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen bevilja tidsbegränsat bygglov 

för grillvagnen med serveringsdel.  
 

Bygglovet tidsbegränsas till 2018-08-31. När bygglovet har upphört ska 
marken/platsen återställas. 
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Avgifter 
Avgiften för bygglovet är 2.181 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. 
 
Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. I fakturan fastställs sista 
betalningsdag.  
 
Ritningar som ingår i beslutet 
Plan- och fasadritning inkommen 2015-05-22  
 
Upplysningar 
Ansökan har bedömts vara komplett den 22 maj 2015. 
 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren. 
 
Bilagor 
Bilaga 1 - Debiteringsbesked 
Bilaga 2   - Information 
Bilaga 3 - Hur man överklagar 
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Bm §131    Dnr: BYGG.2015.300   2371  
 
SÄNNÅS 1:27, Ilabäck, Smålandsstenar 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och 
garage.  
 
Aktuell fastighet är belägen inom område som inte omfattas av detaljplan.  
 
I den kommunomfattande översiktsplanen finns inga särskilda restriktioner för 
området.  
 
Företrädare för bygg och miljöförvaltningen har gjort en besiktning av 
fastigheten. 
 
Platsen för byggnaderna ligger mellan byarna Sännås och Ilabäck på en kulle 
med utsikt åt väster över ett öppet landskap ner mot sjön Söingen. Bakom 
byggnaderna är det en brant slänt ner mot sankmark och flygarbäcken. Kullen 
är idag bevuxen med en del träd. Kommunbiolog Hanna Torén har inkommit 
med yttrande om naturvärden på platsen och i omgivningen. 
 
Det finns inga registrerade fornlämningar på platsen. Enligt uppgift har det legat 
en bondgård på platsen från 1860-talet. Kulturförvaltningen har inkommit med 
ett yttrande i ärendet. Kulturförvaltningens och länsstyrelsens besiktning på 
plats medför frågor kring eventuell fornlämningsmiljö på platsen varför 
länsstyrelsen kommer att analysera frågan ytterligare. Frågan om 
förhandsbesked kan därför inte behandlas av kulturförvaltningen innan 
länsstyrelsens yttrande har kommit. 
 
Ansökan om enskild avloppsanlägning finns inte inne, men några hinder för att 
det ska gå att lösa ses inte. 
 
Bygg- och miljöförvaltningen anser att det aktuella förslaget kan anses lämpligt 
utformat med hänsyn till landskapsbilden. 
 
Lagrum 
Det krävs bygglov för nybyggnad enligt 9 kap 2 § punkten 1 plan- och bygglagen  
(SFS 2010:900).  I 9 kap. 17 § plan- och bygglagen 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 grannar har yttrat sig i 
ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2015-06-04 - Bmau §86 
Tjänsteskrivelse till BM 2015-06-18
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Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet i avvaktan på kulturförvaltningens utredning och 

återuppta ärendet på bygg- och miljönämndens sammanträde den 
27 augusti 2015 
 

Expedieras till: 
Bygg- och miljöförvaltningen  
 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Bygg- och miljönämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2015-06-18     70(78) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Bm §132    Dnr: BYGG.2015.308   239  
 
VICKELSBERG 2:15,  Norra Nissastigen, Smålandsstenar    
Bygglov för uppsättning av skylt  
 
Ärendebeskrivning 
Demex AB har ansökt om bygglovet. Ansökan omfattar uppsättning av en 
fristående LED-skylt för storbildsreklam. 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan. Platsen för skylten är angiven som park och 
plantering. Reklamskylten upptar endast en liten yta av den allmänna platsen, 
den ligger i en trafikmiljö och hindrar inte allmänhetens tillträde till området. 
Det finns inga särskilda planbestämmelser i detaljplanen som hindrar denna typ 
av byggnadsverk. Det anses därför förenligt med detaljplanen att uppföra 
skylten på denna plats.  
 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har gjort en besiktning av 
fastigheten. 
 
Skylten avses att placeras utmed Nissastigen på grönområde i anslutning till 
parkeringsplats vid infart till industri- och bostadsområde och är dubbelriktad. 
Bostäder på samma sida om Nissastigen är avskärmade av mindre skogspartier 
mot skylten. På motstående sida ligger det en obebyggd tomt mitt emot 
skylten, men på båda sidor om den tomten ligger det bostadshus. Dessa hus 
ligger ca 40-50 meter från skylten och skulle, beroende på skyltens ljusstyrka 
och riktning, kunna bli störda. Skyltens ljusstyrka och användningstid bör dock 
kunna styras så att störningen inte blir betydande. 
 
Det finns sedan tidigare inte någon skylt av det här slaget i Smålandsstenar. Det 
är dock en vanlig syn på många andra håll, framförallt i större städer. Även 
placering utmed vägar är vanlig. Placeringen vid infarten till samhället är logisk.  
 
Skyltens höjd och placering gör att sikten inte påverkas i korsningen. Avståndet 
från vägen till skyltstolpen blir drygt 6 meter vilket bedöms vara tillräckligt ur 
påkörningssynpunkt. 
 
Lagrum 
Det krävs bygglov för uppsättning av skylt enligt 6 kap 3 § plan- och 
byggförordningen  (SFS 2011:338).  
 
Yttranden 
Eftersom skylten ligger utmed allmän väg så har Trafikverket getts möjlighet att 
yttra sig. De har inkommit med en skrivelse där de erinrar mot placeringen av 
skylten. I skrivelsen framförs att skylten är placerad och utformad på ett sådant 
sätt att den kommer att dra uppmärksamheten till sig så att risken är att 
trafikanten helt förlorar den visuella kontakten med vägen. Platsen där skylten 
placeras ligger i anslutning till en korsning, vilket kan betraktas som en 
komplicerad trafikmiljö. I trafikmiljöer som kräver särskild uppmärksamhet bör 
inte reklam finnas. Med hänvisning till detta avstyrker Trafikverket bygglov för 
föreslagen skylt.  
 
Gatuingenjör Mats Kindlund har gjort en granskning av skyltens placering. Han 
anser att Trafikverkets bedömning måste beaktas. 
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Skäl till beslut 
Nämnden ser i sak positivt till sådana här inslag i miljön men av 
trafiksäkerhetsskäl kan man inte bedöma denna skyltplacering lämplig. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2015-06-04 - Bmau §87 
Tjänsteskrivelse till BM 2015-06-18 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 2 kap 5-6 §§ plan- och bygglagen avslå ansökan om bygglov 

för skylten. Skyltens placering och utformning riskerar att inverka menligt 
på trafiksäkerheten, och därmed föreligger hinder mot att bevilja bygglov 

 
Avgifter 
Avgiften för avslaget är 3.560 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. 
 
Faktura skickas separat. I fakturan fastställs sista betalningsdag. 
 
Bilagor 
Bilaga 1 - Debiteringsbesked 
Bilaga 2  - Information 
Bilaga 3 - Hur man överklagar 
 
Beslutet delges (med överklagandehänvisning): 
DEMEX AB 
 
Beslutet delges (för kännedom): 
TRAFIKVERKET 
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Åtgärdsplan Insiktsundersökningen 2015  
 
Ärendebeskrivning 
Den preliminära rapporten för Insikt 2015 har inkommit till Gislaveds kommun. 
Den släpps offentligt i september. Gislaved kommuns Nöjd-Kund-Index (NKI) 
är 60. Medelvärdet för samtliga deltagande kommuner är 68. 
 
Denna undersökning ger inte bara svar på vad företagarna är nöjda respektive 
mindre nöjda med. Den ger också svar på vilka serviceområden som är viktigast 
för helhetsbedömningen och vilka områden som bör vara prioriterade vid ett 
förbättringsarbete. 
 
Bygg- och miljöchef Susanne Norberg presenterar SKL:s arbetsmaterial till 
Insiktsundersökning för bygg- och miljönämnden.  
 
En tidplan har tagits fram för projektet med att förbättra förvaltningens resultat 
vad gäller effektivitet. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2015-06-04 - Bmau §89  
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att uppdra åt förvaltningschefen att delge resultatet och tillsammans med 

medarbetarna presentera en åtgärdsplan senast den 10 oktober 2015 
 

Expedieras till: 
Susanne Norberg  
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Bm §134    Dnr: BM.2015.3   002  
 
Bygg- och miljönämndens delegationsordning  
 
Ärendebeskrivning 
Bygg- och miljönämndens nuvarande delegationsordning antogs av nämnden 
den 22 januari 2015 § 7.  
 
Under semesterperioden kan det inkomma ärenden som är så brådskande att 
nämndens beslut inte kan avvaktas. I plan- och bygglagen finns bestämmelser 
om att bygglov ska hanteras skyndsamt och beslut ska meddelas inom 10 
veckor från det att den fullständiga ansökningen inkommit till nämnden. 
 
I gällande delegationsordning står det att ordföranden får besluta i alla ärenden 
inom nämndens ansvarsområde i de fall beslut i ärendet är så brådskande, att 
nämndens beslut inte kan avvaktas. Ersättare är 1:e vice ordförande. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2015-06-04 - Bmau §88  
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att beslut som är delegerat till nämndens ordförande får vid dennes frånvaro 

fattas av 1:e vice ordförande eller i andra hand av 2:e vice ordförande 
 

Expedieras till: 
Bygg- och miljöförvaltningen  
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Bm §135    Dnr: BM.2015.11   042  
 
Ekonomisk redovisning per den 31 maj 2015  
  
Ärendebeskrivning 
Susanne Norberg lämnar en redogörelse för bygg- och miljönämndens 
kostnader och intäkter per den 31 maj 2015. Riktpunkten för intäkter och 
kostnader är 41,7 %. Av uppföljningen framgår att nettokostnaden är 32,9 %. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att godkänna den ekonomiska redovisningen per den 31 maj 2015 

  
 

Expedieras till: 
Bygg- och miljöförvaltningen  
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Bm §136    Dnr: BM.2015.10   200  
 
Information från bygg- och miljöförvaltningen  
 
Susanne Norberg informerar: 

• Per-Åke Gustafsson har anställts som ny planarkitekt 
• En nystartsanställning av Claudia Figueroa Muňoz har gjorts 
• Bemanning kommer att finnas på förvaltningen under hela 

semesterperioden 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att notera lämnad information från bygg- och miljöförvaltningen 
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Bm §137    Dnr: BM.2015.8   009  
 
Meddelanden  
 
- Kommunfullmäktiges beslut 2015-04-29, Kf §57 - Årsredovisning 2014 
 
- Kommunfullmäktiges beslut 2015-04-29, Kf §58 - Revisionsberättelse 2014 
 
- Kommunstyrelsens beslut 2015-05-13, §173 - Kommunstyrelsens 

delegationsordning 
 
- Kommunstyrelsens beslut 2015-05-13, §172 - Regler för inköp och 

upphandling  
 
- Kommunfullmäktiges beslut 2015-06-01, Kf §75 - Bokslut 2015 
 
- Kommunfullmäktiges beslut 2015-06-01, Kf §77 - Beslut om yttrande över 

vindkraftspark Grönhult 
 
- Kommunfullmäktiges beslut 2015-06-01, Kf §79 - Antagande av detaljplan 

för fastigheten Anderstorp 11:22, Moforsvillan 
 
- Kommunfullmäktiges beslut 2015-06-01, Kf §80 - Antagande av detaljplan 

för Viks strand, del av fastigheten Vik 1:58 
 
- Kommunfullmäktiges beslut 2015-06-01, Kf §82 - Antagande av 

komplettering i plan- och bygglovtaxan 
 
- Länsstyrelsens beslut 2015-05-19 att överpröva strandskyddsdispens på 

fastigheten Danhult 1:4 
 
- Länsstyrelsens beslut 2015-05-22  i överklagat ärende om att förelägga Albe 

Fastighets AB gällande enkelt avhjälpta hinder på fastigheten Älgen 6 
 
- Länsstyrelsens beslut 2015-05-11 i överklagat ärende om bygg- och 

miljönämndens avslag på ansökan om strandskyddsdispens på fastigheten 
Signelsö 1:9 

 
- Miljöprövningsdelegationens beslut att förelägga 2015-05-20 Anderstorps 

Motorbana att inkomma med prövotidsutredning samt förslag på slutliga 
villkor 

 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att lägga meddelandena till handlingarna 
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Bm §138    Dnr: BM.2015.9   002  
 
Redovisning av delegeringsbeslut  
 
Delegeringsbeslut under perioden 2015-04-26 – 2015-06-09 i följande ärenden 
meddelas: 
 
• Administrativa ärenden (BM)   sid 1 
• Bygglov/anmälansärenden (BYGG)  sid 1-14 
• Enkelt avhjälpta hinder (EAH)   --- 
• Kart-och mätärenden  (MBK)   sid 14 
• Miljö lantbruk (MDL)   --- 
• Miljö avlopp (MHA)   sid 14-17 
• Miljö bostäder, värmepumpar (MHB)  sid 17-22 
• Miljö barn och skola  (MHBS)   --- 
• Miljö lokaler och badvatten (MHL)  --- 
• Miljö vattentäkter (MLD)   --- 
• Miljö livsmedelslokaler i fordon (MLF)  --- 
• Miljö livsmedelslokaler (MLL)   sid 22-24 
• Miljö tillfälliga tillstånd (MLT)   ---  
• Miljö cisterner (MMC)   sid 24 
• Miljö köldmedium (MMF)   sid 24-26 
• Miljö förorenad mark (MMFO)   --- 
• Miljö miljöfarlig verksamhet (MMM)  --- 
• Miljö täkt, kross, upplag (MMT)   --- 
• Miljö renhållning (MREN)   sid 26 
       
 
• Bostadsanpassning (BAB) - se separat  
  förteckning 
 
• Alkoholärenden 2015-04-08-2015-05-27 - se separat  
  förteckning 
 
• Beslut 2015-04-10 - Yttrande i kompletteringsremiss,  

Trio Plast AB - se separat  
  beslut 
 
• Beslut Bmau §71, 2015-06-04 - Bygglov för nybyggnad  

av affärshus och parkeringsplatser på fastigheten  
Del av Singelsö 1:25 (Smålandiaområdet) - se separat  

  beslut 
 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som förtecknas i protokoll 

av 2015-06-18 
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Bm §139    Dnr: BM.2015.7   009  
 
Övriga ärenden  
 
Bygg- och miljönämnden avtackar, med blommor och en gåva, Stig Wallin som 
nu går i pension efter 41 års anställning som bl. a förvaltningsjurist och 
nämndens sekreterare. 

 
 
 


