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Kallas härmed till sammanträde torsdagen den 23 maj 2019 i
Kommunhuset, Ideboås klockan 13.30 för att behandla följande ärenden:
Ärende
53.

Upprop

54.

Val av justerare, tid för justering och
godkännande av dagordning

Administrativa ärenden
55.

Delegeringsbeslut

56.

Ekonomisk rapport
2019.0119

Planärenden
57.

Uppvidinge kommun
Planuppdrag prickmark

58.

Kållehylte 1:6
Granskning av detaljplan
2017.0248

59.

Kv. Idrotten m.fl.
Granskning av detaljplan
2017.0087

Tillsynsärenden enligt PBL
60.

Boskvarn 1:80
Ovårdad byggnad
2012.0285

Anteckningar

1(3)

Ärende
61.

Anteckningar

Boskvarn 1:39
Ovårdad byggnad
2015.0362

Miljö- och hälsoskydd och livsmedel
62.

63.

64.

Berg 1:9
Ansökan om strandskyddsdispens
2019.0184

Bostadsklagomål om inomhusmiljö
2019.0118
Skögle 1:8 m.fl.
Anmälan enligt miljöbalken
2014.0151

Bygglovs- och byggsanktionsärenden
65.

Skögle 1:8 m.fl.
Nybyggnad vindkraftverk
2014.0152

66.
Tillbyggnad enbostadshus

67.
Nybyggnad enbostadshus (ändring i beviljat
bygglov)

Informationsärenden
68.

Lenhovda
Tvättning av bilar på garageuppfarter

Obs. tjänsteskrivelse reviderad 20190516
(efter beredningen)

Marie Hammarström-Linnér
Ordförande

Marcus Landley
Nämndsekreterare
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2019-04-25

Redovisning av delegeringsbeslut
1) Byggnadsinspektör Linn Bengtsson har med stöd av delegering fattat
beslut i följande ärenden:
Föreläggande om komplettering
Avskriva ärendet
, Föreläggande om komplettering
, Startbesked nybyggnad altan
, Bygglov nybyggnad skärmtak
Startbesked rivning av byggnad
2019.0182
Mada 1:3, Bygglov och startbesked nybyggnad transformatorstation
2019.0181
Svenshult 1:5, Bygglov och startbesked nybyggnad transformatorstation
, Bygglov tillbyggnad enbostadshus
Föreläggande om komplettering
, Föreläggande om komplettering
2017.0132
Industrien 16, förlängning av tidsbegränsat bygglov
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Box 59, 364 21 Åseda Besök: Olofsgatan 4 B Tfn: 0474-47070 Fax: 0474-47060
mbn@uppvidinge.se www.uppvidinge.se

Föreläggande om komplettering
, Bygglov tillbyggnad uterum
2019.0035
Industrien 16, Återtagande av bygglovsansökan
2019.0198
Industrien 16, Föreläggande om komplettering
Startbesked tillbyggnad enbostadshus
, Bygglov tillbyggnad enbostadshus
Bygglov nybyggnad altan
Slutbesked tillbyggnad
slutbesked ändrad användning
, Startbesked ändrad användning
, Ansökan rivning av byggnad
Föreläggande om komplettering
Ansökan rivning av byggnad
Föreläggande om komplettering
Slutbesked nybyggnad anläggning
, Slutbesked nybyggnad anläggning
2018.0356
Östanå, Slutbesked skyltanordning
2019.0115
Östra värends järnväg 2:4, Startbesked tidsbegränsat bygglov
Ändring i bygglov nybyggnad fritidshus

Miljö- och byggnadsförvaltningen

Box 59, 364 21 Åseda Besök: Olofsgatan 4 B Tfn: 0474-47070 Fax: 0474-47060
mbn@uppvidinge.se www.uppvidinge.se

Startbesked installation eldstad
2019.0124
Östra Rås 1:3, Bygglov och startbesked nybyggnad transformatorstation
2) Förvaltningssekreterare Jonas Karlsson har med stöd av delegering fattat
beslut i följande ärenden:

3) Miljö- och hälsoskyddsinspektör Per-Ove Oskarsson har med stöd av
delegering fattat beslut i följande ärenden:
Anmälan om att inrätta en värmepumpsanläggning
, Anmälan om att inrätta en
värmepumpsanläggning
Anmälan om att inrätta en värmepumpsanläggning
Anmälan om att inrätta en värmepumpsanläggning
, Anmälan om att inrätta en värmepumpsanläggning
Anmälan om att inrätta en värmepumpsanläggning
, Anmälan om att inrätta en värmepumpsanläggning
Anmälan om att inrätta en värmepumpsanläggning
4) Kart- mät- och GISansvarig Henrik Johansson har med stöd av delegering
fattat beslut i följande ärenden:

5) Miljö- och hälsoskyddsinspektör Johanna Hermanson har med stöd av
delegering fattat beslut i följande ärenden:

Miljö- och byggnadsförvaltningen

Box 59, 364 21 Åseda Besök: Olofsgatan 4 B Tfn: 0474-47070 Fax: 0474-47060
mbn@uppvidinge.se www.uppvidinge.se

6) Förvaltningschef Karin Holst har med stöd av delegering fattat beslut i
följande ärenden:
2019.0139
Delegationsordningen
7) Livsmedelsinspektör Katrin Thydén har med stöd av delegering fattat
beslut i följande ärenden:
2018.0378
Kålshult 3:10, Årlig avgift för livsmedelskontroll
2019.0191
Älghult 2:2, Årlig avgift för livsmedelskontroll
2019.0142
Åseda 14:99, Årlig avgift för livsmedelskontroll
2019.0191
Norregården 1, Registrering av livsmedelsanläggning
8) Ordförande i miljö- och byggnadsnämnden Marie Hammarström-Linnér
har med stöd av delegering fattat beslut i följande ärenden:

Miljö- och byggnadsförvaltningen

Box 59, 364 21 Åseda Besök: Olofsgatan 4 B Tfn: 0474-47070 Fax: 0474-47060
mbn@uppvidinge.se www.uppvidinge.se
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Datum

2019-05-16
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Referens

"[Skriv diarienummer här]"

Månadsrapport jan-april 19
Förslag till beslut
Godkänna redovisningen

Sammanfattning av ärendet
Det ser fortfarande ut som om vi klarar budgetramen

Beslutsunderlag
Månadsrapport

Ekonomiska konsekvenser
Se ovan

Beslutet skickas till
Camilla Gustavsson
Kommunstyrelsen
Karin Holst
förvaltningschef

Miljö-och byggnadsförvaltningen

Box 59, 36421 Åseda Besök: Kyrkbacken 1 Tfn: 0474-47084 Fax: 0474-47060 Mobil: 070-6618672
karin.holst@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se

UPPVIDINGE KOMMUN
Utskriven av : Jonas Karlsson
Kod
11950
1
21200
21400
21500
27100
27130
27210
2
Totaler

Verksamhet
Text
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND
POLITISK VERKSAMHET
BYGGLOVVERKSAMHET
DETALJPLANERING
KART-MÄTNING-GIS
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD
AGENDA 21
MILJÖUNDERSÖKANDE ANALYS
INFRASTRUKTUR O SKYDD

2019-05-13 10:41

Månadsrapport verksamhet

BUDGET
Jan 19 - Dec 19
540,0
540,0
523,0
588,0
806,0
1 975,0
32,0
51,0
3 975,0
4 515,0

REDOVISAT
Jan 19 - April 19
230,4
230,4
124,6
406,1
282,6
599,6
0,0
0,0
1 412,9
1 643,3

TOTALT
Jan 19 - April 19
230,4
230,4
124,6
406,1
282,6
599,6
0,0
0,0
1 412,9
1 643,3

ÅTERSTÅR
309,6
309,6
398,4
181,9
523,4
1 375,4
32,0
51,0
2 562,1
2 871,7
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UPPVIDINGE KOMMUN
Utskriven av : Jonas Karlsson

Månadsrapport verksamhet

PROCENT AV
TOTAL FÖRBRUKN
43
43
24
69
35
30
00
00
36
36

2019-05-13 10:41
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Planuppdrag
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I kommunens tätorter är byggandet i de allra flesta fall reglerat med detaljplaner. Detaljplanerna
anger vad som får byggas, var det får placeras och hur det ska utformas. De är juridiskt bindande och
utrymmet för att göra avsteg från planerna är generellt sett litet. Många av planerna är idag gamla.
Äldre planer präglas av dåtidens ideal vad gäller stadsbild, arkitektur och boyta, vilket i många fall
skiljer sig från dagens ideal. Det är vanligt förekommande att fastighetsägare inom dessa planer har
utnyttjat sina byggrätter fullt ut och ytterligare tillbyggnader eller komplementbyggnader begränsas
av prickmark eller bestämmelser om exploateringsgrad.

Uppvidinge kommunfullmäktige har beslutat om att anta nya mål för kommunen. Målet ”en attraktiv
boendekommun” är ett av dem. Bland annat anges det att Uppvidinge kommun ska ha en god
planberedskap. En god planberedskap behöver inte enbart uppfyllas genom att nya områden
planläggs och förbereds för bebyggelse. Det kan lika gärna handla om att ändra eller ersätta
befintliga planer där det finns utrymme för ytterligare byggnation men som i dagsläget förhindras av
bestämmelser i detaljplanen. Det kan också ses som mer hållbart, både ur miljömässig och
ekonomiskt synpunkt, att utnyttja redan bebyggda områden. Skog, åkermark, rekreationsområden
och andra för kommunen värdefulla områden kan på så sätt sparas. Kommunfullmäktige har mot
bakgrund av detta uppdragit åt miljö- och byggnadsnämnden att initiera ett långsiktigt arbete där
områden i kommunens tätorter som anses ha utbyggnadspotential kartläggs och ersätts med
detaljplaner i överensstämmelse med nutidens ideal.

Konkret innebär detta att områden och kvarter inom äldre detaljplaner där byggrätterna är obefogat
små på grund av prickmark och bestämmelser om exploateringsgrad ersätts med nya detaljplaner
och större byggrätter. Efter att de områden som är i störst behov av nya detaljplaner har kartlagts
kommer miljö- och byggnadsnämnden att arbeta fram en prioriteringslista över områdena och i
vilken ordning miljö- och byggnadsförvaltningen ska arbeta med dem. Syftet är dock inte att gynna
enskilda fastighetsägare utan på sikt ska de områden som är i störst behov inom kommunens
samtliga tätorter uppdateras. Inledningsvis kommer detaljplanerna i följande områden att ses över;
områden kring Lenhovdavägen i Älghult, kring Gustavsgatan i Åseda samt kring Apoteksgatan i
Lenhovda. Områdena är schematiskt utpekade och exakta gränser kommer att dras inför varje enskilt
planbesked.
Större byggrätter med möjligheter till tillbyggnader och komplementbyggnader ger ökade incitament
för husköp och kan resultera i en ökad inflyttning med en bostadskedja som följd. Detta är viktigt ur
allmän synpunkt och är en förutsättning om målet ”en attraktiv boendekommun” ska uppnås.

Förslag till beslut
1. Att påbörja handläggning av detaljplan över utpekade områden i enlighet med denna skrivelse.
2. Att planläggningen inte ska vara tidsatt utan ge möjlighet att prioritera beslutade beställda planer.
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Datum

2019-05-02

1(3)
Referens

Miljö- och
byggnadsförvaltningen
Dnr: 2017.0087

Granskning för detaljplan för Kv. Idrotten m.fl.
Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut
Godkänna upprättat planförslag med tillhörande handlingar och skicka ut
det på granskning enligt 5 kap. 18 §.

Förutsättningar
Plan- och bygglagen
5 kap. 17 § Kommunen ska redovisa de synpunkter som har kommit fram i
samrådet samt de kommentarer och förslag som kommunen har med
anledning av synpunkterna. Om planförslaget är ett sådant som avses i 7 §,
ska redovisningen göras samlat för alla synpunkter som har kommit fram
(samrådsredogörelse). För andra planförslag än sådana som avses i 7 § är
det tillräckligt att redovisningen görs i granskningsutlåtandet enligt 23 §.
5 kap. 18 § När samrådet enligt 11-17 §§ är klart ska kommunen i en
underrättelse informera om sitt planförslag och låta det granskas under en
viss tid (granskningstid). Om de som kommunen har samrått med enligt 11
§ har godkänt planförslaget, behöver underrättelse inte lämnas.
Granskningstiden ska vara minst två veckor, men den får göras kortare, om
alla berörda är överens om det. För ett sådant planförslag som avses i 7 § 1
och 2 ska granskningstiden dock vara minst tre veckor och för ett sådant
planförslag som avses i 7 § 3 minst 30 dagar.
Om kommunen när samrådet är klart bedömer att planförslaget är ett
sådant som avses i 7 §, ska kommunen dessutom kungöra förslaget på det
sätt som anges i 11 b §, om förslaget inte har kungjorts tidigare eller det har
ändrats väsentligt. Det som sägs om samrådstid i 11 b § ska då i stället avse
granskningstid.
18 a § Om planförslaget är ett sådant som avses i 7 a §, ska kommunen
kungöra förslaget på det sätt som anges i 11 b § och låta det granskas. Det
som sägs om samrådstid i 11 b § ska då i stället avse granskningstid.
Granskningstiden ska vara minst tre veckor.
Kungörandet får samordnas med det kungörande som ska ske i det andra
ärendet som avses i 7 a §.
19 § En underrättelse enligt 18 § ska anslås på kommunens anslagstavla. Av
underrättelsen ska det framgå
1. vilket område detaljplanen avser,
2. om förslaget avviker från översiktsplanen,
«OrgGatuadress1», «OrgPostnr» «OrgPostadress» Besök: «OrgGatuadress2»Tfn: «AnvTelnr»
«AnvEpost» · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se
«AnvNamn» «AnvSign»

Datum

2019-05-02

Uppvidinge kommun

«Databas»
«Diarienr»

3. var förslaget finns tillgängligt för granskning och hur lång
granskningstiden är,
4. att den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra det under
granskningstiden,
5. till vem synpunkter på förslaget ska lämnas, och
6. att den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon
skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att
anta planen.
20 § Kommunen ska senast den dag då underrättelsen anslås på
kommunens anslagstavla skicka
1. ett meddelande om innehållet i underrättelsen till kända sakägare och
dem som avses i 11 § första stycket 3 och 4, och
2. förslaget och den samrådsredogörelse som avses i 17 § till länsstyrelsen,
lantmäterimyndigheten och de kommuner som berörs.

Sammanfattning av ärendet
Planförslaget har varit ute för samråd mellan 2019-03-25 och 2019-04-15.
Under samrådet har sju yttranden med synpunkter inkommit, dessa finns
redovisade i samrådsredogörelsen tillsammans med kommunens
fullständiga kommentarer och åtgärder.
Samrådet har föranlett följande förändringar i planförslaget:
Plankarta
•

e3-bestämmelsen har tagits bort och ersatts med e2

•

Befintliga belysningsstolpar har mätts in och markerats på
plankartan. Lokalgatans sträckning har anpassats till
belysningsstolparna och ansluter till Älghultsvägen något längre
norrut än i tidigare planförslag.

•

E.ONs 50 kV-kabel (regionnätskabel) i planområdets norra del har
försetts med ett 7 meter brett u-område.

Planbeskrivning
•

Avsnittet om befintlig bebyggelse har kompletterats med mer
information om nuvarande utformning och kulturmiljövärden

•

Avsnittet om MKN för vatten har kompletterats och förtydligats.

•

Planbeskrivningen har kompletterats med information om
förutsättningarna för radon.

•

Avsnittet om buller har kompletterats med beräknade värden för
prognosticerad trafik år 2040.

•

Avsnittet om fastighetsrättliga frågor och konsekvenser har
kompletterats med information och kartor som beskriver hur
utökningen av fastigheterna Idrotten 1-4 är tänkt att ske.

Sida
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Datum

2019-05-02

Uppvidinge kommun

«Databas»
«Diarienr»

•

Avsnittet om huvudmannaskap och ansvarsfördelning har
kompletterats med information om genomförandeavtal mellan
kommunen och Trafikverket.

•

Avsnittet om naturmiljö har kompletterats med utförligare
information om befintliga träd.

•

Avsnittet om övriga ledningar har kompletterats med information
om arbeten över och kring 50 kV-ledningen.

•

Skrivelsen om ”en stadslik karaktär” tas bort ur avsnittet om
bebyggelse.

Planförslaget kommer att vara ute på granskning i tre veckor.
Planhandlingar kommer att finnas tillgängliga på Uppvidinge kommuns
hemsida, kommunhusets reception, miljö- och byggnadsförvaltningen samt
Åseda bibliotek.

Ekonomiska konsekvenser
Ett planavtal har upprättats mellan planbeställaren och kommunen. De
kostnader som förorsakas kommunen i samband med planläggningen
kommer att debiteras planbeställaren.

Beslutsunderlag
Plankarta
Planbeskrivning
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse
Underrättelse om granskning
Sändlista
Beslutet skickas till
Sakägare enligt sändlista
Oskar Johansson
Planarkitekt

Sida
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235,396

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR
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5
1

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.
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Bebyggandets omfattning
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Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 30 %,
4 kap. 11 § 1 st 1 p.
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Till planen hör:
Planprogram
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse
Illustrationskarta

Utlåtande efter utställning

Detaljplan för Kv Idrotten m.fl.

Uppvidinge kommun

Kronobergs län

Beslutsdatum
Godkännande

GRANSKNINGSHANDLING
Antagande

Laga kraft

Upprättad 2019-02-28

Reviderad

Oskar Johansson
Planarkitekt

Marie Hammarström-Linnér
Ordf. Miljö- och byggnadsnämnden

Instans
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Datum
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Referens

Miljö- och
byggnadsförvaltningen
Dnr: 2017.0248

Granskning av detaljplan för Kållehylte industriområde
Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut
Godkänna upprättat planförslag med tillhörande handlingar och skicka ut
det för granskning enligt 5 kap. 18 §.

Förutsättningar
Plan- och bygglagen
5 kap. 17 § Kommunen ska redovisa de synpunkter som har kommit fram i
samrådet samt de kommentarer och förslag som kommunen har med
anledning av synpunkterna. Om planförslaget är ett sådant som avses i 7 §,
ska redovisningen göras samlat för alla synpunkter som har kommit fram
(samrådsredogörelse). För andra planförslag än sådana som avses i 7 § är
det tillräckligt att redovisningen görs i granskningsutlåtandet enligt 23 §.
5 kap. 18 § När samrådet enligt 11-17 §§ är klart ska kommunen i en
underrättelse informera om sitt planförslag och låta det granskas under en
viss tid (granskningstid). Om de som kommunen har samrått med enligt 11
§ har godkänt planförslaget, behöver underrättelse inte lämnas.
Granskningstiden ska vara minst två veckor, men den får göras kortare, om
alla berörda är överens om det. För ett sådant planförslag som avses i 7 § 1
och 2 ska granskningstiden dock vara minst tre veckor och för ett sådant
planförslag som avses i 7 § 3 minst 30 dagar.
Om kommunen när samrådet är klart bedömer att planförslaget är ett
sådant som avses i 7 §, ska kommunen dessutom kungöra förslaget på det
sätt som anges i 11 b §, om förslaget inte har kungjorts tidigare eller det har
ändrats väsentligt. Det som sägs om samrådstid i 11 b § ska då i stället avse
granskningstid.
18 a § Om planförslaget är ett sådant som avses i 7 a §, ska kommunen
kungöra förslaget på det sätt som anges i 11 b § och låta det granskas. Det
som sägs om samrådstid i 11 b § ska då i stället avse granskningstid.
Granskningstiden ska vara minst tre veckor.
Kungörandet får samordnas med det kungörande som ska ske i det andra
ärendet som avses i 7 a §.
19 § En underrättelse enligt 18 § ska anslås på kommunens anslagstavla. Av
underrättelsen ska det framgå
1. vilket område detaljplanen avser,
2. om förslaget avviker från översiktsplanen,
«OrgGatuadress1», «OrgPostnr» «OrgPostadress» Besök: «OrgGatuadress2»Tfn: «AnvTelnr»
«AnvEpost» · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se
«AnvNamn» «AnvSign»

Datum

2019-05-16

Uppvidinge kommun

«Databas»
«Diarienr»

3. var förslaget finns tillgängligt för granskning och hur lång
granskningstiden är,
4. att den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra det under
granskningstiden,
5. till vem synpunkter på förslaget ska lämnas, och
6. att den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon
skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att
anta planen.
20 § Kommunen ska senast den dag då underrättelsen anslås på
kommunens anslagstavla skicka
1. ett meddelande om innehållet i underrättelsen till kända sakägare och
dem som avses i 11 § första stycket 3 och 4, och
2. förslaget och den samrådsredogörelse som avses i 17 § till länsstyrelsen,
lantmäterimyndigheten och de kommuner som berörs.

Sammanfattning av ärendet
Planförslaget har varit ute på samråd mellan 2018-11-09 och 2018-12-07.
Under samrådet har fem yttranden med synpunkter inkommit, dessa finns
redovisade i samrådsredogörelsen.
Samrådet har föranlett följande förändringar i planförslaget:
Plankartan
•

Planområdets avgränsning har genomgått en väsentlig förändring
och innefattar nu endast den nordöstra delen av det ursprungliga
planområdet. Planförslaget utgör nu den första etappen i en
långsiktig industrietablering söder om väg 23/37.

•

Användningen för tekniska anläggningar (E) tas bort från all
kvartersmark då tekniska anläggningar av det slag som kan krävas
för området tillåts inom användningen industri.

•

Luftledningarna stolpar har mätts in och getts exakta lägen på
plankartan. 50- och 10 kV-ledningarna har försetts med ett 35
respektive 20 meter brett l-område på plankartan.

•

Fornlämningens (Åseda 139:1) avgränsning och utbredning har
märkts ut på plankartan tillsammans med en upplysning om att
tillstånd från Länsstyrelsen krävs innan åtgärder kan vidtas inom
området.

•

Trafiklösningen och vägdragningen har förändrats till följd av
planområdets nya avgränsning. Vägporten är kvar i samma läge
som i samrådsförslaget men gatan slutar istället direkt söder om
vägporten och framtida fastighetsgräns. Norr om vägen används
befintliga kommunala gator.

Sida

2(3)

Datum

2019-05-16

Uppvidinge kommun

«Databas»
«Diarienr»

Planbeskrivning
•

En miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram för planförslaget.
Delar av MKB:n återges under vissa berörda avsnitt i
planbeskrivningen. Det rör sig bland annat om avsnitten för stadsoch landskapsbild, dagvatten, MKN för vatten samt buller.

•

Till följd av etappindelningen, den nya avgränsningen och den nya
trafiklösningen har berörda avsnitt i planbeskrivningen omarbetats.

•

Förklaringen av planbestämmelserna har reviderats i enlighet med
förändringar i plankartan.

•

Övriga redaktionella förändringar.

Planförslaget kommer att vara ute på granskning i fyra veckor.
Planhandlingar kommer att finnas tillgängliga på Uppvidinge kommuns
hemsida, kommunhusets reception, miljö- och byggnadsförvaltningen samt
på Åseda bibliotek.

Ekonomiska konsekvenser
Ett planavtal har upprättats mellan planbeställaren och kommunen. De
kostnader som förorsakas kommunen i samband med planläggningen
kommer att debiteras planbeställaren.

Beslutsunderlag
Plankarta
Planbeskrivning
Fastighetsförteckning
Miljökonsekvensbeskrivning
Underrättelse om granskning
Samrådsredogörelse
Sändlista
Beslutet skickas till
Sakägare enligt sändlista och fastighetsförteckning
Oskar Johansson
Planarkitekt
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Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.
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På den försumliges bekostnad utföra åtgärder enligt beslutat
föreläggande på fastigheten Boskvarn 1:80
Dnr: 2012.0285
Fastighetens adress: Bruksvägen 3, Lindshammar
Lagstöd
Plan- och bygglagen, PBL (2010;900)
11 kap. 27 § Om ett föreläggande enligt 17 § inte följs, får byggnadsnämnden besluta
att på ägarens bekostnad låta upprätta de ritningar och beskrivningar samt vidta de
åtgärder i övrigt som är nödvändiga för att pröva frågan om lov.
När den tid för synpunkter som har angetts i ett föreläggande enligt 18 § har gått ut,
får byggnadsnämnden uppdra åt en sakkunnig att på ägarens bekostnad utreda
behovet av underhållsåtgärder.
Om ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23 eller 24 § inte följs, får
byggnadsnämnden besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges
bekostnad och hur det ska ske.
11 kap. 19 § Om en byggherre, ägare, nyttjanderättshavare, väghållare,
kontrollansvarig, sakkunnig eller huvudman för en allmän plats låter bli att vidta en
åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt denna lag eller föreskrifter
eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förelägga
denne att inom en viss tid vidta åtgärden (åtgärdsföreläggande).
11 kap. § 38 I ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23 eller 24 § eller ett beslut enligt
27 § tredje stycket får byggnadsnämnden bestämma att den åtgärd som
föreläggandet eller beslutet avser ska genomföras omedelbart trots att föreläggandet
eller beslutet inte har vunnit laga kraft.
Beslut om förbud enligt 25, 30, 31, 32, 32 a eller 33 § gäller omedelbart, om något
annat inte bestäms.
11 kap. § 39 Kronofogdemyndigheten får efter ansökan av tillsynsmyndigheten
besluta om handräckning för att genomföra en åtgärd
1. som avses i 8 §, eller
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Box 59, 364 21 ÅSEDA Besök: Kyrkbacken Tfn: 0474-470 69 Fax: 0474-470 60
mbn@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se

2. som avses med ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23, 24 eller 25 § och det inte
har förflutit mer än tio år från den överträdelse som föreläggandet avser.
Ärendet
Uppvidinge kommun har under en lång tid kontinuerligt fått in klagomål om
ovårdad fastighet gällande Boskvarn 1:80. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade
2017-08-31 § 108 att förelägga fastighetsägaren med löpande vite om att åtgärda
brister på fastigheten. Fastighetsägaren har underlåtit att åtgärda bristerna och inte
hörts av.
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att det är en fara för personers hälsa och
säkerhet att vistas i byggnaden och kommer därför att åtgärda brister enligt MBN
2017-08-31 § 108 på den försumliges bekostnad.

Kommunikation med fastighetsägaren
Fastighetsägaren har kommunicerats möjlighet att inkomma med synpunkter men
inte hörts av.
Beslutsunderlag
MBN 2017-08-31
Tjänsteskrivelse

2017-08-31
2019-05-16

Förslag till beslut
1. På den försumliges bekostnad åtgärda de brister enligt föreläggande beslutat av
MBN 2017-08-31 § 108 st.1
2. Åtgärderna ska genomföras omedelbart enligt 11 kap. § 38 även om beslutet inte
vunnit laga kraft.

Beslutet skickas till
Fastighetsägare

INFORMATION
Dokumentation av byggnadens skick innan och efter åtgärder har utförts kommer
att upprättas.
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Box 59, 364 21 ÅSEDA Besök: Kyrkbacken Tfn: 0474-470 69 Fax: 0474-470 60
mbn@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se

Miljö- och byggnadsnämnden kan begära handräckning hos kronofogden enligt 11
kap. § 39.

Åseda 2019-05-16
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Jonas Karlsson
Byggadministratör

Upplysning: Åtgärden sker på den försumliges bekostnad och fakturan
skickas i efterhand

_____________________________________________________________________
Avgiften är framräknad från Uppvidinge kommuns Plan- och bygglovstaxa 2011. Taxan
fastställdes av kommunfullmäktige den 28 juni 2011 och reviderades 28 augusti 2012, § 73.
1

Miljö- och byggnadsförvaltningen
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På den försumliges bekostnad utföra åtgärder enligt beslutat
föreläggande på fastigheten Boskvarn 1:39
Dnr: 2015.0362
Fastighetens adress: Smultronvägen 2, Korsberga
Lagstöd
Plan- och bygglagen, PBL (2010;900)
11 kap. 27 § Om ett föreläggande enligt 17 § inte följs, får byggnadsnämnden besluta
att på ägarens bekostnad låta upprätta de ritningar och beskrivningar samt vidta de
åtgärder i övrigt som är nödvändiga för att pröva frågan om lov.
När den tid för synpunkter som har angetts i ett föreläggande enligt 18 § har gått ut,
får byggnadsnämnden uppdra åt en sakkunnig att på ägarens bekostnad utreda
behovet av underhållsåtgärder.
Om ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23 eller 24 § inte följs, får
byggnadsnämnden besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges
bekostnad och hur det ska ske.
11 kap. 19 § Om en byggherre, ägare, nyttjanderättshavare, väghållare,
kontrollansvarig, sakkunnig eller huvudman för en allmän plats låter bli att vidta en
åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt denna lag eller föreskrifter
eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förelägga
denne att inom en viss tid vidta åtgärden (åtgärdsföreläggande).
11 kap. § 38 I ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23 eller 24 § eller ett beslut enligt
27 § tredje stycket får byggnadsnämnden bestämma att den åtgärd som
föreläggandet eller beslutet avser ska genomföras omedelbart trots att föreläggandet
eller beslutet inte har vunnit laga kraft.
11 kap. § 39 Kronofogdemyndigheten får efter ansökan av tillsynsmyndigheten
besluta om handräckning för att genomföra en åtgärd
1. som avses i 8 §, eller
2. som avses med ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23, 24 eller 25 § och det inte
har förflutit mer än tio år från den överträdelse som föreläggandet avser.
Miljö- och byggnadsförvaltningen
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Beslut om förbud enligt 25, 30, 31, 32, 32 a eller 33 § gäller omedelbart, om något
annat inte bestäms.

Ärendet
Uppvidinge kommun har under en lång tid kontinuerligt fått in klagomål om
ovårdad fastighet gällande Boskvarn 1:39. Klagomålen gällde främst lösa plåtar på
tak som dels lossnat och där kvarvarande plåtar slår i vind och skapar oljud samt
riskerar att falla ner. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2017-08-31 § 107 att
förelägga fastighetsägaren med löpande vite om att åtgärda brister på fastigheten.
Fastighetsägaren har inte hörts av eller åtgärdat bristerna.
Under 2018-2019 har nya klagomål inkommit att dörrar och portar som tidigare
varit slutna har brutits upp eller lämnats öppna. Detta bedöms som en fara för
personers säkerhet och hälsa. Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att bristerna
är så pass allvarliga att de måste åtgärdas omedelbart och på den försumliges
bekostnad.
Kommunikation med fastighetsägaren
Fastighetsägaren har kommunicerats möjlighet att inkomma med synpunkter men
inte hörts av.
Beslutsunderlag
MBN 2017-08-31
Tjänsteskrivelse

2017-08-31
2019-05-16

Förslag till beslut
1. På den försumliges bekostnad åtgärda de brister enligt föreläggande beslutat av
MBN 2017-08-31 § 107 st. 1 samt åtgärda brister i skalskydd med avseende på
öppna dörrar, portar och krossade rutor.
2. Åtgärderna ska genomföras omedelbart enligt 11 kap. § 38 även om beslutet inte
vunnit laga kraft.

Beslutet skickas till
Fastighetsägare

Miljö- och byggnadsförvaltningen
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INFORMATION
Dokumentation av byggnadens skick innan och efter åtgärder har utförts kommer
att upprättas.
Miljö- och byggnadsnämnden kan begära handräckning hos kronofogden enligt 11
kap. § 39.

Åseda 2019-05-16
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Jonas Karlsson
Byggadministratör

Upplysning: Åtgärden sker på den försumliges bekostnad och fakturan
skickas i efterhand

Miljö- och byggnadsförvaltningen
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64

Beteckning

2014.0151

Miljö- och byggnadsnämnden

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251), 21 kap. 15 § för
verksamhet med två eller fler vindkraftverk som står
tillsammans (gruppstation) på fastigheterna Skögle 1:8,
mfl, Uppvidinge kommun
Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut
Anmälan från Uppvind Ekonomisk Förening, org.nr. 769621-3649, att.
ska godkännas med följande
försiktighetsmått beslutade med stöd av 26 kap. 9 § i Miljöbalken:
Allmänt
1. Verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med
vad företaget angivit i sina handlingar om inget annat följer av vad
som sägs nedan. Vid förändringar ska tillsynsmyndigheten
kontaktas före det att förändringen genomförs.
Lokalisering och utformning
2. Innan byggnation eller anläggningsarbete påbörjas ska den exakta
positionen redovisas till tillsynsmyndigheten.
3. Verk M3 får inte uppföras på den i anmälningshandlingarna
angivna positionen 1.
4. Totalhöjden för respektive vindkraftverk får vara högst 150
m över markytan. Vindkraftverken som ska användas är
Enercon E-92 2,3 MW.

1 Se ”motivering av beslut” för skälen till detta.

Miljö- och byggnadsförvaltningen
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Datum

2019-05-16

Beteckning

2014.0151

5. Verken ska ges en enhetlig utformning och diskret
färgsättning. Endast ägarens, verksamhetsutövarens och
tillverkarens namn eller firma får anges på verken. Annan
text eller reklam får inte placeras på verken.
Vindkraftverkens rotorblad ska vara antireflexbehandlade.
Anläggande
6. Under bygg- och anläggningstiden ska buller från
verksamheten begränsas så att verksamheten inte ger upphov
till en högre ekvivalent ljudnivå vid bostäder än:
60 dB(A) måndag –fredag kl 07.00-19.00
50 dB(A) måndag- fredag kl 19.00-22.00
50 dB(A) lördag-söndag samt helgdag kl 07.00-19.00
45 dB(A) övrig tid
7. De angivna begränsningsvärdena ska kontrolleras om det
framkommer berättigade klagomål. Kontrollpunkter bestäms i
samråd med tillsynsmyndigheten.
8. Minst sex veckor innan bygg- och anläggningsarbeten
påbörjas ska tillsynsmyndigheten meddelas om detta och en
tidsplan ska lämnas in.
9. Senast tre månader efter det att anläggningsarbetena är
slutförda ska det meddelas tillsynsmyndigheten. Temporärt
nyttjade markytor under anläggningstiden, såsom uppslagsoch uppställningsytor, ska återställas snarast möjligt och
senast ett år efter det att anläggningsarbetet i sin helhet
avslutats.
10. Senast samma dag som anläggningen tas i drift ska detta
anmälas till tillsynsmyndigheten.
Buller, ljus och skuggning
11. Buller från vindkraftverken får inte under någon del av dygnet
överskrida ekvivalent ljudnivå 40 dB (A) utomhus vid bostad. Om
ett överskridande sker ska bullerbegränsande åtgärder genomföras.
12. Bostäder får inte mer än vid enstaka tillfällen och max 5 gånger per
år exponeras för lågfrekvent buller som överskrider följande
värden. Om ett överskridande sker ska bullerbegränsande åtgärder
genomföras.
Miljö- och byggnadsförvaltningen
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Datum

2019-05-16

Tersband (Hz)
31,5
40
50
63
80
100
125
160
200

Beteckning

2014.0151

Ljudtrycksnivå (dB)
56
49
43
41,5
40
38
36
34
32

13. En bullermätning ska ske inom 12 månader efter det att samtliga
verk tagits i drift. Ljudnivån enligt punkt 10 ska mätas vid, eller
korrigeras till att motsvara, vindstyrkan 8 m/s på 10 meters höjd.
Efterlevnaden ska kontrolleras genom immissionsmätning eller
närfältsmätning och beräkning, eller en kombination av båda dessa
metoder. Kontrollen ska även innefatta kontroll av lågfrekvent
buller. Lågfrekvent buller ska redovisas i de tersband som anges i
punkt 12.
14. Om olägenhet uppstår eller om misstanke finns om att
försiktighetsmåttet för buller inte klaras ska bullermätning
utföras vid normal drift. En bullermätning ska genomföras
när förändringar i verksamheten som kan medföra ökade
bullernivåer har genomförts.
15. Hinderbelysningen ska regleras ner till den vid varje tidpunkt
lägsta tillåtna intensitetsnivå i enlighet med
Transportstyrelsens regelverk. Driften av vindkraftverken ska
synkroniseras så att hinderbelysningen blinkar samtidigt.
Möjligheten till behovsstyrd hinderbelysning ska utredas och
resultatet ska redovisas till tillsynsmyndigheten minst sex
månader innan verken tas i drift.
16. Skuggor från vindkraftverken ska begränsas så att de inte
ger upphov till rörlig skugga överstigande 30 timmar
teoretisk skuggtid per år, 8 timmar förväntad skuggtid per
år eller maximalt 30 minuters skuggtid per dygn vid
bostäder. Skuggurkoppling ska innan verken tas i drift
installeras på de verk som man vet kommer ge upphov till
skuggor som överskrider detta begränsningsvärde.
Kemiska produkter och farligt avfall
Miljö- och byggnadsförvaltningen
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17. Kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras och förvaras
inlåst på tät yta utan avlopp, skyddat från nederbörd och i
övrigt på sådant sätt att eventuellt spill och läckage kan
samlas upp. Kärl med farligt avfall ska vara märkt med
angivelse om innehåll.
Egenkontroll
18. Verksamheten ska kontrolleras enligt ett av tillsynsmyndigheten
bedömt kontrollprogram. Ett förslag till kontrollprogram ska
redovisas till tillsynsmyndigheten senast tre månader efter det att
vindkraftsparken tagits i bruk.
19. En årsrapport ska lämnas in till tillsynsmyndigheten senast 31 mars
varje år.
Avveckling
20. Skriftlig anmälan, omfattande en arbets- och tidplan ska göras
till tillsynsmyndigheten senast sex månader innan
vindkraftanläggningen, eller delar av den, permanent tas ur
drift. Av anmälan ska framgå vilka återställningsåtgärder som
avses vidtas för att återställa området. Anmälan ska
godkännas av tillsynsmyndigheten innan åtgärderna
påbörjas. Återställningsarbetet ska utföras i samråd med
markägare och tillsynsmyndigheten. Verksamheten ska anses
som upphörd om elproduktion inte skett under ett år.
Sammanfattning
Uppvind Ekonomisk Förening inkom med en anmälan om miljöfarlig
verksamhet avseende 6 stycken vindkraftverk 2014-06-19. Ärendet har
därefter tagits upp i miljö- och byggnadsnämnden där anmälan enligt
miljöbalken godkändes med försiktighetsmått och bygglov beviljades.
Beslutet överklagades till Länsstyrelsen i Kronobergs län som återförvisade
ärendet för fortsatt handläggning. Kompletteringar har därefter gjorts, bl.a.
har nya inventeringar av fåglar genomförts och verk 3 har även flyttats ca
75 m i östlig riktning. Efter dessa kompletteringar anses ärendet vara
tillräckligt utrett för att kunna tas upp på nytt.
Beskrivning av ärendet
Uppvind Ekonomisk Förening har till miljö- och byggnadsnämnden
inkommit med en anmälan enligt miljöbalken samt en ansökan om bygglov
för uppförande av 6 stycken vindkraftverk med en maximal höjd om 150 m
på fastigheterna Skögle 1:8, Skögle 1:4, Åseda 6:11 och Sjömillan 1:4.
Miljö- och byggnadsförvaltningen
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Området ligger norr om Åseda med ett avstånd om knappt 1 km till
närmaste verk från den sammanhållna bebyggelsen i Åseda tätort.
Avståndet till närmaste enskilda hus är ca 700 meter. En flyttmån på 30 m
från de angivna koordinaterna önskas. Enligt översiktsplanen ska verk
mellan 50-150 m inte stå närmare enskilda hus än 500 m och inte närmare
sammanhållen bebyggelse än 1000 m. Verk 3 är i nuläget placerat knappt
1000 meter från sammanhållen bebyggelse. Övriga verk har placerats så att
de klarar de i översiktsplanen rekommenderade avstånden.
Verk

Nordlig

Östlig

Verk 1

6342707

171607

Verk 2

6341443

171860

Verk 3

6340557

171681

Verk 4

6339481

174408

Verk 5

6339789

174717

Verk 6

6339782

174150

Koordinater angivna i SWEREF 99 1500.

Verk 1,2, 4, 5 och 6 är placerade i ett område som enligt Uppvidinge
kommuns översiktsplan är klassat som ett klass 2-område ”Område möjligt
för vindkraft”. Verk 3 är placerat knappt 1000 meter från sammanhållen
bebyggelse och därmed i Klass 3-område ”undantagna områden”. Klass 2områden är inte klassade som riksintresse för vindbruk men är inte heller
ett område som är undantaget för vindkraftsetablering. Enligt
översiktsplanen ska områden med vindhastigheter över 7 m/s prioriteras.
Enligt sökandes uppgifter har området enligt den senaste vindkarteringen
en årsmedelvind på 6,5-7 m/s. Den beräknade elproduktionen från verken
uppgår till 42 000 MWh beräknat på en effekt om 2,3 MW per verk. Detta
innebär att vindparken skulle kunna försörja 2 100 eluppvärmda villor eller
8 400 villor med hushållsel per år.
Närmaste etablerade vindkraftspark är Lemnhultsparken vilken ligger ca
5,5 km bort från sökandes närmaste verk. De närmaste planerade
vindkraftsetableringarna ligger ungefär 5 km bort från sökandes närmaste
verk.
Etableringen av vindkraftverken kommer att innebära att nya vägar
behöver göras. De nya vägarna kommer att bli 5 meter breda och kommer
innebära att vissa sprängningsarbeten kommer genomföras. Befintliga
vägar kommer användas i möjligaste mån. Se bifogad situationsplan för
vägdragning.
Miljö- och byggnadsförvaltningen
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Området kring verken samt den planerade sträckningen för vägar och
elledningar har naturvärdesbedömts. Området visade generellt på låga
värden och är huvudsakligen bestående av produktionsskog. Natur- och
friluftslivet anses inte kunna påverkas i någon större utsträckning då
verken tar en liten markyta i anspråk. I närheten av den planerade
transformatorstationen finns en fornåker, i övrigt ska det finnas en
ödetorpsstuga och några stengärdsgårdar i området. Kulturmiljön anses
inte bli påverkad. Om en kultur- eller fornlämning eller liknande skulle
hittas under byggnationen av verken kommer berörd myndighet att
kontaktas. Den visuella miljön kommer att förändras och sökande anser att
vilken bild som förmedlas av vindkraftverken beror på människans
subjektiva åsikter.
Fågelinventeringar har genomförts två år i rad av Calluna AB. Områdets
värden som födosökslokaler eller häckningsplatser för örn anses troligtvis
vara låg. En örn har observerats under inventeringen, då i närheten av sjön
Kållen. Observationer av örn har registrerats flera gånger kring sjöarna
Kållen, Älgsjön och Juven. Örnarna som befinner sig i det området kan
enligt Callunas bedömning ibland byta födosökslokaler och då vid flygning
norrut riskera en kollision med de planerade vindkraftverken.
En fladdermusinventering har genomförts 2011 av Calluna AB, under 2017
bedömdes även om denna fortfarande var relevant med hänsyn till
projektets minskning. Man konstaterar i inventeringen att den skogsmark
som verken ska ställas i har låga värden för fladdermöss, ingen rödlistad
art har hittats i området. Det område där man gjorde flest observationer av
fladdermöss är inte längre intressant för en projektering. Det artrikaste
området är kring sjön Ämten och torpet Sjölunda. Calluna rekommenderar
att servicevägen inte länkas samman med detta område, vilket följs. Verk
nummer 1 ska i möjligaste mån inte bidra till en ledlinje från bebyggelsen
vilket inte direkt görs då vägen till största del följer en redan befintlig väg. I
bedömningen från 2017 anger Calluna att de inte ser någon anledning att
ändra sina tidigare slutsatser.
Bullerberäkningar har genomförts vilken visar på att de närliggande husen
med marginal klarar de riktvärden på 40 dB (A) mätt som ekvivalent
ljudnivå som används som ett generellt riktvärde för buller från vindkraft.
Verk 3 är placerat så att ca 800 m av Skrikeborundan kommer ha en högre
ljudnivå än 40 dB(A) samt en kortare bit om ca 250 m inom 45 dB(A)området. Verket ligger även så att stora delar av Skrikeborundan samt även
en del av elljusspåret kommer att ha en högre ljudnivå än 35 dB(A).
Skuggberäkningar som har genomförts visar på att 4 fastigheter påverkas
av skuggor mer än 30 timmar per år, teoretisk skuggtid, 2 hushåll påverkas
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av skuggor mer än 8 timmar per dag, förväntad skuggtid, att ett hushåll
ligger nära gränsen för 8 timmars förväntad skuggtid per år samt att 5
hushåll påverkas av skuggor mer 30 minuter per dygn. Tre av de hushåll
som förväntas påverkas av skuggor mer än 30 min per dag är samma vars
tomt även kommer att påverkas av mer än, eller precis på gränsen till, 8
timmar skuggor per år. 3 av de 4 fastigheter som påverkas över 8 timmar
per år eller 30 minuter per dygn påverkas även mer än 30 timmar per år
beräknat i teoretisk skuggtid. Sökande har angett att skuggmätare kan
monteras på fastighet vid önskemål samt att verken stoppas vid vissa
tidpunkter om begränsningsvärde för skuggor överskrids.
Risker för iskast är beräknade till 1,5 * tornhöjden + rotordiametern,
ungefär 250 m enligt inlämnade handlingar. Beräkningen för iskast bör
enligt Elforsks rapport 04:13 räknas som 1,5 * (tornhöjd + rotordiameter).
Det ger då ett riskavstånd på 294 meter (1,5 * (104+92)= 294). Del av
Skrikeborundan hamnar därmed inom riskområde för iskast.
Informationsmöte med allmänheten har hållits 2017-04-12 samt 2017-05-29.
Under dessa möten framkom många synpunkter på ljud ifrån verken, vissa
synpunkter rörande skuggor framkom även samt ett önskemål om att
solceller byggs istället och en synpunkt på att skogen inte kommer vara lika
tillgänglig för barn att leka i efter byggnationen.
Yttranden
Yttrande från Länsstyrelsen i Kronobergs län inkom 2019-04-12. I yttrandet
rekommenderas att kumulativa effekter från närliggande vindkraftsparker
bedöms och beskrivs, att naturvärdena bedöms ordentligt samt att man
visar hänsyn till forn- och kulturlämningar och kommenterade slutsatserna
i örninventeringen. Kompletteringar begärdes vilka inkom 2019-05-07.
Uppvind redovisar här påverkan av de kumulativa effekterna och anger att
deras planerade verk inte bidrar till några kumulativa effekter gällande
ljud. Detta då avstånden mellan de planerade och uppförda vindkraftverk
som finns i Vindbrukskollen och Uppvinds planerade vindkraftverk är
långt, över 4 km. Därför blir det inte heller någon påverkan av skuggor då
skuggor kan påverka som mest 2 km från verken. Uppvind anger vidare att
djurlivet inte kommer att påverkas då väderstrecken nord och nordost är
öppna och djuren därmed inte blir ”inlåsta”. Calluna, som utförde
örninventeringen, har kommenterat Länsstyrelsens yttrande med att de
inte kunnat hitta några grova träd i området och att kungsörn kan jaga
begränsat i området (ex. hyggen) men att det då inte är under
häckningsperioden. Uppvind anger att de kontaktat Länsstyrelsen i
Kronobergs län avseende naturvärdesinventeringen och har bifogat en
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karta från Skogens pärlor över kända naturvärden i området i det här fallet
enbart sumpskog.
Närboende grannar har även beretts tillfälle att yttra sig utöver de
informationsmöten som tidigare har hållits. Nästan drygt 30 yttranden har
kommit in från de närboende. De synpunkter som framkommit har bland
annat gällt buller och den påverkan som det anses kunna innebära.
Synpunkter har bland annat inkommit gällande att Åseda kommer bli
inbyggt med vindkraft runt hela samhället och att detta kommer innebära
att hela samhället påverkas av buller. De tysta miljöer som funnits i skogen
runt omkring samhället kommer även att försvinna i och med
byggnationen av dessa vindkraftverk. Det har även framkommit
synpunkter om hur bullerberäkningar har utförts och en oro över att
vindkraftverken kommer att ge upphov till högre ljudnivå än de 40 dB(A)
som verksamhetsutövaren visar att denne kan innehålla. Synpunkter
rörande detta baseras på det faktum att beräkningar och mätningar görs i
ekvivalent ljudnivå. Detta innebär att vissa toppar planas ut och ljudnivån
därför kan vara högre än 40 dB(A) vid vissa tillfällen. I yttrandet tar man
fram WHO:s nya riktvärde för buller vilket enligt uppgifter från yttrandet
skulle likställas med 38,3 dB(A) mätt i ekvivalent ljudnivå istället för det
riktvärde på 40 dB(A) som generellt gäller idag. Man vill helst även se att
de redan beviljade vindkraftverken byggs först så att en bedömning av
reell påverkan från dem kan göras innan ytterligare vindkraftsparker
beviljas.
Vissa synpunkter rörande skuggor har även inkommit, bland annat för ett
par av de fastigheter som kommer påverkas mest av skuggor. Synpunkter
rörande att området har stora natur- och kulturvärden har även inkommit.
Detta avseende det smågölslandskap som finns med stor artrikedom av
fåglar samt den gamla torparbygd som finns kvar i området. Krav ställs
även på ekonomisk säkerhet för bortforsling av bl.a. betongfundamenten.
Avseende bullret är det generell praxis att ett begränsningsvärde på 40
dB(A) mätt som ekvivalent ljudnivå ska gälla som försiktighetsmått eller
villkor för vindkraftverk. I ett område där låga ljudnivåer eftersträvas kan
35 dB(A) nyttjas som riktvärde. Sådana områden bör redovisas i
översiktsplanen. I översiktsplanen för Uppvidinge kommun framgår att
Boverkets rekommenderade riktvärde på 40 dB(A) ska gälla men att det vid
naturreservart eller Natura 2000-områden kan vara aktuellt med villkor på
35 dB(A). Den bedömningen ska i så fall Länsstyrelsen göra.
Det stämmer även att den ekvivalenta ljudnivån inte tar hänsyn till de
toppar som det kan bli vid en bullrande verksamhet utan att
begränsningsvärdet kan överskridas emellanåt. Ser man till WHO:s nya
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riktvärde som det hänvisas till i flertalet yttrande så kommer enligt
bullerberäkningen även detta att kunna hållas. Den högsta beräknade
ljudnivån är enligt uppgift 37,8 dB(A) mätt i ekvivalent ljudnivå vid
närmaste huset. WHO:s nya riktvärde var mätt i ekvivalent ljudnivå 38,3
dB(A).
Vad gäller skuggor ska skuggurkoppling installeras på verken för att
begränsningsvärdena avseende skuggning inte ska överskridas.
En ekonomisk säkerhet för borttagande av bl.a. betongfundament när
vindkraftverken plockas ner kan inte ställas för en verksamhet som är
anmälningspliktig enligt miljöbalken. Detta kan enligt 16 kap 3 § i
miljöbalken enbart krävas om tillstånd, godkännande eller dispens har
meddelats enligt miljöbalken eller enligt föreskrifter meddelade med stöd
av miljöbalken. Något som det inte handlar om i det här fallet.
Motivering av beslut
Anläggningen är anmälningspliktig enligt 9 kap 6 § i miljöbalken (1998:808)
samt 1 kap 10 § i miljöprövningsförordningen (2013:251) med
verksamhetskod 40.100 2 enligt 21 kap 15 § i miljöprövningsförordningen.
Verken är inte tillståndspliktiga då de inte är fler än två och högre än 150
meter enligt 21 kap 13 § punkt 1 i miljöprövningsförordningen.
Anläggningen består inte av sju eller flera verk enligt 21 kap 14 § punkt 1 i
miljöprövningsförordningen. De planeras inte heller att stå i närheten av
befintliga vindkraftverk enligt punkterna 3 i 21 kap § 13 och 14.
Av vad som framkommer i de inlämnade och kompletterade handlingarna
har sökande lämnat in handlingar som gör att det går att bedöma
verksamheten och dess påverkan på människors hälsa och miljön.
Verksamheten kommer till del innebära en betydande olägenhet för
människors hälsa, detta regleras i försiktighetsmåtten. Sökande har vidare
visat på att de har tillräcklig kunskap och de kommer ihop med de
försiktighetsmått som angetts för verksamheten att uppfylla
försiktighetsprincipen. Man anger att det miljömässigt bästa kommer
användas vid byggnationen och underhåll av verken. Lokaliseringen är i
stort sett ur natur- och kulturmiljösynpunkt en bra placering.
Vindförhållanden är förhållandevis goda på platsen och området är till
största delen utpekat som ett område som kan vara möjligt för vindkraft i
Uppvidinge kommuns översiktsplan.

2 Anmälningsplikt C och verksamhetskod 40.100 gäller för verksamhet med 1. Ett

vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter, 2. Två eller flera
vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), eller 3. Ett vindkraftverk som står
tillsammans med ett annat vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter det att
verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades.
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Vindkraftverken bidrar till en omställning till förnyelsebar energi vars
miljönytta måste vägas mot hälsoeffekter hos människor och påverkan på
miljön. Påverkan från buller kommer enligt inlämnade bullerberäkningar
att klara det generella begränsningsvärde utomhus vid bostad som nyttjas
som generellt riktvärde i Sverige. När vindkraftverken är på plats kommer
en bullermätning att göras för att säkerställa att begränsningsvärdet klaras
även i praktiken. När det gäller påverkan från skuggor kommer 4 hus
överskrida riktvärdet för totalt teoretiskt årlig skuggtid (30 timmar) 2 hus
att överskrida riktvärdet för total förväntad årlig skuggtid (8 timmar) och 5
hus det årliga riktvärdet för skuggtid per dag (30 min). Med
skuggurkoppling och ev. skuggmätare kommer riktvärdena vid bostäder
eller uteplatser att kunna innehållas. Vidare kommer det att bli en visuell
påverkan från verken vars påverkan inte kommer att störa människors
hälsa eller miljön.
Verk nummer 3 är i nuläget placerat knappt 1000 meter från gränsen till
Åseda tätort. Detta område anges även vara ett utbyggnadsområde för
bostäder. I Uppvidinge kommuns översiktsplan rekommenderas 1000
meter till sammanhållen bebyggelse vilket därmed inte klaras. Området
kring verket används även frekvent för friluftsliv och som
rekreationsområde. Elljusspåret i Åseda börjar söder om verket och är som
närmst ca 550 m från verket. Den s.k. Skrikeborundan går också i närheten
av verket och kommer som tidigare nämnts påverkas av buller och hamnar
även inom riskområde för iskast. Naturvårdsverket rekommenderar att i
områden för friluftsliv där inga andra ljud är dominerande och en låg
ljudnivå är viktig så ska bullret från vindkraftverk inte överskrida 35
dB(A). Detta är något som kommer att överskridas på stora delar av
Skrikeborundan men även en bit av elljusspåret. Verk M3 kommer
innebära en stor påverkan i form av buller på ett område som används för
friluftsliv och rekreationsområde där låga ljudnivåer är viktiga för att skapa
en avkopplande miljö. Området är till del utpekat i den fördjupade
översiktsplanen för Åseda samhälle som natur- och rekreationsområde.
Åseda kommer även om man ser till planerade verk som har fått tillstånd
att till stor del bli inbyggt med vindkraftverk. Verk M3 står väldigt nära
Åseda samhälle, att förbjuda byggnation av verket på denna plats innebär
att Åseda blir mindre inbyggt med vindkraftverk och ett av de
kvarvarande områdena utan vindkraft hålls öppnare. Verk M3 ska med
hänsyn till högt buller inom ett rekreationsområde samt
”inbyggnadseffekten” förbjudas på nuvarande position.
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Beslutsunderlag
Anmälan om miljöfarlig verksamhet med bilagor
Yttrande från Länsstyrelsen i Kronobergs län
Kompletteringar från sökande daterade 2019-05-07
Tjänsteskrivelse från miljö- och byggnadsförvaltningen

Johanna Hermanson, miljö- och hälsoskyddsinspektör

Bilagor:
Beslutet skickas till:
Uppvidinge Ekonmisk Förening
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TJÄNSTESKRIVELSE

Ansökan om bygglov för TILLBYGGNAD ENBOSTADSHUS
på fastigheten
Dnr:
Fastighetens adress:
Förutsättningar
Plan- och bygglagen
9 kap. 2 § 1. Det krävs bygglov för nybyggnad.
9 kap. 30 § Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan om,
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser överensstämmer med
detaljplanen.
2. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 §
tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket 3, 6 7, 9-11 §§, 12 §
första stycket, 13, 17 och 18 §§.
9 kap. 31 b § Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 311 a § 2 får bygglov ges för en
åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är
förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och
1. Avvikelsen är liten, eller
2. Åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska
kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.
Planförutsättningar
Gällande fastighet ligger inom planlagt område och som detaljplan fungerar
07-LEK-512 daterad 1975-12-09, genomförandetiden har utgått. Enligt gällande
detaljplan betecknas fastigheten som BFI vilket innebär fristående bostäder i ett
plan. Vind får inredas. Byggnadshöjden får uppgå till 4.0 meter och en tredjedel av
tomten får bebyggas.
Sammanfattning
Ansökan avser TILLBYGGNAD ENBOSTADSHUS. Sökanden vill bygga till
befintligt hus och renovera. Det befintliga huset är uppfört i ett plan med inredd
vind och källare. Fasaden utgörs av trä i gröngrå kulör och taket av röda takpannor.
Fönstren har brunsvarta karmar. Befintlig byggnad har en byggnadsarea på cirka
70 m2 och fastigheten har en area på 1113 m2.
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Tillbyggnaden på 36 m2 mot sydväst innefattar ett nytt vardagsrum, badrum och
klädkammare på plan 1. På vindsplan anordnas två sovrum i tillbyggnaden. På plan
1 byggs även ett uterum på 14 m2 mot nordväst. I samband med tillbyggnaden sker
byte av samtliga fönster, tilläggsisolering, byte av fasad och yttertak. Fasaden
kommer att utgöras av vitmålade träpaneler, taket av svarta betongpannor och
fönstren i vitt trä och lättmetall. En takkupa byggs mot nordväst för att anorna ett
nytt badrum på vindsvåningen, kupan upptar 30 procent av takplanet. Två kaminer
installeras i befintlig rökkanal, befintlig elinstallation byts ut, golvvärme installeras
på plan 1 och radiatorer på vindsvåningen.
Tillbyggnadens byggnadshöjd uppgår 4,7 meter och placeras 3.5 meter från närmsta
fastighetsgräns. Den föreslagna tillbyggnaden utgör två avvikelser från gällande
detaljplan.
Föreslagen kontrollansvarig för åtgärden är Jan Wahlberg.
Yttranden
Berörda grannar har fått tillfälla att yttra sig till och med 2019-05-24.
Sökanden ges tillfälle att bemöta inkomna yttranden.

Bedömning
För planer tidigare än 1987 ska placering av byggnader ske 4.5 meter från
tomtgräns. Placeringen sker i detta fall 3.5 meter från gränsen vilket utgör en
avvikelse på 1 meter, 22 procent. Enligt byggnadsstadgan från 1959 5 kap. 39 § som
gällde vid planens upprättande får byggnadsnämnden dock göra undantag från
lagen om ’’det finnes påkallat av särskilds skäl samt kan ske utan men för granne
eller fara för sundhet, brandsäkerhet, eller trafiksäkerhet och utan att ett lämpligt
bebyggande av området försvåras’’. Sökande anses i fallet inte ha möjlighet att
bygga till befintligt hus på ett ändamålsenligt sätt åt något annat väderstreck utan
att hamna på prickmark. Sökande anses däremot ha möjlighet att minska
tillbyggnaden en meter och på så vis hamna 4.5 meter från fastighetsgränsen.
I detaljplanen är högsta byggnadshöjd satt till 4.0 meter. Tillbyggnadens
byggnadshöjd uppgår till 4.7 meter och utgör en avvikelse på 0.7 meter, 17.5
procent. I bedömningen bör dock hänsyn tas till att tillbyggnaden utförs med
samma byggnadshöjd som befintlig byggnad. Avvikelsen kan anses vara av
begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller
bebyggas på ett ändamålsenligt sätt enligt 9 kap. 31 b § 2.
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Motivering förslag till beslut
Sökande anses ha möjlighet att utföra tillbyggnaden utan att underskrida 4.5 meter
från fastighetsgräns och saknar därför särskilt skäl för att undantag ska medges.
Åtgärden utgör även en avvikelse gällande tillåten byggnadshöjd. Bygglov bör
därför avslås i ärendet då åtgärden inte uppfyller kraven enligt 9 kap. 31 b §.
Beslutsunderlag
Ansökan
Anmälan om kontrollansvarig
Projektbeskrivning
Situationsplan
Planritningar
Fasadritningar
Sektionsritningar

2019-04-26
2019-05-02
2019-04-26
2019-05-08
2019-05-10
2019-05-10
2019-04-26

Förslag till beslut
1. Avslå ansökan om bygglov då tillbyggnaden avviker från gällande detaljplan.
2. Fastställer avgiften för påbörjad handläggning till 1600 kronor.1

Beslutet skickas till
Sökanden
Rågrannar
INFORMATION
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller byggnadslovet i fem år från den dag
som beslutet vinner laga kraft (9 kap. 43 § plan- och bygglagen). Åtgärden får inte
påbörjas innan Miljö- och byggnadsnämnden har gett ett startbesked (10 kap. 3 §
plan- och bygglagen).
Tekniskt samråd ska hållas, (tid för samråd kan beställas hos byggnadsinspektören,
telefon 0474-470 69).
Kontrollplan ska upprättas och inlämnas innan startbesked kan ges.
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs.
Verifierad kontrollplan skall inlämnas då arbetena är färdigställda.
Begäran om slutbesked skall inlämnas då byggnationen färdigställts.
Lovet skickas för kännedom till berörda grannar och andra kända sakägare samt
annonseras i Post- och inrikes tidningar.
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Åseda 2019-05-16
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Linn Bengtsson
Byggnadsinspektör

Total avgift för åtgärden: 1600 kronor
Handläggning 2 timmar á 800 kr
2 x 800 kr = 1600 kr

Upplysning: Fakturan skickas separat
_____________________________________________________________________
Avgiften är framräknad från Uppvidinge kommuns Plan- och bygglovstaxa 2011. Taxan
fastställdes av kommunfullmäktige den 28 juni 2011 och reviderades 28 augusti 2012, § 73.
1
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Ansökan om ändring i bygglov för NYBYGGNAD
ENBOSTADSHUS på fastigheten
Dnr:
Fastighetens adress:
Förutsättningar
Plan- och bygglagen
9 kap. 2 § 1. Det krävs bygglov för nybyggnad.
9 kap. 30 § Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan om,
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser överensstämmer med
detaljplanen.
2. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 §
tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket 3, 6 7, 9-11 §§, 12 §
första stycket, 13, 17 och 18 §§.
9 kap. 31 b § Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 311 a § 2 får bygglov ges för en
åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är
förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och
1. Avvikelsen är liten, eller
2. Åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska
kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.
Planförutsättningar
Gällande fastighet ligger inom planlagt område och som detaljplan fungerar
07-LEK-512 daterad 1975-12-09, genomförandetiden har utgått. Enligt gällande
detaljplan betecknas fastigheten som BFI vilket innebär fristående bostäder i ett
plan. Vind får inredas. Byggnadshöjden får uppgå till 4.0 meter och en tredjedel av
tomten får bebyggas.
Sammanfattning
Ansökan avser ändring i beviljat bygglov för NYBYGGNAD ENBOSTADSHUS.
Sökanden vill bredda sitt garage en meter samt flytta huset åt sydväst jämfört med
beviljat bygglov. I beviljat bygglov placeras garaget 3.8 meter från fastighetsgräns.
Den nya placeringen anges 1.7 meter från fastighetsgräns. Den föreslagna ändringen
utgör en avvikelse från gällande detaljplan.
Föreslagen kontrollansvarig för åtgärden är Mikael Borgström.
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Yttranden
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig till och med 2019-05-13.
Fastigheten 80:5 har fått anstånd till längre yttrandetid då den första
situationsplanen som skickades ut inte stämde.
Sökanden ges tillfälle att bemöta inkomna yttranden.
Bedömning
Miljö- och byggnadsnämnden delegerade 2018-08-23 §111 till byggnadsinspektör att
bevilja bygglov för nybyggnad enbostadshus. Åtgärden utgjorde redan då en
avvikelse från gällande detaljplan. Garaget placerades 3.8 meter från fastighetsgräns
och entrén placerades på prickmark. Sökande vill nu flytta garaget och huset ännu
närmare fastighetsgräns, 1.7 meter.
För planer tidigare än 1987 ska placering av byggnader ske 4.5 meter från
tomtgräns. Placeringen sker i detta fall 1.7 meter från gränsen vilket utgör en
avvikelse på 2.8 meter, 62 procent. Enligt byggnadsstadgan från 1959 5 kap. 39 §
som gällde vid planens upprättande får byggnadsnämnden dock göra undantag
från lagen om ’’det finnes påkallat av särskilds skäl samt kan ske utan men för
granne eller fara för sundhet, brandsäkerhet, eller trafiksäkerhet och utan att ett
lämpligt bebyggande av området försvåras’’. Sökande anses ha möjlighet att göra ett
bredare garage som denne önskar utan att göra ytterligare avvikelser från
detaljplan.
Motivering förslag till beslut
En ändring i bygglovet skulle innebära att ytterligare avvikelser från gällande
detaljplan uppstår. Avvikelsen kan inte anses som liten eller nödvändig för att
området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt enligt 9 kap.
31 b §. Den saknar även särskilt skäl. Ansökan bör därför avslås.
Beslutsunderlag
Beslut Miljö- och byggnadsnämnden
Beslut om bygglov
Ansökan ändring av bygglov
Situationsplan
Planritning
Fasadritningar

2018-08-23 § 111
2018-09-05
2019-04-11
2019-05-13
2019-04-02
2019-04-02
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Förslag till beslut
1. Avslå ansökan om bygglov då ändringen avviker från gällande detaljplan.
2. Fastställer avgiften för påbörjad handläggning till 2400 kronor.1

Beslutet skickas till
Sökanden
Rågrannar
Fastighetsägare
Länsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Fastighetsägare

INFORMATION
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller byggnadslovet i fem år från den dag
som beslutet vinner laga kraft (9 kap. 43 § plan- och bygglagen). Åtgärden får inte
påbörjas innan Miljö- och byggnadsnämnden har gett ett startbesked (10 kap. 3 §
plan- och bygglagen).
Kontrollplan ska upprättas och inlämnas innan startbesked kan ges.
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs.
Verifierad kontrollplan skall inlämnas då arbetena är färdigställda.
Begäran om slutbesked skall inlämnas då byggnationen färdigställts.
Lovet skickas för kännedom till berörda grannar och andra kända sakägare samt
annonseras i Post- och inrikes tidningar.

Åseda 2019-05-16
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Linn Bengtsson
Byggnadsinspektör
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Total avgift för åtgärden: 2400 kronor
Handläggning 3 timmar á 800 kronor
3 x 800 kr = 2400 kr
Upplysning: Fakturan skickas separat
_____________________________________________________________________
Avgiften är framräknad från Uppvidinge kommuns Plan- och bygglovstaxa 2011. Taxan
fastställdes av kommunfullmäktige den 28 juni 2011 och reviderades 28 augusti 2012, § 73.
1
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