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Bm §79    Dnr: BM.2016.35      
 
Handlingsplan för informationssäkerhetsarbetet 2018  
 
Ärendebeskrivning 
Varje nämnd ska aktivt arbeta med informationssäkerhet och detta arbete ska  
drivas framåt utifrån årliga handlingsplaner som ska följas upp och uppföljningen 
ska redovisas för kommunstyrelsen. Handlingsplanerna ska innehålla aktiviteter 
kring förvaltningens framtagande av informationshanteringsplaner, fördjupade 
systemsäkerhetsplaner utifrån systeminventering och riskanalys, informations- 
och utbildningsinsatser.  
 
Förvaltningens förslag till handlingsplan för 2018 är: 
Att tillsammans med IT-enheten ha genomlyst samtliga IT system och klassat 
dem i arbetet med anpassningen till GDPR. Detta arbete kommer också att 
följas upp kontinuerligt under året.  
 
Flertalet av medarbetarna har haft utbildning i informationssäkerhet både 
externa utbildningar som interna. De medarbetare som ännu inte har fått 
utbildning ska under året få det. 
 
Enhetscheferna har ett uppdrag att dokumentera vilka personuppgifter som 
finns lagrade. Kontroll av dokumentationen kommer att följas upp under året. 
 
Förvaltningen har påbörjat ett arbete med att genomlysa samtliga processer i 
verksamheten i syfte att dels effektivisera arbetet men detta arbete ska också 
resultera i en informationssäkerhetsplan. Detta arbete beräknas färdigställas 
under året. 
 
Bygg- och miljönämnden antog 2018-04-26 en internkontrollplan för 2018. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-05-07 - Bmau §73 
Tjänsteskrivelse 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att anta handlingsplanen för informationssäkerhetsarbetet 2018  

 
Expedieras till: 
Bygg- och miljöförvaltningen  
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Bm §80    Dnr: BM.2018.23   012  
 
Planeringsdirektiv 2019 med plan för 2020-2022  
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har påbörjat arbetet med planeringsdirektiv 2019 med plan för 
2020-2022. Som ett led i detta arbete har man omarbetat förslag till 
grunduppdragets formulering, kvalitetsfaktorer samt verksamhetsindelning  som 
ska redovisas till nämnden.  
 
Skälet till detta är att tydliggöra de kritiska kvalitetsfaktorerna och få en mer 
renodlad redovisning . 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-05-07 - Bmau §74  
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta förslag till planeringsdirektiv efter 

det omarbetade förslaget till formulering av grunduppdrag, 
verksamhetsindelning samt kvalitetsfaktorer 
  
 

Expedieras till: 
Bygg- och miljöförvaltningen  
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Bm §81    Dnr: BM.2018.6   042  
 
Ekonomisk uppföljning per den 30 april 2018  
 
Ärendebeskrivning 
Det ekonomiska utfallet per den 30 april pekar på att tidigare prognos med ett 
överskott på ca 200 tkr fortfarande är sannolik. 
 
Alla enheter är i enlighet med budget. 
 
De årliga avgifterna för miljötillsyn är nu fakturerade vilket gör att 
riktpunktssiffrorna blir missvisande eftersom intäkterna inte är periodiserade. 
 

 
 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att godkänna den ekonomiska redovisningen per den 30 april 2018 
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Bm §82    Dnr: BM.2016.4   702  
 
Revidering av riktlinjer för alkoholservering  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunen ska enligt 8 kap. 9 § alkohollag (2010:1622) tillhandahålla 
information om vad som gäller enligt alkohollagen och anslutande föreskrifter 
samt riktlinjer för tillämpningen av föreskrifterna i kommunen.  
De gällande riktlinjerna antogs av kommunfullmäktige 2016 men behöver 
justeras.  
 
Den stora justeringen är att Gislaveds kommun i riktlinjerna definierar vad som 
kan anses vara ett tillräckligt varierat utbud under se sista timmarna före 
klockan 23.00 samt att formuleringen om krav på utbildning i Ansvarsfull 
alkoholservering tas bort. 
 
Alkohollagen kräver att gästerna erbjuds "ett varierat utbud av maträtter" fram 
till klockan 23.00 för att alkoholdryck ska få serveras. Fråga är vad som kan 
anses vara ett "varierat utbud av maträtter" under de sista timmarna före 
klockan 23.00.  Bygg- och miljöförvaltningen anser att ett tillräckligt varierat 
utbud av maträtter mellan klockan 21.00-23.00 kan vara en meny med minst ett 
vegetariskt alternativ, minst en fiskrätt, minst en kötträtt samt minst en förrätt 
och minst en efterrätt.  

 
Gislaveds kommun har som önskemål att samtliga serveringsansvariga genomgår 
utbildning i Ansvarsfull alkoholservering. Om så inte skett och det uppstår 
problem på serveringsstället som är kopplat till bristen på kunskap kan extra 
tillsyn behöva genomföras vilket medför en högre tillsynsavgift.  
 
I övrigt har riktlinjerna endast genomgått mindre redaktionella ändringar. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till bygg- och miljönämnden 21 maj 2018 
Protokoll 2018-05-07 - Bmau §75 
Förslag revidering riktlinjer för alkoholservering till allmänheten och slutet 
sällskap 2018  
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att anta "Riktlinjer för alkoholservering 

till allmänheten och slutet sällskap"  
  
 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
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Bm §83    Dnr: ALK.2018.47      
 
Tillfälligt serveringstillstånd för Restaurang Ölmehus AB i 
Folketspark, Smålandsstenar  
 
Ärendebeskrivning 
Restaurang Ölmehus 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 spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till 
allmänheten. Den sökta serveringstiden är mellan klockan 18.00–02.00 den 9-
10 juni 2018. Serveringsytor som omfattas av ansökan är matsalen, dansbanan 
och ett område utanför serveringslokalen som avgränsas med kravallstaket. 
 
Sökandens lämplighet, (laglydnad, ekonomisk skötsamhet och kunskap om 
alkohollagstiftningen) 
Polismyndigheten – har inte haft något att erinra mot sökt serveringstillstånd. 
Antal ordningsvakter ska villkoras i sökandes tillstånd för offentlig tillställning. 
 
Räddningstjänsten  – har inte haft något att erinra mot sökt serveringstillstånd. 
Maximalt antal gäster om segelduk finns för fönstren är 150. Om segelduken 
tas bort anser räddningstjänsten att eventet äger rum i det fria och det finns 
ingen begränsning av personantal. 
 
Skatteverket – har inte haft något att erinra om sökande eller dess PBI. 
 
Kunskap – Sökande innehar tre stadigvarande serveringstillstånd i Gislaveds 
kommun som sköts utan anmärkningar. 
 
Alkoholpolitisk prövning 
Serveringen befaras inte medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet 
eller utgöra särskild risk för människors hälsa.  
Risk för närboendestörningar kan dock inte uteslutas, speciellt inte vad gäller 
transport till och från serveringen. Eventet är dock begränsat till en kväll varför 
en något högre grad än vanligt gällande närboendestörningar kan accepteras. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till nämnd 21 maj 
Protokoll 2018-05-07 - Bmau §76 
Utredning daterad den 14 maj 2018 
Planritning 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att enligt 8 kap. 2 § alkohollagen meddela Restaurang Ölmehus AB, 556652-

1851, tillfälligt tillstånd att servera spritdrycker, vin, starköl och andra 
jästa alkoholdrycker till allmänheten i Folkets Park, Smålandsstenar 
mellan klockan 18.00-02.00 den 9-10 juni 2018. Serveringsytor som 
omfattas av serveringstillståndet är matsalen, dansbanan och ett område 
framför dansbanan som avgränsas med kravallstaket.  



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Bygg- och miljönämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2018-05-21     7(40) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Bm §83 (forts.) 
 

att villkora meddelandet av serveringstillståndet med att Restaurang 
Ölmehus AB ansvarar för att det finns tillräckligt med serveringspersonal 
för att hela serveringsytan ska vara överblickbar samt att det finns 
tillräckligt med övrig personal för att upprätthålla god ordning på 
serveringsstället.  

 
att villkora meddelandet av serveringstillståndet med att Restaurang 

Ölmehus AB ser till att det finns ordningsvakter på plats i enlighet med 
Polismyndighetens villkor i tillstånd för offentlig tillställning.  

 
HUR MAN ÖVERKLAGAR - se bilaga formulär 3 
 
 
Expedieras till: 
Alkoholhandläggaren för vidarebefordran 
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Bm §84    Dnr: PLAN.2018.7   214  
 
Ansökan om planbesked för fastigheten Sjukstugan 4  
 
Ärendebeskrivning 
Region Jönköpings län har den 14 mars 2018 ansökt om planbesked angående 
att inleda planläggningsarbete för fastigheten Sjukstugan 4.  
 
Uppdragets syfte är att i detaljplan pröva en ändring på fastigheten Sjukstugan 4 
från allmänt ändamål till bostads-, handels-, kontors- lager- och/eller 
skoländamål. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Ansökan om planbesked  14 mars 2018 
Karta över planområdet daterad den 17 april 2018 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att lämna positivt planbesked för fastigheten Sjukstugan 4 i Gislaved 

angående att inleda planläggningsarbete enligt 5 kap. 2 § plan- och 
bygglagen (SFS 2010:900) 

 
Avgifter 
Avgiften för planbeskedet är 11.400 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. 
 
Faktura för avgiften skickas separat. I fakturan fastställs sista betalningsdag.  
 

 
Expedieras till: 
Region Jönköpings län 
Bygg- och miljöförvaltningen 
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Bm §85    Dnr: PLAN.2018.9   214  
 
Detaljplan för fastigheten Sjukstugan 4 i Gislaved  
 
Ärendebeskrivning 
Region Jönköpings län har den 14 mars 2018 ansökt om planbesked angående 
att inleda planläggningsarbete för fastigheten Sjukstugan 4.  
 
Uppdragets syfte är att i detaljplan pröva möjligheten att ändra fastigheten 
Sjukstugan 4 från allmänt ändamål till bostads-, handels-, kontors- lager- 
och/eller skoländamål.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Karta över planområdet daterad den 17 april 2018 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att uppdra åt bygg- och miljöförvaltningen att upprätta detaljplan för 

fastighet Sjukstugan 4 i Gislaved  
 
att detaljplanen ska upprättas med utökat planförfarande enligt 5 kap. 7 § 

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

fastighetsägaren 
  
 

Expedieras till: 
Region Jönköpings län 
Bygg- och miljöförvaltningen 
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Bm §86    Dnr: PLAN.2018.4   214  
 
Detaljplan för Centrum 2 och 3, Johan Orre och kommunparkering i 
Gislaved  
 
Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden har den 1 mars 2018 beslutat att ge bygg- och 
miljönämnden i uppdrag att påbörja detaljplan för Centrum 2 och 3, Johan 
Orre-skolan och kommunparkeringen i Gislaveds centrum i Gislaveds kommun.  

 
Uppdragets syfte är att i detaljplan pröva markens användning för 
bostadsbyggnad, skolbyggnad, utemiljö och parkeringsändamål mm. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Beställning från Tekniska nämnden daterad den 1 mars 2018 
Karta över planområdet daterad den 17 april 2018 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att uppdra åt bygg- och miljöförvaltningen att upprätta detaljplan för 

Centrum 2 och 3, Johan Orre och kommunparkering i Gislaved  
 
att detaljplanen ska upprättas genom utökat planförfarande 

 
att kostnaderna för planarbetet ska regleras genom överenskommelse med 

tekniska nämnden 
 

 
Expedieras till: 
Tekniska förvaltningen 
Kommunstyrelsen 
Bygg- och miljöförvaltningen  
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Bm §87    Dnr: PLAN.2017.4   214  
 
Detaljplan för Ljungryens industriområde etapp 2 del av fastigheten 
Broaryd 2:25 m.fl i Broaryd  
 
Ärendebeskrivning 
Detaljplanen avser att göra det möjligt för industrin i Broaryd att expandera i 
enlighet med den fördjupade översiktsplanen för Broaryd.  
Området är beläget vid norra infarten till Broaryd, inom Ljungryens 
industriområde. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutade den 27 februari 2018  att förslag till 
Detaljplan för Ljungryens industriområde etapp 2 del av fastigheten Broaryd 
2:25 m.fl i Broaryd  skulle skickas ut på samrådsremiss. Under tiden 7 mars – 4 
april har detaljplanen varit utställd på biblioteket i Broaryd samt i 
Kommunhuset i Gislaved och på kommunens hemsida för samråd. Utifrån 
inkomna yttranden  har en samrådsredogörelse upprättats. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Plankarta daterad maj 2018 
Planbeskrivning daterad maj 2018 
Samrådsredogörelse maj 2018 
 
Yrkande 
Ordförande Niclas Palmgren (M) yrkar att hela planområdet ska möjliggöras för 
hantering av dagvatten enligt upprättat samrådsförslag. 
 
Bygg- och miljönmämnden antar Niclas Palmgrens yrkande. 

 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att ta planförfattarens samrådsredogörelse som sin egen  
 
att hela planområdet möjliggörs för dagvattenhantering enligt upprättat 

samrådsförslag 
 
att förslaget till detaljplan ställs ut för granskning.  enligt 5 kap. 18 § plan-och 

bygglagen (SFS 2010:900) 
  
 

Expedieras till: 
Planenheten, bygg- och miljöförvaltningen 
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Bm §88    Dnr: BM.2016.20   200  
 
Information om utveckling av fastigheten Uvekull 2:133 m.fl. i 
Smålandsstenar  
 
 
Weland har köpt en av grannfastigheterna.  
 
Weland är inte positiva till den planerade Haghultsleden som finns med i förslag 
till fördjupad översiktsplan för Smålandsstenar/Skeppshult. 
 
Uppstartsmöte för den nya detaljplanen på Västra industriområdet har ägt rum. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna
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Bm §89    Dnr: BYGG.2017.362   237  
 
HAGA 1:17, Haga Fållen, Reftele 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. En 
avstyckning är tänkt att göras. 
 
Aktuell fastighet är belägen utanför planlagt område och utanför sammanhållen 
bebyggelse. Det finns ett antal gårdar med bostadshus i området. Platsen ligger 
utanför Reftele och ca 1 km sydöst om Acksjön. Huset planeras att placeras på 
hagmark med ett antal stenrösen. Landskapet för den planerade byggnationen 
är mestadels barrskogslandskap uppblandad med olika lövträd. I anslutande 
marker finns odlingslandskap. 

 
Det finns ett antal gårdar med bostadshus i närområdet. I den 
kommunomfattande översiktsplanen framgår det att platsen som man avser att 
uppföra enbostadshus på är utpekad av jordbruksverket som jordbruksblock, 
att det finns skyddsträd samt att det är en grundvattentillgång. 
 
Bebyggelse på jordbruksmark ska undvikas. I översiktsplanen anges också att 
ett aktivt jord- och skogsbruk ska stimuleras och att jordbruksproduktion ska 
ges prioritet i den fortsatta markanvändningen. 
 
Grundvattentillgångar ska skyddas, prioriteras vid avvägning mot andra 
intressen och i anslutning till vägar förbättras. 

 
Bostadshuset är tänkt att byggas ca 30 m från en befintlig ladugård på 
grannfastighet. Ladugården  och det planerade huset skiljs åt av en enskild väg. 

 
Kommunbiolog Bengt Göran Ericsson har fått i uppdrag att inkomma med 
yttrande angående grundvattentillgång samt natur- och djurvärden för platsen. 
Angående stenrösen har remiss skickats till antikvarie Annika Blixt för yttrande. 
 
Lagrum 
Det krävs bygglov för nybyggnad enligt 9 kap 2 § punkten 1 plan- och bygglagen  
(2010:900). I 9 kap. 17 § står det att om den som avser att vidta en 
bygglovspliktig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i 
fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. 
 
I ärenden om bygglov ska hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. 
miljöbalken tillämpas. Det handlar då om hänsynstagande bl a till de areella 
näringarnas, naturvårdens och kulturmiljöns behov. 
 
Yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle 
att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. Inga yttranden har inkommit. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut i ärendet när yttrande från 

kommunbiolog och antikvarie inkommit 
 
Expedieras till: 
Bygg- och miljöförvaltningen 
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 
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Bm §90    Dnr: BYGG.2018.172   2314  
 
ÅTTERÅS 6:54, Grönegatan 5, Smålandsstenar 
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med carport  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med carport på 
fastigheten Åtterås 6:54. Ansökan omfattar en tillbyggnad med en byggnadsarea 
om 27 m2. 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan. Detaljplanen anger att fastigheten högst får 
bebyggas med en femtedel och att s.k. punktprickad mark inte får bebyggas. 

 
Ansökan avser bygglov med avvikelser från detaljplan vad avser att carport 
delvis placeras på punktprickad mark. 
 
Detaljplanen anger att den s.k. punktprickade marken, som har en bredd om 
6,0 meter mot gatan, inte får bebyggas. Enligt ansökan kommer carporten att 
placeras 4,745 meter från fastighetsgräns mot gatan.  
 
Lagrum 
Det krävs bygglov för nybyggnad av byggnad enligt 9 kap 2 § punkten 1 plan- 
och bygglagen (SFS 2010:900).  
 
Av 9 kap 30 och 31 b §§  plan- och bygglagen, framgår bl.a. att bygglov ska ges 
för en åtgärd som stämmer överens med detaljplanen eller avviker om 
avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte.  
 
Yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle 
att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. Inga synpunkter på ansökan 
har inkommit. 
 
Yrkanden 
Magnus Sjöberg (C) yrkar att bevilja bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 
med carport. 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden antar det. 
 
Skäl till beslut 
Byggnaden bedöms uppfylla de krav som kan ställas vad avser lämplighet, en 
god form-, färg- och materialverkan samt övriga krav enligt plan och bygglagen. 
 
Nämnden finner vid en sammantagen bedömning att avvikelsen kan betraktas 
som liten och är förenlig med detaljplanens syfte. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-05-07 - Bmau §80 
Tjänsteskrivelse  
Yttrande från Tekniska förvaltningen_Ingen erinran 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 9 kap. 31b § plan- och bygglagen medge liten avvikelse från 

detaljplanen vad avser delvis placering på punktprickad mark och bevilja 
bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med carport 
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Bm §90 (forts.) 
 
att startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap. 23 § plan-

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

 
Med detta startbesked bestämmer bygg- och miljönämnden att 

1. Kontrollplanen inkommen 2018-04-06 fastställs 
2. Utstakning krävs inte i detta ärende. 
 
3. Följande handlingar ska lämnas in till bygg- och miljönämnden som 

underlag för slutbesked: 
• Verifierad kontrollplan 

 
Avgifter 
Avgiften för bygglovet är 7.895 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 
Fasad- och planritning inkommen 2018-04-06 
Situationsplan inkommen 2018-04-06 
Situationsplan baserad på nybyggnadskarta inkommen 2018-04-06 
 
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. 

 
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 på 0,5 prisbasbelopp (2012=22.000 kronor) tas ut. 
 
Bilagor 
Bilaga 1 - Information 
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Bm §91    Dnr: BYGG.2018.156   233  
 
VILLSTADS-HAGHULT 1:16, Smålandsstenar 
Bygglov för nybyggnad av samlingslokal   
 
Ärendebeskrivning 
Scandi Build & Construction AB har ansökt om bygglov för nybyggnad av samlingslokal. 
Ansökan omfattar en total byggnadsarea om 1282 m2. Man ansöker också om bygglov 
för 137 parkeringsplatser samt 4 uppställningsplatser för bussar. 
 
För fastigheten gäller detaljplan SM 92 antagen 2017-08-30 och vann laga kraft 2017-11-
03. Ansökan avser planenlig åtgärd. 
 
Detaljplanen tillåter ändamålen samlingslokal (C1, samlingslokal), begravningsändamål 
(M) och teknisk anläggning, transformatorstation (E). 

 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har gjort besiktning av fastigheten. 
 
Fastigheten ligger i norra delen av Smålandsstenar och området avgränsas av 
Borlångsvägen och Gamla häradsvägen. Öster om Gamla Häradsvägen  och norr om  
Borlångsvägen finns bostadsfastigheter. Längre öster om planområdet finns ytterligare 
bostäder samt industrifastigheter. 
 
Här planeras även bygglov för begravningsplats. Detta beslut gäller ej bygglov för  
begravningsplats. Det hanteras i separat ärende.  
 
Området består idag av skogsmark som ägs till övervägande del av Gislaveds kommun. 
Bröderna Kristen Gemenskap avser att nyttja samlingslokalen. 
 
Området klassas enligt upprättad översiktlig geoteknisk undersökning som 
normalradonmark. Åtgärdskrav vid byggnation på normalradonmark är att byggnader 
utförs radonskyddade. 
 
I öster, avsätts en del av planområdet i anslutning till befintlig vägkorsning med s.k. 
”prickmark”. Området får inte bebyggas och ska vara planterat med träd och buskar, 
vilket även kan innebära att befintlig växtlighet bevaras.  
 
Lagrum 
Det krävs bygglov för tillbyggnad enligt 9 kap 2 § punkten 2 plan- och bygglagen  (SFS 
2010:900).  
 
Yrkanden 
Magnus Sjöberg (C) yrkar att bevilja bygglov för nybyggnad av samlingslokal. 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden antar det. 
 
Skäl till beslut 
Åtgärden är planenlig och bedöms uppfylla krav enligt plan- och bygglagen avseende 
lämplighet, tillgänglighet och en god form-, färg- och materialverkan. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-05-07 - Bmau §81 
Tjänsteskrivelse 
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Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen bevilja bygglov för nybyggnad av 

samlingslokal  
 
att för att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig 

godtas byggherrens förslag  
Namn: Sven Larsson 
Adress: Radhusvägen 63, 33233 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. 
 

Avgifter 
Avgiften för bygglovet är 135.790 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. 
 
Avgiften för lägeskontroll är 1911 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 inkommen 2018-03-30 
Fasadritning inkommen 2018-03-30 
Planritning inkommen 2018-03-30 
 
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 2 kap. 6, 10 §§ lagen om kulturminnen m.m. 
(1988:950). 
 
Kontakta bygg- och miljöförvaltningen, Gunnel Johansson, tfn 0371-81594 för korrekt 
adress till er byggnad. 
 
Innan byggnadsverket får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § 
plan- och bygglagen. 
 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som 
beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap.43 § plan- och bygglagen). 
 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren. 
 
I detta ärende krävs finutstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs.  
Kontakt kan tas med mätchef Marcus Josefsson tel. 0371-81574, MBK-ingenjör Dragisa 
Mladenovic tel. 0371-81221 eller MBK-tekniker Lars Pettersson tel. 0371-81593.
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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 - Information 
Bilaga 2  - Kallelse till tekniskt samråd 
 
Beslutet delges: 
SCANDI BUILD & CONSTRUCTION AB 
 
Beslutet delges (för kännedom): 
Gislaveds Kommun, Teknisk förvaltning 
 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Bygg- och miljönämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2018-05-21     19(40) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Bm §92    Dnr: BYGG.2017.428   237  
 
ÅS-TORP 1:10, Sunnaryd Holmen 7 , Bredaryd 
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus och garage  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus och garage. 
En avstyckning är tänkt att göras. 
 
Aktuell fastighet är belägen utanför planlagt område och utanför sammanhållen 
bebyggelse. Platsen för de planerade byggnaderna och vägen ligger inom 
strandskyddsområde vilket har en omfattning av 200 meter från sjön Bolmen. 
 
Den sökta platsen för byggnaden ligger inom utpekat område för 
landsbygdsutveckling (LIS) i tematiskt tillägg i Gislaveds kommuns översiktsplan. 
Där beskrivs att området ska utvecklas genom komplettering av befintlig 
bebyggelse. Vid framtida utbyggnad och planering måste natur-kultur- och 
rekreationsvärden vara en central del. Utökning av bebyggelsen bör lämna 
strandområdet helt fritt och eventuella tillkommande brygganläggningar bör 
planeras noggrant och lösas gemensamt. 
 
Ansökan om strandskyddsdispens har prövats positivt för åtgärden.  
 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har besökt platsen. 

 
Avstånd till befintliga hus är drygt 85 meter till fritidshus på Ås-torp 1:10 åt 
sydost och drygt 100 meter till bostadshuset på Ås-torp 1:10 åt sydost. I sydväst 
ligger en badplats, ca 200 meter från nytt tänkt hus. Fri passage har lämnats längst 
med strandlinjen. 
 
Platsen domineras av en blandning av löv- och barrskog, i vissa delar i ganska 
täta bestånd. Mot strandkanten tar mer och mer lövträden över. Inslag av ek 
och hassel förekommer. Området har ett attraktivt läge vid Bolmen. 
 
Fritidshuset placeras i närheten av en slänt i ett lövskogsparti. Huset som 
placeras i/vid slänten innebär att vissa urschaktnings-/uppfyllningsarbeten 
erfordas. En befintlig väg kommer att användas gemensamt.  
 
Kraftledning går genom fastigheten och även nära den tänkta platsen där man 
avser att uppföra fritidshuset och garaget. Servitutsavtal finns.  
 
Kommunbiolog Bengt Göran Ericsson har haft i uppdrag att undersöka huruvida 
åtgärderna strider mot strandskyddets syfte vad avser växt- och djurlivet.  
 
I hans yttrande framkommer att det inte finns några särskilda naturvärden 
dokumenterade för platsen och inga särskilda naturvärden noterades heller vid 
platsbesöket.  
 
I övrigt inga andra föreskrifter i den kommunomfattande översiktsplanen (ÖP16) 

 
Lagrum 
Det krävs bygglov för nybyggnad enligt 9 kap 2 § punkten 1 plan- och bygglagen  
(2010:900). I 9 kap. 17 § står det att om den som avser att vidta en
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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.  Senast den 23 mars 2018 
ska eventuella synpunkter komma in. 
 
E.ON Energidistribution AB har yttrat sig i ärendet eftersom att man avser att 
bygga i närhet av kraftledning som E.ON äger. Vid bebyggelse i närhet av 
kraftledning gäller Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter.  
 
Av E.ON:s yttrande framgår bland annat följande:  
 
- Minsta horisontella avstånd från luftlednings fasledare och närmsta 

byggnadsdel ska vara 5 meter 
- Markhöjden får inte förändras under eller invid kraftledning. 
- Vid arbete under och bredvid kraftledning ska Elsäkerhetsverkets 

starkströmsföreskrifter och Arbetsmiljöverkets föreskrifter följas. 
- Vid eventuell avstyckning av tomt så ska rättigheter för anläggningar föras 

över till den nytillkomna fastigheten, vilket sker i samband med en 
fastighetsreglering. 

- Beviljat bygglov får inte i ett senare skede användas som argument för att 
kräva flytt av ledning. 

 
Yttrande från E.ON Energidistribution AB, upprättad 2018-03-15 med 
arkivnummer K2018 106, bifogas beslutet.  
 
Skäl till beslut 
Platsen är lämplig att bebygga. 
 
Detaljplan erfordras inte för prövning av lokalisering av fritidshuset och garaget. 
Det ställs inte krav på gemensamma anordningar och andra frågor behöver inte 
lösas i ett sammanhang.  
 
Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. 4 och 5 §§ plan- och 
bygglagen  och 8 kap. 9 § plan- och bygglagen.  
 
Byggnationen strider inte mot de bestämmelser i miljöbalken som beaktas vid 
prövningen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-05-07 - Bmau §82 
Tjänsteskrivelse 
Yttrande från kommunekolog 
Yttrande från E.ON med erinran 
Översiktskarta skala 1:10 000 inkommen 2018-02-05 
Situationsplan skala 1:1000 inkommen 2018-02-05 
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Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att som förhandsbesked meddelas att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på 

den avsedda platsen enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen 
 
Upplysningar 
Enligt 9 kap. 39 § plan- och bygglagen innebär förhandsbeskedet inte att 
åtgärden får påbörjas. 
 
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter 
det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft. 
 
Åtgärden kräver tillstånd för enskild avloppsanläggning. 
 
Avgifter 
Avgiften för förhandsbeskedet är 5 600 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. 
 
Faktura skickas separat. I fakturan fastställs sista betalningsdag. 
 
HUR MAN ÖVERKLAGAR – se bilaga formulär 1. 
 
Jäv 
Elisabeth Johansson (C) deltar inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv. 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1 - Hur man överklagar 
Bilaga 2 - E.ON Energidistribution AB:s yttrande daterat 2018-03-15 
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Bm §93    Dnr: BYGG.2018.154   233  
 
BROARYD 1:53, Broaryd 
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av boendemoduler (4st) 
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser  
 
Ärendebeskrivning 
Anders Bard Träprodukter AB har ansökt om tidsbegränsat bygglov till och med 
den 22 mars 2023 för nybyggnad av 4 st boendemoduler samt marklov för 
anläggande av parkeringsplatser. Ansökan omfattar boendemoduler med en 
sammanlagd byggnadsarea om 61,2 m². 28 nya parkeringsplatser planeras. 
 
Boendemoduler placeras i närhet av ett befintligt bostadshus. 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan BR8 från 1971.  
 
Området betecknat med J i detaljplanen och får användas endast för industri-
ändamål av sådan beskaffenhet att närboende ej vållas olägenheter med hänsyn till 
sundhet, brandsäkerhet och trevnad. Bostäder få dock anordnas i den 
utsträckning som fordras för tillsyn och bevakning av anläggning inom området. 
 
Jp och punktprickning betecknad del av industriområde skall anordnas som 
planterat skyddsområde och får icke bebyggas eller användas som upplag. 
 
Ansökan avser avvikelse från detaljplanen vad avser att bostäder inte 
överensstämmer med användningsområdet industri och att parkeringsplatser 
anordnas på område avsett som planerat skyddsområde. 
 
Fastigheten Broaryd 1:53 finns med på länsstyrelsens lista över misstänkt 
förorenade områden.  

 
Företrädare för bygg och miljöförvaltningen har besökt fastigheten.  
 
Sökanden ska inkomma med avvecklingsplan för den tidsbegränsade åtgärden 
innan den 4 maj 2018. 

 
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 fastigheten Broaryd 3:1 
har erinrat mot ansökan. 
 
Trafikverket har begärt kompletterande handlingar för yttrande i ärendet. 
Yttrandet inväntas. 
 
Lagrum 
Det krävs bygglov för nybyggnad av byggnad enligt 9 kap 2 § punkten 1 plan- 
och bygglagen (SFS 2010:900).  
 
Det krävs bygglov för anordnandet av parkeringsplatser enligt 6 kap 1 § 
punkten 8 plan- och byggförordningen (2011:338).  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-05-07 - Bmau §83 
Tjänsteskrivelse 
Yttrande från Broaryd 3:1 med erinran 
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Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att delegera ärendet till arbetsutskottet för beslut i avvaktan på trafikverkets 

yttrande 
 
Jäv 
Eva Eliasson (S) deltar inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv. 
 
Expedieras till: 
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 
Bygg- och miljöförvaltningen  
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Bm §94    Dnr: BYGG.2018.161   2313  
 
BOTTINEN 1, Lästgränd, Gislaved   
Ändring av bygglov för nybyggnad av radhus (tillbyggnad)  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om ändring av bygglov. Ansökan avser ändring av tidigare 
beviljat bygglov för nybyggnad av radhus. Tidigare bygglov, bygg- och 
miljönämndens beslut den 29 januari 2018 §4, omfattades av nybyggnad av radhus 
innehållande 6 stycken lägenheter med en byggnadsarea om 487 m². Ändringen 
innebär att radhus byggs till med ytterligare 52 m². Tillbyggnaden innehåller en 
lägenhet, förvaringsutrymme samt teknikutrymme.  
 
Fastigheten omfattas av detaljplan. Ansökan avser ändring av bygglov med 
avvikelse från detaljplan. 
 
Detaljplanen medger att högst 30% av fastigheten får bebyggas. Fastigheten är 
1639 m² stor och får bebyggas med högst 491,7 m².  
 
Den inkomna ansökan redovisar att fastigheten bebyggs med 539,2 m² vilket 
överskrider byggrätten med 47,5 m² (9,6% överskridande). 
 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har gjort en besiktning av 
fastigheten. 

 
Lagrum 
Det krävs bygglov för nybyggnad enligt 9 kap 2 § punkten 1  plan- och bygglagen  
(SFS 2010:900).  
 
Enligt 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen kan bygglov ges för en åtgärd om 
avvikelsen är liten och förenlig med planens syfte. Inga synpunkter på ansökan 
har inkommit. 
 
Yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle 
att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-05-07 - Bmau §84 
Tjänsteskrivelse BMN 20180521_SH_SN 
Yttrande från Tekniska förvaltningen_Ingen erinran 
 
 
Yrkanden 
Magnus Sjöberg (C) yrkar att bevilja ändring av bygglov för nybyggnad av 
radhus. 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden antar det. 
 
 
Skäl till beslut 
Avvikelsen bedöms vara liten. Byggrätten överskrids marginellt och tomtens 
användning bedöms inte hindras med tillbyggnaden. Ändamålet 
överensstämmer med detaljplanen. Byggnadsverket bedöms ha en god form-, 
färg- och materialverkan.



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Bygg- och miljönämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2018-05-21     25(40) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Bm §94 (forts.) 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att bevilja ändring av bygglov för nybyggnad av radhus 

 
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 daterad 2018-02-27 fastställs 

 
2. Utstakning och/eller lägeskontroll krävs i detta ärende. Behörighet krävs 

för att utföra utstakningen. Kontakt kan tas med kart- och mätchef 
Marcus Josefsson tel. 0371-81574, MBK-ingenjör Dragisa Mladenovic tel. 
0371-81221 eller MBK-tekniker Lars Pettersson tel. 0371-81593.  

 
att för att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 

kontrollansvarig godtas byggherrens förslag  
Ulf Edenborg 
Lindvägen 13, 33233 Gislaved 

 
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 10 101 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. 
 
Avgiften för lägeskontroll är 1 365 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 inkommen 2018-04-04 
Planritning inkommen 2018-04-04 
Fasadritning inkommen 2018-04-04 
 
Upplysningar 
Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft. Byggstart görs på egen risk i det fall 
beslutet inte har vunnit laga kraft. 
 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap.43 § plan- och bygglagen. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då 
beslutet om lov upphör att gälla enligt 10 kap. 25 § plan-och bygglagen. 
 
Innan byggnadsverket får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 
10 kap. 4 § plan- och bygglagen. 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Bygg- och miljönämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2018-05-21     26(40) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Bm §94 (forts.) 
 
Byggnadsverket får tas i bruk innan slutbesked getts. 
 
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. 
 
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 på 0,5 prisbasbelopp (2012=22.000 kronor) tas ut. 
 
Bilagor 
Bilaga 1 - Information 
Bilaga 2 - Hur man överklagar 
 
 
 
 
 

 
  
 

 

http://www.gislaved.se/byggabo
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Bm §95    Dnr: BYGG.2017.120   239  
 
LIDA 3:11 och 3:3, Lida Sjötorp, Burseryd   
 
 
Ärendet borttaget i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).  
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Bm §96    Dnr: BYGG.2018.148   237  
 
SANDSHULT 1:6, Gislaved 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om förhandsbesked för nybyggnad av två stycken 
enbostadshus med garage.  
 
Aktuell fastighet är belägen i anslutning till planlagt område. Fastighet bedöms 
ligga inom sammanhållen bebyggelse.  
 
Platsen för de planerade byggnaderna ligger inom strandskyddsområde. Frågan 
om strandskyddsdispens har prövats i ett separat ärende. Den sökta platsen för 
byggnaden ligger inom utpekat område för landsbygdsutveckling (LIS).  
 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har besökt platsen. Platsen för 
byggnaderna består av lövträd. Marken lutar ner mot Illeråsasjön.   
 
Väg ansluts till bostadshusen från närliggande enskild väg. 
 
I närheten finns ett känt röjningsröseområde. 
 
I den kommunomfattande översiktsplanen finns inga särskilda restriktioner för 
området.  
 
Lagrum 
Det krävs bygglov för nybyggnad enligt 9 kap 2 § punkten 1 plan- och bygglagen  
(2010:900). I 9 kap. 17 § står det att om den som avser att vidta en 
bygglovspliktig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i 
fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. 
 
I ärenden om bygglov ska hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. 
miljöbalken tillämpas. Det handlar då om hänsynstagande bl a till de areella 
näringarnas, naturvårdens och kulturmiljöns behov. 
 
Yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle 
att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. Ägare till Sandshult 1:10 har 
inkommit med yttrande och ställer sig positiva till ansökan. Ägare till 
fastigheterna Sandshult 1:15, 1:16 och 1:17 har inkommit med erinringar mot 
ansökan. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-05-07 - Bmau §85 
Tjänsteskrivelse  
Yttrande från Sandshult 1:15, 1:16 och 1:17 med erinran 
Yttrande från Sandshult 1:10 ingen erinran 
Situationsplan  
 
Yrkanden 
Magnus Sjöberg (C) yrkar att som förhandsbesked meddela att den föreslagna 
åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden antar det. 
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Bm §96 (forts.) 
 
Skäl till beslut 
Platsen är lämplig att bebygga. 
 
Detaljplan erfordras inte för prövning av lokalisering av huset. Det ställs inte 
krav på gemensamma anordningar och andra frågor behöver inte lösas i ett 
sammanhang.  
 
Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. 4 och 5 §§ plan- och 
bygglagen  och 8 kap. 9 § plan- och bygglagen.  
 
Byggnationen strider inte mot de bestämmelser i miljöbalken som beaktas vid 
prövningen. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att som förhandsbesked meddelas att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på 

den avsedda platsen enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen 
 
Upplysningar 
Enligt 9 kap. 39 § plan- och bygglagen innebär förhandsbeskedet inte att 
åtgärden får påbörjas. 
 
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter 
det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft. 
 
Åtgärden kräver tillstånd för enskild avloppsanläggning. 
 
 
Avgifter 
Avgiften för förhandsbeskedet är 5 733  kronor (i enlighet med taxa fastställd 
av kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. 
 
Faktura skickas separat. I fakturan fastställs sista betalningsdag. 
 
HUR MAN ÖVERKLAGAR – se bilaga formulär 1. 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1 - Hur man överklagar 
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Bm §97    Dnr: BYGG.2018.155   239  
 
VALHALL 15, Holmengatan 14, Gislaved    
Bygglov för ändrad användning av garage till hygienlokal 
(massagerum)   
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om bygglovet. Ansökan omfattar en total bruttoarea om 
49 m². 
 
Sökanden avser att montera in 3 fönster där nuvarande garageport är placerad. 
Inlämnade handlingar ska ändras. 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan. Detaljplanen medger endast bostadsändamål. 
Ansökan avser bygglov med avvikelse från detaljplan. 
 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har gjort en besiktning av 
fastigheten. 
 
Lagrum 
Det krävs bygglov för ändrad användning enligt 9 kap 2 § punkten 3 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. Tekniska förvaltningen har 
erinrat mot ansökan. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-05-07 - Bmau §87 
Tjänsteskrivelse 
Yttrande från Tekniska förvaltningen med erinran 
 
Yrkanden 
Eva Eliasson (S) yrkar att bevilja bygglov för ändrad användning av garage till 
hygienlokal. 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden antar det. 
 
Skäl till beslut 
Till verksamheten finns erforderlig plats för parkering av bil. 
 
Det framstår som lämpligt att garaget får användas som hygienlokal. 
 
Bygg- och miljöförvaltningen konstaterar att ansökan strider mot detaljplanens 
syfte men kan betraktas som ett bostadskomplement. Ansökan om bygglov kan 
betraktas som en liten avvikelse från detaljplanen. 
 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 9 kap. 30 och 31 §  plan- och bygglagen medge liten avvikelse 

från detaljplanen vad avser ändamålet och bevilja bygglov för ändrad 
användning av garage till hygienlokal.   
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Bm §97 (forts.) 
 
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 2018-05-02 fastställs 

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

underlag för slutbesked: 
• Verifierad kontrollplan 
• Injusteringsprotokoll ventilation 

 
att tekniskt samråd inte krävs i detta ärende. 

 
Avgifter 
Avgiften för bygglovet är 6846 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 2018-05-02 
Fasadritning inkommen 2018-05-02 
Situationsplan inkommen 2018-05-02 
 
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 - Information 
Bilaga 2 - Hur man överklagar 
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Bm §98    Dnr: BYGG.2018.179   239  
 
VIK 1:97, Hestra   
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av personalbod  
 
Ärendebeskrivning 
Stiftelsen Isabergstoppen har ansökt om tidsbegränsat bygglov för en 
personalbyggnad. Bygglov söks för en tid av 5 år. 
 
Ansökan omfattar en total byggnadsarea om 28 m². 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan. Ansökan avser bygglov med avvikelse från 
detaljplan. Byggnaden avses att förläggas helt till mark som inte får bebyggas. 

 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har gjort en besiktning av 
fastigheten. 
 
Lagrum 
Det krävs bygglov för nybyggnad enligt 9 kap 2 § punkten 1 plan- och bygglagen  
(SFS 2010:900).  
 
Yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle 
att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. Sakägare har fram till  
2018-05-16 att yttra sig. 
 
Yrkanden 
Patrik Bergman (M) yrkar att bevilja tidsbegränsat bygglov till den 21 maj 2023 
för nybyggnad av personalbod. 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden antar det. 
 
Skäl till beslut 
Byggnad förläggs i anslutning till befintlig förrådsbyggnad. 
Åtgärden bedöms uppfylla några men inte alla förutsättningar enligt 30 - 32 §§. 
Byggnaden ska finnas uppställd under en begränsad tid. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-05-07 - Bmau §88 
Tjänsteskrivelse 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att bevilja tidsbegränsat bygglov till den 21 maj 2023 för nybyggnad av 

personalbod  
 

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 2018-04-11 fastställs 
 
2. Utstakning krävs inte i detta ärende. 
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Bm §98 (forts.) 
 

3. Följande handlingar ska lämnas in till bygg- och miljönämnden som 
underlag för slutbesked: 
• Verifierad kontrollplan. 
• Injusteringsprotokoll ventilation 

 
att tekniskt samråd inte krävs i detta ärende. 

 
Avgifter 
Avgiften för bygglovet är 4 969 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 2018-04-11 
Situationsplan inkommen 2018-04-11 
 
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. 
 
Innan byggnadsverket får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 
10 kap. 4 § plan- och bygglagen. 

 
Påföljder 
Byggsanktionsavgift är en extra avgift som tas ut: 
 
• Från den som tar ett byggnadsverk i bruk före nämndens tillåtelse, det vill 

säga innan man fått ett slutbesked. 
 

Byggsanktionsavgiftens storlek framgår av 9 kap PBF. 
 
Bilagor 
Bilaga 1 - Information 
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Bm §99    Dnr: BM.2018.25      
 
Tillsynsstrategi för tillsyn på förorenade områden  
(MIFO fas 1 och 2), revidering inför 2018  
 
Ärendebeskrivning 
Bygg- och miljönämnden antog den 7 maj 2015, Bm §74, en tillsynsstrategi för att 
få en långsiktighet i arbetet med att förelägga ansvariga verksamhetsutövare och 
fastighetsägare om inventering och undersökning enligt MIFO. MIFO står för 
metodik för inventering av förorenade områden.  
 
Strategin är ett underlag för den interna planeringen. Strategin avser enbart 
objekt som ska hanteras via tillsyn och inte objekt som finansieras helt av statliga 
bidrag. I tillsynsstrategin bedöms arbetsinsatsen fram till år 2050. 
 
Revidering av denna tillsynsstrategi sker årligen i samband med framtagandet av 
tillsynsplan. Vid revidering görs uppföljningar samt analys för att uppnå målen. En 
planering är att synkronisera strategin med tillsyn- och verksamhetsplanen 2017-
2019 och utgå från arbetssättet att motivera och informera med stöd av 
miljörådgivare för förorenad mark för att nå målen effektfullast. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-05-07 - Bmau §90 
Tjänsteskrivelse 
Tillsynsstrategi för MIFO fas 1, MIFO fas 2 och MIFO fas 1 för deponier i 
Gislaveds kommun, reviderad 2018-04-26 
Bilaga 3 Deponier 140901 Handlingsplan för identifiering och inventering 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att revidera tillsynsstrategi för MIFO fas 1, MIFO fas 2 och MIFO fas 1 för 

deponier i Gislaveds kommun 
  
 

Expedieras till: 
Bygg- och miljöförvaltningen  
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Bm §100    Dnr: MHB.2014.393   445:03  
 
Föreläggande om att utföra och redovisa radonmätning  
 
Ärendet borttaget i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).  
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Bm §101    Dnr: MHB.2014.393   445:03  
 
Föreläggande om att utföra och redovisa radonmätning  
 
Ärendet borttaget i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). 
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Bm §102    Dnr: BM.2015.10   200  
 
Information från bygg- och miljöförvaltningen  
 
Miljöenheten har haft ett informationsmöte för de kommunala skyttarna.  
 
Förvaltningen har fortsatta diskussioner med Värnamo kommun om hur vi kan 
utöka samverkan gällande alkoholtillsynen. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna 

  
 

Expedieras till: 
Bygg- och miljöförvaltningen  
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Bm §103    Dnr: BM.2015.8   009  
 
Meddelanden  
 
 
- Länsstyrelsens överklagande 2018-05-04 av Mark- och miljödomstolens dom 

att medge strandskyddsdispens för enbostadshus på fastigheten Mängsbo 
1:16 

 
- Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-26, § 53 - Kommunens årsredovisning 

2017, inkl. förvaltningsberättelse, personalbokslut och miljöbokslut 
 
- Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-26, § 54 - Revisionsberättelse samt 

beviljande av ansvarsfrihet för år 2017 för kommunens verksamhet 
 
- Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-26, § 57 - Antal ledamöter i nämnder 

och bolag från mandatperioden 2019-2022 
 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att lägga meddelandena till handlingarna 

  
 

Expedieras till: 
Bygg- och miljöförvaltningen  
 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Bygg- och miljönämnden   Sammanträdesdatum Sida 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Bm §104    Dnr: BM.2015.9   002  
 
Redovisning av delegeringsbeslut  
 
Delegeringsbeslut under perioden 2018-04-17 - 2018-05-09 i följande ärenden 
meddelas enligt sammanställd rapport: 
 
• Administrativa ärenden (BM)   --- 
• Serveringstillstånd (ALK) sid. 1-3 
• Bygglov/anmälansärenden (BYGG)  sid 4-7 
• Enkelt avhjälpta hinder (EAH)   --- 
• Miljö Avlopp (MAVL)   sid 7-10 
• Kart-och mätärenden  (MBK)   sid 10 
• Miljö avlopp (MHA)   sid 10 
• Miljö Hälsoskyddsärenden 

(MHB) (MHBS) (MHÄL)    sid 11-12 
• Miljö  Livsmedelsärenden (MLIV)  sid 13-18 
• Miljö förorenad mark (MMFO)   --- 
• Miljö Miljöskyddsärenden (MMIL) (MMM)  sid 18-20 
• Miljö renhållning (MREN)   --- 
• Miljö tobaksärenden (MTOB)   --- 
• Funktionskontroll av ventilationssystem (VENT) --- 
       
 
• Bostadsanpassning (BAB) -  separat rapport 
 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som förtecknas i protokoll 

av 2018-05-21 
  
 

Expedieras till: 
Bygg- och miljöförvaltningen  
 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Bm §105    Dnr: BM.2015.7   009  
 
Övriga ärenden  
 
1. Stadsarkitekt Sven Hedlund informerar om Projekt Stationsallén: 
 
 Gislaveds kommun har genom beslut i kommunstyrelsen och genom 

arbete av tjänstepersoner på tekniska förvaltningen och bygg- och 
miljöförvaltningen gått ut med en inbjudan till markanvisning för 
flerbostadsbyggande vid Stationsallén i Gislaved. Inbjudan riktar sig till en 
bred krets inom byggbranschen och har inledningsvis skickats ut till 20-25 
byggföretag inom och utom kommunen.  

  
 Projekt Stationsallen beräknas inrymma ett 50-tal lägenheter, två 

parkeringsdäck med både privata och allmänna parkeringar och till viss del 
kommunala lokaler. Det centrala läget i Gislaveds tätort gör denna 
byggnation till något helt unik och det är sannolikt också attraktivt för flera 
exploatörer att lämna in en intresseanmälan om deltagande.  

  
 En jurygrupp bestående av bl.a. stadsarkitekt och mark- och 

exploateringschef avser välja ut 3 exploatörer av de inkomna 
intresseanmälningarna. Varje vald exploatör kommer att arvoderas 
50.000 kr för att komma in med ett bearbetat förslag. Samma jurygrupp 
kommer sedan att välja ut det förslag som har störst potential att bidra till 
en god bebyggd miljö i centrala Gislaved.  

  
 Arbete avses genomföras under hösten 2018. Tilldelningsbeslut om vilken 

exploatör som får uppdraget avses tas i kommunfullmäktige den 
13 december. Parallellt med markanvisningen pågår arbetet med en ny 
detaljplan för samma område och som i sin utformning ska ta hänsyn till 
det valda förslaget i markanvisningen. Samrådsförslag för detaljplanen 
beräknas vara framme först i januari-februari 2019. 

 
2. Nämnden ser behov av att undersöka aktualiteten med detaljplanen för 

området som var avsett för skidomen Isaberg.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-05-07 - Bmau §92  
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att tacka för informationen om Projekt Stationsallén och lägga informationen 

till handlingarna 
 
att uppdra till stadsarkitekten att undersöka aktualiteten med detaljplanen för 

området som var avsett för skidomen Isaberg 
 
Expedieras till: 
Stadsarkitekt Sven Hedlund 
Bygg- och miljöförvaltningen 
  
 


	att godkänna den ekonomiska redovisningen per den 30 april 2018

