
KALLELSE 
Datum 

2021-09-09 

Miljö- och byggnadsnämnden  

Miljö- och byggnadsnämnden 
Kallas härmed till sammanträde torsdagen den 16 september 2021 i 
Kommunhuset, Ideboås/digitalt via Teams klockan 13.30 för att behandla 
följande ärenden: 

Ärende 

110. Upprop

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

Administrativa ärenden 

112. Delegeringsbeslut

113. 2021.36
Månadsrapportering Ekonomi jan-aug 2021

Planärenden 

114. 2021.333
Ansökan om planbesked 

115 2021.66 
Beslut om granskning Lenhovda 111:2 med 
flera 

116 2021.330 
Beslut om samråd Lenhovda 
med flera 

Miljö- och livsmedelsärenden 

117. 2021.185   

118. 2020.529
Beslut om olägenhet 





TJÄNSTESKRIVELSE  1(1) 

Datum Beteckning 
2021-09-09 2021.36 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Box 59, 364 21 Åseda Besök: Kyrkbacken Tfn: 0474-47080 Fax: 0474-470 60 

mbn@uppvidinge.se www.uppvidinge.se 

Ekonomisk rapport från januari till augusti 2021 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Godkänna redovisningen 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö-och byggnadsnämnden förväntas klara budgetramen vid årets slut. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ekonomiska redovisningssystemet 

Bilagor 

Beslutet skickas till 
Camilla Gustavsson 
Kommunstyrelsen 

Karin Holst 
Förvaltningschef 
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Kod Verksamhet

Text
BUDGET

Jan 21 - Dec 21
REDOVISAT

Jan 21 - Sep 21
TOTALT

Jan 21 - Sep 21
ÅTERSTÅR

11950 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND 579,0 225,3 225,3 353,7
1 POLITISK VERKSAMHET 579,0 225,3 225,3 353,7
21200 BYGGLOVVERKSAMHET 725,5 722,8 722,8 2,7
21400 DETALJPLANERING 1 218,6 746,3 746,3 472,3
21500 KART-MÄTNING-GIS 806,9 601,8 601,8 205,1
27100 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD 2 204,6 1 936,9 1 936,9 267,7
27130 AGENDA 21 32,0 0,0 0,0 32,0
27210 MILJÖUNDERSÖKANDE ANALYS 51,0 25,6 25,6 25,4
2 INFRASTRUKTUR O SKYDD 5 038,6 4 033,4 4 033,4 1 005,2
Totaler 5 617,6 4 258,7 4 258,7 1 358,9

UPPVIDINGE KOMMUN

Utskriven av : Jonas Karlsson
Månadsrapport verksamhet

2021-09-01 13:01 Sida 1/2



PROCENT AV
TOTAL FÖRBRUKN

39
39

100
61
75
88
00
50
80
76

UPPVIDINGE KOMMUN

Utskriven av : Jonas Karlsson
Månadsrapport verksamhet

2021-09-01 13:01 Sida 2/2



Box 59, 364 21 Åseda Besök: Kyrkbacken 1 Tfn: 0474-470 00 
mbn@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-09-09 

Referens 
Miljö- och 
byggnadsförvaltningen 
Dnr: 2021.333 

Planbesked för  m.fl. 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden meddelar sökande positivt planbesked och 
ger miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ny detaljplan 
för fastigheterna  i enlighet 
med ansökan om planbesked. 

Förutsättningar 
Plan- och bygglagen 

5 kap. 2 § På begäran av någon som avser att vidta en åtgärd som kan 
förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller upphävs eller att 
områdesbestämmelser ändras eller upphävs, ska kommunen i ett 
planbesked redovisa sin avsikt i frågan om att inleda en sådan 
planläggning. 

3 § En begäran om planbesked ska vara skriftlig och innehålla en 
beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med den avsedda åtgärden och 
en karta som visar det område som berörs. 

Om åtgärden avser ett byggnadsverk, ska begäran också innehålla en 
beskrivning av byggnadsverkets karaktär och ungefärliga omfattning. 

4 § När kommunen har fått en begäran om planbesked som uppfyller 
kraven i 3 § ska kommunen ge sitt planbesked inom fyra månader, om 
kommunen och som har gjort begäran inte kommer överens om annat. 

5 § Av planbeskedet ska det framgå om kommunen avser inleda en 
planläggning. 

Om kommunen avser inleda en planläggning, ska kommunen i 
planbeskedet ange den tidpunkt då planläggningen enligt kommunens 
bedömning kommer att ha lett fram till ett slutligt beslut om att anta, ändra 
eller upphäva en detaljplan eller ändra eller upphäva 
områdesbestämmelser. 

Om kommunen inte avser inleda en planläggning, ska kommunen i 
planbeskedet ange skälen för det. 
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2021.333 
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Sammanfattning av ärendet 
En ansökan om planbesked inkom 2021-09-01 för fastigheterna  

. Sökanden vill möjliggöra byggnation av 
en tankstation för vätgas samt utöka den befintliga åkeriverksamheten. 

Området är delvis detaljplanelagt sedan tidigare och medger användning 
för industri. För att den tilltänkta åtgärden ska kunna genomföras behöver 
planen ersättas med en ny.  

Ansökan om planbesked har genomgått en prövning varvid det framgår att 
området preliminärt bedöms som lämpligt för den ansökta åtgärden. En 
bullerutredning och riskanalys kommer att tas fram under planarbetet för 
att säkerställa att människors hälsa och säkerhet inte påverkas negativt.  

Mot bakgrund av prövningen bör ett positivt planbesked kunna lämnas. 
Planarbetet bedöms kunna påbörjas så snart ett planavtal har tecknats med 
den sökande och vara färdigt tidigast om sex månader, det vill säga februari 
2022.  

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

Beslutsunderlag 
Ansökan 
Situationsplan 
Projektbeskrivning 
Prövning av planbesked 
 

Beslutet skickas till 
Sökande 
Planarkitekt 

 

 

Oskar Johansson 
Planarkitekt 





   
  Dnr: 2021.333 

 

Prövning av planbesked 

Bakgrund 

 inkom 2021-09-01 med en ansökan om planbesked för fastigheterna 
 Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra 

byggnation av en ny tankstation för vätgas, samt att utöka den befintliga åkeriverksamheten. 

Checklista 

Förordnanden och skyddsvärden 
Berörs/påverkas? 

Ja Nej 
Berörs riksintressen?  X 

Berörs naturreservat?  X 

Berörs biotopskydd?  X 

Berörs djur- och växtskyddsområden?  X 

Berörs strandskyddsområden?  X 

Berörs miljöskyddsområden?  X 

Berörs vattenskyddsområden?  X 

Kommentar En ny/förändrad detaljplan bedöms inte beröra ovanstående. 
 

Miljökvalitetsnormer 
Berörs/påverkas? 

Ja Nej 
Riskerar åtgärden en försämring av 
miljökvalitetsnormer för närliggande 
vattenförekomster? 

 X 

Riskerar åtgärden en försämring av 
miljökvalitetsnormer för luft? 

 X 

Kommentar En ny/förändrad detaljplan bedöms inte beröra ovanstående. 
 

Kulturmiljö 
Berörs/påverkas? 

Ja Nej 
Berörs fornlämning?  X 

Berörs byggnadsminne?  X 
Är området utpekat i kommunens 
kulturmiljöplan? 

 X 

Kommentar En ny/förändrad detaljplan bedöms inte beröra ovanstående. 
 

 

 

 



   
  Dnr: 2021.333 

 

 

Stads- och landskapsbild 
Berörs/påverkas? 

Ja Nej 
Berörs landskapsbilden?  X 

Berörs stadsbilden? X  

Kommentar 
En ny detaljplan medför en förtätning av samhället längs 

Lenhovdavägen. Eftersom vägen är en genomfartsväg genom 
samhället påverkas stadsbilden.  

 

Hälsa och säkerhet 
Berörs/påverkas? 

Ja Nej 
Kan marken antas vara förorenad med 
anledning av tidigare/pågående 
markanvändning? 

 X 

Kan marken riskera att bli förorenad med 
anledning av planerad markanvändning? 

 X 

Kan området antas bli exponerat för 
ljudnivåer över rekommenderade 
gränsvärden med anledning av avståndet till 
vägar eller störande verksamheter? 

 X 

Kan den planerade markanvändningen 
medföra att närliggande områden blir 
exponerade för ljudnivåer över 
rekommenderade gränsvärden? 

X  

Finns risk för översvämning?  X 

Finns risk för ras eller skred?  X 

Kommentar 

En bullerutredning kommer behöva göras inom ramen för 
planarbetet för att säkerställa att gränsvärden inte överskrids. 
Utöver bullerutredningen kommer en riskanalys göras för den 

planerade vätgasstationen. Vätgas kan vara explosivt och tillräckliga 
avstånd till närliggande bebyggelse måste säkerställas. 

 

Djur- och växtliv 
Berörs/påverkas? 

Ja Nej 
Berörs rödlistade eller fridlysta arter?  X 
Berörs Natura 2000-områden enligt EU:s 
fågeldirektiv? 

 X 

Berörs Natura 2000-områden enligt EU:s 
habitatdirektiv? 

 X 

Kommentar En ny/förändrad detaljplan bedöms inte beröra ovanstående. 
 

 

 

 



   
  Dnr: 2021.333 

 

 

Infrastruktur 
Berörs/påverkas? 

Ja Nej 
Ligger området inom kommunens 
verksamhetsområde för vatten- och avlopp? 

X  

Finns det möjlighet att anordna erforderliga 
anslutningar till det kommunala/statliga 
vägnätet? 

X  

 

Finns risk att trafiksäkerheten äventyras?  X 

Finns risk för ökning av fordonstrafik?  X 
Finns det möjlighet att anordna en 
erforderlig avfallshantering inom området? 

X  

Är området/fastigheten förberett för 
fiberanslutning? 

X  

Är området/fastigheten anslutet till elnätet? X  

Kommentar En ny/förändrad detaljplan bedöms inte beröra ovanstående. 
 

Kommunala riktlinjer och styrdokument 
Berörs/påverkas? 

Ja Nej 
Överensstämmer den planerade åtgärden 
med intentionerna i gällande översiktsplan? 

X  

Förhindrar den planerade åtgärden att 
relevanta miljömål uppfylls inom utsatt tid? 

 X 

Påverkas andra planerade eller pågående 
projekt? 

 X 

Kommentar En ny/förändrad detaljplan bedöms inte beröra ovanstående. 
 

Bedömning Förslag till beslut 
Den planerade åtgärden bedöms som positiv 
och påverkar inga/endast ett fåtal av ovan 
listade hänsynsaspekter. De hänsynsaspekter 
som påverkas bedöms kunna hanteras i 
kommande planarbete med hjälp av 
erforderliga planbestämmelser eller andra 
åtgärder. 

X 

Miljö- och byggnadsnämnden meddelar sökande 
positivt planbesked och ger miljö- och 
byggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ny 
detaljplan för fastigheterna Kråkemåla 1:1 och Älghult 
4:118 i enlighet med ansökan om planbesked. 

Den planerade åtgärden bedöms som negativ 
och påverkar ett flertal av ovan listade 
hänsynsaspekter. Det bedöms som för 
svårt/kostsamt att säkerställa att den planerade 
åtgärden inte medför en negativ påverkan på 
de berörda hänsynsaspekterna.  

 
Miljö- och byggnadsnämnden meddelar sökande 
negativt planbesked.  

 

Oskar Johansson 
Planarkitekt 
2021-09-03 



Box 59, 364 21, Åseda Besök: Kyrkbacken 1 Tfn: 0474 – 470 00 
mbn@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2021-09-09 

Referens 
Miljö- och 
byggnadsförvaltningen 
Dnr: 2021.0066 

Granskning av detaljplan för Lenhovda 112:1 m.fl. 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Godkänna upprättat planförslag med tillhörande handlingar och skicka ut 
det för granskning enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen.  

Förutsättningar 
Plan- och bygglagen 

5 kap. 17 §  Kommunen ska redovisa de synpunkter som har kommit fram i 
samrådet samt de kommentarer och förslag som kommunen har med 
anledning av synpunkterna. Om planförslaget är ett sådant som avses i 7 §, 
ska redovisningen göras samlat för alla synpunkter som har kommit fram 
(samrådsredogörelse). För andra planförslag än sådana som avses i 7 § är 
det tillräckligt att redovisningen görs i granskningsutlåtandet enligt 23 §. 

5 kap. 18 § När samrådet enligt 11-17 §§ är klart ska kommunen i en 
underrättelse informera om sitt planförslag och låta det granskas under en 
viss tid (granskningstid). Om de som kommunen har samrått med enligt 11 
§ har godkänt planförslaget, behöver underrättelse inte lämnas.

Granskningstiden ska vara minst två veckor, men den får göras kortare, om 
alla berörda är överens om det. För ett sådant planförslag som avses i 7 § 1 
och 2 ska granskningstiden dock vara minst tre veckor och för ett sådant 
planförslag som avses i 7 § 3 minst 30 dagar. 

Om kommunen när samrådet är klart bedömer att planförslaget är ett 
sådant som avses i 7 §, ska kommunen dessutom kungöra förslaget på det 
sätt som anges i 11 b §, om förslaget inte har kungjorts tidigare eller det har 
ändrats väsentligt. Det som sägs om samrådstid i 11 b § ska då i stället avse 
granskningstid. 

18 a § Om planförslaget är ett sådant som avses i 7 a §, ska kommunen 
kungöra förslaget på det sätt som anges i 11 b § och låta det granskas. Det 
som sägs om samrådstid i 11 b § ska då i stället avse granskningstid. 
Granskningstiden ska vara minst tre veckor. 

Kungörandet får samordnas med det kungörande som ska ske i det andra 
ärendet som avses i 7 a §. 

19 § En underrättelse enligt 18 § ska anslås på kommunens anslagstavla. Av 
underrättelsen ska det framgå 

1. vilket område detaljplanen avser,
2. om förslaget avviker från översiktsplanen,
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   3. var förslaget finns tillgängligt för granskning och hur lång 
granskningstiden är, 
   4. att den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra det under 
granskningstiden, 
   5. till vem synpunkter på förslaget ska lämnas, och 
   6. att den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon 
skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att 
anta planen. 

20 § Kommunen ska senast den dag då underrättelsen anslås på 
kommunens anslagstavla skicka 
   1. ett meddelande om innehållet i underrättelsen till kända sakägare och 
dem som avses i 11 § första stycket 3 och 4, och 
   2. förslaget och den samrådsredogörelse som avses i 17 § till länsstyrelsen, 
lantmäterimyndigheten och de kommuner som berörs. 

Sammanfattning av ärendet 
Planförslaget har varit ute på samråd från 2021-06-21 t.o.m. 2021-08-04(men 
förlängt till 2021-08-20 på önskan av Trafikverket). Under samrådet har två 
yttranden med synpunkter inkommit. Synpunkterna tillsammans med 
kommunens bemötande finns redovisade i samrådsredogörelsen.  

Samrådet har föranlett följande förändringar i planförslaget: 

Plankartan 

• Redaktionella uppdateringar. 
• Fastighetsbeteckning är inlagt.  
• Koordinatkryss inlagt.  
• Utfartsförbud uppdaterat. 

 

Planbeskrivning 

• Planbeskrivningen har i sin helhet tydliggjorts.  
• Fastighetsrättsliga konsekvenser av planförslaget har tydliggjorts.  
• Att mananvisningsavtal inte är aktuellt har förtydligats.  
• Övriga redaktionella förändringar. 

Planförslaget kommer att vara ute för granskning från 2021-09-22 t.o.m. 
2021-10-06. Planhandlingar kommer att finnas tillgängliga på Uppvidinge 
kommuns hemsida, kommunhusets reception samt miljö- och 
byggnadsförvaltningen. 

Ekonomiska konsekvenser 
Uppvidinge kommun står för de kostnader planläggningen medför. 

Beslutsunderlag 
Plankarta 
Planbeskrivning 
Fastighetsförteckning 
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Samrådsredogörelse 
Sändlista 
Underrättelse om granskning 
 

Beslutet skickas till 
Sakägare enligt sändlista och fastighetsförteckning 

 

Magnus Josefsson  
Planarkitekt 





Box 59, 36421, Åseda Besök: Kyrkbacken 1 Tfn: 0474 – 470 00 
www.uppvidinge.se · mbn@uppvidinge.se  

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2021-09-09 

Referens 
Miljö- och 
byggnadsförvaltningen 
Dnr: 2021.330 

Samråd för detaljplan för Östra Lenhovda 

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, 
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 
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   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 m.m. 

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 
Planområdet utgör ett cirka 146 000 m2 stort område i östra delen av 
centrala Lenhovda och sydvästra delen av Lenhovdasjön. 

Planens syfte är att öka berörda fastigheternas byggrätt genom att ta 
bort/ändra bestämmelser om bland annat exploateringsgrad och prickmark, 
samt möjliggöra för ny bostadsbebyggelse på befintlig parkmark. Området 
har haft hög prioritet då flera bygglov blivit nekade. Beställare av planen är 
miljö- och byggnadsnämnden.  
 
Planförslaget kommer att vara ute på samråd mellan 2021-09-22 - 2021-10-
20. Planhandlingar kommer att finnas tillgängliga på Uppvidinge kommuns 
hemsida, kommunhusets reception, miljö- och byggnadsförvaltningen.  

Ekonomiska konsekvenser 
Miljö- och byggnadsnämnden står för plankostnaden. Intäkter sker via lov- 
och anmälningsavgifter. 

 

Beslutsunderlag 
Plankarta 
Planbeskrivning 
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Undersökning 
Fastighetsförteckning 
Underrättelse om samråd 
Sändlista 
 

Beslutet skickas till 
Sakägare enligt sändlista 

 

Magnus Josefsson 
Planarkitekt 





   

 

 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Detaljplan för Östra Lenhovda. 

Vid upprättande av en detaljplan ska en bedömning göras huruvida planen kan antas medföra en 

betydande miljöpåverkan (BMP), en så kallad ”undersökning om betydande miljöpåverkan” (tidigare 

kallad behovsbedömning). Om så är fallet avgränsar undersökningen de frågor som behöver tas upp i 

efterföljande strategiska miljöbedömning (SMB). Undersökningens syfte är att främja en hållbar 

utveckling genom att identifiera miljöfrågor som behöver hanteras i den fortsatta detaljplaneprocessen, 

även i de fall planen inte bedöms medföra en betydande miljöpåverkan. Undersökningen sker utifrån 

bedömningskriterierna i 5 § Miljöbedömningsförordningen (2017:966).  

 

 Berörs? 

Alltid betydande miljöpåverkan Ja Nej 
Det ska alltid antas vara betydande miljöpåverkan om genomförandet kan antas innefatta en verksamhet eller 

åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken. Dessa är de verksamheter eller åtgärder som kan 

påverka miljön i ett naturområde som har förtecknats enligt 27 § första stycket 1 eller 2 miljöbalken (7 kap. 28 a 

§ MB). 

1. Särskilda skyddsområden enligt Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda 

fåglar (Fågeldirektivet, Natura 2000) 

 
X 

2. Särskilda bevarandeområden enligt rådets direktiv 92/43/EEG av den 

21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (Art- 

och habitatdirektivet, Natura 2000) 

 
X 

Kommentar Detaljplanen bedöms inte påverka ovanstående.  

Om planen anger förutsättningarna för kommande tillstånd för sådana verksamheter eller åtgärder som anges i 

2 § miljöbedömningsförordningen (eller bilagan till förordningen) kan betydande miljöpåverkan antas. Trots 2 § 

ska en undersökning alltid genomföras för detaljplaner enligt plan- och bygglagen.  
Anger planen förutsättningar för sådana verksamheter eller åtgärder som 

anges i 2 § eller bilagan till miljöbedömningsförordningen?  X 

Kommentar Detaljplanen bedöms inte påverka ovanstående. 

 

 Berörs? 

1. Förordnanden och skyddsvärden 

Ja Risk för BMP 

(betydande 

miljöpåverkan) 

Nej 

1.1 Berörs riksintressen?   X 

1.2 Berörs naturreservat?   X 

1.3 Berörs biotopskydd?   X 

1.4 Berörs djur- och växtskyddsområden?   X 

1.5 Berörs strandskyddsområden? X   

1.6 Berörs miljöskyddsområden?   X 

1.7 Berörs vattenskyddsområden?   X 

Kommentar Detaljplanen bedöms inte påverka ovanstående.  



   

 

 

 Berörs? 

2. Effekter på miljön 

Ja Risk för BMP 

(betydande 

miljöpåverkan) 

Nej 

2.1 Naturvärde, nyckelbiotoper, ekologiskt känsliga områden, naturresurser 

2.1.1 

Berörs område som utpekas i 

Länsstyrelsens eller kommunens 

naturvårdsplan som högt 

naturvärde? 

  X 

2.1.2 

Berörs område som utpekas i 

Skogsstyrelsens 

nyckelbiotopsinventering? 

  X 

2.1.3 

Berörs område som utpekas i 

Skogsstyrelsens 

sumpskogsinventering? 

  X 

Kommentar Detaljplanen bedöms inte påverka ovanstående.  

2.2 Kulturmiljö 

2.2.1 Berörs fornlämning?                    X 

2.2.2 
Berörs kulturhistoriskt värdefull 

miljö? 
X   

Kommentar Detaljplanen bedöms inte påverka ovanstående. 

2.3 Stads- och landskapsbild 

2.3.1 
Finns det risk att planen medför 

påverkan på landskapsbilden? 
  X 

2.3.2 
Finns det risk att planen medför 

påverkan på stadsbilden? 
  X 

Kommentar Detaljplanen bedöms inte påverka ovanstående.  

2.4 Transport och kommunikation 

2.4.1 
Berörs viktiga transport- eller 

kommunikationsleder? 
  X 

Kommentar Detaljplanen bedöms inte påverka ovanstående. 

2.5 Rekreation och friluftsliv 

2.5.1 

Finns risk att planen påverkar 

kvaliteten eller kvantiteten på någon 

rekreationsmöjlighet (strövområde, 

vandringsled, friluftsanläggning 

etc.)? 

  X 

Kommentar Detaljplanen bedöms inte påverka ovanstående. 

 

 



   

 

2.6 Mark 

2.6.1 

Finns risk att genomförandet av 

planen medför instabilitet i mark 

eller geologiska grundförhållanden – 

risk för ras, skred etc.? 

  X 

2.6.2 

Finns risk för skada eller förändring 

av någon värdefull geologisk 

information? 

  X 

2.6.3 

Finns risk att planen medför 

förändrade 

sedimentationsförhållanden i 

vattendrag eller sjö? 

  X 

Kommentar Detaljplanen bedöms inte påverka ovanstående. 

2.7 Luft och klimat 

2.7.1 Finns risk för väsentliga luftutsläpp?   X 

2.7.2 Finns risk för obehaglig lukt?   X 

2.7.3 

Finns risk för förändringar i 

luftrörelser, luftfuktighet, temperatur 

eller klimat (regionalt eller lokalt)? 

  X 

2.7.4 Finns risk för skador på byggnader?   X 

Kommentar Detaljplanen bedöms inte påverka ovanstående.  

2.8 Vatten 

2.8.1 
Finns risk för förändringar av grund- 

eller ytvattenkvaliteten? 
  X 

2.8.2 
Finns risk för förändringar av 

flödesriktningen för grundvattnet? 
  X 

2.8.3 

Finns risk för minskning av 

vattentillgången i någon yt- eller 

grundvattentäkt? 

  X 

2.8.4 

Finns risk för förändrade 

infiltrationsförhållanden, avrinning 

eller dräneringsmönster med risk för 

översvämning/uttorkning? 

  X 

2.8.5 

Finns risk för förändrat flöde, riktning 

eller strömförhållande i något 

vattendrag eller någon sjö? 

  X 

Kommentar Detaljplanen bedöms inte påverka ovanstående. 

2.9 Växter och svampar 

2.9.1 

Finns risk för förändringar i antal 

eller sammansättning av växtarter 

eller växtsamhällen? 

  X 

 

 



   

 

2.9.2 

Finns risk för påverkan av någon 

hotad växtart eller växtsamhälle 

(enligt Artdatabankens rödlista eller 

EU:s art- och habitatdirektiv, 

fridlysta)? 

  X 

2.9.3 
Finns risk för införande av någon ny 

växtart? 
  X 

Kommentar Detaljplanen bedöms inte påverka ovanstående.  

2.10 Djurliv 

2.10.1 

Finns risk för förändringar av antalet 

eller sammansättningen av 

djurarter? 

  X 

2.10.2 

Finns risk för påverkan på någon 

hotad djurart enligt Artdatabankens 

rödlista eller EU:s art- och 

habitatdirektiv? 

  X 

2.10.3 
Finns risk för försämring av 

fiskevatten eller jaktmarker? 
  X 

Kommentar Detaljplanen bedöms inte påverka ovanstående.  

2.11 Areella näringar 

2.11.1 
Påverkas jordbruk, skogsbruk, 

djurhållning eller fiske? 
  X 

Kommentar Detaljplanen bedöms inte påverka ovanstående.  

 

 Berörs? 

3. Effekter på hälsa och säkerhet 

Ja Risk för BMP 

(betydande 

miljöpåverkan) 

Nej 

3.1 Störningar, buller, utsläpp, vibrationer, radon, ljus och skarpt sken, lukt 

3.1.1 

Finns risk för ökad ljudnivå som kan 

medföra att människor exponeras för 

ljudnivåer över rekommenderade 

gränsvärden? 

 

 
 X 

3.1.2 
Finns risk för nya ljussken som kan 

vara bländande? 
  X 

3.1.3 Finns risk för vibrationer?   X 

3.1.4 Finns risk för explosion?   X 

3.1.5 Finns risk för utsläpp?   X 

3.1.6 Finns risk för lukt?   X 

3.1.7 
Finns risk att människor utsätts för 

joniserande strålning (radon)? 
  X 

3.1.8 
Finns risk för påverkan från 

magnetfält från kraftledningar? 
  X 



   

 

3.1.9 
Finns risk för 

översvämningsproblematik? 
  X 

Kommentar Detaljplanen bedöms inte påverka ovanstående.  

3.2 Miljöpåverkan från omgivningen 

3.2.1 

Har området tidigare använts som 

tipp, utfyllnadsplats eller dylikt varvid 

miljö- och hälsofarliga ämnen kan 

finnas lagrade i marken? 

  X 

3.2.2 
Finns målpunkt eller transportled för 

farligt gods inom 150 meter? 
  X 

Kommentar Detaljplanen bedöms inte påverka ovanstående.  

3.3 Trafiksäkerhet 

3.3.1 
Finns risk att trafikproblem skapas 

eller att trafiksäkerheten äventyras? 
  X 

3.3.2 
Finns risk för ökning av 

fordonstrafik? 
  X 

Kommentar Detaljplanen bedöms inte påverka ovanstående. 

3.4 Omkringliggande projekt 

3.4.1 

Finns det andra projekt som medför 

miljöpåverkan inom aktuellt 

planområde? 

  X 

3.4.2 

Har planen betydelse för andra 

planers eller programs 

miljöpåverkan? 

  X 

Kommentar Detaljplanen bedöms inte påverka ovanstående.  

 

 Berörs? 

4. Miljökvalitetsnormer och miljömål 

Ja Risk för BMP 

(betydande 

miljöpåverkan) 

Nej 

4.1 Luft 

4.1.1 

Innebär planförslaget att 

miljökvalitetsnormer riskerar att 

överskridas för föroreningar i 

utomhusluft? 

  X 

Kommentar Detaljplanen bedöms inte påverka ovanstående.  

4.2 Fisk- och musselvatten 

4.2.1 

Innebär planförslaget att 

miljökvalitetsnormer riskerar att 

överskridas för fisk- och 

musselvatten? 

  X 



   

 

Kommentar Detaljplanen bedöms inte påverka ovanstående. 

4.3 Vatten 

4.3.1 

Innebär planförslaget att 

miljökvalitetsnormer riskerar att 

överskridas för vattenförekomster? 

  X 

Kommentar Detaljplanen bedöms inte påverka ovanstående.  

4.4 Miljömål 

4.4.1 
Har relevanta miljömål beaktats vid 

framtagandet av planförslaget? 
X   

 

Sammanfattande bedömning 

Genomförandet av detaljplanen bedöms medföra en mycket liten miljöpåverkan. Syftet med detaljplanen är 

främst att utöka byggrätten genom att ta bort/ändra bestämmelser om bland annat exploateringsgrad, 

komplementbyggnader och prickmark. Planförslaget medger ingen användning för verksamheter eller åtgärder 

som kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Planområdet är redan bebyggt.  

 

Bedömning Krav på redovisning 

Mycket liten miljöpåverkan X  

Viss men ej betydande miljöpåverkan   

Betydande miljöpåverkan  Separat miljökonsekvensbeskrivning krävs 

 

Handläggare Titel Datum 

Magnus Josefsson Planarkitekt 2021-07-15 

 

 



 TJÄNSTESKRIVELSE

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 

2021-09-06 

Ansökan om bygglov för NYBYGGNAD FLERBOSTADSHUS 
på fastigheten  
Dnr: 2021.296 

Fastighetens adress: , Klavreström 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
1. Avslå ansökan om bygglov då tillbyggnaden avviker från gällande detaljplan.

2. Fastställer avgiften för avslag till 1 800 kronor.1

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. 31 c § Efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får 
bygglov utöver vad som följer av 31 b § ges för en åtgärd som avviker från 
detaljplan, om åtgärden 

1. Är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt
behov eller ett allmänt intresse, eller

2. Innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt
komplement till en användning som har bestämts i detaljplanen.

121



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 

Planförutsättningar 

Fastigheten ligger inom planlagt område och berörs av två olika detaljplaner. 

Detaljplan 0760-P95/9 daterad 1995-10-24. Genomförandetiden för planen har 
utgått. Enligt gällande detaljplan betecknas fastigheten som Ba2 vilket innebär 
bostäder med möjlighet till ej störande verksamhet. Inga begränsningar i 
byggnadshöjd eller utnyttjandegrad finns angivna i planen. 

Detaljplan 07-NKS-93 daterad 1974-01-16 är en ändring och utvidgning av 
07-NKS-1. Genomförandetiden för planen har utgått. Enligt gällande detaljplan
betecknas fastigheten som BFI vilket innebär fristående bostadshus i en våning
med möjlighet till ej störande verksamhet. 20 % av fastigheten får bebyggas.
Endast en huvudbyggnad får placeras på fastigheten och får inte inrymma mer
än en bostadslägenhet. Tillåten byggnadshöjd uppgår till 4,4 meter.

Kulturmiljövärden 

Fastigheterna omfattas inte av det kulturmiljöprogram som antagits av 
kommunfullmäktige 2011-04-26. Fastighet Klavreda 69:5 ligger i sin helhet på en 
fornåker, vilket är beaktat vid framtagandet av gällande detaljplan. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser NYBYGGNAD FLERBOSTADSHUS. Sökanden vill uppföra ett 
radhus om 4 lägenheter på fastigheterna med två lägenheter per fastighet. 
Fastigheternas storlek är 906 kvm  för respektive 992 kvm för 

 Detta ger en tillåten byggnadsarea på 198,4 kvm för  
Fastigheterna är inte bebyggda sedan tidigare. Sammanlagd föreslagen 
byggnadsarea blir cirka. 354 kvm vilket motsvarar 16,1 % av fastighetsarean på 
fastighet  Lägenheterna utformas med entré i nordost och uteplats 
i sydväst. Förrådsutrymmen och undercentral finns på gavlarna. 

Infart med vändyta och parkeringsplatser kommer anläggas nordost om 
planerad byggnad. Utöver bostadshuset placeras två sopskåp intill 
parkeringsplatsen. 

Den föreslagna åtgärden utgör en avvikelse från gällande detaljplan på fastighet 
 Åtgärden är planenlig på fastighet  

Föreslagen kontrollansvarig för åtgärden är  med behörighet N. 



 

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 

Yttranden 
Då åtgärder i ansökan strider mot detaljplanens bestämmelser har berörda 
sakägare blivit hörda. Grannarna har i huvudsak haft följande yttranden: 

• Radhuset borde placeras i  förlängning där det redan finns 
liknande bebyggelse istället för villakvarteret. 

• Marken är avsedd för villabebyggelse och inte flerfamiljshus. 

• Motsätter sig att 30-40 ekar tas ned, samt att placeringen medför mycket 
stora markarbeten på grund av den stora höjdskillnaden. 

• Höjd på tomten? ska slänten grävas ur? (Höjdangivelser saknas i 
underlaget). 

• Motsätter sig att parkeringar och sopkärl placeras i anslutning till 
uteplats. 

Sökanden har getts tillfälle att bemöta inkomna yttranden. 

 

 

Bedömning 
Då fastigheterna berörs av två olika detaljplaner måste en bedömning göras för 
varje fastighet. Del av åtgärd som placeras på  är planenlig då 
berörd detaljplan 0760-P95/9 inte har några direkta begränsningar.  

 
Den del av åtgärden som placeras på  är dock planstridig då 
bostäderna är sammanbyggda istället för fristående som detaljplanen kräver. På 
fastigheten planeras två bostadslägenheter vilket inte följer detaljplanens krav på 
att huvudbyggnad inte får inrymma mer än en bostadslägenhet. Enligt TNC 95, 
Plan- och byggtermer 1994, är ett friliggande småhus ett småhus som inte är 
sammanbyggt med hus på grannfastigheten. 

I en dom från Mark- och miljööverdomstolen (P 6512-17) där ett liknande ärende 
med 12 småhus som planerats i grupp, görs bedömningen att åtgärden inte kan 
anses vara planenlig då syftet med bestämmelsen ”fristående hus” är att 
möjliggöra villabebyggelse. Åtgärden ansågs inte heller utgöra en liten avvikelse 
enligt 9 kap. 31 b §, PBL Detaljplanen i målet fastställdes 1978 och saknade till 
skillnad från aktuell detaljplanen, bestämmelsen om att huvudbyggnaden enbart 
får innehålla en bostadslägenhet.  

Åtgärden bedöms inte heller uppfylla förutsättningarna för lov enligt  
9 kap. 31 c §, PBL, då åtgärden inte anses vara förenlig med planens syfte. 
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Motivering förslag till beslut 
Då åtgärden strider mot detaljplanen för  kan lov inte beviljas enligt 
9 kap. 30 §, PBL, varpå ansökan om bygglov bör avslås. 

 

Beslutsunderlag 
Ansökan    2021-07-02 

Situationsplan   2021-07-02 

Planritningar    2021-07-02 

Fasadritningar   2021-07-02 

Sektionsritningar   2021-07-02 

Grannhörande   t.o.m. 2021-07-23 

Bemötande    202X-XX-XX 

Anmälan om kontrollansvarig  202X-XX-XX 

 

 

Beslutet skickas till 
Sökanden 

 

 

Åseda 2021-09-06 

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

 

 

John Pettersson 
Byggnadsinspektör 

 
Total avgift för åtgärden: 1800 kronor 
Handläggning 2 timmar á 900 kr 
2 x 900 kr = 1800 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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Planförutsättningar 

Fastigheten ligger inom planlagt område och som gällande stadsplan fungerar 
07-ÅSS-143 daterad 1959-11-20. Genomförandetiden för planen har utgått. 
Enligt gällande detaljplan betecknas fastigheten som A II vilket innebär 
allmänt ändamål i två våningar. Högst tillåtna byggnadshöjd för fastigheten är 
satt till 7,6 meter. Planen anger ingen begränsning i byggrätten. 

 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser TILLBYGGNAD LOKAL. Sökanden vill bygga till befintlig 
byggnad på fastigheten. I detaljplanen är marken där tillbyggnaden föreslås 
markerad som punktprickad, mark som ej får bebyggas. Fastigheten uppgår 
till totalt 2 216 m2 och befintlig bebyggelse till cirka 587 m2. Sammanlagd 
föreslagen byggnadsarea blir 617 kvm.  

Åtgärden utförs för att möjliggöra installation av nytt ventilationsaggregat 
utan att behöva genomföra en sanering av tidigare fläktrum i befintlig 
byggnad. Ventilationen måste uppdateras på grund av förändrad belastning i 
och ändrad användning (dnr. 2021.218) 

Den föreslagna tillbyggnaden utgör en avvikelse från gällande detaljplan då 
den till cirka 60 % (18 kvm) placeras på punktprickad mark. 

Kontrollansvarig krävs inte för åtgärden. 

 

 

Yttranden 
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig, inga synpunkter har 
inkommit. 

 

 

Bedömning 
Åtgärden är planstridig då den till stor del placeras på punktprickad mark 
som ej får bebyggas. Att grannfastigheten har samma ägare ändrar inte den 
punktprickade markens betydelse.  

Inga uppgifter finns kring kostnad för tillbyggnaden i förhållande till sanering 
av befintligt fläktrum, varpå ingen hänsyn kan tas till detta vid beslut. 

Då åtgärden placeras på prickmark kan bygglov inte beviljas enligt 9 kap. 30 §, PBL. 

För att kunna bevilja bygglov enligt 9 kap. 31 b §, PBL, krävs det att avvikelsen är 
förenlig med detaljplanens syfte, samt att avvikelsen är liten. Frågan om en 
avvikelse från en plan är att anse som mindre bör inte bedömas utifrån absoluta 
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mått och tal utan bör ses i förhållande till samtliga föreliggande omständigheter (se 
RÅ 1990 ref. 53 II, RÅ 1990 ref. 91 I och II, RÅ 1991 ref. 57 och Mark- och 
miljööverdomstolens dom 2017-03-17 i mål nr P 5414-16). En sådan omständighet 
skulle kunna vara att åtgärden enbart kan utföras på det sökta sättet av 
byggnadstekniska skäl. Bedömningen är dock att sökt åtgärd inte är av sådan art. 

Åtgärden är även till mycket stor del placerad på mark som ej får bebyggas då cirka 
60 % placeras på prickmarken. 

Sammantaget är bedömningen att åtgärden inte utgör en liten avvikelse och därmed 
inte kan beviljas bygglov enligt 9 kap. 31 b §, PBL.  

 
 

Motivering förslag till beslut 
Då åtgärden strider mot detaljplanen kan lov inte beviljas enligt 9 kap. 30 §, PBL. 
Åtgärden bedöms inte heller utgöra en liten avvikelse varpå ansökan om bygglov 
bör avslås. 

 

 

Beslutsunderlag 
Ansökan    2021-08-09 

Situationsplan   2021-08-09 

Planritningar    2021-08-09 

Fasadritningar   2021-08-09 

3-D illustration   2021-08-09 

 

 

 

Beslutet skickas till 
Sökanden 
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Åseda 2021-09-06 

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

 

 

John Pettersson 
Byggnadsinspektör 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total avgift för åtgärden: 1 800 kronor 

Handläggning 2 timmar á 900 kr 

2 x 900 kr = 1 800 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. 








