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• Stimulera nybyggandet, utan att det blir trånga villakvarter
• Handelsträdgården, Båraryd
• Byggnation i LIS-område, Majsjön
• Norlida fritidshusområde
• Bygglovsprocess
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Stimulera nybyggandet, utan att det blir trånga 
villakvarter
• På landsbygden råder goda möjligheter att bygga enskilda bostäder
• Begränsningar finns vad gäller strandskydd och brukningsvärd jordbruksmark
• Inom sammanhållen bebyggelse gäller samma bygglovsplikt som inom 

detaljplan/tätort 
• Viss bygglovsfrihet finns vad gäller tillbyggnader och komplementbyggnader
• Blir omfattningen av bebyggelsen stor kan det krävas detaljplan
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Handelsträdgården i Båraryd
• Hanterades 2013 och då gjordes bedömningen att verksamheten som 

bedrivs på fastigheten är av sådan karaktär att en viss stökighet kan 
accepteras. Ärendet avskrevs utan åtgärd.

• Nytt ärende 2020 som är under handläggning. Man har utökat 
verksamheten på annans mark. 
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BYGGANDE OCH 
STRANDSKYDD
Syftet med strandskyddet är att trygga 
allmänhetens tillgång till 
strandområden och att bevara goda 
livsvillkor för djur- och växtlivet på 
land och vatten.
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Allmänheten ska ha god tillgång till våra 
stränder

Växt- och djurlivet är som rikast 
20 m ner i vattnet och 20 m upp på land.
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Generellt strandskydd

Det finns ett generellt strandskydd på 100 meter vid 
normalvattenstånd vid alla sjöar och större vattendrag. 

Nissan har 100m 
Ex Bolmen (200m) och Fegen (300m) har utvidgat strandskydd.
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1. området är ianspråktaget, inom hemfridszon eller tomtavgränsning
2. området är väl avskilt från stranden av till ex en större väg eller järnväg

3. området behövs för en anläggning som måste ligga vid vatten

4. området behövs för att utvidga en pågående verksamhet

5. området behöver användas för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför 
strandskyddsområdet

6. området behöver användas för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse
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BYGGANDE OCH 
STRANDSKYDD
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Syftet med LIS är att anpassa strandskydds-
reglerna till regionala och lokala förhållanden 
och ge långsiktiga och positiva effekter på 
sysselsättning och bidra till ökad service 
på landsbygden 

Det sjunde skälet - LIS
Om kommunen i sin översiktsplan pekat 
ut områden för landsbygdsutveckling i 
strandnära läge finns möjligheter till 
dispens.

Gislaveds kommun har sedan 2016 
inarbetat LIS i översiktsplanen.

LIS-planen omfattar ca 50 områden i 
kommunen.

Många (ca 5-10 st) bostads- och 
fritidshus prövas varje år med LIS.
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ÖVERSIKT 11 st LIS-OMRÅDEN
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LIS-OMRÅDEN
MAJSJÖN

Majsjön Våthultström

Majsjön Bollbynäs

Majsjön Mängsbo



LIS-OMRÅDEN
NORLIDA

Södra Gussjön
Norlida

Vikaresjön Östervik

DP NORLIDA



Gislaved mars 2021
Sven Hedlund

BYGGLOVSPROCESSEN
Skede 1 - prövningen

Max 
10 veckors handläggning

(ev +10 v)

Bekräfta komplett 
ansökan

Meddelande om 
beslut, kungörelse

BESLUT

LAGA KRAFT

Eventuell 
överprövning

Ansökan 
inkommer

Kompletta 
handlingar

Tidsfrist 3 veckor Tid att överklaga 
5 veckor
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BYGGLOVSPROCESSEN
Skede 2 – genomförandet 

TVÅ GODA RÅD!
• Börja ALDRIG bygga utan startbesked
• Ta ALDRIG byggnadsverket i bruk utan slutbesked



BYGGANDE PÅ 
JORDBRUKSMARK
”Brukningsvärd jordbruksmark”

Enligt 3 kap. 4 § MB får 
brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för 
bebyggelse eller anläggningar endast om det 
behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen och detta behov inte kan 
tillgodoses att annan mark tas i anspråk.

Bedömningen gör från fall till fall och har skärps 
till på senare år. 

Anledningen är framtida miljöutmaningar och 
matförsörjning. 
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BYGGANDE PÅ 
JORDBRUKSMARK
Undantag enligt praxis

När huset utgör en begränsad komplettering av 
befintlig bebyggelse eller i anslutning till befintlig 
bebyggelse och väg samt att jordbruksmarken 
påverkas i obetydlig mån.

Att marken har en sådan beskaffenhet att den inte 
är lämpad för produktion – hur marken har 
klassificerats. 

Att marken inte har brukats i produktiv odling eller 
som betesmark under längre tid. 

Exempel
En nybyggnad av fem bostadshus utgjorde ett 
väsentligt samhällsintresse men viktigt att man 
först måste pröva om det finns alternativa 
placering utanför jordbruket. Gislaved mars 2021

Sven Hedlund



Tack för er uppmärksamhet!

Sven Hedlund
sven.hedlund@gislaved.se

0371-811 44
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