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Bygg- och miljönämnden 2018-06-25 
 
 

§ 106  ALK.2018.59  Tillfälligt serveringstillstånd för Jabers Restaurang & Pub AB i Folkets 
Park, Smålandsstenar   
 

 

§ 107  BM.2015.6  Godkännande av extra/utgående ärende 
   

 

§ 108  ALK.2018.81  Tillfälligt serveringstillstånd för SRW Anderstorp AB, på 
Scandinavian Raceway   
 

 

§ 109  MHÄL.2018.67  Ansökan om utsträckt hämtningsintervall från avloppsanläggning, 
Båraryd 3:13, Gislaved   
 

 

§ 110  MMIL.2018.148  Yttrande till Mark- och miljödomstolen över ansökan från Trioplast 
AB om lagligförklaring av Bruksbrunnen samt om tillstånd för 
grundvattenuttag på fastigheten Villstads-Haghult 1:168   
 

 

§ 111  MLIV.2017.380  Redovisning av samtillsyn 2017   
 

 

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

 

§ 113  PLAN.2011.4  Detaljplan för Viks strand, del av fastigheten Vik 1:58 i Hestra  
  

 

§ 114  BM.2017.15  Fördjupad översiktsplan FÖP Smålandsstenar/ Skeppshult 2018-2030 
- Yttrande över granskningsversionen  
  

 

§ 115  BYGG.2018.222  ÅTTERÅS 2:26, Smålandsstenar 
Bygglov för nybyggnad av sporthall, gym och stödmur   
 

 

§ 116  BYGG.2018.21  SANDSEBO 3:8, Sandsebo 4, Hestra 
Bygglov för nybyggnad av fritidshus 
Rivningslov för rivning av befintligt fritidshus  
  

 

§ 117  BYGG.2018.182  STUBBAKULL 2:20, Burseryd 
Bygglov för ändrad användning av industri till räddningsstation, 
uppsättning av mast, utvändig ändring m.m.   
 

 

§ 118  BYGG.2018.253  TINGSSLÄTT 11,Bangatan 6, Gislaved   
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av lager till paddelhall   
 

 

§ 119  BYGG.2018.211  SVARVEN 3; SVARVEN 27,Svarvargatan 3, Gislaved   
Bygglov för tillbyggnad av industri, rivning av lagertält och förråd 
samt nybyggnad av lagertält   
 

 

§ 120  BM.2018.14  Information om Anderstorp motorbana  
  

 

§ 121  BM.2017.31  Verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov   
 

 



§ 122  BM.2018.23  Planeringsdirektiv 2019 med plan för 2020-2022   
 

 

§ 123  BM.2018.29  Taxor för bygg- och miljönämndens verksamhetsområden 2019   
 

 

§ 124  BM.2018.18  Bygg- och miljönämndens delegationsordning   
 

 

§ 125  BM.2018.6  Ekonomisk uppföljning per den 31 maj 2018  för bygg- och 
miljönämnden  
  

 

§ 126  BM.2016.20  Information om utveckling av fastigheten Uvekull 2:133 m.fl. i 
Smålandsstenar   
 

 

§ 127  BM.2015.10  Information  
  

 

§ 128  BM.2015.8  Meddelanden   
 

 

§ 129  BM.2015.9  Redovisning av delegeringsbeslut   
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Bm §106    Dnr: ALK.2018.59      
 
Tillfälligt serveringstillstånd för Jabers Restaurang & Pub AB i 
Folkets Park, Smålandsstenar  
 
Ärendebeskrivning 
Jabers Restaurang & Pub AB har kommit in med en ansökan om tillfälligt 
tillstånd att servera alkoholdrycker. 
 
Ansökan avser servering i Folkets Park, Smålandsstenar. Sökt serveringstillstånd 
avser servering av starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten. Den 
sökta serveringstiden är från klockan 11.00 den 6 juli 2018 till klockan 01.00 
den 7 juli 2018.  Serveringsytor som omfattas av ansökan är matsalen, 
dansbanan och en inhägnad uteservering framför dansbanan. 
 
Sökandens lämplighet, (laglydnad, ekonomisk skötsamhet och kunskap om 
alkohollagstiftningen) 
Polismyndigheten – har inget att erinra om sökt serveringstillstånd. Anser dock 
att serveringstillståndet bör villkoras med minst 2 förordnade ordningsvakter 
på plats under frekvent tid.  
 
Räddningstjänsten  – inget att erinra gällande sökt serveringstillstånd. 
 
Skatteverket – inget att erina om gällande sökande eller PBI. 
 
Kunskap – sökande innehar ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 
i Gislaveds kommun. 
 
Serveringsställets tjänlighet (lokalprövning) – Folkets Park har upprepade 
gånger använts för servering av alkoholdrycker vid tillfälliga event och inga 
olägenheter har uppstått p.g.a. Lokalen.  
 
Alkoholpolitisk prövning 
Serveringen befaras inte medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet 
eller utgöra särskild risk för människors hälsa.  
 
Yrkande 
Magnus Sjöberg (C) yrkar att meddela Jabers Restaurang & Pub AB tillfälligt 
tillstånd att servera starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på 
serveringsställe Folkets Park, Smålandsstenar från klockan 11.00 den 6 juli 2018 
- klockan 01.00 den 7 juli 2018. Serveringsytor som omfattas av 
serveringstillståndet är matsalen, dansbanan och inhägnad uteservering framför 
dansbanan samt att villkora meddelandet av serveringstillstånd med att Jabers 
Restaurang & Pub AB ansvarar för att minst 2 förordnade ordningsvakter finns 
på plats från klockan 21.00 den 6 juli 2018 till klockan 01.30 den 7 juli 2018, i 
enlighet med Polismyndighetens yttrande. 
 
Ordföranden ställer proposition på Magnus Sjöbergs yrkande och finner att 
nämnden antar det. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-06-12 - Bmau §94 
Tjänsteskrivelse till nämnd 25 juni_Alkoholärende_SN  
Utredning daterad den 12 juni 2018 
Planritning
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Bm § 106 (forts.) 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att enligt 8 kap. 2 § alkohollagen meddela Jabers Restaurang & Pub AB 

tillfälligt tillstånd att servera starköl och andra jästa alkoholdrycker till 
allmänheten på serveringsställe Folkets Park, Smålandsstenar från klockan 
11.00 den 6 juli 2018 - klockan 01.00 den 7 juli 2018. Serveringsytor som 
omfattas av serveringstillståndet är matsalen, dansbanan och inhägnad 
uteservering framför dansbanan.  

 
att villkora meddelandet av serveringstillstånd med att Jabers Restaurang & 

Pub AB ansvarar för att minst 2 förordnade ordningsvakter finns på plats 
från klockan 21.00 den 6 juli 2018 till klockan 01.30 den 7 juli 2018, i 
enlighet med Polismyndighetens yttrande. 

 
HUR MAN ÖVERKLAGAR - se bilaga formulär 3 

  
 

Expedieras till: 
Alkoholhandläggaren för vidarebefordran 
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Bm §107    Dnr: BM.2015.6   009  
 
Godkännande av extra/utgående ärende  
 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att ärende nr 21 på föredragningslistan - Information om Anderstorp 

motorbana - behandlas som ärende nr 15 på dagens sammanträde 
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Bm §108    Dnr: ALK.2018.81      
 
Tillfälligt serveringstillstånd för SRW Anderstorp AB, på 
Scandinavian Raceway  
 
Ärendebeskrivning 
SRW Anderstorp AB har kommit in med en ansökan om tillfälligt tillstånd att 
servera alkoholdrycker. 
 
Ansökan avser servering i matsalen 1 trappa upp i depåbyggnaden på 
Scandinavian Raceway, Anderstorp. Sökt serveringstillstånd avser servering av 
starköl och vin till slutet sällskap. Den sökta serveringstiden är mellan klockan 
12.00–18.00 den 29 juni - 1 juli, den 31 augusti, 1-2 september samt 7-9 
september 2018.   
 
Sökandens lämplighet, (laglydnad, ekonomisk skötsamhet och kunskap om 
alkohollagstiftningen) 
Polismyndigheten – har inget att erinra mot sökt serveringstillstånd. 
 
Räddningstjänsten  – har inget att erinra mot sökt serveringstillstånd under 
förutsättningen att brandskyddet upprätthålls. 
 
Skatteverket – inget att erinra om gällande sökande och de PBI som har rätt att 
teckna bolagets firma.  
 
Kunskap – har visats genom godkänt kunskapsprov. 
 
Alkoholpolitisk prövning 
Serveringen befaras inte medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet 
eller utgöra särskild risk för människors hälsa.  
 
Yrkande 
Magnus Sjöberg (C) yrkar att nämnden meddelar tillstånd att servera starköl 
och vin till slutet sällskap i matsalen i depåbyggnaden på Scandinavian Raceway, 
Anderstorp mellan klockan 12.00-18.00 den 29 juni -1 juli, 31 augusti, 1-2 
september samt den 7-9 september 2018. 
 
Ordföranden ställer proposition på Magnus Sjöbergs yrkande och finner att 
nämnden antar det. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Utredning till nämnd daterad den 14 juni 2018 
Planritning 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att enligt 8 kap. 2 § alkohollagen meddela SRW Anderstorp AB tillfälligt 

tillstånd att servera starköl och vin till slutet sällskap i matsalen i 
depåbyggnaden på Scandinavian Raceway, Anderstorp mellan 
klockan 12.00-18.00 från den 29 juni -1 juli, 31 augusti, 1-2 september 
samt den 7-9 september 2018. 
 

Expedieras till: 
Alkoholhandläggaren för vidarebefordran
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Bm §109    Dnr: MHÄL.2018.67   458:01  
 
Ansökan om utsträckt hämtningsintervall från avloppsanläggning, 
Båraryd 3:13, Gislaved  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om förlängt hämtningsintervall från trekammarbrunn på 
fastigheten Båraryd 3:13. Båraryd 3.13 har en gemensam slamavskiljare men en 
våtvolym av 4 m3 med Båraryd 3:14. På båda fastigheterna bor total fyra 
personer. Avloppsvattnet leds vidare till en gemensam infiltrationsanläggning för 
fastigheterna Båraryd 3:13, Båraryd 3:14, Båraryd 3:15, Båraryd 3:22. Sökande 
uppger att han tillsätter OxyG i trekammarbrunnen vilket uppges bryta ned fett, 
kemikalier, fekalier och toapapper vilket leder till minskad slammängd. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Ansökan om ändrade avfallsrutiner daterad 2018-04-27 samt kompletterande e-
post daterat 2018-05-02.  
Renhållningsordning för Gislaveds kommun 2018-2022, enligt 32§ föreskrifter för 
avfallshantering 
 
Skäl till beslut 
OxyG(drain) är en produkt som består av bakterier samt bland annat 
natriumperkarbonat. Bygg- och miljöförvaltningen känner inte till någon 
oberoende utvärdering av denna produkt och därför kan eventuella bieffekter i 
form av exempelvis försämrad funktion av infiltrationsanläggningen inte uteslutas. 
Som standard har man slamtömning en gång per år, enligt bilaga 2 i 
renhållningsordningen. Enligt renhållningsordningen som gällde fram till maj i 
kunde tekniska medge tömningsfrekvens upp till tre år, vid mycket ringa 
belastning. Dispens har också medgetts till ett antal anläggningar som använt 
produkten. 
 
Ett utsträckt hämtningsintervall, kan medges om det kan ske utan risk för   
olägenhet för människors hälsa eller miljön. Det behövs utredas och därför finns 
utrymme för en prövotid med provtagning som kan verifiera att ingen  
risk för negativ påverkan på miljön finns. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-06-12 - Bmau §103 
Tjänsteskrivelse 
Ansökan om ändrade avfallsrutiner daterad 2018-04-27 samt kompletterande  
e-post daterat 2018-05-02  
Renhållningsordning för Gislaveds kommun 2018-2022, enligt 32§ föreskrifter för 
avfallshantering 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att bevilja utsträckt hämtningsintervall till att ske vart tredje år under 

förutsättning att relevant provtagning och mätning av slamvolym sker 
årligen för att påvisa att ingen negativ miljöpåverkan sker. Provtagning ska 
ske efter dialog med bygg- och miljöförvaltningen och redovisas till 
nämnden 
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Bm §110    Dnr: MMIL.2018.148   427:01  
 
Yttrande till Mark- och miljödomstolen över ansökan från Trioplast 
AB om lagligförklaring av Bruksbrunnen samt om tillstånd för 
grundvattenuttag på fastigheten Villstads-Haghult 1:168  
 
Ärendebeskrivning 
Trioplast AB har ansökt om lagligförklaring av Bruksbrunnen samt om tillstånd  
enligt 11 kap. miljöbalken för grundvattenuttag. Mark- och miljödomstolen har 
skickat handlingarna till bygg- och miljönämnden för yttrande. 

 
Sökanden yrkar att tillstånd ges för 
- ett årligt uttag av grundvatten på 90 000 m3. 
- att Bruksbrunnen lagligförklaras och att ersättningsbrunnar kan installeras inom 
ramen för tillståndet för vattenverksamhet. 
 
Trioplast AB finns med i länsstyrelsens databas över potentiellt förorenade 
områden. Enligt ansökan har företaget inte gjort en MIFO fas 1 inventering. En 
miljöteknisk markundersökning ska ha utförts 2012. Rapporten har inte bifogats 
ansökan och det framgår inte om tillsynsmyndigheten bedömt att den uppfyller 
kraven på en komplett MIFO fas 2 undersökning.  
 
Inom påverkansområdet för grundvattenuttaget finns två andra potentiellt 
förorenade områden där klorerade lösningsmedel hanterats. Denna 
föroreningsrisk har inte beskrivits och klorerade alifater har inte analyserats i de 
vattenprover som redovisats i ansökan. På dessa MIFO objekt har ingen 
miljöteknisk markundersökning utförts och därför finns det en osäkerhet om 
föroreningssituationen när det gäller klorerade alifater.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-06-12 - Bmau §104 
Tjänsteskrivelse 
Remiss från mark- och miljödomstolen daterad den 17 maj 2018 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att lämna följande yttrande över ansökan: 
 
Bygg- och miljönämnden är i grunden positiv till ansökan. Dock efterfrågar 
bygg- och miljönämnden mer faktaunderlag som påvisar att risken för spridning 
av föroreningar från potentiellt förorenade områden inom påverkansområdet 
för grundvattenuttaget inte föreligger. Om förorening finns kan ett utökat 
grundvattenuttag påverka spridning och dra till sig föroreningar. 

  
 

Expedieras till: 
Mark- och miljödomstolen, Växjö Tingsrätt, Mål nr M 1255-18 
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Bm §111    Dnr: MLIV.2017.380      
 
Redovisning av samtillsyn 2017  
 
Ärendebeskrivning 
Den 21 november 2017 gjordes en samtillsyn tillsammans med polisen och 
skattemyndigheten på elva verksamheter. Samtillsynen gjordes efter information 
från polismyndigheten och livsmedelsinspektörer i andra kommuner om att 
illegala verksamheter hos dem befarades ha flyttats till Gislaveds kommun.  
 
Av de elva verksamheter som kontrollerades gjordes både livsmedels- och 
tobakskontroller på sju verksamheter. Samtliga av dessa visade varierande antal 
brister. På två verksamheter genomfördes livsmedelskontroller där även 
varierande brister identifierades. På resterande två verksamheter gjordes 
enbart tobakskontroller, där inga brister identifierades.  
 
Resultatet för de verksamheter med brister blev ett antal återbesök, olika 
många i de olika verksamheterna beroende på antal brister de hade, vilken 
allvarlighetstyp det var samt efterlevnaden av kravställandet.  
 
Sju av verksamheterna hade allvarliga brister vilket medförde till saluförbud, 
beslagtagande samt destruktion. Två verksamheter har bytt ägare sedan 
kontrollen. Sex verksamheter har genomfört en grundläggande utbildning i 
livsmedelshygien. Alla kravställda verksamheter utom två har uppfyllt de krav 
som ställdes. De två som återstår har inte redogjort för sina rutiner för 
rengöring, märkning och spårbarhet.  
 
Analysen av samtillsynens resultat pekar på ett behov att utöka denna form av 
samarbete mellan myndigheter för att säkra tryggheten i kommunen. Därför 
kommer bygg- och miljöförvaltningens driva liknande samtillsyn med relevanta 
aktörer. Förvaltningen kommer även ha en tydligare inriktning att utifrån 
befintliga resurser styra livsmedelskontrollen mot en mer riskbaserad och 
förebyggande kontroll för att effektfullt nå ändamålet med en trygg plats att 
leva, äta och handla i. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-06-12 - Bmau §105 
Tjänsteskrivelse till bygg- och miljönämnden  
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna  

  
 

Expedieras till: 
Bygg- och miljöförvaltningen  
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Bm §112    Dnr: PLAN.2013.3   214  
 
Detaljplan för området Gisle i Gislaved, Kvarteret Boken och del av 
fastigheten Gislaved 1:27 m.fl.  
 
Ärendebeskrivning 
Syftet med detaljplanen är att skapa en helhet av området Gisle. Gisle ska bli en 
mötesplats för alla och detta ska förtydligas i utemiljön. Gestaltningen av 
utemiljöerna ska knyta ihop användning med bland annat gång- och cykelvägar 
och parkeringsplatser. Utemiljöerna ska planeras som ”aktiva” ytor. 
Tydliggörande av kommunikationsstråk och skyltning ska underlätta 
tillgänglighet och säkerhet. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutade den 19 september 2017 att förslag till 
detaljplan för området Gisle i Gislaved, kvarteret Boken och del av fastigheten 
Gislaved 1:27 m.fl. skulle skickas ut på samråds. Under tiden 9 oktober - 27 
november var detaljplanen utställd i Gislaveds bibliotek samt publicerad på 
kommunens webbplats. Myndigheter, sakägare och berörda informerades 
skriftligen och annonsering om samrådet med inbjudan till samrådsmöte 
gjordes i ortstidningarna. Utifrån yttranden som inkom under denna tid 
upprättades en samrådsredogörelse och planförslaget reviderades. 
 
Den 28 mars 2018 beslutade bygg- och miljönämnden att låta ställa ut förslag 
till detaljplan för granskning. Myndigheter, sakägare och berörda informerades 
skriftligen och annonsering om utställningen gjordes i ortstidningarna. Förslaget 
till detaljplan har funnits utställt för granskning under tiden 16 april - 14 maj 
2018. Utifrån yttranden som inkommit under granskningstiden har ett utlåtande 
upprättats och planförslaget reviderats. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Utlåtande  
Planbeskrivning - Antagandehandling 
Plankarta - Antagandehandling 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att ta planförfattarens utlåtande som sitt eget  
 
att godkänna detaljplaneförslaget 
 
att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan för området Gisle i 

Gislaved, kvarteret Boken och del av fastigheten Gislaved 1:27 m.fl. 
 

Expedieras till: 
Planhandläggaren för vidareexpediering  
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Bm §113    Dnr: PLAN.2011.4   214  
 
Detaljplan för Viks strand, del av fastigheten Vik 1:58 i Hestra  
 
 
Ärendebeskrivning 
Planens syfte är att möjliggöra ett område för fritidsbebyggelse, friluftsliv och 
ett mindre antal permanentbostäder i Vik vid Vikaresjön och görs på initiativ 
från markägaren.  Användningen är i enlighet med fördjupad översiktsplan för 
Isabergsområdet (KF 2012-12-13) som gjordes av Gislaved och Gnosjö 
kommun, samt planen för ”Landsbygdsutveckling i strandnära läge” (KF 2014-
02-27). 

 
Bygg- och miljönämnden beslutade den 11 juni 2014 att förslag till detaljplan för 
Viks strand, del av fastigheten Vik 1:58 i Hestra  skulle skickas ut på 
samrådsremiss. Utifrån yttranden som inkom upprättades en 
samrådsredogörelse och planförslaget reviderades. 
 
De 22 januari 2015 beslutade bygg- och miljönämnden att låta ställa ut förslag 
till detaljplan för granskning. Myndigheter, sakägare och berörda informerades 
skriftligen och annonsering om utställningen gjordes i ortstidningarna. Förslaget 
till detaljplan fanns utställt för granskning under tiden 2 februari till den 23 
februari 2015.  
 
Den 1 juni 2015 antog kommunfullmäktige detaljplanen. Länsstyrelsen i 
Jönköpings län valde att överpröva planen med skälet att förutsättningarna för 
att lösa vatten- och avloppsfrågan lokalt inom planområdet inte var tillräckligt 
utrett. Den 12 oktober 2015 beslutade länsstyrelsen att upphäva 
kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen.  
 
Planförslaget kompletterades med en översiktlig VA-utredning som redovisade 
möjligheterna att lösa vatten och avlopp inom planområdet. Den 17 december 
2015 beslutade bygg- och miljönämnden att ställa ut förslag till detaljplan för 
granskning igen. Myndigheter, sakägare och berörda informerades skriftligen 
och annonsering om utställningen gjordes i ortstidningarna. Förslaget till 
detaljplan fanns utställt för granskning under tiden 18 januari till den 22 februari 
2016.  
 
Den 28 april 2016 antog kommunfullmäktige detaljplanen. Länsstyrelsen i 
Jönköpings län beslutade den 10 maj 2016 att inte pröva kommunens 
antagandebeslut.  
 
Detaljplanen blev överklagad av närboende. Den 30 augusti 2016 avslog 
Länsstyrelsen överklagandena och fastställde kommunfullmäktiges beslut att 
anta planen. 
 
Länsstyrelsens beslut överklagades hos mark- och miljödomstolen vid Växjö 
tingsrätt. Den 24 maj 2017 upphävde mark- och miljödomstolen Gislaveds 
kommuns beslut att anta planen. Motiveringen var att det behövs göras en 
närmare inventering av förekomsten av skyddade arter såsom mattlummer 
inom planområdet samt en analys av vilka konsekvenser en exploatering skulle 
kunna ha på kortare och längre sikt för skyddade arter och en redovisning av 
möjliga skyddsåtgärder. 
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Planförslaget har kompletterats med en naturinventering som redovisar vilka 
värdefulla arter som finns inom området och vilka åtgärder som kommer att 
genomföras för att bevara dem. Bebyggelseområdets utformning har anpassats 
och minskats med hänsyn till resultatet av inventeringen. Huvuddelen av 
befintliga förekomster av lummer har undantagits från bebyggelse. Därför ställs 
detaljplanen ut för granskning igen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Plankarta daterad juni 2018 
Planbeskrivning daterad juni 2018 
Fastighetsförteckning daterad 2018-05-14 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att förslaget till detaljplan ställs ut för granskning under tre veckor enligt 

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

Expedieras till: 
Bygg- och miljöförvaltningen 
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Bm §114    Dnr: BM.2017.15      
 
Fördjupad översiktsplan FÖP Smålandsstenar/ Skeppshult 2018-2030 
- Yttrande över granskningsversionen  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 14 december 2016 att ge kommunstyrelse-
förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till fördjupad översiktsplan av 
Smålandsstenar och Skeppshult.  
 
Fördjupningen har varit ute på samråd och totalt 187 skriftliga synpunkter kom in. 
Utifrån synpunkterna har planhandling och plankartor justerats och bearbetats. 
 
Kommunstyrelsen har den 15 maj 2018 beslutat att skicka ut förslag till fördjupad 
översiktplan för Smålandsstenar och Skeppshult på granskning mellan den 31 maj 
och 12 juli 2018. 
 
Stadsarkitekt Sven Hedlund har sammanställt förslag till yttrande: 
 
Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Smålandsstenar och Skeppshult 
inriktar sig på följande frågeställningar: 
 
- Utveckling av näringsliv och tillgång till industrimark 
- Tillgång på bostäder 
- Översyn av trafiksituationen  
- Utveckling av ett levande centrum 

 
Smålandsstenar och Skeppshult har behov av ny industrimark för sina expansiva 
företag och för nya företag, man har behov av fler attraktiva bostäder för sina 
invånare och ett stort behov av ny effektiv infrastruktur för att öka tryggheten 
inom samhällena.  
 
FÖP bidrar till att lägga fast en långsiktig strategi för lämpliga åtgärder för att lösa 
dessa behov. Den expansiva utveckling som pågår i Smålandsstenar och 
Skeppshult har i alla högsta grad påverkat bygg- och miljönämndens arbete de 
senaste åren genom en stor mängd bygglovsärenden och nya detaljplaner. 
Nämnden utgör en viktig part i de, ibland komplicerade, frågeställningar som 
uppstår mellan expansiva företag och omgivande bostäder och som de långsiktiga 
strategierna i FÖP har som syfte att lösa.  
 
Bygg- och miljönämnden, som sannolikt är den nämnd som mest aktivt kommer 
att tillämpa FÖP, anser att den är efterlängtad och behandlar de för nämnden 
viktiga frågeställningarna för de båda samhällenas fortsatta utveckling.  
 
Allvarliga synpunkter från allmänheten på störningar från industrier, och då 
framförallt från den trafik som industrin ger upphov till, är en av flera orsaker till 
behovet av att förnya FÖP över Smålandsstenar och Skeppshult.  
 
En av de bärande idéerna i FÖP är den nya vägsträckningen, Haghultsleden, väster 
om Smålandsstenar. Haghultsleden är enligt nämnden en förutsättning för att lösa 
de problem som finns med godstrafik till och från västra industriområdet och 
samtidigt ett sätt att sörja för områdets behov av expansion. Västra 
industriområdet kan fortsätta att utvecklas endast om en säkrare och tryggare 
anslutning till och från området genomförs i närtid. Haghultsleden är en garant



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Bygg- och miljönämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2018-06-25     13(38) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Bm §114 (forts.) 
 
för denna utveckling och att sträckningen nu är flyttad västerut till det aktuella 
läget ser bygg- och miljönämnden positivt på.  
 
Väg 26, Nissastigen, har en väsentlig både positiv och negativ påverkan på centrala 
Smålandsstenar och är en viktig del av samhällets karaktär. Vägen möjliggör bl.a. 
att handeln är lättillgänglig för besökare och medborgare som bidrar till liv och 
rörelse i centrum men vägen utgör samtidigt en barriär för gående och cyklister 
som leder till ökad otrygghet i centrum. 
 
Haghultsleden kommer på sikt innebära att framför allt tung trafik minskar på 
Nissastigen genom Smålandsstenars centrum. Haghultsleden utgör därför en 
viktig del i FÖPs avsikter att förbättra boendemiljön och trafiksäkerheten i 
Smålandsstenars centrala delar.  
 
Bygg- och miljönämnden anser att det är lämpligt att utöka västra 
industriområdets expansion åt nordväst och att industrin kan breda ut sig 
närmare Häradsvägen än vad som redovisas på plankarta 3. 
  
Det saknas idag en anslutningsväg med tillräcklig kapacitet mellan Haghultsleden 
och västra industriområdet. Nämnden föreslår att det exakta läget för denna väg 
utreds och att området mellan västra industriområdet och Haghultsleden därför 
märks ut som utredningsområde för anslutningsväg.  
 
Bygg- och miljönämnden anser också att en GC-väg ska anläggas utmed 
Haghultsledens södra sida längs med hela vägens sträckning. 
 
Utredningsområdet för väg till östra industriområdet I3 ser nämnden som 
orealistisk att utföra i sin nuvarande sträckning och ifrågasätter om den 
sträckningen verkligen är nödvändig att redovisa i FÖP. Ska en vägsträckning 
redovisas söder om järnvägen ska den redovisas som en sträckning ända ner till 
mötet med väg 26 efter överfarten vid järnvägen.  
 
I granskningshandlingen framgår att planeringen av verksamhetsområde V1 ska 
föregås av ett plan- eller gestaltningsprogram vilket bygg- och miljönämnden 
ifrågasätter behovet av. En sådan process kan i värsta fall fördröja planeringen av 
det nya industriområdet och FÖP bygger in ett onödigt och resurskrävande 
moment i planeringen. Nämnden anser att området inte är mer omfattande än att 
planeringen kan hanteras i en detaljplaneprocess. 
 
Bygg- och miljönämnden sympatiserar med FÖPs idé om förtätning inom 
Smålandsstenars centrum, område B1. I texten om bebyggelse inom detta 
område framgår att ”förtätning med hög anpassning till befintlig bebyggelse i skala, 
färg, placering, byggnadsmaterial och kultur ger en positiv utveckling för 
stadsbilden” och att ”ny bebyggelse ska komplettera befintlig bebyggelse med 
hänsyn till kulturmiljövärde och ortens bebyggelsestruktur”. Nämnden menar att 
dessa formuleringar kan hämma en mer vågad ny bebyggelsestruktur som inte 
bara innebär en förtätning där ny mark tas i anspråk i sidled utan också att 
bebyggelsen i centrum tillåts att byggas på höjden. Bygg- och miljönämnden anser 
att höga hus av god arkitektonisk kvalité i allra högsta grad bidrar till en positiv 
stadsbild. Rätt utförda kommer höga hus att komplettera befintlig 
bebyggelsestruktur och på så sätt bidra till att skapa en väl fungerande helhet av 
Smålandsstenars centrala delar. Skrivelserna i texten om bebyggelse inom område 
B1 bör därför formuleras om.
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Nämnden har också några synpunkter av redaktionell karaktär som överlämnats 
från bygg- och miljöförvaltningens tjänstepersoner till avdelningen för hållbar 
utveckling.  
 
Till yttrandet illustreras vissa förslag till ändringar på nedanstående karta. 
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Bygg- och miljönämnden anser att granskningshandlingen i sin helhet är en mycket 
väl utförd produkt och ser fram mot att kunna tillämpa den vid framtida 
lovgivning och detaljplanering.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-06-12 - Bmau §106 
Tjänsteskrivelse till bygg- och miljönämnden 2018-06-25 
Planhandling daterad 11 april 2018 
Markanvändningkarta daterad 11 april 2018 
Strategikarta daterad 11 april 2018 
Hänsynskarta daterad 11 april 2018 
  
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att anta förslag till yttrande och med detta bifalla kommunstyrelsens 

granskningsversion av fördjupad översiktsplan Smålandsstenar/Skeppshult 
 

Expedieras till: 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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Bm §115    Dnr: BYGG.2018.222   233  
 
ÅTTERÅS 2:26, Smålandsstenar 
Bygglov för nybyggnad av sporthall, gym och stödmur  
 
Ärendebeskrivning 
Fastighet- och serviceförvaltningen i Gislaveds kommun har ansökt om bygglov 
för nybyggnad av sporthall samt gym. Ansökan omfattar en total byggnadsarea 
om 2000 m2. Man ansöker också om bygglov för 86 parkeringsplatser samt 
2 uppställningsplatser för bussar. 
 
För fastigheten gäller detaljplan SM 93 antagen 2018-04-26 och vann laga kraft 
2018-05-24. Ansökan avser planenlig åtgärd. 
 
Detaljplanen tillåter ändamålet (SR, Besöksanläggningar). 

 
Ansökan omfattar 2 separata byggnader. En nybyggnation av en sporthall med 
publikkapacitet för ca 170 personer samt ett gym. 
 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har gjort besiktning av fastigheten. 
 
Yrkande 
Patric Bergman (S), med bifall av Lucas Yassin (MP, Johanna Wärme (S) samt 
Magnus Sjöberg (C), yrkar att bevilja bygglov för nybyggnad av sporthall, gym och 
stödmur. 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden antar det. 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-06-12 - Bmau §97 
Tjänsteskrivelse BMN20180625_SH_SN 
 
Skäl till beslut 
Det krävs bygglov för nybyggnad enligt 9 kap 2 § punkten 1 plan- och bygglagen 
(SFS 2010:900).  
 
Av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, framgår att bygglov ska ges för en åtgärd 
inom ett område med detaljplan, om 
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 
a) överensstämmer med detaljplanen, eller 
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare 
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en 
fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen 
fastighetsbildningslagen (1970:988), 
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar 
löpa och 
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § 
tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 
§ första stycket, 13, 17 och 18 §§.  
 
Sökta åtgärder stämmer överens med detaljplanen och uppfyller övriga krav i 
andra och åttonde kapitlen i plan- och bygglagen.  
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Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen bevilja bygglov för nybyggnad 

av sporthall, gym och stödmur på fastigheten Åtterås 2:26 
 
att tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för 

tekniskt samråd bifogas 
 

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

 
  Janet Vilmontsson 

Storgatan 4, 352 33 Växjö 
 

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

Avgifter 
Avgiften för bygglovet är 164 182 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. 
 
Avgiften för lägeskontroll är 1 911 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Moms tas ut på avgiften. 
 
Faktura skickas separat. I fakturan fastställs sista betalningsdag. 
 
Ritningar som ingår i beslutet 
Situationsplan baserad på nybyggnadskarta inkommen 2018-05-04 
Situationsplan markplanering inkommen 2018-05-04 
Planritning hus 2 plan 1 översikt_A_40.1_210 inkommen 2018-05-04 
Planritning 1 del 1 hus 2_A_40.1_211 inkommen 2018-05-04 
Planritning 1 del 2 hus2_A_40.1_212 inkommen 2018-05-04 
Planritning 1 del 3 hus 2_ A_40.1_213 inkommen 2018-05-04 
Planritning 1 del 4 hus 2_a_40.1_214 inkommen 2018-05-04 
Planritning 2 del 1 hus 2_A_40.1_221 inkommen 2018-05-04 
Planritningar 2 del 2_Hus2_A_40.1_222 inkommen 2018-05-04 
Planritningar 1_översikt_hus3_A_40.1_310 inkommen 2018-05-04 
Planritningar 2_hus3_A_40.1_320 inkommen 2018-05-04 
SektionsritningarA_B_hus2_A_40.2_201 inkommen 2018-05-04 
Sektionsritningar C_D_hus3_A_40.2_301 inkommen 2018-05-04 
Fasadritningar mot norr och öster_A_40.3_001 inkommen 2018-05-04 
Fasadritningar mot väster och söder_A_40.3_002 inkommen 2018-05-04 
Fasad- och planrinitng_Hus_1_stödmur_A_49.0_111 inkommen 2018-05-04 
 
 
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).



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Bygg- och miljönämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2018-06-25     18(38) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Bm §115 (forts.) 
 
Kontakta bygg- och miljöförvaltningen, Gunnel Johansson, tfn 0371-81594 för 
korrekt adress till er byggnad. 

 
Innan byggnadsverket får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 
kap. 4 § plan- och bygglagen. 
 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap.43 § plan- och bygglagen). 
 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren. 
 
I detta ärende krävs finutstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs.  
Kontakt kan tas med mätchef Marcus Josefsson tel. 0371-81574, MBK-ingenjör 
Dragisa Mladenovic tel. 0371-81221 eller MBK-tekniker Lars Pettersson 
tel. 0371-81593. 
 
Påföljder 
Byggsanktionsavgift är en extra avgift som tas ut: 
• Från den som påbörjat en byggnation utan startbesked 
• Från den som tar ett byggnadsverk i bruk före nämndens tillåtelse, det vill 

säga innan man fått ett slutbesked. 
 
Byggsanktionsavgiftens storlek framgår av 9 kap. plan- och 
byggförordningen (2011:338). 
 
Bilagor 
Bilaga 1 - Information 
Bilaga 2  - Kallelse till tekniskt samråd 
 
 
Beslutet delges: 
FASTIGHET - OCH SERVICEFÖRVALTNINGEN 
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Bm §116    Dnr: BYGG.2018.21   2341  
 
SANDSEBO 3:8, Sandsebo 4, Hestra 
Bygglov för nybyggnad av fritidshus 
Rivningslov för rivning av befintligt fritidshus  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om bygglov för nybyggnad av fritidshus samt rivningslov för 
rivning av befintligt fritidshus på fastigheten Åtterås 6:54. Ansökan för 
nybyggnaden omfattas med en byggnadsarea om 93,2 m2. 
 
Aktuell fastighet är belägen utanför planlagt område och utanför sammanhållen 
bebyggelse. Det finns ett antal gårdar med bostadshus i området. 
 
Platsen för den planerade nybyggnaden av fritidshus ligger i närheten av 
Lillesjön vilket har ett strandskydd med en omfattning av 100 meter från 
strandkanten. Planerade fritidshuset placeras utanför det strandskyddade 
området och ansökan om strandskyddsdispens erfordras inte. 
 
Nybyggnaden ersätter befintligt fritidshus och har likvärdig storlek och 
placering. 

 
Lagrum 
Det krävs bygglov för nybyggnad av byggnad enligt 9 kap 2 § punkten 1 plan- 
och bygglagen (SFS 2010:900).  
 
Det krävs rivningslov för byggnad enligt 9 kap 10 § punkten 2 plan- och 
bygglagen (SFS 2010:900).  

 
Yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle 
att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. Inga yttranden har inkommit. 
 
Yrkande 
Magnus Sjöberg (C) yrkar att bevilja rivningslov för rivning av befintligt 
fritidshus samt bygglov för nybyggnad av fritidshus. 
 
Ordföranden ställer proposition på Magnus Sjöbergs yrkande och finner att 
nämnden antar det. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-06-12 - Bmau §98 
Tjänsteskrivelse 
 
Skäl till beslut 
Platsen är lämplig att bebygga. Nybyggnad ersätter befintlig byggnad. 
 
Detaljplan erfordras inte för prövning av lokalisering av huset. Det ställs inte 
krav på gemensamma anordningar och andra frågor behöver inte lösas i ett 
sammanhang.  
 
Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. 4 och 5 §§ plan- och 
bygglagen  och 8 kap. 9 § plan- och bygglagen.  
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Byggnationen strider inte mot de bestämmelser i miljöbalken som beaktas vid 
prövningen. 
 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen bevilja bygglov för nybyggnad 

av fritidshus på fastigheten Sandsebo 3:8 
 
att med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen bevilja rivningslov för rivning 

av fritidshus på fastigheten Sandsebo 3:8 
 
att tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för 

tekniskt samråd bifogas. 
 

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

 Sven Larsson 
 Radhusvägen 63, 332 33 Gislaved 

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

Avgifter 
Avgiften för bygglovet är 24 503 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 
Fasadritningar inkomna 2018-01-23 
Plan- och sektioner inkomna 2018-01-23 
Översiktskarta inkommen 2018-05-25 
Situationsplan skala 1:1000 rivning inkommen 2018-05-25 
Situationsplan skala 1:100 nybyggnad inkommen 2018-05-25 
 
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. 
 
Sökanden uppmärksammas på att lämna in blankett ”Ajourhållning av 
lägenhetsregistret”, finns att hämta och fylla i på kommunens 
hemsida: http://www.gislaved.se/byggabo. Vid frågor kontakta 
Gunnel Johansson, tfn 0371-81594. 

http://www.gislaved.se/byggabo
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Bm §116 (forts.) 
 
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. 
 
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 0,5 prisbasbelopp 
(2012=22.000 kronor) tas ut. 
 
Om byggnaden tas i bruk innan slutbesked lämnats ska en byggsanktionsavgift 
på 0,5 prisbasbelopp (2012=22.000 kronor) tas ut. 
 
Bilagor 
Bilaga 1 - Information 
Bilaga 2  - Kallelse till tekniskt samråd 
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Bm §117    Dnr: BYGG.2018.182   239  
 
STUBBAKULL 2:20, Burseryd 
Bygglov för ändrad användning av industri till räddningsstation, 
uppsättning av mast, utvändig ändring  
 
Ärendebeskrivning 
Gisletorp Lokaler AB i Gislaveds kommun har ansökt om bygglov för ändrad 
användning av industri till räddningsstation, uppsättning av mast, utvändig ändring.  
 
Projektet innebär en ombyggnad av en industri-/lagerlokal till räddningsstation i 
Burseryd. På plan 1 inreds nytt omklädningsrum och lektionssal med HWC och 
delar av befintliga utrymmen byggs om till omklädningsrum och 
tvättutrymme/bastu. På plan 2, över de nya delarna, anordnas 
träningsutrymme/gym. Befintligt plan 2 utnyttjas redan idag som 
teknikutrymme (ventilationsaggregat). En del av byggnaden avskiljs med 
brandvägg och kommer fortfarande användas som industri/lager. 
 
Räddningsstationen är utgångsplatsen för Burseryds deltidsstyrka. Lokalen är 
normalt inte bemannad utan används vid utryckning, träning/övning, utbildning 
osv. Det kommer t.ex. inte finnas någon separat kontorspersonal. Gymmet är 
endast till för att användas av räddningstjänstens insatspersonal. Lektionssalen 
har separat ingång och kan hyras ut som samlingslokal. 
 
För fastigheten gäller detaljplan antagen 1982-06-27. 
 
Ansökan överensstämmer inte med detaljplanens bestämmelser. 
 
Detaljplanen tillåter ändamålet industriändamål och man har ansökt om bygglov 
för räddningsstation. 
 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har gjort besiktning av fastigheten. 
 
Yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle 
att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen.  
 
Trafikverket, Försvarsmakten samt Luftfartsverket har inkommit med var sitt 
yttrande men har inga synpunkter på åtgärden.  
 
Yrkande 
Eva Eliasson (S) yrkar att bevilja bygglov för ändrad användning av industri till 
räddningsstation, uppsättning av mast samt utvändig ändring. 
 
Ordföranden ställer proposition på Eva Eliassons yrkande och finner att 
nämnden antar det. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-06-12 - Bmau §99 
Tjänsteskrivelse  
Yttrande från Trafikverket med synpunkter 
Yttrande från Tekniska förvaltningen 
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Bm §117 (forts.) 
 
Skäl till beslut 
Det krävs bygglov för ändrad användning och utvändig ändring  enligt 9 kap 2 § 
punkten 3 plan- och bygglagen (SFS 2010:900).  
 
Det krävs bygglov för uppförande av radio- eller telemaster eller torn enligt  
6 kap 1 § punkten 5 plan- och byggförordningen (SFS 2011:338).  
 
Av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, framgår att bygglov ska ges för en åtgärd 
inom ett område med detaljplan, om 
 
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 
a) överensstämmer med detaljplanen, eller 
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare 
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en 
fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen 
fastighetsbildningslagen (1970:988), 
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar 
löpa och 
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § 
tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 
§ första stycket, 13, 17 och 18 §§.  
 
Enligt 9 kap 31 c § punkten 1 plan- och bygglagen (SFS 2010:900) framgår det 
att efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får bygglov ges 
för en åtgärd som avviker från detaljplanen, om åtgärden är förenlig med 
detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett 
allmänt intresse. 

 
Sökta åtgärder tillgodoser ett känt allmänt intresse och uppfyller övriga krav i 
andra och åttonde kapitlen i plan- och bygglagen.  
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 9 kap. 31 c § plan- och bygglagen bevilja bygglov för om- och 

tillbyggnad, ändrad användning av industri till räddningsstation, uppsättning 
av mast, utvändig ändring på fastigheten Stubbakull 2:20 

 
att för att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 

kontrollansvarig godtas byggherrens förslag  
Peter Englund 

 Storgatan 9A, 33530 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 66393 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. 
Faktura skickas separat. I fakturan fastställs sista betalningsdag.
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Bm §117 (forts.) 
 
Ritningar som ingår i beslutet 
Planritning våningsplan 1 inkommen 2018-04-12 
Planritning våningsplan 2 inkommen 2018-04-12 
Sektionsritning inkommen 2018-04-12 
Fasadritning inkommen 2018-04-12 
Situationsplan inkommen 2018-06-05 
 
Upplysningar 
Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett 
startbesked enligt 10 kap.3 § plan- och bygglagen. 

 
Innan byggnadsverket får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 
kap. 4 § plan- och bygglagen. 
 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap.43 § plan- och bygglagen). 
 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren. 

 
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 (2011:338). 
 
Bilagor 
Bilaga 1 - Information 
Bilaga 2  - Kallelse till tekniskt samråd 
  
Jäv 
Niclas Palmgren (M) och Patric Bergman (S) deltar inte i behandlingen av 
ärendet på grund av jäv. 
 
Beslutet delges: 
GISLETORP LOKALER AB 
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Bm §118    Dnr: BYGG.2018.253   239  
 
TINGSSLÄTT 11,Bangatan 6, Gislaved   
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av lager till padelhall  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om tidsbegränsat bygglov i 5 år. Ansökan omfattar en 
bruttoarea om 1133 m². 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan. Ansökan avser bygglov med avvikelse från 
detaljplan.  
 
Detaljplanen medger industriändamål. Verksamheten får inte vara störande. 
 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har gjort en besiktning av 
fastigheten. 
 
Det framstår som lämpligt att använda lokalen för idrottsändamål (padelhall) 
 
Begränsad ombyggnad av omklädningsrum sker. Befintlig toalett byggs om och 
uppfyller i stort sett kraven för en tillgänglig toalett. Förvaltningen har begärt 
kompletteringar. 
 
Lagrum 
Det krävs bygglov för ändrad användning enligt 9 kap 2 § punkten 3 a plan- och 
bygglagen  (SFS 2010:900).  
 
Yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle 
att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. Inga erinringar har inkommit. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-06-12 - Bmau §101 
Tjänsteskrivelse 
 
Skäl till beslut 
Tidsbegränsat bygglov kan lämnas för en åtgärd som uppfyller något eller några 
men inte alla förutsättningar enligt 30 - 32 a §§. 
Det bedöms som lämpligt att använda lokalen som padelhall. 
Erforderliga parkeringsplatser har redovisats. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen bevilja tidsbegränsat bygglov 

för ändrad användning av lagerlokal till padelhall. 
 
 Bygglovet gäller t.o.m. den 25 juni 2023. 

 
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 108-06-12 fastställs 
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Bm §118 (forts.) 
 

2. Följande handlingar ska lämnas in till bygg- och miljönämnden som 
underlag för slutbesked, senast vid slutsamråd: 
• Utlåtande från berörd kontrollansvarig enligt 10 kap. 11 § 6 plan-och 

bygglagen 
• Intyg från kontrollansvarig att byggnadsåtgärden överensstämmer 

med meddelat bygglov 
• sakkunnighetsintyg om att brandåtgärder utförts i enlighet med 

brandskyddsbeskrivning. Intygas av KA eller brandingenjör. 
• OVK-protokoll. 
 

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

   Peter Englund, Storgatan 9 A, 335 30 Gnosjö 
 
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 31 231 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 2018-05-29 
Fasadritning inkommen 2018-05-29 
Sektionsritning inkommen 2018-05-29 
Situationsplan inkommen 2018-05-30 
 
Upplysningar 
Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft. Byggstart görs på egen risk i det fall 
beslutet inte har vunnit laga kraft. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då 
beslutet om lov upphör att gälla enligt 10 kap. 25 § plan-och bygglagen. 
 
Innan byggnadsverket får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 
10 kap. 4 § plan- och bygglagen. 
 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren. 
 
Påföljder 
Byggsanktionsavgift är en extra avgift som tas ut: 

 
• Från den som tar ett byggnadsverk i bruk före nämndens tillåtelse, det vill 

säga innan man fått ett slutbesked. 
 
• Om byggnaden tas i bruk innan slutbesked lämnats ska en 

byggsanktionsavgift  tas ut. 
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Bm §119    Dnr: BYGG.2018.211   2322  
 
SVARVEN 3; SVARVEN 27,Svarvargatan 3, Gislaved   
Bygglov för tillbyggnad av industri, rivning av lagertält och förråd 
samt nybyggnad av lagertält  
 
Ärendebeskrivning 
Axjo Plastic AB har ansökt om bygglovet. Ansökan omfattar en total 
byggnadsarea om 4545 m². 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan. Ansökan avser bygglov med avvikelse från 
detaljplan. Detaljplanen medger småindustri där verksamheten inte får vara 
störande eller farlig för omgivningen. 

 
Den inkomna ansökan för tillbyggnaden redovisar att byggnadshöjden blir 
9,65 m resp. 13,65 m mot en tillåten byggnadshöjd om 7,6 m. 
 
Befintligt lagertält demonteras och en förrådsbyggnad rivs. Demonterat 
lagertält återuppförs på annan plats. 
 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har gjort en besiktning av 
fastigheten. 
 
Tillbyggnaderna bedöms uppfylla tillämpliga krav på lämplighet, form-, färg- och 
materialverkan samt tillgänglighet. 
 
Sökanden har parallellt med bygglovsansökan två pågående miljöärenden. 
Fastigheten Svarven 27 finns med i länsstyrelsens databas över potentiellt 
förorenade områden. Handläggningen av miljöärendet om förorenade områden 
är inte klar. Beslut i ärendet kommer att meddelas innan startbesked lämnas. 
C-anmälan har lämnats in den 29 maj 2018 och handläggning pågår. 
 
Förvaltningen har begärt att sökanden ska komplettera ansökan med en 
markplaneringsritning. Den har dock inte inkommit till dagens sammanträde. 
 
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.  
 
Yttrande med erinringar har inkommit från ägare av fastigheten Tingsslätt 3.  
 
Yrkande 
Eva Eliasson (S) yrkar att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare 
utredning samt delegera till arbetsutskottet att fatta beslut i ärendet. 
 
Ordföranden ställer proposition på Eva Eliassons yrkande och finner att 
nämnden antar det. 
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Bm §119 (forts.) 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-06-12 - Bmau §100 
Tänsteskrivelse 
Yttrande från Tingsslätt 3 med erinran 
Yttrande från Tekniska förvaltningen 
 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare utredning 
 
att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut i ärendet 

  
Expedieras till: 
Bygg- och miljöförvaltningen 
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott  
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Bm §120    Dnr: BM.2018.14   200  
 
Information om Anderstorp motorbana  
 
 
Ett möte har ägt rum med representanter för SRW, ARC och Gisletorp 
Lokaler AB. Beslutets innehåll diskuterades och klargjordes. 
 
SRW har inkommit med ett första utkast till egenkontrollprogram för 
verksamheten på motorbanan. 
 
Nämndens beslut 2018-05-21 har överklagats. 
 
Ordförande Niclas Palmgren (M) informerar nämnden om att han har inbjudits 
och besökt närboende till motorbanan vid tävlingstillfälle. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna  
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Bm §121    Dnr: BM.2017.31      
 
Verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov  
 
Ärendebeskrivning 
Beslut om att ge bygglov, rivningslov och marklov får enligt praxis verkställas 
innan beslutet har fått laga kraft. Av den nya förvaltningslagen, som träder i kraft 
den 1 juli 2018, följer att beslut enligt huvudregeln inte är verkställbara förrän de 
har fått laga kraft. Om det inte införs en bestämmelse om verkställbarhet i plan- 
och bygglagen från och med den 1 juli 2018, kommer förvaltningslagens regel om 
verkställbarhet att gälla för beslut om att ge bygglov, rivningslov och marklov. 
 
En arbetsgrupp inom Regeringskansliet har utarbetat promemorian 
"Verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov med förslag till 
ändring i plan- och bygglagen för att reglera verkställbarhet av beslut om lov".  
Riksdagen antog det slutliga lagförslaget den 30 maj 2018. 
 
Den nya lagtexten i plan- och bygglagen 9 kap. 42 § blir då följande: 
 
Ett beslut om att ge bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas fyra veckor efter 
det att beslutet har kungjorts enligt 41 a §, även om det inte har fått laga kraft.  
 
Trots första stycket får byggnadsnämnden bestämma att ett sådant beslut får 
verkställas tidigare, om ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver det. 
 
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018. 
 
"Kungjorts" enligt 41 a § syftar på den publicering av alla bygglov, rivningslov och 
marklov som görs i "Post- och inrikes tidningar". Notisen skickas i samband med 
expediering av besluten och publiceras två arbetsdagar därefter. 
 
I den nya 42 § andra stycket beskrivs ett undantag att "beslut får verkställas 
tidigare, om ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver det". Av 
propositionen framgår att det man då syftar på är en situation när det finns en 
akut fara för människors liv eller hälsa eller för att skydda betydande 
egendomsvärden, t.ex. till följd av en naturkatastrof eller en allvarlig olycka. 
 
Tanken med att ett lovbeslut ska få verkställas först efter fyra veckor är att en 
sakägare under den tiden ska kunna få en inhibitionsbegäran prövad. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-06-12 - Bmau §112 
Tjänsteskrivelse 
Riksdagens beslut 2017/18:CU13 
Regeringens proposition 2017/18:240 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna 
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Bm §122    Dnr: BM.2018.23   012  
 
Planeringsdirektiv 2019 med plan för 2020-2022  
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har utarbetat förslag till planeringsdirektiv 2019 med plan för 2020-
2022. Som en led i detta arbete har man omarbetat förslag till grunduppdragets 
formulering, kvalitetsfaktorer samt verksamhetsindelning  som ska redovisas till 
nämnden.  
 
De mål nämnden formulerade inför 2018 är så omfattande och övergripande att 
förvaltningen föreslår att nämnden fastställer samma mål även för 2019. 
 
Förslag till planeringsdirektiv i övrigt är i enlighet med bygg- och miljönämndens 
tilldelade ekonomiska ram. 
 
Nämnden kompletterar förslaget med ytterligare uppdrag till förvaltningen. 
Uppdragen förs in i planeringsdirektivet för att därefter översändas till 
kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-06-12 - Bmau §108 
Tjänsteskrivelse till bygg- och miljönämnden 2018-06-25 
Planeringsdirektiv 2019 - Bygg- och miljönämnden  
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med de föreslagna kompletteringarna godkänna förslag till 

planeringsdirektiv 2019, med plan för 2020-2022 för bygg- och 
miljönämnden 

 
att översända planeringsdirektivet till kommunstyrelsen 

 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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Bm §123    Dnr: BM.2018.29   206  
 
Taxor för bygg- och miljönämndens verksamhetsområden 2019  
 
Ärendebeskrivning 
Taxan för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen uppdateras för att göra den 
mer lättförståelig för tillståndshavare och öka graden av förutsebarhet. Taxan för 
handläggning ändras inte, fortsatt uppräkning med prisbasbeloppet inför varje nytt 
år. Taxan för tillsyn justeras på följande sätt: 

• det finns fler nivåer baserade på alkoholomsättning i förhållande till total 
omsättning på serveringsstället p.g.a. Ökad alkoholomsättning på några 
restauranger i behov av mer tillsyn. 

• nya restauranger betalar per tillsynsbesök. 
• den rörliga delen av tillsynsavgiften betalas löpande under året - inte som 

en klumpsumma året efter 
• Den rörliga delen av tillsynsavgiften består av fyra poster (extra tillsyn, 

öppnade tillsynsärenden, sen serveringstid och inte skickat in 
restaurangrapport) istället för sju poster. 

• Tillsynsavgift för extra tillsyn och vid öppnade tillsynsärenden debiteras 
per påbörjad timme. 

 
Övriga taxor för bygg- och miljönämndens verksamhetsområden fastställs utan 
förändringar. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-06-12 - Bmau §107 
Tjänsteskrivelse 
Taxa för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen 
Plan- och bygglovtaxa inkl kart- och mättaxa att gälla från 2019-01-01 
Taxa enligt lagen vissa receptfria läkemedel att gälla från 2019-01-01 
Taxa enligt livsmedelslagen att gälla från  2019-01-01 
Taxa enligt miljöbalken grund att gälla från  2019-01-01 
Taxa enligt miljöbalken bil 1 att gälla från  2019-01-01 
Taxa enligt miljöbalken bil 2 att gälla från  2019-01-01 
Taxa enligt miljöbalken bil 3 att gälla från  2019-01-01 
Taxa enligt strålskyddslagen att gälla från  2019-01-01 
Taxa enligt tobakslagen och lag om e-cigaretter att gälla från 2019-01-01 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att justera taxan för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen i enlighet med 

förslaget 
 
att  fastställa övriga taxor för bygg- och miljönämndens verksamhetsområden 
 
att föreslå kommunfullmäktige att anta bilagda taxor för bygg- och 

miljönämndens verksamhetsområden 
 
att taxorna börjar gälla från och med den 1 januari 2019 

 
Expedieras till: 
Kommunfullmäktige  
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Bm §124    Dnr: BM.2018.18   002  
 
Bygg- och miljönämndens delegationsordning  
 
Ärendebeskrivning 
Bygg- och miljönämnden får, enligt 33 och 34 § § kommunallagen, uppdra åt 
utskott, ledamot i nämnden, eller tjänsteman i kommunen, att på nämndens 
vägnar besluta i en viss grupp av ärenden. Genom delegering ger bygg- och 
miljönämnden delegaten i uppdrag att på nämndens vägnar fatta beslut i 
ärenden. Det handlar om att självständig beslutanderätt förs över. Besluten kan 
inte ändras av nämnden i annat fall än när nämnden kan fatta ett nytt beslut. 
Beslut som fattats av tjänsteman utan delegering i ärendet saknar laga verkan, 
dvs gäller inte. Ärenden av större vikt eller av principiell beskaffenhet får inte 
delegeras utan får bara tas av nämnden i sin helhet. Delegationsbeslut ska tas 
upp på en förteckning som ska anmälas vid nämndens nästkommande 
sammanträde enligt 6 kap. 35 § kommunallagen. Anmälan innebär dock inte att 
nämnden fastställer besluten. 
 
Gränsen mellan verkställighet och beslut har med tiden förskjutits med en ökad 
grad av målstyrning i delen som inte innefattar myndighetsbeslut.  I gällande 
delegationsordning framgår var gränsen för verkställighet går.Ren verkställighet 
innebär en åtgärd som normalt finns inom tjänstemannens område. I dessa 
ärenden saknas normalt utrymme för beslutsalternativ eller valmöjligheter. 
 
Tillämpning av taxor fastställda av kommunfullmäktige som innebär fastställande 
av avgift enligt taxan betraktas som verkställighet. Nedsättning av avgift är ett 
särskilt beslut. 
 
Rätt att besluta i en viss ärendetyp innefattar också rätt 
- att besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av 
delegatens beslut 
- att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av 
delegationsbeslut samt 
-att ändra eller upphäva tidigare beslut fattade av delegaten 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-06-12 - Bmau §109 
Tjänsteskrivelse till bygg- och miljönämnden 
Förslag till ny delegationsordning för bygg och miljönämnden 2018 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att godkänna förslag till delegationsordning för bygg- och miljönämndens 

verksamhet efter redaktionella ändringar 
 

att nuvarande delegationsordning upphör att gälla den 1 september 2018 
 
att förslaget till ny delegationsordning börjar gälla den 1 september 2018. 

 
Expedieras till: 
Bygg- och miljöförvaltningen  
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Bm §125    Dnr: BM.2018.6   042  
 
Ekonomisk uppföljning per den 31 maj 2018  för bygg- och 
miljönämnden  
 
Ärendebeskrivning 
Det ekonomiska utfallet per den sista maj är stabilt med ett utfall på 24,9% med 
en riktpunkt på 41,7%. Dock är riktpunkten inte helt rättvisande då de fasta 
miljöavgifterna bara faktureras ut en gång per år.  
 
Bygglovsavgifterna och kart- och mätavgifterna ligger något under budgeterat 
utfall. Byggloven är under handläggning och har ännu inte fakturerats. Intäkterna 
på kart - mät ligger lägre än förväntat och analyseras ytterligare.  
 

Område   
Utfall 2018-
05 ack. 

KF Budget 
2018 
 helår 

Riktpunkt 
41,7% 

800 Adm och nämnd Intäkter 215 365 59,0% 
800 Adm och nämnd Kostnader -1 804 -4 817 37,5% 
800 Adm och nämnd Nettokostnad -1 589 -4 452 35,7% 
801 Bygg- och planenheten Intäkter 1 840 5 175 35,6% 
801 Bygg- och planenheten Kostnader -2 749 -8 486 32,4% 
801 Bygg- och planenheten Nettokostnad -909 -3 311 27,5% 
802 Kart- och mätenheten Intäkter 1 230 3 699 33,2% 
802 Kart- och mätenheten Kostnader -2 525 -6 394 39,5% 
802 Kart- och mätenheten Nettokostnad -1 295 -2 695 48,1% 
803 Miljö Intäkter 3 538 4 725 74,9% 
803 Miljö Kostnader -3 153 -7 946 39,7% 
803 Miljö Nettokostnad 386 -3 221 -12,0% 
Nettokostnad   -3 408 -13 679 24,9% 
 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att godkänna den ekonomiska redovisningen per den 31 maj 2018 
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Bm §126    Dnr: BM.2016.20   200  
 
Information om utveckling av fastigheten Uvekull 2:133 m.fl. i 
Smålandsstenar  
 
Företaget har varit i kontakt med ordföranden och diskuterat framtida 
planering för fastigheten.  
 
Det pågår ett planarbete för en översyn av en gammal industriplan där konsult 
har anlitats. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna 
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Bm §127    Dnr: BM.2015.10   200  
 
Information  
 
Förvaltningen har anlitat konsulter för att öka resurserna för detaljplaner. 
 
Rekrytering av Mifohandläggare pågår. Inga externa sökande uppfyller 
kriterierna. 
 
Rekrytering av mätingenjörstjänst pågår i ett samarbete med Hylte kommun.  
 
Vikarierande miljöhandläggare/livsmedel håller på att rekryteras. 
 
Förvaltningen har rekryterat en sommarvikarie för att bl.a. jobba med 
obligatorisk ventilationskontroll. 
 
Semesterperioden innebär lägre bemanning, men förvaltningen kommer under 
hela perioden vara bemannad av minst två tjänstemän. 
 
Ordföranden har haft kontakt med fastighetsägaren gällande det 
strandskyddsärende nämnden behandlade den 28 mars samt 21 maj. Rättelse 
ska göras enligt beslutat föreläggande. Ärendet ska följas upp med en besiktning 
den 3 juli. 
 
Ordföranden har kontaktats av en granne som klagar över ovårdad tomt på 
intilliggande fastighet. Förvaltningen har besökt fastigheten och konstaterat att 
den inte kan ses som ovårdad. 
 
Ordföranden och förvaltningen har mottagit en inbjudan till Reftele för att delta 
vid invigning och visning av hyreshuset som nu är färdigbyggt. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna 
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Bm §128    Dnr: BM.2015.8   009  
 
Meddelanden  
 
- Mark- och miljödomstolens slutliga beslut 2018-05-30 att avskriva ärendet 

överklagande gällande buller från verksamhet på Anderstorps motorbana 
 
-  Överklaganden av nämndens beslut 2018-05-21 gällande Anderstorps 

motorbana 
 
- Kommunfullmäktiges beslut 2018-05-17, §77 - Uppföljning 1, hela 

kommunen 
 
- Kommunfullmäktiges beslut 2018-05-17, §78 - Uppdrag till nämnderna att se 

över sina reglementen 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att lägga meddelandena till handlingarna 
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Bm §129    Dnr: BM.2015.9   002  
 
Redovisning av delegeringsbeslut  
 
Delegeringsbeslut under perioden 2018-05-10 - 2018-06-15 i följande ärenden 
meddelas enligt sammanställd rapport: 
 
• Administrativa ärenden (BM)   --- 
• Serveringstillstånd (ALK) sid. 1 
• Bygglov/anmälansärenden (BYGG)  sid 1-11 
• Enkelt avhjälpta hinder (EAH)   --- 
• Miljö Avlopp (MAVL)   sid 11-15 
• Kart-och mätärenden  (MBK)   sid 15 
• Miljö avlopp (MHA)   sid 16 
• Miljö Hälsoskyddsärenden 

(MHB) (MHBS) (MHÄL)    sid 17-19 
• Miljö  Livsmedelsärenden (MLIV)  sid 19-26 
• Miljö förorenad mark (MMFO)   --- 
• Miljö Miljöskyddsärenden (MMIL) (MMM)  sid 26-28 
• Miljö renhållning (MREN)   --- 
• Miljö tobaksärenden (MTOB)   sid 28-34 
• Funktionskontroll av ventilationssystem (VENT) ---

       
 
• Bostadsanpassning (BAB) -  separat rapport 
 
• Arbetsutskottets beslut 2018-06-12, § 93 att medge tillfälligt 

serveringstillstånd för Isaberg Restaurang AB på Golfkrogen 
 
• Arbetsutskottets beslut 2018-06-12, § 95 om att avskriva ansökan om 

förhandsbesked på fastigheten Haga 1:17 
 

• Arbetsutskottets beslut 2018-06-12, § 96 att bevilja tidsbegränsat bygglov 
för uppställning av boendemoduler, samt bygglov för anordnande av 
parkeringsplatser på fastigheten Broaryd 1:53 

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

av 2018-06-25 
 

 
 


