
 

 

 
 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Marcus Landley 
marcus.landley@uppvidinge.se 

KALLELSE  
Datum 
2019-09-25 

 

  

 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Kallas härmed till sammanträde torsdagen den 25 september 2019 i 
Kommunhuset, Storasjö klockan 13.30 för att behandla följande ärenden: 

 

Ärende  

 1. Upprop § 103 

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

§ 104 

Administrativa ärenden 

 3. Delegeringsbeslut § 105 

 4. Ekonomisk rapport 
2019.0119 

§ 106 

Miljö-, hälsoskydd- och livsmedelsärenden 

 5. Hohult 7:78 
Anmälan om miljöfarlig verksamhet SVAB 
Sweden AB 
2019.0325 

§ 107 

 6.  
Föreläggande vid vite om inkommande med 
uppgifter 

 

§ 108 

 7.  
Ansökan om strandskyddsdispens 

 

§ 109 

 8. 2019.0304 
Rättelse i delegationsordningen 

§ 110 



 
   

 

 

Ärende  

Planärenden 

9.  
Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus 

 

§ 111 

10. Kv. Idrotten 
Antagande av detaljplan 
2017.0087 

§ 112 

11. Hohult 2:136 mfl 
Antagande av detaljplan 
2019.0034 

§ 113 

Bygglovs- och byggsanktionsärenden 

12.  
Rivning av byggnad 

 

§ 114  

13.  
Nybyggnad garage och förråd 

 

§ 115  

14.  
Nybyggnad fritidshus 

 

§ 116  

15. Verkstaden 3 
Tidsbegränsat bygglov 
2019.0287 

§ 117  

16. Skögle 1:8 mfl 
Överklagan 
2014.0151, 2014.0152 

§ 118  

 

 



 
   

 

 

 
Marie Hammarström-Linnér 
Ordförande 

Marcus Landley 
Nämndsekreterare 
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2019-09-25  

 
Redovisning av delegeringsbeslut 

 

1) Byggnadsinspektör Linn Bengtsson har med stöd av delegering fattat 
beslut i följande ärenden: 

 
 Bygglov tillbyggnad skärmtak 

 
 Rivningslov rivning av byggnad 

 Startbesked nybyggnad komplementbyggnad 

 
 Slutbesked tillbyggnad enbostadshus 

 
 Avskriva ärendet 

, Avskriva ärendet 

 
 Startbesked rivning av byggnad 

 
 Ändring i bygglov och startbesked nybyggnad 

flerbostadshus 

 
 Startbesked tillbyggnad garage 

 
 Föreläggande om komplettering 

 Rivningslov rivning av byggnad 

 Föreläggande om komplettering 
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 Interimistiskt slutbesked 2 tillbyggnad lager 

, Slutbesked utvändig ändring 

, Avskriva ärendet 

 
 Avskriva ärendet 

 
, Bygglov nybyggnad komplementbyggnad 

, Slutbesked nybyggnad anläggning 

 
, Startbesked tillbyggnad tvåbostadshus 

 
 Föreläggande om komplettering 

, Slutbesked rivning av byggnad 

 
, Slutbesked nybyggnad anläggning 

 
 Bygglov tillbyggnad garage 

, Slutbesked ändrad användning 

 
 Föreläggande om komplettering 

 
, Startbesked tillbyggnad enbostadshus 

 Startbesked nybyggnad anläggning 

 
, Ändring i bygglov nybyggnad flerbostadshus 

 
 Slutbesked tidsbegränsat bygglov nybyggnad moduler 

 Avskriva ärendet 

 
, Föreläggande om komplettering 
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, Föreläggande om komplettering 

 Bygglov och startbesked nybyggnad transformatorstation 

, Bygglov och startbesked nybyggnad transformatorstation 

 
Föreläggande om komplettering 

 
, Slutbesked skylt 

 Startbesked tillbyggnad garage 

 
 Föreläggande om komplettering 

 
 Startbesked tillbyggnad enbostadshus 

 Slutbesked nybyggnad transformatorstation 

 
, Avskriva ärendet 

 

2) Förvaltningssekreterare Jonas Karlsson har med stöd av delegering fattat 
beslut i följande ärenden: 

 
 Startbesked installation eldstad 

 
 Startbesked installation eldstad 

, Startbesked installation eldstad 

 Startbesked installation eldstad 

 
 Startbesked installation eldstad 

 

 

3) Miljö- och hälsoskyddsinspektör Per-Ove Oskarsson har med stöd av 
delegering fattat beslut i följande ärenden: 

 
 Anmälan om värmepumpsanläggning 
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 Tillstånd till avloppsanläggning med ansluten vattentoalett 

 Anmälan om värmepumpsanläggning 

 Anmälan om värmepumpsanläggning 

 
 Tillstånd till avloppsanläggning med ansluten vattentoalett 

 
 Tillstånd till avloppsanläggning med ansluten vattentoalett 

 Tillstånd till avloppsanläggning med ansluten vattentoalett 

 
 Anmälan om värmepumpsanläggning 

 
 Anmälan om värmepumpsanläggning 

, Anmälan om värmepumpsanläggning 

 
, Anmälan om värmepumpsanläggning 

 
 Anmälan om värmepumpsanläggning 

, Tillstånd till avloppsanläggning med ansluten vattentoalett 

 
 Anmälan om 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: 

 
, Beslut gällande anmälan enligt 1 kap 10 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251) för att sortera, demontera eller på 
annat sätt behandla elektriskt eller elektroniskt avfall innan ytterligare 
behandling samt förberedelse för återanvändning av elektronikavfall 
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 Avgift för handläggning av anmälningsärende enligt 

miljöbalken. 

 Beslut gällande anmälan enligt 1 kap 10 § 
miljöprövningsförordningen (2013:251) om att återvinna farligt avfall som 
uppkommit i egen verksamhet 

 
, Avgift för handläggning av anmälningsärende enligt 

miljöbalken 

, Föreläggande om komplettering 

 
, Föreläggande om komplettering 

 
, Avgift för tillsyn enligt miljöbalken (timtaxa) 

, Avgift för tillsyn enligt miljöbalken (timtaxa) 

 
, Avgift för tillsyn enligt miljöbalken (timtaxa) 

 
 Avgift för tillsyn enligt miljöbalken (timtaxa) 

, Avgift för tillsyn enligt miljöbalken (timtaxa) 

 
, Avgift för tillsyn enligt miljöbalken (timtaxa) 

 
, Avgift för tillsyn enligt miljöbalken (timtaxa) 

 
, Anmälan om mellanlagring av farligt avfall 

 
, Avgift för tillsyn enligt miljöbalken (timtaxa) 

 
 Avgift för tillsyn enligt miljöbalken (timtaxa) 

 Avgift för tillsyn enligt miljöbalken (timtaxa) 

 
 Avgift för tillsyn enligt miljöbalken (timtaxa) 

 
 Avgift för tillsyn enligt miljöbalken (timtaxa) 
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, Avgift för tillsyn enligt miljöbalken (timtaxa) 

 
 Beslut gällande anmälan enligt 1 kap 10 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251) för vulkning av gummi 

 
 Beslut gällande anmälan enligt 1 kap 10 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251) tillverkning av plastprodukter 

 
, Beslut gällande anmälan enligt 1 kap 10 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251) för våttrumling av 
aluminiumdetaljer 

 
, Avgift för handläggning av anmälningsärende enligt 

miljöbalken 

 

6) Förvaltningschef Karin Holst har med stöd av delegering fattat beslut i 
följande ärenden: 

 

7) Livsmedelsinspektör Katrin Thydén har med stöd av delegering fattat 
beslut i följande ärenden: 

, Årlig avgift för livsmedelskontroll enligt förordningen om 
avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 

 
 Registrering av livsmedelsanläggning 

 

8) Ordförande i miljö- och byggnadsnämnden Marie Hammarström-Linnér 
har med stöd av delegering fattat beslut i följande ärenden: 

 
 



 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-09-19 

Referens 
"[Skriv diarienummer här]"  
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Månadsrapport jan-augusti 19  
 
 

Förslag till beslut 
Godkänna redovisningen 

Sammanfattning av ärendet 
8 månader har gått på det nya budgetåret och än så länge ser det ut som vi 
klarar vår ram vid årets slut.  

Beslutsunderlag 
Månadsrapport jan-augusti 19 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Camilla Gustavsson 
 
Karin Holst     
förvaltningschef     
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Datum Beteckning 
2019-09-17  
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    Miljö- och byggnadsnämnden 

 
 
 

 
  

Föreläggande med vite om redovisning av uppgifter på 
fastigheten  
 
Förslag till beslut 

 med organisationsnummer  
föreläggs vid vite att senast 10 veckor efter att detta beslut har delgivits ha 
vidtagit följande åtgärder och kommit in med följande uppgifter för del av 
fastigheten  Uppvidinge kommun: 

 

1. Redovisa dokumentation för allt avfall som ni har lagt upp på 
fastigheten , dokumentationen ska ta upp vart avfallet 
kommer ifrån (bolag med organisationsnummer och 
fastighetsbeteckning) samt enskilt ta upp varje slag avfall som har 
lagts upp på fastigheten. 

2. Redovisa vilka slag av avfall som det levererade avfallet innehåller 
enligt Avfallsförordningens (2011:927) bilaga 4. 

3. Redovisa en tidsplan för när avfallet är uppsorterat och fraktioner 
som ni inte har godkännande att hantera har sorterats bort samt 
vart dessa ska transporteras. 

4. Redovisa dokument för borttransporterat avfall där redovisningen 
innehåller typ av avfall, vilka mängder som transporterats och till 
vem det har transporteras (bolag med organisationsnummer och 
fastighetsbeteckning). 

5. Lämna in en kartbild över vilken del av fastigheten som 
verksamheten bedrivs på (enligt hyreskontrakt). 

6. Lämna in en årsrapport för kalenderår 2018. 
7. Redovisa en tidsplan för när en oljeavskiljare ska installeras på 

dagvattenbrunnarna. 
8. Inkom med ett egenkontrollprogram för verksamheten i enlighet 

med Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. 
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För punkt 1-8 ska vite på 10 000 kr betalas för vardera punkt som inte 
uppfylls i sin helhet inom utsatt tid.  

Beslutet ska gälla även om det överklagas, se information ”hur man 
överklagar”. 

Detta beslut fattas med stöd av 26 kap 9, 14 och 21 § i miljöbalken. 

 
Beskrivning av ärendet 

 lämnade in en anmälan om miljöfarlig 
verksamhet 2018-05-03 och förelades i beslut av miljö- och 
byggnadsnämnden daterat 2018-08-23 om vissa försiktighetsmått. Detta 
överklagades till Länsstyrelsen i Kronobergs län vilka avslog 
överklagandet 2018-10-10, ärendenummer . Beslutet 
överklagades vidare till Mark- och miljödomstolen, mål nummer 5193-18, 
och fick där godkännande 2019-03-21 att bedriva en verksamhet med 
mekanisk bearbetning och sortering av icke-farligt avfall på fastigheten 

  

Ett första lass avfall transporterades till fastigheten under hösten 2018. 
Ytterligare avfall har levererats till fastigheten under sommaren 2019. Vid 
inspektion 13 augusti 2019 fanns det avfall i magasinet samt utanför. Vid 
inspektion 28 augusti 2019 var avfallet utanför magasinet borta, av det 
avfall som tidigare legat i magasinet syntes ingenting däremot fanns en ny 
sorts avfall upplagt mot väggen i magasinet. Inne i magasinet stod även 
hjullastare.  

Enligt de försiktighetsmått som verksamheten har förelagts ska 
verksamheten installera oljeavskiljare på dagvattenbrunnarna. Vidare ska 
ett egenkontrollprogram lämnas in senast 3 månader efter att 
verksamheten startats samt att en årsrapport ska lämnas in senast den 31 
mars varje år. Någon oljeavskiljare har inte installerats och varken något 
egenkontrollprogram eller någon årsrapport har lämnats in. Vidare är 
avfallets sammansättning och ursprung något oklar varför uppgifter om 
detta behöver lämnas in.  

Ett föreläggande skickades ut till  den 15 augusti 
2019 i vilket det bilades ett delgivningskvitto. Delgivningskvittot har inte 
återsänts och  har inte på annat sätt återkopplat. Den 
11 september skickades ett mejl till  för att 
kontrollera om uppgifterna var på väg in. Mejlet besvarades den 15 
september 2019. Där framkom det att ansvarig varit bortrest på semester 
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under 4 veckor och därför inte haft möjlighet att lämna in begärda 
uppgifter.  
 

Motivering till beslut 

Enligt 26 kap 9 § MB får miljö- och byggnadsnämnden besluta om de 
förelägganden och förbud som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, 
domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. 
Enligt 26 kap 21 § MB får tillsynsmyndigheten förelägga en 
verksamhetsutövare att inkomma med de uppgifter och handlingar som 
behövs för tillsynen. Ett föreläggande får enligt 26 kap 14 § i MB förenas 
med vite. 

Verksamheten startades upp redan under hösten 2018 när ett första lass 
avfall transporterats till anläggningen. I och med det så ska en årsrapport 
för 2018 ha lämnats in senast 31 mars 2019. Ett egenkontrollprogram skulle 
även ha lämnats in under början av 2019. En oljeavskiljare skulle även ha 
installerats på dagvattenbrunnarna.   
 
Enligt 54 § i Avfallsförordningen ska den som bedriver en verksamhet med 
återvinning eller bortskaffande som är tillstånds- eller anmälningspliktig 
enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) för varje slag av avfall som 
hanteras i verksamheten föra anteckningar om varifrån avfallet kommer, 
hur det bortskaffas eller återvinns, mängd avfall som bortskaffas eller 
återvinns årligen och vart avfallet lämnas när det bortskaffas eller 
återvinns. Anteckningarna ska sparas i minst 3 år och kunna redovisas för 
tillsynsmyndigheten. Den som har fört anteckningar enligt 54-58 § i 
avfallsförordningen ska enligt 59 § i samma förordning ge 
tillsynsmyndigheten möjlighet att ta del av anteckningarna. 

 

Beslutsunderlag 

Föreläggande daterat 2019-08-15 

Fotografier daterade 2018-11-07, 2019-08-13, 2019-08-28, 2019-09-13 
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Bilagor:  

Delgivningskvitto 

 

Beslutet skickas till:  

 

 

 

 

Kopia skickas till: 
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Datum Beteckning 

2019-09-17 2019.0325 
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Miljö- och byggnadsnämnden 
 
 
 
 

Anmälan enligt 1 kap 10 § miljöprövningsförordningen 
(2013:251) för våttrumling av mer än 1 ton metaller på 
fastigheten Hohult 7:78 
 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 

Med stöd av 26 kap. 9 § i Miljöbalken förelägger miljö- och 
byggnadsnämnden SVAB Sweden AB, org.nr. , på fastigheten 
Hohult 7:78 att följande försiktighetsmått ska gälla: 
 

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. 
 

2. Buller från verksamheten ska begränsas så att den ekvivalenta 
ljudnivån vid närliggande bebyggelse inte överstiger: 

Vardag kl. 06.00-18.00 50 dB(A) 

Natt  kl. 22.00–06.00 40 dB(A) 

Övrig tid   45dB(A) 

Nattetid får de momentana ljudnivåerna inte överskrida 55 dB(A). 

3. Hantering av kemiska produkter och farligt avfall ska ske så att 
spridning till omgivningen inte kan ske. Förvaring av kemiska 
produkter och farligt avfall ska ske invallat på kemikalieresistenta, 
täta underlag utan golvbrunnar eller andra avlopp och vara under 
tak. Invallningen ska minst rymma den största behållarens volym 
plus 10 % av summan av övriga behållares volym. Kemikalier som 
kan reagera häftigt med varandra ska förvaras åtskilda. 
 

4. Slam från våttrumlingen ska omhändertas som farligt avfall. 
 

5. Redovisa en jämförelse av innehållet i sanden från vattenskärningen 
med Naturvårdsverkets rekommendationer i Handbok 2010:1 
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”Återvinning av avfall vid anläggningsarbeten”. Jämförelsen ska 
utgå från nivåerna för mindre än ringa risk och göras såväl för 
haltinnehåll som utlakning. 
 

6. Fram till dess att laktester har gjorts i enlighet med 
Naturvårdsverkets handbok 2010:1 för riskbedömning förbjuds 
verksamheten att själva eller genom entreprenör transportera bort 
sanden i syfte att använda den i anläggningsändamål. 
 

7. Om hela eller delar av verksamheten upphör ska detta anmälas till 
tillsynsmyndigheten i god tid, minst 6 veckor, före nedläggningen. 
Kemiska produkter och avfall ska då tas om hand och transporteras 
bort från fastigheten. Bolaget ska vidare i samråd med 
tillsynsmyndigheten undersöka om verksamheten bidragit till att 
fastigheten förorenats och ansvara för att den del av området som 
verksamheten kan ställas ansvarig för efterbehandlas. 

 

Sammanfattning 
Under tillsynsbesök den 2 maj 2019 konstaterades det att SVAB Sweden AB 
bedrev anmälningspliktig verksamhet i form av våttrumling av mer än 1 
ton gods per år i sin anläggning. I inspektionsrapporten begärdes det 
därför att en anmälan om miljöfarlig verksamhet skulle lämnas in. Efter 
påminnelse inkom denna den 22 augusti 2019.  
 
Beskrivning av ärendet 

Den 2 maj 2019 besöktes verksamheten inom ramen för projektet ”tillsyn på 
små verksamheter”. Vid detta besök konstaterades det att en av 
verksamhetens bearbetningsprocesser är våttrumling. Mängden våttrumlat 
gods per år beräknades då överskrida 1 ton per år vilket innebär att 
verksamheten är anmälningspliktig. I inspektionsrapporten daterad 2019-
05-03 begärdes att företaget skulle lämna in en anmälan om miljöfarlig 
verksamhet, denna inkom efter påminnelse till miljö- och 
byggnadsförvaltningen 2019-08-22. 

Verksamheten bedriver skärande bearbetning genom vattenskärning, 
laserskärning och gasskärning av främst stålplåt men även andra material. 
Det finns även fleroperationsmaskiner samt att slipning, borstning och 
våttrumling bedrivs. Totalt trumlas ca 3,5 ton detaljer varje år och det 
vatten som blir skickas till destruktion.  

Vid laser- och gasskärningen används gaser som syre, kväve, koldioxid, 
helium och gasol. Rökgaserna går igenom en filteranläggning innan 
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utsläpp till omgivningen. Likaså finns det en filteranläggning för slipdamm 
som uppkommer vid slipningen och borstningen.  

Utsläpp till vatten sker främst från vattenskärningen. I vattenskärningen 
används sand vilken efter användning sedimenteras i en sjukammarbrunn. 
Sanden har provtagits. Proverna visar på låga nivåer av metaller och 
används av en entreprenadfirma. Provtagningen har enbart gjorts på 
metallhaltsinnehåll. I analysen saknas prov på kvicksilver och PAH:er. Det 
har inte heller gjorts något laktest. I handlingarna hänvisar man till ett 
beslut från kommunen om att sanden får användas av en 
entreprenadfirma. Detta är inget formellt beslut utan en mejlkonversation. 

Verksamheten anges ge upphov till inga eller mycket låga ljudnivåer. 
Närmaste fastighet ligger drygt 30 meter från verksamhetens 
fastighetsgräns på andra sidan Rydeforsvägen. 

Motivering av beslutet 

Det har inte gjorts något laktest på sanden från vattenskärningen, den har 
inte heller provtagits i enlighet med Naturvårdsverkets handbok 2010:1 när 
det gäller metallhaltsinnehåll och PAH:er. Det går därmed inte att säga om 
föroreningsrisken med sanden är mindre än ringa. I och med det är det 
oklart om sanden går att använda till anläggningsändamål utan att en 
anmälan om miljöfarlig verksamhet görs (29 kap 35 § i 
miljöprövningsförordningen med verksamhetskod 90.1411).  

Enligt § 53 i avfallsförordningen (2011:927) ska den som lämnar avfall i en 
yrkesmässig verksamhet kontrollera att mottagaren har gjort de 
anmälningar och har de tillstånd som krävs för hanteringen. Då det inte 
finns någon analys som säkerställer att sanden understiger nivån för 
mindre än ringa risk kan ej heller verksamhetsutövaren skicka iväg sanden 
innan ordentliga analyser är genomförda. Det ”beslut” som kommunen har 
skrivit och som det hänvisas till i handlingarna är en mejlkonversation och 
enbart ett konstaterande att sanden understiger halterna för känslig 
markanvändning. Detta är ingen bedömning av om sanden understiger 
Naturvårdsverkets nivåer för återvinning av avfall med mindre än ringa 
risk i Naturvårdsverkets handbok 2010:1. 

Verksamheten är lokaliserad nära bostäder men anges inte ge upphov till 
något buller vilket innebär att störningarna för de närboende är små. 
Tillsammans med de föreslagna försiktighetsmåtten anses verksamheten på 

                                                      

1 Gäller för att återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som 
kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten om föroreningsrisken är ringa. 
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ett rimligt vis uppfylla miljöbalkens allmänna hänsynsregler (kap. 2 i 
miljöbalken). 

Skäl för beslutet 

Verksamheten är anmälningspliktig enligt 9 kap. 6 § i miljöbalken 
(1998:808) och 1 kap. 10 § i miljöprövningsförordningen (2013:251) med 
verksamhetskod 28.95 enligt 16 kap 10 § i miljöprövningsförordningen.  

Enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251) 16 kap. 10 § punkt 4 är er 
anläggning anmälningspliktig med verksamhetskod 28.952. Enligt 
inlämnade handlingar överskrider ni den årliga mängden våttrumlat gods 
för att klassas med anmälningsplikt C. 

Lagstiftning 

Enligt 1 kap. 10 § miljöprövningsförordningen (2013:251) får en 
anmälningspliktig verksamhet eller åtgärd inte bedrivas eller vidtas utan 
att vara anmäld till tillsynsmyndigheten, i det här fallet miljö- och 
byggnadsnämnden i Uppvidinge kommun.  

En tillsynsmyndighet får enligt 26 kap. 9 § miljöbalken (SFS 1998:808) 
meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att 
miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats 
med stöd av balken ska följas. 
 

Information 

• Detta beslut befriar inte verksamhetsutövaren från skyldighet att 
iaktta vad som föreskrivs i annan lagstiftning för verksamheten. 

• Enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) kap 1 § 11 punkt 2 
ska ändringar som har betydelse ur störningssynpunkt anmälas till 
tillsynsmyndigheten. 

• För en anmälningspliktig verksamhet gäller förordning (1998:901) 
om verksamhetsutövares egenkontroll. 

• Om klagomål eller annat inkommer kan ni bli ålagda att genomföra 
förbättringar på er befintliga verksamhet. 
 

Avgift 

• Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggning av 
anmälan om miljöfarlig verksamhet i enlighet med den av 

                                                      

2 Gäller för anläggning för 
4.  Våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av mer än 1 ton gods per 
kalenderår.  
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kommunfullmäktige beslutade taxan3. Ett särskilt beslut tas om 
detta. 

• Miljö- och byggnadsnämnden kommer fatta ett särskilt beslut om 
fast årlig tillsynsavgift för verksamheten. Årlig tillsynsavgift 
debiteras fr.o.m. 2020. 

 
Beslutsunderlag 

Anmälan om miljöfarlig verksamhet, daterad 2019-08-22 

Kompletteringar, daterade 2019-09-04 

 
Bilagor:  

Delgivningskvitto 

 

Beslutet skickas till:  

SVAB Sweden AB 

 

 

 

Kopia skickas till: 

 

                                                      

3 Taxan antogs av kommunfullmäktige 24 november 2015, §136. 
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Ansökan om strandskyddsdispens på fastigheten 
 Uppvidinge 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 

1. Strandskyddsdispens ges för att bygga om s samfällighets-
förenings båtplats på fastigheten , vid västra stranden av 
sjön  norra del, på den plats som anges på situationsplanen 
vilken är bifogad till ansökan. 

 
2. Avgiften för denna ansökan är 6 272 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). 
___________ 

Sammanfattning av ärendet 
 samfällighetsförening, organisationsnummer , 

söker strandskyddsdispens för att bygga om föreningens befintliga båtplats 
på fastigheten  vid sjön  norra del.  Befintliga L-
stöd byts ut mot gabioner vilka fylls med sten och bildar en lång stenmur 
mellan vattnet och markytan. I hamnbassängen ska totalt 12 stycken mindre 
bryggor förankras utefter muren. Sökanden avser vidare att vid södra sidan 
av bassängen anlägga en ramp för iläggning och upptagning av båtar. 
Åtgärderna är inte bygglovspliktiga.  
 
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. 

• Anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet. 
• Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket 

angeläget intresse.  

                                                      
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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Beslutsunderlag 

Ansökan   2019-07-13 

Fotografier   2019-09-17 

Tjänsteskrivelse  2019-09-19  

Beslutsmotivering 

Förhållandena på platsen 

Platsen där sökanden vill bygga om en båtplats ligger inom strandskyddat 
område, d.v.s. inom 100 meter från strandlinjen vid sjön . För 
området gäller en byggnadsplan vilken fastställdes av Länsstyrelsen i 
Kronobergs län den 30 december 1976. I beslutet förordnar länsstyrelsen 
”att i planområdet ingående byggnadsmark till den del den ingår i strand-
skyddsområde ej vidare skall omfattas av strandskydd”. 
 
Det innebär att endast för mark betecknad med BF2 i byggnadsplanen är 
strandskyddet upphävt. För att anlägga en ny brygga och utföra arbeten vid 
båtplatsen, betecknad med Vf3 i planen, krävs dispens från strandskyddet. 
 
Vid inspektion den 16 september 2019 konstaterades att den befintliga 
båtplatsen vid sjön består av en grävd bassäng.   

Bedömning 

Eftersom strandskydd råder krävs strandskyddsdispens för grävnings-
arbeten och att uppföra båtupptagningsanordningar och bryggor. 
 
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. På 
platsen finns sedan 25 år en båtplats och det finns därför ett särskilt skäl för 
strandskyddsdispens. 
 
Enligt 7 kap 18 c § p.3 miljöbalken får som särskilt skäl för strandskydds-
dispens beaktas om det område dispensen avser behövs för en anläggning som 
för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför 
området. Båthamnar och båtbryggor måste för sin funktion ligga vid vattnet. 
En båtplats med bryggor avsedd för gemensamt nyttjande av flera fritids-
husägare i området gör mindre påverkan på sjön än om flera båtplatser 
skulle anordnas. 
 
Dispensen bedöms också förenlig med strandskyddets syften eftersom 
marken sedan lång tid tillbaka är ianspråktagen. Det finns inga särskilda 

                                                      
2 Under rubriken Byggnadsmark. BF = Område för bostadsändamål, 

fristående hus. 
3 Under rubriken Specialområde vattenområde. Vb = vattenområde 
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naturvärden på platsen. 

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. 

Övriga upplysningar  

1. Överprövning och överklagande 
Länsstyrelsen ska inom tre veckor besluta om de ska överpröva 
detta beslut eller inte. Du bör därför avvakta länsstyrelsens beslut 
och eventuell vidare handläggning innan några åtgärder påbörjas. 
 
2. Faktura 
Faktura för avgiften kommer att skickas separat. 

Hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen, se bilaga. 
 
 

Per-Ove Oscarsson 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör  
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Bilaga 

Hur man överklagar 

Beslutet skickas till: 

Sökanden 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 
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Datum Beteckning 
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Ändring i delegationsordning lag (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter 
 
I delegationsordningen under rubriken tillstånd och anmälan fanns en felaktig 
laghänvisning. Laghänvisningen till 5 kap 1 § är rättad till 5 kap § 3. 
 
 
 
 
För tillsynsmyndigheten 
 
 
 
Katrin Thydén 
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Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus på fastigheten 
 

Dnr:  
Fastighetens adress:  
 

Förutsättningar 

Plan- och bygglagen  
9 kap. 17 § Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska 
byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den 
avsedda platsen. 
 
9 kap. 18 § Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid 
den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år 
från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. 
 
Planförutsättningar 
Översiktsplan för Uppvidinge kommun antagen 2011-04-26 gäller. Ansökan strider 
inte mot översiktsplanen. 

 

Sammanfattning 

Ansökan avser nybyggnation av enbostadshus. Sökanden vill uppföra ett 
enplanshus med tillhörande garage. Marken är gräsbeklädd och förhållandevis 
flack. Enligt SGU:s jordartskarta utgörs marken av morän. Någon geoteknisk 
undersökning har inte gjorts i detta skede. Området för den tilltänkta åtgärden går 
att nå via en befintlig infart från väg 975. Sökanden vill utöver den befintliga in- och 
utfarten anlägga en ny. En preliminär sträckning för denna finns inritad på 
situationsplanen. Området är inte detaljplanelagt sedan tidigare.  

 

Yttranden 

Berörda grannar och sakägare har beretts tillfälle att yttra sig, inga synpunkter 
har inkommit. 
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Bedömning 

Området berörs varken av riksintressen, områdesskydd eller strandskydd. Det 
finns inga utpekade kulturmiljövärden inom området.  
 
I Kronobergs län gäller en generell byggnadsfri zon om 12 meter invid statliga 
vägar. Husets närmaste del, som utgörs av garage, placeras 33 meter från väg 
975. Hastighetsgränsen på väg 975 är 70 km/h och den totala 
årsdygnsmedeltrafiken uppgår till 295 fordon. Enligt schablonräkning uppgår 
den dygnsekvivalenta ljudnivån (dBA) till ungefär 53 dBA vid husets fasad 
och håller sig således inom riktvärdet för trafikbuller.  

Motivering förslag till beslut 

Då åtgärden bedöms uppfylla 2 kap. 5 § PBL och inte strider mot 
bestämmelser i 3 eller 4 kap. miljöbalken bör ansökan om förhandsbesked 
kunna beviljas. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan   2019-08-05 
Situationsplan   2019-08-05 
Översiktskarta   2019-08-05 
 
 

Förslag till beslut 

1. Bevilja förhandsbesked med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen, PBL (SFS 
2010:900). 

2. Fastställer avgiften för förhandsbeskedet till 4751 kr1.  

 

Beslutet skickas till 

Sökanden 
Rågrannar 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

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 

INFORMATION 

Förhandsbesked är bindande vid en kommande bygglovsprövning om ansökan 
görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vinner laga kraft enligt 9 kap. 18 
§ Plan- och bygglagen (SFS 2010:900). 

Ett beviljat förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. 

Observera att det krävs tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden för nya 
avloppsanläggningar. 

Vid nybyggnad är det exploatören eller fastighetsägaren som ansvarar för att de av 
riksdagen fastställda riktvärdena för trafikbuller inte överskrids. De nödvändiga 
åtgärder som kan krävas (t.ex. bullerskydd) ska bekostas av exploatören eller 
fastighetsägaren.  

 

 
Åseda 2019-09-04 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 
 
Oskar Johansson 
Planarkitekt 
 
 
 
 
 
Total avgift för åtgärden: 4751 kronor 
Avgift för förhandsbesked + grannhörande + kostnad för kungörelse = total avgift  
 
3255 kr + 1302 kr + 194 kr = 4571 kr 
 
 
Upplysning: Fakturan skickas separat 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
1 Avgiften är framräknad från Uppvidinge kommuns Plan- och bygglovstaxa 2011. Taxan 
fastställdes av kommunfullmäktige den 28 juni 2011 och reviderades 28 augusti 2012, § 73. 
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Antagande av detaljplan för Kv. Idrotten m.fl. 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Anta upprättat planförslag enligt 5 kap. 27 §. 

Förutsättningar 
Plan- och bygglagen 

5 kap. 23 § Efter granskningstiden ska kommunen göra ett 
granskningsutlåtande. Det ska innehålla en sammanställning av de 
skriftliga synpunkter som har kommit in under granskningstiden och en 
redovisning av kommunens förslag med anledning av synpunkterna. 

Om förslaget är ett sådant som avses i 7 a § och kungörandet har 
samordnats enligt 18 a § andra stycket, ska granskningsutlåtandet också 
behandla de skriftliga synpunkter som har kommit in i det andra ärendet 
och har betydelse för detaljplaneprövningen. 

5 kap. 27 § En detaljplan ska antas av kommunfullmäktige, men fullmäktige 
får uppdra åt kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta en plan 
som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

Ett sådant uppdrag får inte delegeras. 

29 §  När detaljplanen har antagits ska kommunen skicka ett meddelande 
om detta till 
   1. länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten, 
   2. de kommuner som är berörda och till landstinget om det i länet ska ske 
planering enligt 7 kap., och 
   3. dem som anges i 11 § första stycket 2 och 3 och dem som får överklaga 
enligt 13 kap. 12 eller 13 § och 
      a) senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som 
inte blivit tillgodosedda, eller 
      b) har rätt att överklaga beslutet enligt 13 kap. 11 § andra stycket 1. 

Meddelandet ska innehålla ett protokollsutdrag med beslutet och 
upplysningar om vad den som vill överklaga beslutet måste göra. 

Kommunen ska till länsstyrelsen skicka det granskningsutlåtande som 
avses i 23 § tillsammans med meddelandet om att planen har antagits, om 
kommunen inte redan har skickat utlåtandet enligt 24 §. 

http://www.uppvidinge.se/
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Sammanfattning av ärendet 
Planförslaget har varit ute på granskning mellan 2019-05-29 och 2019-06-19. 
Under granskningen har sex yttranden inkommit. Ett av yttrandena 
innehåller synpunkter på planförslaget. 

Sakägare längs Hagagatan anser att förslaget kan innebära betydande 
olägenhet med anledning av insyn och eventuell påverkan på fastigheternas 
värde. De föreslår att ett 20-30 meter brett grönområde sparas mellan 
fastigheterna och den planerade bebyggelsen, alternativt att ny bebyggelse 
placeras längre söderut närmare infarten till Åseda. 

Samtliga yttranden och kommunens svar finns redovisade i 
granskningsutlåtandet. Granskningen har inte föranlett några förändringar i 
planförslaget. 

Beslut om att anta detaljplan kommer att vinna laga kraft tre veckor efter att 
beslutet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla, om beslutet inte 
överklagas eller överprövas.  

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 
Undersökning 
Tillkännagivande och besvärshänvisning 
Granskningsutlåtande 
 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen 
Lantmäteriet 
Sakägare med yttranden under samråd eller granskning 

 

 

Oskar Johansson 
Planarkitekt 
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Antagande av detaljplan för Hohult 2:136 m.fl. 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Anta upprättat planförslag enligt 5 kap. 27 §. 

Förutsättningar 
Plan- och bygglagen 

5 kap. 23 § Efter granskningstiden ska kommunen göra ett 
granskningsutlåtande. Det ska innehålla en sammanställning av de 
skriftliga synpunkter som har kommit in under granskningstiden och en 
redovisning av kommunens förslag med anledning av synpunkterna. 

Om förslaget är ett sådant som avses i 7 a § och kungörandet har 
samordnats enligt 18 a § andra stycket, ska granskningsutlåtandet också 
behandla de skriftliga synpunkter som har kommit in i det andra ärendet 
och har betydelse för detaljplaneprövningen. 

5 kap. 27 § En detaljplan ska antas av kommunfullmäktige, men fullmäktige 
får uppdra åt kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta en plan 
som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

Ett sådant uppdrag får inte delegeras. 

29 §  När detaljplanen har antagits ska kommunen skicka ett meddelande 
om detta till 
   1. länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten, 
   2. de kommuner som är berörda och till landstinget om det i länet ska ske 
planering enligt 7 kap., och 
   3. dem som anges i 11 § första stycket 2 och 3 och dem som får överklaga 
enligt 13 kap. 12 eller 13 § och 
      a) senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som 
inte blivit tillgodosedda, eller 
      b) har rätt att överklaga beslutet enligt 13 kap. 11 § andra stycket 1. 

Meddelandet ska innehålla ett protokollsutdrag med beslutet och 
upplysningar om vad den som vill överklaga beslutet måste göra. 

Kommunen ska till länsstyrelsen skicka det granskningsutlåtande som 
avses i 23 § tillsammans med meddelandet om att planen har antagits, om 
kommunen inte redan har skickat utlåtandet enligt 24 §. 

http://www.uppvidinge.se/


Uppvidinge kommun 
Datum 
2019-09-19 

 
2017.0087 

Sida 
2(2) 

 

 

Sammanfattning av ärendet 
Planförslaget har varit ute på granskning fr.o.m. 2019-07-03 t.o.m. 2019-07-
31. Under granskningen har ett yttrande med synpunkter på förslaget 
inkommit.  

Yttranden och kommunens svar finns redovisade i granskningsutlåtandet. 
Granskningen har föranlett förändraringar i planbeskrivningen som 
numera innehåller en prövning av rättighetsområdet. 

Beslut om att anta detaljplan kommer att vinna laga kraft tre veckor efter att 
beslutet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla, om beslutet inte 
överklagas eller överprövas.  

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 
Undersökning 
Tillkännagivande och besvärshänvisning 
Granskningsutlåtande 
 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen 
Lantmäteriet 
Sakägare med yttranden under samråd eller granskning 

 

 

Oskar Johansson 
Planarkitekt 



 

 

               TJÄNSTESKRIVELSE 
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Ansökan om rivningslov för RIVNING AV 
KOMPLEMENTBYGGNADER på fastigheten  
Dnr:  
Fastighetens adress:  
 

Förutsättningar 

Plan- och bygglagen  
9 kap. 10 § Det krävs rivningslov för att riva en byggnad eller en del av en byggnad  
1. inom ett område med detaljplan, om kommunen inte har bestämt något annat i 

planen, och inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och 
2. utanför ett område med detaljplan, om kommunen i områdesbestämmelser har 

bestämt att ett rivningslov krävs. 
 

10 kap. 23 § Byggnadsnämnden ska med ett startbesked godkänna att en åtgärd som 
avses i 3 § får påbörjas, om 

1. åtgärden kan antas komma att uppfylla de krav som gäller enligt denna lag 
eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, 

 
Plan- och byggförordningen 
6 kap. 5 § För åtgärder som inte kräver lov krävs det en anmälan vid 
1. rivning av en byggnad eller en del av en byggnad. 

 
Planförutsättningar 
Översiktsplan för Uppvidinge kommun antagen 2011-04-26 gäller. Åtgärden utförs 
utanför detaljplanerat område. Byggnaderna ligger inom område för Uppvidinge 
kommuns kulturmiljöplan. Byggnaderna är speciellt utpekade som enstaka objekt. 

 

Sammanfattning 

Ansökan avser rivning av två komplementbyggnader. Komplementbyggnaderna är 
en före detta såg och en kvarn. Byggnaderna är belägna söder om 
huvudbyggnaden. Grunderna utgörs av sten, vägarna av trä och takbeläggningarna 
av betongtegel. Byggnaderna är förfallna, tak och väggar har rasat ihop på flera 
ställen.  
 

Yttranden 

Kultur- och fritidsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig och har angivit 
följande:  
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’’Kultur- och fritidsavdelningen har fått möjlighet att yttra sig om 
rivningslovet (Dnr  för kvarnen och sågen på fastigheten  
Vi har gått igenom handlingarna i ärendet och konstaterar att både kvarn och 
sågen är i så pass dåligt skick att det inte är meningsfullt med en renovering. 
Kultur- och fritidsavdelningen har således inget att erinra mot rivningslovet.’’ 
  

Bedömning 

Byggnaderna ligger inte inom detaljplanerat område eller inom 
områdesbestämmelser vilket medför att åtgärden inte kräver rivningslov 
enligt 9 kap. 10 §. Ansökan ska därför behandlas som en anmälan enligt 6 kap. 
5 § 1.     
 
Byggnaderna är särskilt utpekade och avgränsade i Kulturmiljöplanen för 
Uppvidinge ’’Miljön vid  har stort värde, men en upprustning 
behövs.’’. På grund av grovt förfall anses dock byggnaderna ha liten möjlighet 
att renoveras och har i stort sätt tappat sitt kulturvärde.  

 

Motivering förslag till beslut 

Byggnaderna anses inte längre utgöra något värde för kulturmiljön. Åtgärden 
kan antas uppfylla gällande lagkrav och startbesked bör därför beviljas enligt 
10 kap. 23 §.  

 

Beslutsunderlag 

Ansökan   2019-07-20 
Situationsplan   2019-08-27 
Bilder   2019-07-20 
Rivningsplan   2019-08-27 
Kontrollplan   2019-08-27 
 
 

Förslag till beslut 

1. Bevilja startbesked för att påbörja åtgärden med stöd av 10 kap 23 och 24 §§ 
plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

2. En kontrollansvarig krävs ej i detta ärende. Byggherren ansvarar själv för 
kontrollen av genomförandet.  

3. Byggherrens förslag till kontrollplan, daterad 2019-08-27, fastställs. 
4. Fastställer den totala avgiften för åtgärden till 1046 kronor.1 
5. Anmälan ska göras när arbetet avslutats. 
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Beslutet skickas till 

Sökanden 
Uppvidinge Kultur- och fritidsnämnd 
 
 
 
 
 
INFORMATION 

Verifierad kontrollplan skall inlämnas då arbetena är färdigställda. 

Begäran om slutbesked skall inlämnas då byggnationen färdigställts. 

Byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla två år efter det att 
beskedet gavs. Enbart arbeten som omfattas av det aktuella startbeskedet får 
påbörjas.  
 

 
Åseda 2019-09-18 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 
 
Linn Bengtsson 
Byggnadsinspektör 
 
 
 
 
 
 
 
Total avgift för åtgärden: 1046 kronor 
Avgift för startbesked = total avgift  
 
1046 kr = 1046 kr 
 
 
Upplysning: Fakturan skickas separat 
 
 
_____________________________________________________________________ 
1 Avgiften är framräknad från Uppvidinge kommuns Plan- och bygglovstaxa 2011. Taxan 
fastställdes av kommunfullmäktige den 28 juni 2011 och reviderades 28 augusti 2012, § 73. 



 

 

               TJÄNSTESKRIVELSE 
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Ansökan om bygglov för NYBYGGNAD GARAGE OCH 
FÖRRÅD 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-168 daterad 1968-05-31, genomförandetiden har utgått. Enligt gällande 
detaljplan betecknas fastigheten som BFI vilket innebär fristående bostäder i ett 
plan. Erforderliga komplementbyggnader får uppföras. Byggnadshöjden får uppgå 
till 4.4 meter och en femtedel av tomten får bebyggas.  
 

Sammanfattning 

Ansökan avser NYBYGGNAD GARAGE OCH FÖRRÅD. Sökanden vill bygga ett 
nytt dubbelgarage med förråd på totalt 69 m2 öster om befintlig huvudbyggnad. 
Fasadbeklädnaden utgörs av liggande träpanel och taktäckningen av betongplattor. 
Byggnadshöjden uppgår till 3.3 meter och placeras 3.28 meter från närmsta 
fastighetsgräns.  
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Föreslagen kontrollansvarig för åtgärden är Martin Alriksson. 
 

Yttranden 

Berörda grannar har fått tillfälla att yttra sig till och med 2019-09-19, ingen 
erinran har inkommit.  

 

Bedömning 

För planer tidigare än 1987 ska placering av byggnader ske 4.5 meter från 
tomtgräns. Placeringen sker i detta fall 3.28 meter från gränsen vilket utgör en 
avvikelse på 1.22 meter, 27 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 anger följande skäl till placeringen:  
’’Då mina grannars uthus/garagebyggnader är mer eller mindre placerade i eller i 
närhet av tomtgräns, och där mitt nuvarande fallfärdig uthus byggnad står, och har 
en närhet av ca 1 meter i nordöstra hörnet. Det är en fördel ur fastighets synpunkt 
att få en så stor fri yta som möjligt och att buskar, träd och komposthög tas bort. 
Innan jag köpte huset var det redan förberett med grus och el till byggnaden.’’ 
 
Åtgärden anses kunna ske utan men för granne, fara för sundhet, brandsäkerhet och 
trafiksäkerhet.  Som särskilt skäl anger sökande bland annat att 
komplementbyggnader runtomkring står nära tomtgränsen samt att en så stor friyta 
som möjligt vill uppnås. Detta anses inte utgöra särskilda skäl då sökande 
fortfarande erhåller en fri yta på fastigheten om garaget flyttas så att det står minst 
4.5 meter från tomtgräns i samtliga riktningar. Att flytta garaget skulle inte ändra 
funktionen på något sätt och sökande har gott om plats på fastigheten.  
 
Avvikelsen på 27 procent kan inte heller anses som liten.  
 

Motivering förslag till beslut 

Sökande anses ha möjlighet att utföra nybyggnaden utan att underskrida 4.5 meter 
från fastighetsgräns och saknar därför särskilt skäl för att undantag ska medges. 
Detta gör att byggnaden strider mot plan. Avvikelsen kan inte heller anses som liten 
så att lov ska kunna beviljas enligt 9 kap. 31 b §. 
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Beslutsunderlag 

Ansökan   2019-06-26 
Anmälan om kontrollansvarig  2019-08-27 
Förklaring av sökande   2019-07-16 
Situationsplan   2019-06-26 
Planritning   2019-06-26 
Fasadritning   2019-06-26 
Sektionsritning   2019-06-26 
 

Förslag till beslut 

1. Avslå ansökan om bygglov då nybyggnaden avviker från gällande detaljplan. 

2. Fastställer avgiften för påbörjad handläggning till 1600 kronor.1 

 

Beslutet skickas till 

Sökanden 
 

INFORMATION 

Observera att inget lov är beviljat. 

 
 
 
Åseda 2019-09-18 
 
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 
 
_____________________________________________________________________ 
1 Avgiften är framräknad från Uppvidinge kommuns Plan- och bygglovstaxa 2011. Taxan 
fastställdes av kommunfullmäktige den 28 juni 2011 och reviderades 28 augusti 2012, § 73. 



 

 

               TJÄNSTESKRIVELSE 
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Ansökan om bygglov för NYBYGGNAD FRITIDSHUS på 
fastigheten  
Dnr:  
Fastighetens adress: Ej bestämd 
 

Förutsättningar 

Plan- och bygglagen  
9 kap. 2 § 1. Det krävs bygglov för nybyggnad.  

 
9 kap. 31 § Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om 
åtgärden, 
1. inte strider mot områdesbestämmelser. 
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och 
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket 3, 6, 7, 9-

11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i 
områdesbestämmelser. 

 
Planförutsättningar 
Översiktsplan för Uppvidinge kommun antagen 2011-04-26 gäller. Åtgärden utförs 
utanför detaljplanerat område. 

 

Sammanfattning 

Ansökan avser nybyggnad fritidshus. Sökanden vill uppföra ett fritidshus i tre delar 
med en huvudbyggnad och två gäststugor.  Den tilltänkta placeringen består idag 
av skogsmark och gräsyta. Huvudbyggnaden uppgår till 151 m2 och rymmer fyra 
sovrum, sällskapsrum, kök, teknikrum och två badrum. Gäststuga 1 upptar 94 m2 
och rymmer tre sovrum, sällskapsrum, kök och badrum. Gäststuga 2 har en 
byggnadsrea på 43 m2 och innefattar kombinerat sovrum, kök, vardagsrum samt ett 
separat badrum. Fasadbeklädnad på byggnaderna består av naturfärgad stående 
träpanel medan taktäckningsmaterialet utgörs av skifferplattor. Huvudbyggnaden 
och gäststuga 1 förses med eldstäder. Samtliga byggnader förses med terrasser   
 
Föreslagen kontrollansvarig för åtgärden är Göra Borg med behörighetsklass 
K.  
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Yttranden 

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig till och med 2019-09-30.  
Sökande bereds tillfälle att bemöta inkomna yttranden.  
 

Bedömning 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Åtgärden 
bedöms inte förutsätta planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §. Marken anses 
lämplig för ändamålet och uppfyller krav enligt 9 kap. 31 § 3.  

 

Motivering förslag till beslut 

Åtgärden bedöms inte påverka människors hälsa och säkerhet eller medföra 
sådan betydande olägenhet att bygglov inte kan beviljas enligt plan- och 
bygglagen 2 kap. 9 §. I övrigt anses förslaget följa 9 kap. 31 § plan- och 
bygglagen samt Översiktsplanen.  

 

Beslutsunderlag 

Ansökan   2019-09-03 
Anmälan om kontrollansvarig  2019-09-05 
Situationsplan   2019-09-03 
Planritningar   2019-09-10 
Fasadritningar   2019-09-10 
Sektionsritningar   2019-09-03 
 
 

Förslag till beslut 

1. Delegera till byggnadsinspektör att bevilja bygglov för nybyggnad fritidshus 
med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900) då berörda 
grannar har beretts tillfälle att yttra sig och inga synpunkter har inkommit. 

 

Beslutet skickas till 

Sökanden 
Rågrannar 
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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).  

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.  

 

ÅTGÄRDEN FÅR INTE PÅBÖRJAS INNAN MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
HAR GETT ETT STARTBESKED (10 kap. 3 § plan- och bygglagen). 

 
 
Åseda 2019-09-18 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 
 
Linn Bengtsson 
Byggnadsinspektör 
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2019-09-19 

 

Ansökan om bygglov för TIDSBEGRÄNSAT BYGGLOV 
LAGERTÄLT 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.  
 

9 kap. 33 § För en åtgärd som uppfyller någon eller några men inte alla 
förutsättningar enligt 30-32 a §§ får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden 
begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. Ett sådant lov ska 
ges, om åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av 
byggnad eller mark. 
 
Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran 
förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får överstiga femton år 
endast om lovet ska användas för ett ändamål som avses i 9 §. Lag (2014:900). 
 
Planförutsättningar 
Som gällande detaljplaner för fastigheten fungerar 0760-P00/4 daterad 2000-06-28 
och 0760-P15/3 daterad 2015-03-04. Genomförandetiden är pågående för den 
sistnämnda planen. Enligt detaljplanerna betecknas fastigheten som JE b m1 vilket 
innebär industri och transformator samt källarlösa byggnader utan störande 
verksamhet. Totalhöjden är satt till 11 meter och exploateringsgraden till 50 procent.   
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Sammanfattning 

Ansökan avser TIDSBEGRÄNSAT BYGGLOV NYBYGGNAD LAGERTÄLT. 
Sökanden vill uppföra ett lagertält på 900 m2. Byggnaden placeras på den västra 
delen av fastigheten. Det tidsbegränsade bygglovet avser att gälla till och med 2029-
08-01. Den föreslagna tillbyggnaden utgör en avvikelse från gällande detaljplaner. 
 
Föreslagen kontrollansvarig för åtgärden är Christer Karlsson med 
behörighetsnivå N. 
 

Yttranden 

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Erinran har inkommit från 
tekniska kontoret gällande att byggnaden placeras på U-område och 
prickmark. Sökande har efter detta reviderat placeringen så att byggnaden 
inte hamnar på U-området. 
 
Trafikverket har yttrat följande:  
’’ Trafikverket har mottagit ovan rubricerat ärende för yttrande. Fastigheten 
ligger utmed järnvägen och aktuellt järnvägsstråk, Nässjö, är utpekat som 
riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8 § miljöbalken. Områden som 
är av riksintresse för kommunikationer ska skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen.  
I enlighet med Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2008:1 får byggnad 
eller någon byggnadsdel av elsäkerhetsskäl normalt inte förekomma inom 5 
meter från del av järnvägsanläggningen som kan föra högspänning. För högre 
byggnader gäller andra avstånd, se ELSÄK-FS 2008:1. Trafikverket 
rekommenderar normalt ett större avstånd för att underlätta uppförande och 
framtida underhåll av byggnader nära järnvägen. 
Lagertältet placeras på mark som enligt gällande detaljplan är punktprickad, 
mark vilken inte får bebyggas.  Lagertältet placeras ca 1,5 meter från 
fastighetsgräns och närmare järnvägen än befintlig bebyggelse inom 
fastigheten. Befintlig bebyggelse är placerad ca 10 meter från järnvägen.  
Trafikverket avstyrker bygglov enligt ansökan. Om ansökan revideras i 
enlighet med nedan krav förutsätter Trafikverket att vi återremitteras innan 
kommunen fattar beslut i ärendet. 
 
• Placering sker i linje med befintlig bebyggelse, utanför punktprickat 
område. 
 
Trafikverket vill upplysa sökande att vid åtgärder inom 30 meters zon från 
järnvägen finns en risk att exempelvis partiklar eller fallande is från 
inbromsade tåg kan orsaka skador. Trafikverket ansvarar inte för eventuella 
skador som kan uppkomma på grund av åtgärder i närhet till järnvägen.’’ 
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Bedömning 

Åtgärden utgör en avvikelse från gällande detaljplan och 202.5 m2 placeras på 
punktprickad mark, 22.5 procent.  

För en åtgärd som uppfyller någon eller några men inte alla förutsättningar enligt 
30-32 a §§ får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär det och åtgärden 
avses att pågå under en begränsad tid. 

Då åtgärden utförs inom detaljplanerat område, ej på kvartersmark för allmänt 
ändamål och planen är pågående är 9 kap 31 §, 31 a §, 31 c §, 32 § och 32 a § ej 
aktuella i ärendet. Frågan är således om åtgärden kan anses uppfylla någon eller 
några förutsättningar enligt 9 kap 30 § eller 31 b §.  

I referat MÖD 2017:25 anges följande för nybyggnad av studentbostäder:  

’’För att ett tidsbegränsat bygglov ska kunna ges måste åtgärden även uppfylla 
någon förutsättning enligt 9 kap. 30-32 a §§ PBL. Av dessa bestämmelser följer bl.a. 
att lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk inte får ske så att den 
avsedda användningen eller byggnadsverket kan medföra en sådan påverkan på 
omgivningen som innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande 
olägenhet på annat sätt (se 9 kap. 30 § första stycket 4 och 2 kap. 9 § PBL). Mark- och 
miljööverdomstolen instämmer i länsstyrelsens bedömning att åtgärden inte kan 
anses innebära någon betydande olägenhet i den mening som avses i plan- och 
bygglagstiftningen. Då åtgärden därmed även uppfyller någon förutsättning enligt 
9 kap. 30-32 a §§ PBL, ska ansökan om tidsbegränsat lov beviljas.’’  

I trafikverkets yttrande framgår det att järnvägsområdet ska skyddas mot åtgärder 
som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen samt att 
byggnader normalt inte förekomma inom 5 meter från del av järnvägsanläggningen 
som kan föra högspänning. Trafikverket beslutade 2015-06-17 (Ärendenummer TRV 
2013/85927) att lägga ner järnvägssträckan Vetlanda-Åseda från och med 2016-12-11. 
Ett lagertält som placeras på annan fastighet kan således inte försvåra tillkomsten 
eller utnyttjandet av anläggningen. Järnvägen är ej elektrifierad och någon risk för 
högspänning förekommer inte.  

 

Motivering till beslut  

Åtgärden utgör en avvikelse från detaljplanen som varken kan ses som liten eller 
nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett 
ändamålsenligt sätt. Ovan angivet referat från MÖD indikerar dock att 
tidsbegränsat bygglov ska kunna ges trots planstridighet så länge åtgärden är av 
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tillfällig karaktär och inte kan anses innebära någon betydande olägenhet eller fara 
för människors hälsa och säkerhet. Åtgärden anses uppfylla båda kriterierna. 
Trafikverkets yttrande anses inte applicerbart i ärendet då järnvägen är nedlagd.  
Med detta som utgångspunkt bör tidsbegränsat bygglov kunna ges enligt 9 kap. 33 
§ PBL.  

 

Beslutsunderlag 

Ansökan   2019-07-11 
Anmälan om kontrollansvarig  2019-07-11 
Situationsplan   2019-08-12 
Planritningar   2019-08-12 
Fasadritningar   2019-08-12 
Sektionsritningar   2019-08-12 
Beslut från Trafikverket   2015-06-17  TRV 2013/85927 
 
 

Förslag till beslut 

1. Bevilja tidsbegränsat bygglov för lagertält till och med 2029-08-01 med stöd av 9 
kap. 33 § plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900).  

2. Godta Christer Karlsson som kontrollansvarig. 

3. Fastställer avgiften för bygglovet till 14 227 kronor.1 

 

Beslutet skickas till 

Sökanden 
Rågrannar 
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). 

Tekniskt samråd ska hållas, (tid för samråd kan beställas hos byggnadsinspektören, 
telefon 0474-470 69). 

Kontrollplan ska upprättas och inlämnas innan startbesked kan ges. 
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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 2019-09-19 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 
 
Linn Bengtsson 
Byggnadsinspektör 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Total avgift för åtgärden: 14 227 kronor 
Bygglovavgift inkl. startbesked + grannhörande (2 st) + kostnad för kungörelse = 
total avgift  
 
12 731 kr + 1302 kr + 194 kr = 14 227 kr 
 
 
Upplysning: Fakturan skickas separat 
 
 
_____________________________________________________________________ 
1 Avgiften är framräknad från Uppvidinge kommuns Plan- och bygglovstaxa 2011. Taxan 
fastställdes av kommunfullmäktige den 28 juni 2011 och reviderades 28 augusti 2012, § 73. 
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