
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Bygg- och miljönämnden  

 
 

 Sammanträdesdatum 2015-08-27  
   
 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 -  17.15 

Ajournering kl 13.10 - 14.55 
 

 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf ej §§ 150-152 
Frank Josefsson (S) ordf §§ 150-152 
Eva Eliasson (S) ej § 144 
Jan-Olof Johansson (S) 
Magnus Sjöberg (C) 
Elisabeth Johansson (C) 
Ulf Poulsén (SD) 
Tomi Hast (MP) tj ers för Maria Schleiff ej § 149 
Patric Bergman (M) tj ers för Pauline Stenvall 
 
 

 Övriga deltagande  
Susanne Norberg, bygg- och miljöchef  
Gunilla Alkebratt, nämndsekreterare 
Sven Hedlund, stadsarkitekt §§ 140-152 
Lars Arnesson, miljöchef 
Audrey Fransson, personalkonsult § 162 
Maud Enqvist, miljö- och hälsoskyddsinspektör §§ 141, 152-153 
Britt Benjaminsson, planerare §§ 142-143 
Claudia Figueroa Muňoz, planarkitekt §§ 142-143 
Fredrik Ingstorp, planarkitekt §§ 142-143 
Marina Thelin, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 153 
Paola Cus, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 153 
 
 

 Utses att justera Magnus Sjöberg 
 Justeringens 
 plats och tid 

Bygg- och miljöförvaltningen 

Tisdagen den 1 september 2015 

 

 Under- 
 skrifter 

 
Sekreterare  …………………………………………………………………. 

Paragrafer 140 - 162  

Gunilla Alkebratt 
 

  
Ordförande ………………………………………………… 

 
Ordförande §§ 150-152   ………………………………………………… 

Niclas Palmgren                             Frank Josefsson 
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Magnus Sjöberg  
 

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

 Organ Bygg- och miljönämnden  

 Sammanträdesdatum 2015-08-27   Paragrafer 140 - 162  

 Datum för 
 anslags uppsättande 2015-09-02 

 Datum för  
 anslags nedtagande 2015-09-28 

 Förvaringsplats 
 för protokollet 

Bygg- och miljöförvaltningen 

 Underskrift  
……………………………………………. 

 

Gunilla Alkebratt 
 
 

  Utdragsbestyrkande 
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Bm §140    Dnr: BM.2015.6   009  
 
Godkännande av extra/utgående ärende  
 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att som extraärende behandla yttrande över ansökan om upphävande av 

tillstånd till miljöfarlig verksamhet på Anderstorp motorbana, Lövås 8:5 
 
att som extraärende behandla tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten på 

festplatsen Bokskogen i Burseryd 
 
att som extraärende behandla nytt serveringstillstånd på Hotell Åsen i 

Anderstorp  
 
att ärendena detaljplan för del av Åtterås 2:15 och detaljplan för del av 

Björkgatan, fastigheten Svenshult 1:52, utgår vid dagen sammanträde 
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Bm §141    Dnr: MMM.2015.138   426:01  
 
FILEN 5, Mårtensgatan 23, Gislaved 
Yttrande över ansökan om tillstånd till yrkesmässig överlåtelse av 
särskilt farliga kemiska produkter  
 
Ärendebeskrivning 
Granngården AB har den 17 mars 2015 hos Länsstyrelsen i Jönköpings län ansökt 
om generellt tillstånd till yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga kemiska 
produkter enligt 7 § förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska 
organismer. Tillståndet ska gälla för samtliga butiker i Jönköpings län. De två 
grupperna Granngården AB söker tillstånd för är starkt frätande produkter för 
yrkesmässig användning inom lantbruket samt kemiska bekämpningsmedel som är 
godkända av Kemikalieinspektionen.  
 
Ansökan avser yrkesmässig överlåtelse av produkterna Cid, Cidmax, Cid non P, 
DeLaval Powder detergent acid 50 samt Opticid. Samtliga produkter används som 
rengöringsmedel och klassas som särskilt farliga på grund av sina starkt frätande 
egenskaper.  
 
Ansökan avser dessutom tre tillståndspliktiga bekämpningsmedel, Reglone, Quad 
Glob samt Pirimor. Två av dessa är växtskyddsmedel och ett en insekticid. Alla tre 
är godkända av Kemikalieinspektionen. 
 
Den totala lagringsmängden vid ett och samma tillfälle uppges till max 1 000 kg, 
och den största samtida lagermängden av en enskild produkt till 200 kg.  
 
Lagring och hantering 
Produkterna förvaras inlåsta eller på lagerplats dit enbart personal i butik har 
tillträde. För att förhindra utsläpp till mark och vatten finns uppsugande material 
till hands vid in- och utlastning. Produkten placeras så långt från avloppsbrunn som 
det är möjligt och under produkten finns ett uppsamlingskärl som tål kemikalien. 
Kasserad produkt samt förorenat saneringsmaterial hanteras enligt gällande regler 
för farligt avfall och i enlighet med eventuella anvisningar från lokal miljöförvaltning. 
Om farligt avfall uppkommer kommer det att mellanlagras på lagerplats för farligt 
avfall för att därefter omhändertas av transportör med giltigt tillstånd att 
transportera farligt avfall.  
 
Vad avser Gislaved har Granngården AB inte haft någon försäljning/efterfrågan av 
dessa produkter de senaste åren. Om det blir aktuellt med en kundorder kommer 
produkten förvaras i utrymme där inga golvbrunnar finns och under mycket kort 
tid.  
 
Efterlevnad av lagen 
Kunskapskravet uppfylls genom att personalen har informerats om vilka produkter 
som är särskilt farliga. Skriftliga instruktioner för hantering, olyckor, överlåtelse 
och avfall ska finnas tillgängligt och kommunicerats med all personal i butiken.  
 
Produkterna kommer att säljas endast till professionella brukare. 
Säkerhetsdatablad skickas med vid alla leveranser. 
 
Produktvalsprincipen uppfylls genom att kvalitet- och miljöansvarig tillsammans 
med arbetsmiljöansvarig samt inköpare utreder det ekonomiskt, tekniskt och 
miljömässigt bästa alternativet. Vissa produkter är godkända av Svensk Mjölks 
Kemikalieråd vilket innebär att kunden är skyldig att välja detta alternativ.
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Bm §141 (forts.) 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2015-08-13 - Bmau §91  
Ansökan den 17 mars 2015 från Granngården AB.  
Kompletteringsansökan den 26 maj 2015 från Granngården AB.  
Komplettering den 4 juni 2015 från Granngården AB.  
Remiss den 8 juni 2015 från Länsstyrelsen i Jönköpings län.  
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att lämna följande yttrande över ansökan: 
 
Bygg- och miljönämnden tillstyrker ansökan. Nämnden anser att Granngården 
AB ska följa säkerhetsdatabladens anvisningar gällande hantering och förvaring 
av produkter och farligt avfall samt anvisningar om minimering av personalens 
exponering och utsläpp till miljön. Företaget förväntas ha fungerande rutiner 
för hur risker förebyggs och olyckor hanteras. 

  
 

Expedieras till: 
LÄNSSTYRELSEN I JÖNKÖPINGS LÄN  
Länsstyrelsens dnr: 561-1842-2015 
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Bm §142    Dnr: PLAN.2015.6   214  
 
Detaljplan för del av Henja 4:8, GC-väg Glasbruksgatan i Gislaved  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har den 6 maj 2015 beslutat att ge bygg- och miljönämnden i 
uppdrag att påbörja detaljplan för del av Henja 4:8, GC-väg Glasbruksgatan i 
Gislaved.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut  5 juni 2015 
Karta över planområdet daterad den 1 juni 2015 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att uppdra åt bygg- och miljöförvaltningen att upprätta detaljplan för del av 

Henja 4:8, GC-väg Glasbruksgatan i Gislaved  
 
att detaljplanen ska upprättas med begränsat planförfarande 

 
att kostnaderna för planarbetet ska regleras genom överenskommelse med 

kommunstyrelsen 
  
 

Expedieras till: 
Bygg- och miljöförvaltningen  
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Bm §143    Dnr: PLAN.2011.5   214  
 
Detaljplan för Ådalens verksamhetsområde, del av Norra Hestra 
Kyrkobol 1:4 m.fl i Hestra  
 
Ärendebeskrivning 
Planförslaget upprättas för att pröva lämpligheten för ny industrimark i Hestra. 
Syftet är även att göra det möjligt för en ny industrigata till området, vilken ska 
ledas via en avfart från väg 592 över Hylteån, istället för som idag genom 
bostadsområdet via Ringvägen.  

 
Bygg- och miljönämnden beslutade den 25 april 2012 att förslag till detaljplan 
för Ådalens verksamhetsområde, del av Norra Hestra Kyrkobol 1:4 m.fl i 
Hestra skulle skickas ut på samrådsremiss. Planen har varit på samråd mellan 
den 7 maj - 29 juni 2012. Efter samrådet har en del förutsättningar ändrats, 
vilket gjorde att planen skickades ut på ett nytt samråd. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutade den 23 april 2014 att skicka ut detaljplanen 
på en andra samrådsremiss. Under tiden 12 maj – 27 juni har detaljplanen varit 
utställd på bygg- och miljönämndens expedition, biblioteket i Hestra och på 
kommunens hemsida för samråd. Utifrån yttranden som inkommit under denna 
tid har en andra samrådsredogörelse upprättats och planförslaget reviderats. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutade den 16 december 2014 att detaljplanen 
skulle ställas ut för granskning. Planförslaget återtogs under granskningstiden 
p.g.a. brister i planhandlingarna. Detaljplaneförslaget har omarbetats och 
förtydligats och ska därför ställas ut för granskning igen. 
 
Den 7 maj 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 har funnits utställt för granskning under tiden 25 maj - 29 juni 
2015. 
 
Beslutsunderlag 
Utlåtande  
Planbeskrivning - Antagandehandling 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att ta planförfattarens utlåtande som sitt eget  
 
att godkänna detaljplaneförslaget 
 
att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan för Ådalens 

verksamhetsområde, del av Norra Hestra Kyrkobol 1:4 m.fl i Hestra  
 

Expedieras till: 
Bygg- och miljöförvaltningen 
Kommunfullmäktige
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Bm §144    Dnr: BYGG.2015.359      
 
BROARYD 1:53, Lundavägen 2, Broaryd    
Ändring av lov för nybyggnad av virkeslager  
 
Ärendebeskrivning 
Anders Bard Träprodukter AB har ansökt om bygglovet. Ansökan omfattar en 
total byggnadsarea om 2.170 m². 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan. 
 
Ansökan innebär en ändring av tidigare beviljat bygglov den 7 maj 2015, §81. 
Anledningen till ändringen är att det förra bygglovsbeslutet har överklagats. 
Något beslut från överprövande instans har dock inte kommit än. Ändringen 
innebär att åtgärden blir helt planenlig. 
 
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).  
 
Skäl till beslutet 
Åtgärden är planenlig. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2015-08-13 - Bmau §95 
Tjänsteskrivelse 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen bevilja bygglov för nybyggnad 

av virkeslagret 
 

att beslut angående kontrollansvarig och tekniskt samråd från bygg- och 
miljönämndens sammanträde den 7 maj 2015, §81, diarienr 
BYGG.2015.147, även gäller för detta beslut. Tekniskt samråd har hållits 
den 15 juni 2015. Nytt samråd krävs inte. 
 

Avgifter 
Avgiften för bygglovet är 7.912 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. 
 
Tillkommande avgift för lägeskontroll är 223 kronor (i enlighet med taxa 
fastställd av kommunfullmäktige). Moms tas ut på avgiften. 
 
Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. I fakturan fastställs sista 
betalningsdag.  
 
Ritningar som ingår i beslutet 
Plan-, fasad- och sektionsritning inkommen 2015-06-29  
Situationsplan inkommen 2015-06-29 
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Bm §144 (forts.) 
 
Upplysningar 
Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett 
startbesked enligt 10 kap.3 § plan- och bygglagen. Vad som krävs för att få ett 
startbesked framgår av protokoll från tekniskt samråd den 15 juni 2015. 
 
Innan byggnadsverket får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 
10 kap. 4 § plan- och bygglagen. 
 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap.43 § plan- och bygglagen. 
 
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs.  
Kontakt kan tas med mätchef Marcus Josefsson tel. 0371-81574, MBK-ingenjör 
Dragisa Mladenovic tel. 0371-81221 eller MBK-tekniker Lars Pettersson tel. 
0371-81593. 
 
Påföljder 
Byggsanktionsavgift är en extra avgift som tas ut: 
• Från den som påbörjat en byggnation utan startbesked 
• Från den som tar ett byggnadsverk i bruk före nämndens tillåtelse, det vill 

säga innan man fått ett slutbesked. 
 
Byggsanktionsavgiftens storlek framgår av 9 kap. plan- och byggförordningen 
(2011:338). 
 
Jäv 
Eva Eliasson (S) deltar ej i behandlingen av ärendet på grund av jäv. 

 
Bilagor 
Bilaga 1 - Debiteringsbesked 
Bilaga 2   - Information 
Bilaga 3 - Hur man överklagar 
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Bm §145    Dnr: BYGG.2015.312   229  
 
NORRA HESTRA KYRKOBOL 4:1,Äspåsvägen 10, Hestra   
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation  
 
Ärendebeskrivning 
Eon Elnät Sverige AB har ansökt om bygglovet. Ansökan omfattar en total 
byggnadsarea om 7 m². 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan. Ansökan avser bygglov med avvikelse från 
detaljplan.  
 
Fastigheten är idag bebyggd med 4.053 m² (inkl. beviljad, men ej ännu uppförd, 
tillbyggnad), vilket avviker från gällande detaljplan. Den inkomna ansökan 
redovisar en nybyggnad på ytterligare 7 m². Den totala bruttoarean blir då 
4.060 m² vilket innebär en avvikelse från planen med 1.060 m². Den stora 
ytavvikelsen är tagen i tidigare beslut om bygglov för tillbyggnader. 
 
Den inkomna ansökan för byggnaden redovisar att den förlägges helt till mark 
som inte får bebyggas, och som i detaljplanen är angett som planterat 
skyddsbälte. 
 
Åtgärden strider inte mot planens syfte (industri). 
 
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.  
 
Trafikverket har kommit in med ett yttrande men har inga invändningar mot 
ansökan. Inga övriga yttranden har inkommit i ärendet. 
 
Skäl till beslut 
Åtgärden strider inte mot planens syfte (industri). 
 
Åtgärden innebär en ökning av byggnadsarean på fastigheten med endast 7 m2.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2015-08-13 - Bmau §92 
Tjänsteskrivelse 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 9 kap.30 och 31 b §§ plan- och bygglagen medge liten 

avvikelse från detaljplanen vad avser överskridande av byggrätt och mark 
som inte får bebyggas och bevilja bygglov för nybyggnad av 
transformatorstationen  
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Bm §145 (forts.) 
 
att startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap. 23 § plan-

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

 
Med detta startbesked bestämmer bygg- och miljönämnden att 

1.  Kontrollplanen inkommen 2015-06-04 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 7.307 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. 
 
Faktura skickas separat. I fakturan fastställs sista betalningsdag.  
 
 
Ritningar som ingår i beslutet 
Plan- och fasadritning inkommen 2015-06-04  
Situationsplan inkommen 2015-08-13 
 
 
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. 
 
Bilagor 
Bilaga 1 - Debiteringsbesked 
Bilaga 2   - Information 
Bilaga 3 - Hur man överklagar 
 
Beslutet delges (med överklagandehänvisning): 
EON ELNÄT SVERIGE AB  
 
Beslutet delges (för kännedom): 
RUDÉNS PLASTINDUSTRI AB (FASTIGHETSÄGARE) 
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Bm §146    Dnr: BYGG.2015.360   2314  
 
UVEKULL 2:44,Malmgatan 6, Smålandsstenar   
Bygglov för ändrad användning och ombyggnad från butik till kontor, 
fasadändring, uppsättning av plank samt rivningslov för  rivning av 
skärmtak och kallförråd  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om bygglovet. Ansökan omfattar en total bruttoarea om 
437 m². Rivningen omfattar en byggnadsarea om 54 m2. 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan. Ansökan avser bygglov med avvikelse från 
detaljplan.  
 
Fastigheten är i detaljplanen bestämd för bostadsändamål, och ansökan 
redovisar kontor. 
 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har gjort en besiktning av 
fastigheten. 
 
I lokalerna har tidigare bedrivits livsmedelshandel, åtminstone sedan 1950-talet. 
I en del av byggnaden som ej berörs av bygglovet så bedrivs det en sport- och 
cykelaffär. Fastigheten ligger i nära anslutning till Smålandsstenar centrum med 
många verksamheter såsom butiker, restauranger och kontor mm. Närmast 
angränsande fastigheter är dock villatomter och över Malmgatan och 
Hörsjögatan ligger flerbostadshus. 
 
Eventuella störningar från kontorsverksamhet bedöms vara mindre än från 
tidigare butiksverksamhet. Befintligt ventilationsaggregat på tak är något som 
kan skapa buller. Hänsyn till det bör tas vid eventuell ombyggnad/utbyte av 
ventilationen. Trafiken blir betydligt mindre omfattande på fastigheten jämfört 
med tidigare verksamhet.  
 
Lagrum 
Det krävs bygglov för att ta en byggnad i anspråk för ett väsentligen annat 
ändamål enligt 9 kap 2 § punkten 3a plan- och bygglagen (SFS 2010:900).  
 
Det krävs bygglov för tillbyggnad enligt 9 kap 2 § punkten 2 plan- och bygglagen 
(SFS 2010:900). 
 
Det krävs bygglov för utvändig ändring enligt 9 kap 2 § punkten 3c plan- och 
bygglagen (SFS 2010:900). 
  
Det krävs bygglov för uppsättning av plank enligt 6 kap 1 § punkten 7 plan- och 
byggförordningen (SFS 2011:338). 
 
Det krävs rivningslov för att riva en byggnad enligt 9 kap 10 § 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. Underrättelse har skett 
genom utskick till fastighetsägare och genom annonsering i dagspress. 
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Ägare till fastigheten Uvekull 2:55 har skriftligen erinrat mot ansökan. Sökanden 
och grannen har i ett möte diskutera synpunkterna och parterna har därmed 
undertecknat en överenskommelse att ett plank ska uppföras som insynsskydd. 
 
Skäl till beslutet 
Då verksamhet har bedrivits på fastigheten under lång tid får det anses vara väl 
prövat, och den sökta verksamheten bedöms utgöra mindre störning på 
omgivningen än den tidigare.  
 
Yrkanden 
Frank Josefsson (S) yrkar att medge mindre avvikelse från detaljplanens 
bestämmelser och bevilja bygglov och rivningslov. 
 
Ordföranden ställer proposition på Frank Josefssons yrkande och finner att 
bygg- och miljönämnden antar det. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2015-08-13 - Bmau §94 
Tjänsteskrivelse 
Yttrande från Uvekull 2:55 med erinran 
  
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 9 kap. 30 och 31 b §§ plan- och bygglagen medge liten 

avvikelse från detaljplanen vad avser ändamålet och bevilja bygglov för 
tillbyggnad av lokal och ändrad användning från butik till kontor 

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

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

skärmtak och kallager 
 
att för att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 

kontrollansvarig godtas byggherrens förslag:  
Johan Martinsson 
Idrottsgatan 7 
333 31 Smålandsstenar 

 
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 44.077,70 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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HUR MAN ÖVERKLAGAR - se bilaga formulär 1. 
 
Ritningar som ingår i beslutet 
Planritning inkommen 2015-08-26 
Fasad- och sektionsritning inkommen 2015-08-26 
Situationsplan inkommen 2015-08-26 
Ritning plank inkommen 2015-08-26 
 
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. 
 
Påföljder 
Byggsanktionsavgift är en extra avgift som tas ut: 
• Från den som påbörjat en byggnation utan startbesked 
• Från den som tar ett byggnadsverk i bruk före nämndens tillåtelse, det vill 

säga innan man fått ett slutbesked. 
 
Byggsanktionsavgiftens storlek framgår av 9 kap. plan- och byggförordningen 
(2011:338). 
 
Bilagor 
Bilaga 1 - Debiteringsbesked 
Bilaga 2  - Information 
Bilaga 3 - Hur man överklagar 
Bilaga 4 - Kallelse till tekniskt samråd 
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Bm §147    Dnr: BYGG.2015.300   2371  
 
SÄNNÅS 1:27, Ilabäck, Smålandsstenar 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och 
garage.  
 
Fastigheten är belägen utanför planlagt område.  
 
I den kommunomfattande översiktsplanen finns inga särskilda restriktioner för 
området.  
 
Företrädare för bygg och miljöförvaltningen har gjort en besiktning av 
fastigheten. 
 
Platsen för byggnaderna ligger mellan byarna Sännås och Ilabäck på en kulle 
med utsikt åt väster över ett öppet landskap ner mot sjön Söingen. Bakom 
byggnaderna är det en brant slänt ner mot sankmark och flygarbäcken. Kullen 
är idag bevuxen med en del träd. Kommunbiolog Hanna Torén har inkommit 
med yttrande om naturvärden på platsen och i omgivningen. 
 
Det finns inga registrerade fornlämningar på platsen. Enligt uppgift har det legat 
en bondgård på platsen från 1860-talet. Kulturförvaltningen har inkommit med 
ett yttrande i ärendet. Kulturförvaltningen och länsstyrelsens kulturmiljöenhet 
har gjort en besiktning på plats. Besiktningen rörde frågor kring eventuella forn- 
och kulturlämningar på platsen varför länsstyrelsen har analyserat frågan 
ytterligare. Länsstyrelsen gör bedömningen att anläggande av hus och garage 
kan accepteras från kulturmiljösynpunkt. Inget tillstånd enligt Kulturmiljölagen 
(KML) kommer att krävas inför den fortsatta byggnationen.  
 
Lagrum 
Det krävs bygglov för nybyggnad enligt 9 kap 2 § punkten 1 plan- och bygglagen 
(2010:900).  I 9 kap. 17 § plan- och bygglagen står det att om den som avser att 
vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det ska byggnadsnämnden ge ett 
förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. 
 
I ärenden om bygglov ska hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. 
miljöbalken tillämpas. Det handlar då om hänsynstagande bl a till de areella 
näringarnas, naturvårdens och kulturmiljöns behov. 
 
Yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle 
att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen.  Inga grannar har yttrat sig i 
ärendet. 
 
Skäl till beslut 
Detaljplan erfordras inte för prövning av lokalisering av bostadshuset. Det ställs 
inte krav på gemensamma anordningar och andra frågor behöver inte lösas i ett 
sammanhang.  
 
Bygg- och miljönämnden bedömer att det aktuella förslaget kan anses lämpligt 
utformat med hänsyn till landskapsbilden. 
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Bm §147 (forts.) 
 
Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. 4 och 5 §§ plan- och 
bygglagen  och 8 kap. 9 § plan- och bygglagen. Bostadshuset får endast en 
begränsad påverkan på området. 
 
Byggnationen strider inte mot de bestämmelser i miljöbalken som ska beaktas 
vid prövningen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2015-08-13 - Bmau §93 
Protokollsförsl Förhandsbesked 
Yttrande från Kulturförvaltningen ingen erinran 
Översiktskarta skala 1:10 000 
Situationsplan skala 1:1000  
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att som förhandsbesked meddela att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på 

den avsedda platsen enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen 
 
Avgifter 
Avgiften för förhandsbeskedet är 5.988 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. 
 
Faktura skickas separat. I fakturan fastställs sista betalningsdag. 
 
Upplysningar 
Enligt 9 kap. 39 § plan- och bygglagen innebär förhandsbeskedet inte att 
åtgärden får påbörjas. 
 
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter 
det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft. 
 
Åtgärden kräver tillstånd av bygg- och miljönämnden för enskild 
spillvattenanläggning. 
 
 
HUR MAN ÖVERKLAGAR – se bilaga formulär 1. 
 
Bilagor 
Bilaga 1 - Debiteringsbesked 
Bilaga 2 - Hur man överklagar 
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Bm §148    Dnr: BYGG.2015.355   239  
 
PILEN 16, Gröna vägen 14, Gislaved 
Bygglov för ändrad användning av förråd till butik  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om bygglovet. Ansökan avser ändrad användning av förråd 
till garnbutik. Lokalen har en bruttoarea om 10 m2.   
 
Fastigheten omfattas av detaljplan. Ansökan strider mot detaljplanen vad avser 
att fastigheten endast får användas för bostadsändamål. 
 
Bygg- och miljönämnden beslöt den 15 augusti 2012 att bevilja bygglov för 
tillfällig åtgärd till den 15 augusti 2015. Ansökan avser nu permanent lov.  
 
Inga olägenheter har framkommit under den tid som verksamheten haft 
tidsbegränsat bygglov. 
 
Företrädare för bygg och miljöförvaltningen har gjort en besiktning av 
fastigheten. 
 
En parkeringsplats på egen tomt har redovisats för verksamheten. 
 
Lagrum 
Det krävs bygglov för ändrad användning enligt 9 kap. 2 § punkten 3 a plan och 
bygglagen ( SFS 2010:900 ).  
 
Bygglov får ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen om avvikelsen är 
liten och utgör ett lämpligt komplement till den användning som bestämts i 
detaljplanen enligt 9 kap. 31 c § p. 2 plan- och bygglagen. 
 
Yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle 
att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. Några synpunkter har inte 
inkommit. 
 
Skäl till beslut 
Den redovisade användningen bedöms uppfylla lagstiftningens krav på 
lämplighet, tillgänglighet och en god form-, färg- och materialverkan enligt 2 och 
8 kap. plan- och bygglagen. 
 
Ansökan strider mot detaljplanen vad avser att fastigheten endast får användas 
för bostadsändamål. Avvikelsen godtas då den nya användningen bedöms 
innebära en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt 
komplement till den användningen som har bedömts i detaljplanen enligt 9 kap. 
31 c § p. 2 plan- och bygglagen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2015-08-13 - Bmau §96 
Tjänsteskrivelse 
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Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 9 kap. 30 och 31 c §§ plan- och bygglagen medge liten 

avvikelse från detaljplanen vad avser ändamålet i detaljplanen och bevilja 
bygglov för ändrad användning av förråd till butik 
 

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

Avgifter 
Avgiften för bygglovet är 690 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. 

 
Faktura skickas separat. I fakturan fastställs sista betalningsdag.  
 
Ritningar som ingår i beslutet 
Situationsplan inkommen 2015-06-23 
 
Upplysningar 
Bygglovet har ännu inte 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. 
 
Ärendet avslutas omgående efter startbeskedet. 

 
Bilagor 
Bilaga 1 - Debiteringsbesked 
Bilaga 2   - Information 
Bilaga 3 - Hur man överklagar 
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Bm §149    Dnr: BYGG.2015.326      
 
SPRUTAN 4, Anderstorpsvägen 83, Gislaved. 
Bygglov för nybyggnad av bensinstation och uppförande av skyltar  
 
Ärendebeskrivning 
Qstar försäljning AB har ansökt om bygglovet. Ansökan avser nybyggnad av en 
bensinstation, två skärmtak med en byggnadsarea om 86 m2 samt skyltar.   
 
Fastigheten omfattas av detaljplan. Ansökan avser bygglov med avvikelse från 
detaljplan.  
 
Den inkomna ansökan redovisar att 2 pylonskyltar och flaggstänger placeras på 
mark där skyltar inte får placeras. I övrigt överensstämmer ansökan med 
detaljplanen. 
 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har gjort en besiktning av 
fastigheten. 
 
Bensinstationen kommer att få ett högt läge. Bensinstationen placeras ca 2 m 
under golvhöjd Anderstorps Hydraulik. Siktförhållandena vid utfart på RV 27 är 
mindre bra.  
 
Lokalt omhändertagande av dagvatten ska redovisas i det tekniska samrådet. 
 
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. Några synpunkter har inte 
inkommit. 
 
Skäl till beslut 
Byggnadens utformning bedöms uppfyllas enligt 8:1 plan och bygglagen. 
 
Placeringen av pylonskyltarna och flaggstängerna strider mot detaljplanens 
bestämmelser. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2015-08-13 - Bmau §97 
Tjänsteskrivelse 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen bevilja bygglov för nybyggnad 

av bensinstation 
 
att  med stöd av 9 kap 31 b  § plan- och bygglagen avslå ansökan om 

pylonskyltar placerade på mark där skyltar inte får uppföras. Avvikelsen 
från detaljplanen är inte att betrakta som en liten avvikelse och därmed 
föreligger hinder mot att bevilja bygglov för dessa två skyltar 
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att för att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 

kontrollansvarig godtas byggherrens förslag  
         Göran Engborg 
         Lagerbringsgatan 3, 411 57 Göteborg 

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

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

 
Avgifter 
Avgiften för bygglovet är 33.855 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. 
 
Avgiften för lägeskontroll är 890 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Moms tas ut på avgiften. 
 
Faktura skickas separat. I fakturan fastställs sista betalningsdag. 
 
HUR MAN ÖVERKLAGAR - se bilaga formulär 1. 
 
Ritningar som ingår i beslutet 
Plan, fasad och skyltritning (0101:H2)  inkommen 2015-06-08 
Skyltritning (0101:H3) inkommen 2015-06-08 
Situationsplan inkommen 2015-08-14 
 
Upplysningar 
Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett 
startbesked enligt 10 kap.3 § plan- och bygglagen. 
 
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). 
 
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs.  
Kontakt kan tas med mätchef Marcus Josefsson tel. 0371-81574, MBK-ingenjör 
Dragisa Mladenovic tel. 0371-81221 eller MBK-tekniker Lars Pettersson tel. 
0371-81593. 
 
Påföljder 
Byggsanktionsavgift är en extra avgift som tas ut: 
• Från den som påbörjat en byggnation utan startbesked 
• Från den som tar ett byggnadsverk i bruk före nämndens tillåtelse, det vill 

säga innan man fått ett slutbesked. 
 
Byggsanktionsavgiftens storlek framgår av 9 kap. plan- och byggförordningen 
(2011:338).  
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Bilagor 
Bilaga 1 - Debiteringsbesked 
Bilaga 2  - Information 
Bilaga 3 - Hur man överklagar 
Bilaga 4 - Kallelse till tekniskt samråd 
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Bm §150    Dnr: BYGG.2015.325   227  
 
BÅRARYD 3:22, Båraryd 46, Gislaved 
Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus, förråd samt 
iordningställande av brygga  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om strandskyddsdispens för enbostadshus, förråd samt 
iordningställande av permanent brygga. 
 
Platsen för de planerade byggnaderna ligger inom strandskyddsområde. 
Huvudbyggnad ligger 10 m från Kyrkesjön, förrådet är placerat 12 m från sjön. 
Befintlig gammal brygga med en längd om 10 m är grundlagd på stenblock och 
ska förbättras. 
 
Fastigheten är avstyckad och bebyggd med ett fritidshus. Byggherren avser att 
riva befintligt fritidshus och uppföra ett bostadshus, en förrådsbyggnad samt att 
iordningställa befintlig gammal brygga. 
 
Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har besökt platsen. 
 
Lagrum 
Enligt 7 kap. 15 § miljöbalken (1998:808) är ett antal åtgärder inom 
strandskyddsområdet förbjudna. Man får inte: 

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

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

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

växtarter 
 
Bedömning/Särskilda skäl 
Bygg- och miljönämnden bedömer att särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c § p. 1 
miljöbalken får anses föreligga då byggnaden placeras inom ett område som 
tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 
syften. Bygg- och miljönämnden bedömer vidare att varken den 
allemansrättsliga tillgången till strandområdena eller livsvillkoren för djur- och 
växtlivet påverkas av att dispens, för nybyggnad av enbostadshus, förråd samt 
iordningställande av permanent brygga, ges. 
 
Beslutet går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av 
mark- och vattenresurser samt med den för området gällande översiktsplanen. 
 
Befintlig fastighet bedöms i sin helhet vara ianspråktagen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2015-08-13 - Bmau §98 
Situationsplan skala 1:1000 Tomplatsavgränsning 
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Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 7 kap. 18 b § miljöbalken ge dispens från 

strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av enbostadshus, förråd 
samt iordningställande av brygga på fastigheten Båraryd 3:22 vid 
Kyrkesjön 

 
att hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats 

 
att erinra om att länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet 
 
Avgifter 
Avgiften för strandskyddsdispensen är 8.900 kronor (i enlighet med taxa 
fastställd av kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. 
 
Faktura skickas separat. I fakturan fastställs sista betalningsdag. 
 
Upplysningar 
Tomtplats är det område där markägaren har rätt att hävda en privat zon, eller 
hemfridszon, där allemansrätten inte gäller. 

 
Länsstyrelsen ska granska detta beslut inom tre veckor från det att det 
kommer in till länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska ta upp beslutet till överprövning 
om det kan antas att det inte finns särskilda skäl till dispens. Länsstyrelsen 
skickar ett godkännande alternativt beslut om överprövning inom denna tid. 
Först då kan dispensen bli giltig. 
 
Jäv 
Niclas Palmgren (M) deltar ej i behandlingen av ärendet på grund av jäv. 
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BÅRARYD 3:22, Båraryd 46, Gislaved 
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och förråd 
Anmälan för rivning av fritidshus  
 
Ärendebeskrivning 
NAMN har ansökt om bygglovet. Ansökan omfattar en total bruttoarea om 
275 m². 
 
Fastigheten är belägen utanför planlagt område. I den kommunomfattande 
översiktsplanen finns inga särskilda restriktioner för området. Fastigheten ligger 
inom ett område med sammanhållen bebyggelse. 
 
Fastigheten är idag bebyggd med ett fritidshus som avses att rivas. Fritidshuset 
bedöms inte ha några bevarandevärden. 
 
Strandskyddsdispens söks i samband med bygglovet och behandlas i separat 
beslut. 
 
Företrädare för bygg-och miljöförvaltningen har gjort en besiktning av 
fastigheten. 
 
Byggnader förläggs 10 m från sjön. Nya byggnader uppförs på samma höjd som 
befintlig. Detta innebär att byggnaderna kommer att ligga 2-3 m ovan sjöyta. 
Närliggande bostadshus ligger förlagda nära sjön. 
 
Projekterad byggnad blir lämplig för sitt ändamål, får en god form, färg och 
materialverkan och blir tillgänglig och användbar för personer med nedsatt 
rörelse eller orienteringsförmåga. 
 
Ny godkänd avloppsanläggning har utförts. 

 
Lagrum 
Det krävs bygglov för nybyggnad enligt 9 kap 2 § punkten 1 plan- och bygglagen  
(SFS 2010:900). Bygglov ska enligt 9 kap. 31 § ges för en åtgärd utanför ett 
område med detaljplan om åtgärden 
1. inte strider mot områdesbestämmelser, 
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och  
3. uppfyller kraven i 2 kap. och 8 kap. 1-3, 6, 7, 9-13, 17 och 18 §§ i de delar 

som inte har prövats i områdesbestämmelser. 
 

I ärenden om bygglov ska hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. 
miljöbalken tillämpas. Det handlar då om hänsynstagande bl a till de areella 
näringarnas, naturvårdens och kulturmiljöns behov. 
 
Yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle 
att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. Några synpunkter har inte 
inkommit. 
 
Skäl till beslut 
Fastigheten är idag bebyggd. 
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Bm §151 (forts.) 
 
Lokaliseringsprövningen enligt 2 kap. Plan och bygglagen har gjorts tidigare.  
Byggnadsverkets utformning bedöms uppfyllas enligt 8 kap. 1 § plan- och 
bygglagen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2015-08-13 - Bmau §99 
Tjänsteskrivelse 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen bevilja bygglov för nybyggnad 

av enbostadshus och förråd 
 
att startbesked för rivning av befintligt fritidshus prövas gemensamt med   
         startbesked för nybyggnad av enbostadshus och förråd 
 
att för att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 

kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig 
         Sven Larsson 
         Sofiagatan 19, 332 30 Gislaved 
 

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

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

 
Avgifter 
Avgiften för bygglovet är 27.248 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. 

 
Faktura skickas separat. I fakturan fastställs sista betalningsdag. 
 
Ritningar som ingår i beslutet 
Planritning inkommen 2015-06-08 
Fasadritning inkommen 2015-06-08 
Sektionsritning inkommen 2015-06-08 
Plan och fasadritning förrådsbyggnad inkommen 2015-08-11 
Situationsplan inkommen 2015-08-05 
 
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. 
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Bm §151 (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). 

 
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 tas ut. 
 
Om byggnaden tas i bruk innan slutbesked lämnats ska en byggsanktionsavgift 
tas ut. 
 
Jäv 
Niclas Palmgren (M) deltar ej i behandlingen av ärendet på grund av jäv. 

 
 
Bilagor 
Bilaga 1 - Debiteringsbesked 
Bilaga 2  - Information 
Bilaga 3 - Hur man överklagar 
Bilaga 4 - Kallelse till tekniskt samråd 
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Bm §152    Dnr: MMM.2015.162   427:01  
 
LÖVÅS 8:5, SRW ANDERSTORP AB, NENNESMOVÄGEN 20 
Yttrande över ansökan om upphävande av tillstånd till miljöfarlig 
verksamhet på Anderstorp motorbana  
 
Ärendebeskrivning 
SRW Anderstorp AB ansöker om upphävande av tillstånd till miljöfarlig 
verksamhet på Anderstorp motorbana. Miljöprövningsdelegationen 
Länsstyrelsen Östergötland har skickat handlingarna i ärendet till bygg- och 
miljönämnden för yttrande. 
 
Anderstorp motorbana har ett frivilligt tillstånd till miljöfarlig verksamhet. För 
verksamheten gäller miljöprövningsdelegationens beslut den 25 augusti 2011 
samt mark- och miljödomstolens dom den 10 maj 2012. I tillståndsbeslutet 
ingår även tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken. Ansökan om upphävande 
omfattar inte denna del av tillståndet. 
 
Enligt bolaget är anledningen till ansökan om upphävande av tillståndet att 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 30 kap. 3 § miljöprövnings-
förordningen (2013:251). 
 
Beslutsunderlag 
Remiss den 6 juli 2015 från miljöprövningsdelegationen 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutsunderlag 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att lämna följande yttrande över ansökan: 
 
Bygg- och miljönämnden tillstyrker ansökan från SRW Anderstorp AB. 
 
Enligt 24 kap. 8 § miljöbalken kan tillståndsmyndigheten upphäva tillståndet om 
verksamheten anmälts till tillsynsmyndigheten och tillståndsplikten för 
verksamheten har upphört.  
 
Anmälan enligt 9 kap. 6 § miljöbalken av miljöfarlig verksamhet kom in till bygg- 
och miljönämnden den 10 juni 2015. En komplettering kom in den 25 augusti. 
Anmälan är preliminär och SRW Anderstorp AB avser att göra 
kompletteringar. Handläggningen har därför ännu inte påbörjats. Vid 
handläggningen av en anmälan om motorbana ska bygg- och miljönämnden, 
enligt 26 a § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, särskilt 
pröva om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Om 
bygg- och miljönämnden finner att verksamheten ska antas medföra en 
betydande miljöpåverkan ska nämnden förelägga verksamhetsutövaren att söka 
tillstånd. 
 
Bygg- och miljönämnden har inget att invända mot att tillståndet upphävs men 
det innebär inte att nämnden gjort en bedömning av om verksamheten ska 
antas medföra betydande miljöpåverkan eller ej. Handläggningen av anmälan kan 
resultera i att verksamhetsutövaren föreläggs om att söka tillstånd. 
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Bm §152 (forts.) 
 
Det har visat sig att den bullerutredning som bifogades i ansökan 2008 inte har 
överensstämt med de fältmätningar som därefter utförts vid närliggande 
bostäder. I det nuvarande tillståndet finns det även ett villkor om uppförande av 
bullervallar. Det är oklart hur vallarna ska utformas och vilken effekt de får. En 
bullerutredning behöver göras där nya bullerberäkningar utförs och möjliga 
skyddsåtgärder utreds. Bygg- och miljönämnden anser därför att det är bra om 
tillståndet upphävs och en ny prövning av verksamheten sker med ett bättre 
underlag om buller och åtgärder. 
 
Jäv 
Niclas Palmgren (M) deltar ej i behandlingen av ärendet på grund av jäv. 

 
Expedieras till: 
MILJÖPRÖVNINGSDELEGATIONEN LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND 
Miljöprövningsdelegationens dnr 551-6030-15
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Bm §153    Dnr: BM.2015.10   200  
 
Information från miljöenheten  
 
1. Miljöenheten informerar om historiken i handläggningen av Anderstorp 

Motorbana. 
 
2. Information lämnas om statusen på de olika vindkraftsprojekten i 

kommunen. 
 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna 
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Bm §154    Dnr: BM.2015.26   041  
 
Budget 2016 med utblick till 2020  för bygg- och miljönämnden  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har fastställt driftram för 2016. Detta innebär att bygg- och 
miljönämnden har ett effektivitetskrav på 200 000 kr. Man har dock gett ett 
ökat anslag till bostadsanpassning med 200 000 kr. 
 
Bygg- och miljöchef Susanne Norberg lämnar en redogörelse för 
budgetförslaget som ligger till grund för utblicken. Åtgärder har gjorts för att 
hantera den minskade ramen vilket innebär en allmän effektivisering. 
Budgetförslaget för bygg- och miljönämnden ligger inom fastställd ram. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till budget 2016 för bygg- och miljönämnden 
Protokoll 2015-08-13 - Bmau §100 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att överlämna förslag till utblick 2017-2020 för bygg- och miljönämnden. Till 

grund för utblicken ligger förslag till budget 2016 för bygg- och 
miljönämnden 

 
att ”nämndsbudget 2016” kommer att beslutas av bygg- och miljönämnden 

senare under 2015 och därefter anmälas till ekonomienheten senast 
den 21 oktober inför anmälan till kommunfullmäktige 

 
  
 

Expedieras till: 
Bygg- och miljöförvaltningen 
Maria  Hägg 
Kommunfullmäktige  
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Bm §155    Dnr: BM.2015.11   042  
 
Ekonomisk redovisning per den 31 juli 2015  
 
Ärendebeskrivning 
Susanne Norberg lämnar en redogörelse för bygg- och miljönämndens 
kostnader och intäkter per den 31 juli 2015. Riktpunkten för intäkter och 
kostnader är 58,3 %. Av uppföljningen framgår att nettokostnaden är 41,2 %. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomisk rapport per den 31 juli 2015 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att godkänna den ekonomiska redovisningen per den 31 juli 2015 

  
 

Expedieras till: 
Bygg- och miljöförvaltningen  
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Bm §156    Dnr: BM.2015.29   225  
 
Yttrande över förslag på "Handlingsplan för klimat- och  
energistrategierna 2015-2017"  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har gett förslag till energi-, klimat- och energistrategierna 
2015-2017.  
 
Bygg- och miljönämnden har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget. 
 
Bygg- och miljönämnden ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag angående 
de punkter som berör nämnd/ förvaltning med passus på transportrådgivningen. 
Anledningen är att Energimyndigheten i regleringsbrev för budget 2015 ger 
förslag om att transportrådgivningen ska tas bort från energi- och 
klimatrådgivningen.  
 
Då Energimyndighetens förslag är på remiss är det osäkert vilka uppgifter 
energirådgivningen kommer att ha i en framtid. Om beslutet blir att 
transportrådgivningen inte ska ingå i energirådgivningen bör det budgeteras 
extra pengar från kommunstyrelsen till åtgärder inom området. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2015-08-13 - Bmau §101 
Remiss - Remissbrev 
Remiss - Handlingsplan  
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att lämna följande yttrande:  
 
1:7 Bättre uppföljning av värmepumpsstatistiken - Bygg- och 
miljönämnden, 2015 och framåt. 
Förklaring enligt handlingsplan 
För att bättre kunna nyttja värmepumpsstatistiken och beräkna nyttan och 
effekterna av värmepumparna måste statistiken från bygg- och 
miljöförvaltningen kompletteras med borrdjup. 
 
Kommentar 
I ärendemeningen står vilken sorts värmepump ärendet handlar om. Endast 
projekterat borrdjup kommer finnas för kännedom i ärendehanteringssystemet 
Castor. Faktiskt borrdjup kan ses på SGU:s sida. 
 
3:4 Utveckla Energi- klimat- och transportrådgivningen till att arbeta 
mer mot kollektivtrafiken - Bygg- och miljönämnden, 2015 och 
framåt. 
Förklaring enligt handlingsplan 
En av kommunens absolut största miljöproblem är de ökade mängderna 
persontransporter. Att arbeta med en beteendeförändring så som att ändra på 
ett invant resebeteende tar tid och är resurskrävande. Därför måste mer 
resurser läggas på att arbeta med beteendepåverkan vad gäller resandet samt 
arbeta med kunskapsspridning vad gäller miljöbilar och förnybara drivmedel. 
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Bm §156 (forts.) 
 
Kommentar 
Förslag finns från Energimyndigheten att ta bort transportrådgivningen enligt 
rapport – Översyn av den kommunala energi- och klimatrådgivningen, uppdrag 
3 i Energimyndighetens regleringsbrev för budgetår 2015.  Med det är 
energirådgivarens roll som transportrådgivare osäker. Trafikantveckan, som 
arrangeras varje år, är ett bra forum för att nå ut med information om 
miljöbilar samt kollektivtrafik. Ett arrangemang har gjorts vartannat år av 
energirådgivare och miljöstrateg. 
  
Finns det en tjänst i Gislaved som arbetar med frågor kring kollektivtrafik? 
  
4:6 Pröva behovet av förnybar energiproduktion vid planläggning av 
nya verksamhetsområden- Bygg- och miljönämnden, 2015 och 
framåt. 
Förklaring enligt handlingsplan 
Att få in detta arbetssätt i beslutsprocesserna på bygg- och miljöförvaltningen. 
 
Kommentar 
I detaljplaneringen kan inte styrning av vilken energiform som ska användas för 
uppvärmning av byggnader och anläggningar göras. Vid uppförandet av en 
detaljplan planeras det för närhet till service, uppförande av cykelbanor, närhet 
till kollektivtrafik m.m. Under bygglovsprocessen informeras byggherren om 
olika energiaspekter och det som står i energihushållningskapitlet i BBR 
(Boverkets byggregler).  
 
Övrigt 
De föreslagna målen stämmer överrens med Landshövdingens mål och visioner 
mot ett plusenergi län till 2050. 
 

  
 

Expedieras till: 
Bygg- och miljöförvaltningen 
Kommunstyrelsen  
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Bm §157    Dnr: BM.2015.10   200  
 
Information från bygg- och miljöförvaltningen  
 
1.  Ordförande Niclas Palmgren (M) informerar om behovet av att ändra två 

detaljplaner.  
 

- Weland AB i Smålandsstenar har problem med trafikföringen samt av- 
och pålastning, vilket bör prövas i ett detaljplanearbete.  
 

- Lundins Snickerifabrik i Hestra AB behöver bygga ut i strid mot gällande 
detaljplan och den fördjupade översiktsplanen. Stadsarkitekten 
kommunicerar de olika alternativen som finns. 

 
2.  Förvaltningschef Susanne Norberg informerar om en personalförändring på 

förvaltningen. Förändringen innebär att man tillfälligt inrättar tjänst som 
förvaltningsjurist. Förvaltningschefen tar under en period över 
handläggningen av alkoholärendena. 

 
3.  En mätingenjör på kart- och mätenheten ska vara föräldraledig och en 

vikarierande mätingenjör ska rekryteras. Hylte kommun har meddelat att de 
har överkapacitet på en mätingenjörstjänst och erbjuder ett samarbete med 
Gislaveds kommun. Ett avtal tecknas mellan Hylte kommun och Gislaveds 
kommun om en delad mätingenjörstjänst. 

 
4.  NAMN, ersättare i bygg- och miljönämnden, har avlidit under sommaren. 

Ordföranden har, på nämndens vägnar, lämnat kondoleans till anhöriga. 
 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna 
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Bm §158    Dnr: BM.2015.8   009  
 
Meddelanden  
 
- Kommunfullmäktiges beslut 2015-06-22, §94 - Budget 2016 med utblick till 

2020, strategiskt styrdokument 
 
- Kommunstyrelsens beslut 2015-06-17, §238 - Riktlinjer för 

personalföreträdare i nämnderna 
 
- Länsstyrelsens beslut 2015-06-25 att överpröva kommunens 

antagandebeslut detaljplan Vik 1:58 i Hestra 
 
- Länsstyrelsens beslut 2015-08-05 i överklagat ärende om förbud att elda 

med ved i befintlig pannanläggning på fastigheten Anderstorp 8:85 
 
- Länsstyrelsens beslut 2015-06-15 om inhibition för bygglov på fastigheten 

Kärnen 3 (Happy Time) 
 
- Länsstyrelsens beslut 2015-06-15 att upphäva bygg- och miljönämndens 

beslut om strandskyddsdispens på fastigheten Danhult 1:4 
 
- Länsstyrelsens beslut 2015-07-03 om ändring av bygg- och miljönämndens 

beslut om strandskyddsdispens på fastigheten Hjulvhult 1:37 
 
- Mark- och miljödomstolens dom 2015-07-28 i överklagat ärende om 

impregnering av virke på Norra Hestra Kyrkobol 1:147 
 
- Mark- och miljödomstolens dom 2015-07-28 i överklagat ärende om 

förhandsbesked på fastigheten Sandsebo 1:6 
 
- Grannes överklagande av bygglov på fastigheten Lejonet 3 
 
- Skrivelse till NAMN från ordförande Niclas Palmgren (M) 
 
- Mark- och miljödomstolens dom 2015-08-14 i överklagat ärende om 

strandskyddsdispens på fastigheten Signelsö 1:9 
 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att lägga meddelandena till handlingarna 

  
 

Expedieras till: 
Akten  
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Bm §159    Dnr: BM.2015.9   002  
 
Redovisning av delegeringsbeslut  
 
Delegeringsbeslut under perioden 2015-06-10 – 2015-08-17 i följande ärenden 
meddelas: 
 
• Administrativa ärenden (BM)   --- 
• Bygglov/anmälansärenden (BYGG)  sid 1-11 
• Enkelt avhjälpta hinder (EAH)   --- 
• Kart-och mätärenden  (MBK)   sid 11-12 
• Miljö lantbruk (MDL)   --- 
• Miljö avlopp (MHA)   sid 12-19 
• Miljö bostäder, värmepumpar (MHB)  sid 19-23 
• Miljö barn och skola  (MHBS)   sid 23 
• Miljö lokaler och badvatten (MHL)  sid 23 
• Miljö vattentäkter (MLD)   --- 
• Miljö livsmedelslokaler i fordon (MLF)  sid 24 
• Miljö livsmedelslokaler (MLL)   sid 24-26 
• Miljö tillfälliga tillstånd (MLT)   ---  
• Miljö cisterner (MMC)   --- 
• Miljö köldmedium (MMF)   --- 
• Miljö förorenad mark (MMFO)   sid 26 
• Miljö miljöfarlig verksamhet (MMM)  sid 26-28 
• Miljö täkt, kross, upplag (MMT)   --- 
• Miljö renhållning (MREN)   --- 
       
 
• Bostadsanpassning (BAB) - se separat  
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som förtecknas i protokoll 

av 2015-08-27 
  
 

Expedieras till: 
Akten  
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Bm §160    Dnr: ALK.2015.26      
 
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, 
Gästgivaregården i Värnamo  
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Bm §161    Dnr: ALK.2015.28      
 
Nytt serveringstillstånd på Hotell Åsen i Anderstorp  
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Bm §162    Dnr: BM.2015.7   009  
 
Övriga ärenden  
 
1. Personalkonsult Audrey Fransson håller en utbildning om jämställdhet 

utifrån följande rubriker: 
- Fakta om jämställdhet 
-  Övning om Genus (paketleken) 
- Fakta om Jämställdhet kopplat till Sverige samt Gislaveds kommun 
- Övning (ett steg fram) 
- Hur vill nämnden arbeta med jämställdhet tre år framöver? 
 
En jämställdhetsplan för perioden 2016-2018 håller på att utarbetas och 
kommer att skickas ut på remiss till nämnderna under hösten 2015. 
 
2. Det framkommer ett behov av att se över den gällande alkoholpolicyn. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att lägga informationen om utbildning jämställdhet till handlingarna 
 
att uppdra till bygg- och miljöförvaltningen att se över kommunens 

alkoholpolicy. 
 
 

Expedieras till: 
Susanne Norberg, bygg- och miljöförvaltningen 
 


