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Plats och tid Ideboås (digitalt), Kommunhuset i Åseda 13:30-16:10 

Beslutande Ledamöter och ersättare 
Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 
Justerare Magnus Gustafsson 

Justeringens plats och tid 2021-06-22 kl. 07:30, Kommunhuset i Åseda, 364 21 Åseda 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer   
 Marcus Landley 78-94 

                      Ordförande 

 
 
 

 

 Marie Hammarström Linnér 78-94 

 Justerare 

 
 
 

 
 
 

 
Einar Håkansson 78-94 

    
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Miljö- och byggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-06-17 
Datum då anslaget sätts 
upp 2021-06-22 

Datum då anslaget tas 
ned 2021-06-15 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunhuset i Åseda, 364 21 Åseda 
 

Underskrift 
  

 Marcus Landley  
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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter Marie Hammarström Linnér (S) ordförande 

Kenth Bergqvist (S) 

Peter Ekman (S) 

Einar Håkansson (C) 

Magnus Gustafsson (C) Deltar inte under paragraf 84 

Richard Revelj (SD) 

Johan Linnér (M) 

Övriga närvarande  

Ersättare  

Tjänstemän Marcus Landley, förvaltningssekreterare §§ 78-94 

Per-Ove Oscarsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 83-85 

Karin Settersjö, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 91 

John Pettersson, byggnadsinspektör § 89 och 92-94 

Oskar Johansson, planarkitekt §§ 86-87 

Magnus Josefsson, planarkitekt §§ 88 och 90 

Övriga  



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(43) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-17 

 
 

  
 

 
 
 
  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 79 

Godkännande av dagordning 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Godkänner dagordningen efter ovanstående ändringar. 

Ärende  

 78. Upprop  

 79. Val av justerare, tid för justering och 
godkännande av dagordning 

 

Administrativa ärenden 

 80. Delegeringsbeslut  

 81. 2021.36 
Månadsrapportering Ekonomi jan-maj 2021 

 

 82. 2021.262 
Dataskyddsrutin - interna riktlinjer för 
hantering av personuppgifter 

 

Miljö- och livsmedelsärenden 

 83. 2021.241 
Avlossa skott inom detaljplanelagt område 
Kronobergs län 
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Ärende  

 84. 2021.49 
Ansökan om strandskyddsdispens 
Älghult  

 

 85. 2021.144 
Ansökan om strandskyddsdispens 
Johanstorp  

 

Planärenden 

 86. 2021.168 
Planbeslut 
Lenhovda 5:27 

 

87. 2021.269 
Planbeslut på delegation 

 

 88. 2021.66 
Samrådshandling för detaljplan 
Lenhovda 112:1 

 

Bygglovs- och byggsanktionsärenden 

89. 2021.264 
Bygglov – Tillbyggnad anläggning (bibliotek) 
Lenhovda 55:1 

 

Informationsärenden 

90. Planavgränsningsförslag för Lenhovda 
Rådhusgatan 
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Ärende  

91. 2021.65 
Plan för livsmedelskontroll – uppföljning efter 
första halvåret 2021 

 

92. 2021.191 
Reduktion av avgift för bygglov 
Klavreda  

 

93. 2021.44 
Inkommet ärende vindkraftverk 
Hohult 2:136 

 

94. Meddelanden  

 

 

Marie Hammarström Linnér 
Ordförande 

Marcus Landley 
Nämndsekreterare 
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§ 80 

Redovisning av delegeringsbeslut 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Godkänner redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning ska beslut som 
fattas på delegation återrapporteras till miljö- och byggnadsnämnden. 
Förteckning över delegationsbesluten redovisas på sammanträdet. 
Anmälda delegationsbeslut förvaras i kommunhuset i Åseda. 

 

Beslutsunderlag 
Förteckning över delegationsbeslut, daterad 2021-05-31 
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§ 81  2021.36 

Månadsrapport jan-maj 2021  
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner rapporteringen. 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om miljö- och byggnadsnämnden kan besluta i enlighet 
med miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner att nämnden beslutat i enlighet med miljö- och 
byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

 

________________________________________________________________ 

Sammanfattning av ärendet 
Fakturering av två detaljplaner och en försenad fakturering av flera 
bygglovsfakturor kan betyda att vi går plus minus noll i slutet av året. 
 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur redovisningssystemet 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Varken underskott eller överskott 

 

Beslutet skickas till 
Camilla Gustavsson 

Kommunstyrelsen  
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§ 82  Dnr 2021.262 

Riktlinje för dataskydd och hantering av 
personuppgifter inom miljö- och byggnadsnämndens 
verksamheter 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar i enlighet med miljö- och 
byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om miljö- och byggnadsnämnden kan besluta i enlighet 
med miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner att nämnden beslutat i enlighet med miljö- och 
byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

 

________________________________________________________________ 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnadsnämnden 
godkänner riktlinjen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan 25 maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning (2016/679) för 
hantering av personuppgifter och i Uppvidinge kommun är samtliga 
nämnder personuppgiftsansvariga för sina respektive 
verksamhetsområden. Det innebär att miljö- och byggnadsnämnden har 
ansvaret att se till att gällande lagstiftning efterlevs. 
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Riktlinjen har tagits fram av Uppvidinge kommuns dataskyddsombud med 
hjälp av dataskyddsansvarig på miljö- och byggnadsförvaltningen Den 
syftar till att alla invånare vars personuppgifter behandlas inom barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter ska vara trygga med hur vi hanterar 
deras uppgifter. Riktlinjen beskriver på ett övergripande plan hur 
personuppgifter kan behandlas, för vilka syften och på vilket sätt av oss.  

Riktlinjen ska säkerställa att vi:  

• följer gällande dataskyddslagstiftning EU 2016/679  

• lagrar och hanterar personuppgifter på ett korrekt och enhetligt sätt  

• kommunicerar tydligt och öppet gällande hur personuppgifter hanteras i 
verksamheten  

• kan tillmötesgå anställdas, elevers och andra intressenters rättigheter  

• skyddar den egna verksamheten mot hot och därmed minimerar 
integritetsrisker 

 

Beslutsunderlag 
Riktlinje för dataskydd och hantering av personuppgifter inom miljö- och 
byggnadsnämndens verksamheter 

 

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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§ 83  Dnr 2021.241 

Yttrande till Polismyndigheten över ansökan från 
om tillstånd enligt ordningslagen till 

att avlossa skott inom detaljplanelagt område inom alla 
kommuner i Kronobergs län 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar i enlighet med miljö- och 
byggnadsförvaltningens förslag till beslut samt Peter Ekmans (S) 
tilläggsyrkande. 

 

Yttrandet 
Polismyndigheten har gett Miljö- och byggnadsnämnden i Uppvidinge 
kommun möjlighet att avge yttrande i tillståndsärende för att avlossa skott 

Inom detaljplanelagt område inom alla kommuner i Kronobergs län. 

I Uppvidinge kommun finns totalt 8 skyddsjägare, boende i Alstermo, 
Älghult, Lenhovda, Norrhult och Åseda. De flesta av jägarna har lång 
erfarenhet och god lokalkännedom vilket är viktigt i dessa sammanhang. 

Det system som har funnits i kommunen i många år har fungerat väl även 
när det gäller problem med vildsvin. 

Sammanfattningsvis finns det inget ytterligare behov av skyddsjägare i 
Uppvidinge kommun. 

Vi anser dessutom att eventuell framtida skyddsjägare skall ha lokal 
anknytning och kännedom om våra orter. 
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Förslag till beslut 
Peter Ekman yrkar på att lägga till meningen ” Vi anser dessutom att 
eventuell framtida skyddsjägare skall ha lokal anknytning och kännedom 
om våra orter.” sist i yttrandet. 

 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om miljö- och byggnadsnämnden kan besluta i enlighet 
med miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner att nämnden beslutat i enlighet med miljö- och 
byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner att det finns ett tilläggsyrkande och det är Peter Ekmans 
(S) tilläggsyrkande. 

Ordförande frågar om miljö- och byggnadsnämnden kan lägga till 
tilläggsyrkandet till sitt beslut. Ordförande finner att man kan göra det. 

 

________________________________________________________________ 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden ställer sig bakom miljö- och byggnads-
förvaltningens yttrande som sitt eget. 

 

Yttrandet 
Polismyndigheten har gett Miljö- och byggnadsnämnden i Uppvidinge 
kommun möjlighet att avge yttrande i tillståndsärende för att avlossa skott 

Inom detaljplanelagt område inom alla kommuner i Kronobergs län. 

I Uppvidinge kommun finns totalt 8 skyddsjägare, boende i Alstermo, 
Älghult, Lenhovda, Norrhult och Åseda. De flesta av jägarna har lång 
erfarenhet och god lokalkännedom vilket är viktigt i dessa sammanhang. 
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Det system som har funnits i kommunen i många år har fungerat väl även 
när det gäller problem med vildsvin. 

Sammanfattningsvis finns det inget ytterligare behov av skyddsjägare i 
Uppvidinge kommun. 

 

Beslutsunderlag 
Remiss från Polismyndigheten, inkom den 19 maj 2021. 

Tjänsteskrivelse daterad den 9 juni 2021. 

 

Beslutet skickas till 
Polismyndigheten, Region Syd, 205 90 Malmö, tillstand.sydost@poilsen.se 

  

mailto:tillstand.sydost@poilsen.se
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§ 84  Dnr 2021.49 

Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av 
bastu på fastigheten Älghult  Uppvidinge 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Strandskyddsdispens ges för uppförande av en bastubyggnad på 

fastigheten Älghult  på den plats som anges på situationsplan, se 
bilaga 1. 

2. Den yta som får tas i anspråk är begränsad till bastuns yta på mark. 

3. Avgiften för denna ansökan är 6 664 kronor1. 

 

Giltighetstid 
Enligt lag upphör detta beslut att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 
två år eller inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga 
kraft (7 kap. 18 h § miljöbalken). 

 

Förslag till beslut 
Einar Håkansson (C) Yrkar på att bevilja ansökan om strandskyddsdispens 

 

Motivering till beslut 
Som särskilt skäl för strandskyddsdispens får enligt 7 kap 18 c § p.1 
miljöbalken beaktas om den plats dispensen avser redan har tagits i anspråk 
på ett sådant sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 
Bastun är tänkt att placeras cirka 25 meter från stranden vilket innebär att 
avståndet till bostadshuset blir knappt 70 meter. 

 
1 Avgiften är framräknad från Uppvidinge kommuns Plan- och bygglovstaxa. Taxan fastställdes 
av kommunfullmäktige den 28 juni 2011 och reviderades den 28 augusti 2012, § 73. 
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 I området mellan bostadshuset och stranden har träd avverkats så att det är 
fri sikt mot sjön, Mark som har tagits i anspråk utgörs ofta av etablerade 
tomtplatser runt bostadshus.  

Enligt Prop. 2008/09:119, sidan 105, gäller givetvis att det handlar om ett 
lagligt ianspråktagande för att marken ska kunna räknas som ianspråk-
tagen. Det finns inga tidigare strandskyddsdispenser för några åtgärder på 
fastigheten och det finns därför inget särskilt skäl för strandskyddsdispens. 

Hänsyn ska tas även till enskilda intressen (7 kap 25 § miljöbalken). En 
inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten som grundas på 
skyddsbestämmelse i kapitlet får därför inte gå längre än som krävs för att 
syftet med skyddet ska tillgodoses. 

Då huset fått uppföras efter att strandskyddslagen trätt i kraft genom 
gynnande myndighetsbeslut tidigare, anses området i anspråkstaget på ett 
sådant sätt avses i 7 kap 18c. Därtill anses ingreppet i området ha liten 
påverkan på strandskyddets syften och den enskildes intresse bedöms 
därmed överväga i enlighet med 7 kap 25. 

 

Jäv 
Magnus Gustafsson (C) är inte närvarande under denna mötespunkt på 
grund av jäv. 

 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Miljö- och 
byggnadsförvaltningens förslag till beslut om att avslå och Einar Håkansson 
(C) förslag till beslut 

Ordförande finner att nämnden beslutat i enlighet med miljö- och 
byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 
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Övriga upplysningar  
Övriga upplysningar  
Överprövning och överklagande 

Länsstyrelsen ska inom tre veckor besluta om de ska överpröva detta beslut 
eller inte. Sökanden upplyses även om att vissa föreningar som enligt sina 
stadgar har till ändamål att tillvarata frilufts-, naturskydds- och 
miljöskyddsintressen, har rätt att överklaga beslutet (se bilaga). Du bör 
därför avvakta länsstyrelsens beslut och eventuell vidare handläggning 
innan några åtgärder vidtas. 

Faktura 

Faktura för avgiften kommer att skickas separat. 

Hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen, se bilaga. 

 

Bilagor 
1. Situationsplan 

2. Fotografier  

3. Hur man överklagar beslutet 

 

Beslutet skickas till 
Sökanden 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 

 

________________________________________________________________ 
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Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
1. Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av en bastubyggnad 

på fastigheten Älghult  intill Älgasjön avslås. 

2. Avgiften för denna ansökan är 6 664 kronor1. 

 
Sammanfattning av ärendet 

 Bromma, söker strandskydds-
dispens för att uppföra en bastu på fastigheten Älghult  intill Älgasjön. 
Åtgärden är bygglovspliktig. Avståndet till Älgasjön blir 25 meter enligt 
ansökan.  

Sökanden har som särskilt skäl för dispens från strandskyddet angett: 

• Området har redan tagits i anspråk på ett sådant sätt att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften. 

Som motivering till hur grunden för dispensen uppfylls uppger sökanden 
att ”särskilda skäl föreligger då det är röjd och planerad tomtmark ner till 
sjön från huvudbyggnad med väg ner till brygga (framför bastu). Det är 
därför redan ianspråktagen mark runt privatbostad. Därtill förändrar det 
inte strandlinjen signifikant då både privatbostäder, camping samt industri 
ligger sjönära runt Älgasjön.” 

Ansökan om bygglov för uppförande av bastubyggnaden kom in till miljö- 
och byggnadsnämnden den 9 februari 2021. Ärendet har kommunicerats 
med sökanden den 7 maj 2021. 

 

Beslutsunderlag 
Ansökan   2021-02-09 

Fotografier från inspektion 2021-03-08 

 
1 Avgiften är framräknad från Uppvidinge kommuns Plan- och bygglovstaxa. Taxan fastställdes 
av kommunfullmäktige den 28 juni 2011 och reviderades den 28 augusti 2012, § 73. 
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Ny situationsplan  2021-05-06 

Tjänsteskrivelse  2021-06-09  

 

Beslutsmotivering 
Förhållandena på platsen 

Platsen där sökanden vill bygga ett nytt bostadshus ligger inom strand-
skyddat område, d.v.s. inom 100 meter från Alsterån. Området är inte 
detaljplanerat och platsen berörs heller inte av andra områdesskydd. 
Fastigheten ligger inom området ”Dubberås” som är upptaget i Naturvårds-
inventering för Kronobergs län. Älgasjöns södra del är upptaget som LIS-
område (område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen) i översikts-
planen för Uppvidinge kommun, antagen 2011-04-26. 

Vid inspektion den 8 mars 2021 konstaterades att området där bastun avses 
uppföras består av röjd skogsmark med enstaka träd kvar och ljung i 
fältskiktet. 

 

Bedömning 

Eftersom strandskydd råder krävs strandskyddsdispens för att uppföra nya 
byggnader. 

Som särskilt skäl för strandskyddsdispens får enligt 7 kap 18 c § p.1 
miljöbalken beaktas om den plats dispensen avser redan har tagits i anspråk 
på ett sådant sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 
Bastun är tänkt att placeras knappt 70 mete4r från bostadshuset och cirka 25 
meter från stranden. där avståndet till närmaste bostadshus är cirka 130 
meter. 

I området mellan bostadshuset och stranden har träd avverkats så att det är 
fri sikt mot sjön, Mark som har tagits i anspråk utgörs ofta av etablerade 
tomtplatser runt bostadshus.  

Enligt Prop. 2008/09:119 sidan 105 gäller givetvis att det handlar om ett 
lagligt ianspråktagande för att marken ska kunna räknas som 
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ianspråktagen. Det finns inga tidigare strandskyddsdispenser för några 
åtgärder på fastigheten och det finns därför inget särskilt skäl för strand-
skyddsdispens. 

 

Aktuella bestämmelser 
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för 
allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för 
djur- och växtlivet på land och i vatten (7 kap. 13 § miljöbalken). 

Strandskyddet omfattar land- och vattenområden intill 100 meter från 
strandlinjen vid normalt medelvattenstånd (7 kap. 14 § miljöbalken). 

I 7 kap. 15 § miljöbalken finns de åtgärder uppräknade som är förbjudna 
inom strandskyddat område. 

För att dispens ska kunna beviljas måste något av de särskilda skäl som 
anges i miljöbalken (7 kap. 18 c-d § §) vara uppfyllt och vara förenligt med 
strandskyddets syften (7 kap 26 § miljöbalken). 

I 7 kap. 18 f och 18 h §§ miljöbalken finns bestämmelser om fri passage för 
allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet, tomtplats-
avgränsning och tidsbegränsning av dispensen. 

Beslut om strandskyddsdispens får enligt 16 kap. 2 § miljöbalken förenas 
med villkor.  
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§ 85  Dnr 2021.144 

Ansökan om strandskyddsdispens på fastigheten 
Johanstorp , Uppvidinge 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Strandskyddsdispens ges för tillbyggnad av bostadshus på fastigheten 

Johanstorp , vid sjön Lången, på den plats som anges på 
situationsplan, se bilaga 1. 

2. Den yta som får tas i anspråk som tomt är fastighetens landareal, se 
bilaga 1. 

3. Avgiften för denna ansökan är 6 664 kronor1. 

 

Giltighetstid 
Enligt lag upphör detta beslut att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 
två år eller inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga 
kraft (7 kap. 18 h § miljöbalken). 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om miljö- och byggnadsnämnden kan besluta i enlighet 
med miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner att nämnden beslutat i enlighet med miljö- och 
byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

 

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

Överprövning och överklagande 
Länsstyrelsen ska inom tre veckor besluta om de ska överpröva detta beslut 
eller inte. Ni bör därför avvakta länsstyrelsens beslut och eventuell vidare 
handläggning innan några åtgärder påbörjas. 

Faktura 
Faktura för avgiften kommer att skickas separat. 

Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen, se bilaga. 

 

________________________________________________________________ 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
1. Strandskyddsdispens ges för tillbyggnad av bostadshus på fastigheten 

Johanstorp , vid sjön Lången, på den plats som anges på 
situationsplan, se bilaga 1. 

2. Den yta som får tas i anspråk som tomt är fastighetens landareal, se 
bilaga 1. 

3. Avgiften för denna ansökan är 6 664 kronor1. 

 

Sammanfattning av ärendet 
 Svedala, söker strandskydds-

dispens för en tillbyggnad, med arean 46,3 kvadratmeter, av bostadshus på 
fastigheten Johanstorp intill norra delen av sjön Lången. Avståndet 
mellan den planerade tillbyggnaden och sjön Lången blir cirka 16 meter 
enligt situationsplanen.   

 
1 Avgiften är framräknad från Uppvidinge kommuns Plan- och bygglovstaxa. Taxan fastställdes 
av kommunfullmäktige den 28 juni 2011 och reviderades den 28 augusti 2012, § 73. 
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Sökanden har som särskilt skäl för dispens från strandskyddet angett: 

• Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften. 

 

Ansökan om bygglov för tillbyggnaden av bostadshuset kom in till miljö- 
och byggnadsnämnden den 19 januari 2021. Ärendet har kommunicerats 
med sökanden den 1 juni 2021. 

 

Beslutsunderlag 
Ansökan    2021-03-26 

Foton från inspektion  2021-05-28 

Tjänsteskrivelse   2021-06-09 

 

Beslutsmotivering 
Förhållandena på platsen 

Hela fastigheten ligger inom strandskyddat område, d.v.s. inom 100 meter 
från strandlinjen vid sjön Lången. Området är inte detaljplanerat och 
omfattas inte heller av andra områdesskydd.  

Inspektion gjordes på fastigheten den 28 maj 2021. Fastighetens landareal är 
1 684 kvadratmeter. Hela fastigheten är etablerad tomtmark med bland 
annat komplementbyggnader och klippt gräsmatta. Avståndet mellan sjön 
Lången och bostadshuset är cirka 21 meter. I direkt anslutning till den 
vinklade delen av bostadshuset mot stranden finns ett trallgolv och därifrån 
är avståndet till stranden cirka 15 meter. Inga särskilda naturvärden finns 
på fastigheten eftersom hela ytan är trädgårdsmark och till största delen 
bestående av klippt gräsmatta.  

Bedömning 

Eftersom strandskydd råder krävs strandskyddsdispens för att uppföra nya 
byggnader och tillbyggnader. 
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Som särskilt skäl för strandskyddsdispens kan man enligt 7 kap. 18 c § 1 p 
miljöbalken beakta om en plats redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att 
det saknar betydelse för strandskyddets syften. 

Utbyggnaden sker inom etablerad tomtplats och det finns därför ett särskilt 
skäl för strandskyddsdispens. 

Eftersom platsen idag utgörs av gräsmatta i en trädgård bedöms dispensen 
också förenlig med strandskyddets syften. 
 

Aktuella bestämmelser 
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för 
allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för 
djur- och växtlivet på land och i vatten (7 kap. 13 § miljöbalken). 

Strandskyddet omfattar land- och vattenområden intill 100 meter från 
strandlinjen vid normalt medelvattenstånd (7 kap. 14 § miljöbalken). 

I 7 kap. 15 § miljöbalken finns de åtgärder uppräknade som är förbjudna 
inom strandskyddat område. 

För att dispens ska kunna beviljas måste något av de särskilda skäl som 
anges i miljöbalken (7 kap. 18 c-d § §) vara uppfyllt och vara förenligt med 
strandskyddets syften (7 kap 26 § miljöbalken). 

I 7 kap. 18 f och 18 h §§ miljöbalken finns bestämmelser om att bevara goda 
livsvillkor för djur- och växtlivet, och tidsbegränsning av dispensen. 

Beslut om strandskyddsdispens får enligt 16 kap. 2 § miljöbalken förenas 
med villkor. 
 

Bilagor 
1. Situationsplan 

2. Fotografier  

3. Hur man överklagar 
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Beslut skickas till 
Sökanden 
Länsstyrelsen i Kronobergs län  
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§ 86  Dnr 2021.168 

Planbeslut för detaljplan för Lenhovda 5:27 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar i enlighet med miljö- och 
byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om miljö- och byggnadsnämnden kan besluta i enlighet 
med miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner att nämnden beslutat i enlighet med miljö- och 
byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

 

________________________________________________________________ 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Påbörja handläggning av rubricerad detaljplan i enlighet med denna 
skrivelse. 

 

Förutsättningar 

Plan- och bygglagen 
4 kap. 34 § Krävs en sådan strategisk miljöbedömning som avses i 6 kap. 
miljöbalken, ska redovisningen enligt 33 § första stycket 4 i fråga om 
miljökonsekvenserna ha det innehåll som följer av 6 kap. 11, 12 och 16 §§ 
miljöbalken. 

Redovisningen ska också uppfylla kraven i 6 kap. 35, 37 och  
43 §§ miljöbalken och föreskrifter som har meddelats i anslutning till dessa 
bestämmelser, om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet får tas i anspråk för  
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   1. industriändamål,  
   2. ett köpcentrum, en parkeringsanläggning eller något annat projekt för 
sammanhållen bebyggelse,  
   3. en skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar,  
   4. en hamn för fritidsbåtar,  
   5. ett hotellkomplex eller en fritidsby med tillhörande anläggningar, 
utanför sammanhållen bebyggelse,  
   6. en permanent campingplats,  
   7. en nöjespark,  
   8. en djurpark,  
   9. en spårväg, eller  
   10. en tunnelbana. 

5 kap. 7 § Särskilda bestämmelser om ett utökat planförfarande finns i 11 a § 
första stycket, 11 b och 11 c §§, 17 § första stycket, 18 § andra och tredje 
styckena samt 25 § för en detaljplan som 
   1. inte är förenlig med översiktsplanen eller länsstyrelsens 
granskningsyttrande enligt 3 kap. 16 §, 
   2. är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, 
eller 
   3. kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

7 a § Särskilda bestämmelser om ett samordnat planförfarande finns i 11 a § 
andra stycket, 16 och 18 a §§, 21 § andra stycket och 23 § andra stycket för 
en detaljplan som är förenlig med översiktsplanen och länsstyrelsens 
granskningsyttrande enligt 3 kap. 16 § och som enbart gäller 
   1. en verksamhet som har tillståndsprövats eller ska tillståndsprövas 
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 9 kap. 6 § miljöbalken, 
eller 
   2. en åtgärd som har prövats eller ska prövas genom upprättande och 
fastställande av en vägplan enligt väglagen (1971:948) eller en järnvägsplan 
enligt lagen (1995:1649) om byggande av järnväg. 

5 kap 10 § Om kommunen bedömer att det behövs för att underlätta 
detaljplanearbetet, ska kommunen ange planens utgångspunkter och mål i 
ett särskilt program 
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10 a § Under arbetet med att ta fram en detaljplan får kommunen begära ett 
planeringsbesked enligt 10 f §. 

10 f § Om kommunen begär det, ska länsstyrelsen ge ett planeringsbesked. 

I beskedet ska länsstyrelsen, i den utsträckning kommunen begär det, 
bedöma om en åtgärd som kommunen avser att planera för i en detaljplan 
har en sådan innebörd som anges i 11 kap. 10 § andra stycket. Ett 
planeringsbesked får förenas med villkor. 

Ett planeringsbesked ska ges inom sex veckor från det att en fullständig 
begäran kom in till länsstyrelsen, om inte längre tid är nödvändig med 
hänsyn till ärendets omfattning eller andra särskilda omständigheter. 

Miljöbalken 
6 kap. 5 § En myndighet eller kommun som upprättar eller ändrar en plan 
eller ett program som krävs i lag eller annan författning ska undersöka om 
genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra 
en betydande miljöpåverkan, om  
   1. frågan om betydande miljöpåverkan inte är avgjord i föreskrifter som 
regeringen har meddelat med stöd av 4 §, eller  
   2. planen, programmet eller ändringen inte omfattas av undantaget i 3 § 
andra stycket. 

6 kap. 7 § Myndigheten eller kommunen ska efter undersökningen i ett 
särskilt beslut avgöra om genomförandet av planen, programmet eller 
ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Beslutet ska redovisa de omständigheter som talar för eller emot en 
betydande miljöpåverkan. 

Beslutet ska göras tillgängligt för allmänheten. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ett positivt planbesked lämnades den 2021-05-10 § 75 för Lenhovda 5:27. 
Ansökan avser en ny detaljplan med syftet att öka fastighetens byggrätt 
genom att ta bort prickmark samt utöka tillåten användning till att även 
innefatta kontor och centrumverksamhet.  
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Planarbetet bedöms kunna påbörjas utan att ett särskilt program upprättas. 

En undersökning enligt 6 kap. 5 § miljöbalken kommer att upprättas fram 
till samrådet. Genomförandet av planen kan i nuläget inte antas medföra en 
betydande miljöpåverkan. 

Eftersom detaljplanen är förenlig med översiktsplanen, inte är av betydande 
intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse samt inte kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan sker handläggningen med ett 
standardförfarande. 

 

Ekonomiska konsekvenser 
En överenskommelse om ersättning har upprättats mellan planbeställaren 
och kommunen. De kostnader som förorsakas kommunen i samband med 
planläggningen kommer att debiteras planbeställaren. 

 

Beslutsunderlag 
Beslut av miljö- och byggnadsnämnden 2021-05-10 § 75 

Överenskommelse om ersättning 

Tjänsteskrivelse 
 

Beslutet skickas till 
Planarkitekt 
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§ 87  Dnr 2021.269 

Planbeslut på delegation 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar i enlighet med miljö- och 
byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om miljö- och byggnadsnämnden kan besluta i enlighet 
med miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner att nämnden beslutat i enlighet med miljö- och 
byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

 

________________________________________________________________ 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
1. Beslut om att inleda planläggning enligt 5 kap. 5 § plan- och bygglagen 

delegeras till planarkitekt.  
2. Revidera gällande delegationsordning i enlighet med punkt 1.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Vid en ansökan om planbesked enligt 5 kap. 2 § plan- och bygglagen 
redovisar miljö- och byggnadsnämnden sin avsikt i frågan om att inleda en 
planläggning enligt ansökan. Beskedet som lämnas är antingen positivt 
(kommunen avser inleda en planläggning) eller negativt (kommunen avser 
inte inleda en planläggning). Beslut om att lämna positivt eller negativt 
planbesked fattas av miljö- och byggnadsnämnden. I detta beslut framgår 
det dock inget exakt datum för när planläggningen är avsedd att inledas. 
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Den formella påbörjan av planarbetet beslutas av nämnden i ett så kallat 
planbeslut. 

Vid planbeslutet tar miljö- och byggnadsnämnden ställning till om 
planarbetet ska påbörjas eller inte. Som underlag till detta ligger det tidigare 
beslutet om planbesked, ett planavtal mellan beställaren och miljö- och 
byggnadsförvaltningen samt en tjänsteskrivelse där planarkitekten bedömer 
vilket planförfarande som ska tillämpas. I övrigt har inget nytt tillkommit 
ärendet.  

Planbeslutet bedöms inte vara av betydande vikt för allmänheten eller 
annars av stor vikt och eftersom miljö- och byggnadsnämnden redan har 
tagit ställning till planåtgärdens omfattning och syfte vid beslut om 
planbesked bör planbeslutet kunna delegeras till planarkitekten. Följden av 
att delegera detta beslut blir att planarbetets totala tidsåtgång i de flesta fall 
kommer minska eftersom planbeslutet inte blir beroende av ett 
nämndssammanträde. Miljö- och byggnadsnämnden har, precis som 
tidigare, möjlighet att påverka planens utformning vid beslut om samråd 
och granskning.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av planarkitekt 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser. 

 

Beslutet skickas till 
Planarkitekt 
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§ 88  Dnr 2021.66 

Samråd för detaljplan för Lenhovda 112:1 med flera 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar i enlighet med miljö- och 
byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om miljö- och byggnadsnämnden kan besluta i enlighet 
med miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner att nämnden beslutat i enlighet med miljö- och 
byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

 

________________________________________________________________ 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Godkänna upprättat planförslag med tillhörande handlingar och skicka ut 
det på samråd enligt 5 kap. 11 §, plan- och bygglagen. 

 

Förutsättningar 

Plan- och bygglagen 
5 kap. 11 § I arbetet med att ta fram ett program enligt 10 § eller ett förslag 
till en detaljplan ska kommunen samråda med 
   1. länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och de kommuner som berörs, 
   2. de kända sakägarna och de kända bostadsrättshavare, hyresgäster och 
boende som berörs, 
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   3. de kända organisationer av hyresgäster som har avtal om 
förhandlingsordning för en berörd fastighet eller, om någon 
förhandlingsordning inte gäller, som är anslutna till en riksorganisation 
inom vars verksamhetsområde en berörd fastighet är belägen, och 
   4. de myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett 
väsentligt intresse av förslaget. 

Kommunen behöver dock inte samråda med bostadsrättshavare, 
hyresgäster, boende eller organisationer av hyresgäster, om det är 
uppenbart att förslaget saknar betydelse för dem. 

För samråd enligt första stycket 2-4 är det tillräckligt att kommunen ger 
tillfälle till samråd. 

Krävs sådant samråd som avses i 6 kap. 6 eller 9 och 10 §§ miljöbalken, ska 
samrådet enligt första stycket genomföras så att det uppfyller kraven om 
samråd i nämnda bestämmelser. Trots det som sägs där om samråd med 
andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli 
berörda av planen eller programmet, ska kommunen i fråga om statliga 
myndigheter enbart samråda med länsstyrelsen. 

11 a § Om planförslaget är ett sådant förslag som avses i 7 §, ska kommunen 
kungöra förslaget och samråda om det under en viss tid som ska vara minst 
tre veckor (samrådstid). 

För planförslag som avses i 7 a § finns bestämmelser om kungörelse i 18 a 
§.  

11 b § En kungörelse ska anslås på kommunens anslagstavla och föras in i 
en ortstidning. Av kungörelsen ska det framgå 
   1. vilket område detaljplanen avser, 
   2. om förslaget avviker från översiktsplanen, 
   3. var förslaget finns tillgängligt och hur lång samrådstiden är, 
   4. att den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra det under 
samrådstiden, och 
   5. till vem synpunkter på förslaget ska lämnas. 

Kungörandet ska ske enligt lagen (1977:654) om kungörande i mål och 
ärenden hos myndighet med mera. 
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11 c § Under samrådstiden ska kommunen hålla planförslaget tillgängligt 
för alla som vill ta del av det. Kommunen ska också se till att det underlag 
som avses i 8-10 §§ finns tillgängligt liksom det planeringsunderlag i övrigt 
som kommunen anser har betydelse för bedömningen av förslaget. 

13 § Under ett samråd om ett planförslag ska kommunen redovisa förslaget, 
skälen för förslaget, det planeringsunderlag som har betydelse och hur 
kommunen avser att handlägga förslaget. Kommunen får låta bli att 
redovisa skälen för planförslaget och planeringsunderlaget om det är 
uppenbart obehövligt. 

Om det finns ett program enligt 10 §, ska kommunen redovisa detta. 

Om kommunen avser att ingå exploateringsavtal eller genomföra 
markanvisningar, ska kommunen redovisa dessa avtals huvudsakliga 
innehåll och konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med 
stöd av ett eller flera sådana avtal. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnadsnämnden fattade beslut om att påbörja planarbetet 
2021-03-18 § 139. Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande.  

Planförslaget avser att öka byggrätterna för berörda fastigheter i centrala 
Lenhovda. Idag regleras fastigheterna av en äldre detaljplan från 60-talet 
med omotiverat små byggrätter. Planförslaget ändrar ingen 
markanvändning utan inför nya bestämmelser som ska underlätta för 
kompletterande bebyggelse. Ändringarna berör exploateringsgraden, mark 
som inte får bebyggas (prickmark) och byggnadshöjd.  

Planförslaget kommer att vara ute på samråd i 6 veckor med anledning av 
semestertider. Planhandlingar kommer att finnas tillgängliga på 
Uppvidinge kommuns hemsida, kommunhusets reception samt miljö- och 
byggnadsförvaltningen. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Miljö- och byggnadsnämnden står för plankostnaden. Intäkter sker via lov- 
och anmälningsavgifter. 

 

Beslutsunderlag 
Plankarta 

Planbeskrivning 

Undersökning 

Fastighetsförteckning 

Underrättelse om samråd 

Sändlista 
 

Beslutet skickas till 
Sakägare enligt sändlista  
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§ 89  Dnr 2021.264 

Ansökan om bygglov för TILLBYGGNAD ANLÄGGNING 
på fastigheten LENHOVDA 55:1 
Fastighetens adress: Kyrkogatan 3, Lenhovda  

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Marie Hammarström Linnér yrkar på att återremittera ärendet tills 
Kulturparken Småland har inkommit med sitt yttrande. 

 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Det första är att skjuta 
fram beslutsavgörande genom återremiss och det andra är att bevilja 
ärendet på nämnden. 

Ordförande frågar om man kan återremittera ärendet tills yttrandeinstansen 
har återkommit med svar. 

Ordförande finner att miljö- och byggnadsnämnden beslutar i enlighet med 
Marie Hammarström Linnérs förslag till beslut att återremittera ärendet. 

 

INFORMATION 
En återremiss innebär att man skjuter upp beslutsavgörandet tills 
kompletteringen har inkommit. 

 

Beslutet skickas till 
Sökanden 
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________________________________________________________________ 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
1. Bevilja bygglov för tillbyggnad anläggning med stöd av 9 kap. 30 §  

plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900).  

2. Godta  som kontrollansvarig. 

3. Fastställer avgiften för bygglovet till 19 473 kronor.1 

 

Förutsättningar 

Plan- och bygglagen  
8 kap. 13 §   En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas 

9 kap. 2 § 1. Det krävs bygglov för tillbyggnad.  

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 §§.  

Planförutsättningar 
Fastigheten ligger inom planlagt område och som gällande stadsplan 
fungerar  
07-LEK-168 daterad 1968-05-31. Genomförandetiden för planen har utgått. 
Enligt gällande detaljplan betecknas fastigheten som A II vilket innebär 
allmänt ändamål i högst två våningar. Högst tillåtna byggnadshöjd för 
fastigheten är satt till 7,6 meter.  
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Kulturmiljövärden 
Byggnaden är utpekad som ett regionalt intresse i det kulturmiljöprogram 
som antagits av kommunfullmäktige 2011-04-26. Byggnadens 
kulturhistoriska värde är stort. ”Vid bygglovsprövning bör iakttas att 
förändringar av befintlig bebyggelse sker med varsamhet. Ny bebyggelse 
ska anpassas till befintlig vad gäller byggnadstradition, färg, form, 
material.” (ÖP antagen 2011-04-26) 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser TILLBYGGNAD ANLÄGGNING. Sökanden vill uppföra en 
tillbyggnad till befintlig byggnad på fastigheten. Fastigheten uppgår till totalt 
21 568 m2 och befintlig bebyggelse till cirka 4 226 m2. Föreslagen byggnadsarea 
uppgår till cirka 176 kvm. Hiss kommer installeras i tillbyggnaden. Fasaden 
utgörs av stående z-träpanel i samma kulör som befintlig byggnad. De två 
lägre taken utgörs av sedumtak och det högre av plåttak. Tillkommande 
byggnadsdel kommer fungera som bibliotek. Befintlig byggnad är uppförd år 
1860. 

Föreslagen kontrollansvarig för åtgärden är  med behörighet 
K. 

 

Yttranden 
Då åtgärder i ansökan är förenlig med detaljplanens bestämmelser har inte 
berörda sakägare blivit hörda.   

Då åtgärden berör en i kulturmiljöprogrammet omnämnd byggnad, har 
ärendet skickats på remiss till Kulturparken Småland. 
 
Kulturparken Småland har inkommit med följande yttrande: 
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Bedömning 
Åtgärden följer gällande detaljplan. Tillbyggnaden kan anses vara lämplig 
för sitt ändamål samt ha god färg- form- och materialverkan. Åtgärden 
anses inte utgöra olägenhet för omkringliggande fastigheter. 

Enligt 8 kap. 13 §, PBL, får en byggnad som är särskilt värdefull från 
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte 
förvanskas. Då byggnaden omnämns särskilt i kulturmiljöplanen bör 
byggnaden anses vara en ”särskilt värdefull” byggnad. 

INVÄNTAR SVAR FRÅN KULTURPARKEN SMÅLAND. 
 

Motivering förslag till beslut 
Då åtgärden överensstämmer med gällande detaljplan ska bygglov ges för 
åtgärden enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900). 
 

Beslutsunderlag 
Ansökan    2021-06-07 
Anmälan om kontrollansvarig  2021-06-07 
Situationsplan   2021-06-07 
Planritningar    2021-06-07 
Fasadritningar   2021-06-07 
Sektionsritningar   2021-06-07 
Kulörbeskrivning utvändigt  2021-06-07 
Remissyttrande från Kulturparken Småland 202X-XX-XX 
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§ 90 

Planavgränsningsförslag för Lenhovda Köpmangatan 
 

Miljö- och byggnadnämndens beslut 
Noterar informationen till protokollet. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Handläggaren visar upp ett planavgränsningsförslag och berättar om syftet 
med att påbörja detta arbete bland annat ska byggrätten ökas i detta 
område. 
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§ 91  Dnr 2021.65 

Plan för livsmedelskontroll – uppföljning efter första 
halvåret 2021 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Notera informationen till protokollet 

 

Sammanfattning av ärendet 
Gällande plan 

Enligt plan för livsmedelskontrollen 2021-2023 som antogs av miljö- och 
byggnadsnämnden i mars 2021, ska alla livsmedelsanläggningar i riskklass 
7 och högre få minst ett kontrollbesök under året. I nuläget finns 86 
anläggningar i den kategorin inom kommunen. I gruppen ingår privata 
livsmedelsföretag, men också de offentliga köken samt nio kommunala 
vattenverk. Enskilda vattentäkter som används i livsmedelsanläggningar 
räknas som egna anläggningar.  

Kontrollbesök under första halvåret 

I skrivande stund har 27 livsmedelsanläggningar fått minst ett 
kontrollbesök. Med tanke på att kontrollbesöken påbörjades i mars månad, 
var det väntat att mindre än hälften av företagen har besökts efter första 
halvåret. Sjukdom hos personalen har också förekommit under våren. 
Planen för vilka företag som ska besökas under året ligger fast. Enligt 
planen har besöken gjorts föranmälda, och några företag som har velat 
skjuta upp sitt kontrollbesök med hänsyn till pandemin, har också fått göra 
det.  

Kontroll av de kommunala vattenverken görs av förvaltningschefen, och 
där sker en löpande granskning av analysrapporter av dricksvattnet.   

Resultat och hantering av avvikelser 

Avvikelser kan följas upp antingen genom uppföljande kontrollbesök eller 
genom att företaget skickar in kompletterande handlingar eller uppgifter. 
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Mindre avvikelser kan följas upp vid nästa ordinarie kontroll. Tre företag 
har fått uppföljande kontroller hittills, medan några uppföljningar kommer 
att göras efter sommaren. De vanligaste avvikelserna ligger inom kategorin 
grundförutsättningar hygien, där till exempel bristande underhåll, 
rengöring och personalhygien ingår. Kontrollpunkten spårbarhet har 
överlag haft ett gott resultat, liksom kontrollpunkterna från den nationella 
kontrollplanen, Spårbarhet ägg och Information om allergener.  

Övrigt 

Tre nya livsmedelsföretag som är aktuella att registreras har haft kontakt 
med förvaltningen under våren. Kontroll av tobaksförsäljning har gjorts i 
samband med livsmedelskontroll av butiker som säljer tobak. I mån av tid 
avslutar jag gamla pågående ärenden i diariesystemet i samband med att ett 
företag får kontroll.   
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§ 92  Dnr 2021.191 

Reduktion av avgift för bygglov 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Notera informationen till protokollet 

 

Sammanfattning av ärendet 
Den sökande för nybyggnation av padelhall på fastigheten Klavreda  
önskar att få bygglovsavgiften reducerat på grund av sent besked från 
miljö- och byggnadsförvaltningen angående fornlämning på fastigheten. 
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§ 93  Dnr 2021.44 

Sökande drar tillbaka bygglovsansökan gällande 
vindkraftverk på fastigheten Hohult 2:136 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Notera informationen till protokollet 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om bygglov för nybyggnation av vindkraftverk har inkommit men 
de sökande har valt att dra tillbaka sin ansökan. 

  



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
43(43) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-17 

 
 

  
 

 
 
 
  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 94 

 

Meddelanden 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Notera informationen till protokollet. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Följande meddelanden har inkommit 

• Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd för den 
klagande gällande Detaljplan för del av Nottebäck  Detaljplanen har 
nu vunnit laga kraft. 
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