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

KALLELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2018-12-20 

Miljö- och byggnadsnämnden 
kallas härmed till sammanträde torsdagen den 20 december 2018 i 
Kommunhuset, Ideboås klockan 13.30 för att behandla följande ärenden: 

Ärende Anteckningar 

156. Upprop

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

Administrativa ärenden 

158. Delegeringsbeslut

159. Ekonomisk delårsrapport jan – nov 2018

2018.0060

160. Granskning av revisionen – Avtalshantering

2018.0326

161. Internkontrollplanen

2018.0049

Miljö- och hälsoskydd och livsmedel 

162. Kållehylte 1:6

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

2018.0371

163. Vraneke 2.7

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

2018.0372



Ärende Anteckningar 

164.

Klagomål på störande djurhållning

Planärenden 

165. Rörmokaren 3

Förhandsbesked

2018.0375

Bygglovsärenden

166.

Tillbyggnad Enbostadshus

167.

Nybyggnad garage

168. Hohult 2:136

Tillbyggnad industri

2018.0359

169. Åseda 12:1

Tidsbegränsat bygglov

2018.0376



 
   

 

 

 
Ingemar Hugosson 
Ordförande 

Marcus Landley 
Nämndsekreterare 
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Redovisning av delegeringsbeslut 
 

1) Byggnadsinspektör Linn Bengtsson har med stöd av delegering fattat 
beslut i följande ärenden: 
2018.0185 
Del av Åseda 12:1, nybyggnad flerbostadshus delstartbesked 

2018.0256 
Åseda 12:1, Parkering startbesked 

 
 Nybyggnad enbostadshus interimistiskt slutbesked 

2017.0163 
Kianäs 1:23, Nybyggnad transformatorstation slutbesked 

2018.0176 
Hohult 45:1, Nybyggnad anläggning slutbesked 

 Utvändig ändring slutbesked 

 
 Nybyggnad garage och förråd startbesked 

2017.0356 
Johanstorp 1:2, Nybyggnad transformatorstation slutbesked 

2017.0357 
Johanstorp 1:2, Nybyggnad transformatorstation slutbesked 

 
 Nybyggnad garage och förråd bygglov 

 
 Installation eldstad slutbesked 

 Tillbyggnad enbostadshus interimistiskt slutbesked 
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2) Byggadministratör Jonas Karlsson har med stöd av delegering fattat beslut 
i följande ärenden: 

 
 Installation eldstad startbesked 

 
 Installation eldstad slutbesked 

 

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

 Anmälan om att inrätta en värmepumpsanläggning 

 
 Anmälan om att inrätta en värmepumpsanläggning 

 
, Anmälan om att inrätta en värmepumpsanläggning 

 Anmälan om att inrätta en värmepumpsanläggning 

 
 Anmälan om att inrätta en värmepumpsanläggning 

 
 Anmälan om att inrätta en värmepumpsanläggning 

 Anmälan om att inrätta en värmepumpsanläggning 

 
 Anmälan om att inrätta en värmepumpsanläggning 

 
 Anmälan om att inrätta en värmepumpsanläggning 

 

4) Kart- mät- och GISansvarig Henrik Johansson har med stöd av delegering 
fattat beslut i följande ärenden: 
 

 

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

 

6) Förvaltningschef Karin Holst har med stöd av delegering fattat beslut i 
följande ärenden: 
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7) Livsmedelsinspektör Katrin Thydén har med stöd av delegering fattat 
beslut i följande ärenden: 
2018.0337 
Lenhovda 72:1, Årlig avgift för livsmedelskontroll enligt förordningen om 
avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 

2018.0297 
Dalen 19, Årlig avgift för livsmedelskontroll enligt förordningen om 
avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 

2018.0316 
Älghult 1:3, Årlig avgift för livsmedelskontroll enligt förordningen om 
avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 

2018.0318 
Nottebäck 10:1, Årlig avgift för livsmedelskontroll enligt förordningen om 
avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 

2018.0317 
Lenhovda 56:1, Årlig avgift för livsmedelskontroll enligt förordningen om 
avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 
 

8) Ingemar Hugosson har med stöd av delegering fattat beslut i följande 
ärenden: 
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Månadsrapport jan-november 18 

Den senaste månaden har gett större intäkter än beräknat på både på 
livmedelssidan och bygglovssidan vilket borde ge ett överskott på ca 400 tkr. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Jens Mortensen 
Silja Savela 

Karin Holst   
förvaltningschef 

159



Kod Verksamhet

Text
BUDGET

Jan 18 - Dec 18
REDOVISAT

Jan 18 - Nov 18
TOTALT

Jan 18 - Nov 18
ÅTERSTÅR

11950 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND 462,0 381,4 381,4 80,6
1 POLITISK VERKSAMHET 462,0 381,4 381,4 80,6
21200 BYGGLOVVERKSAMHET 493,0 155,9 155,9 337,1
21400 DETALJPLANERING 613,3 554,5 554,5 58,8
21500 KART-MÄTNING-GIS 740,5 782,0 782,0 -41,5
27100 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD 2 052,3 1 681,7 1 681,7 370,6
27130 AGENDA 21 32,0 0,0 0,0 32,0
27210 MILJÖUNDERSÖKANDE ANALYS 85,0 0,0 0,0 85,0
2 INFRASTRUKTUR O SKYDD 4 016,1 3 174,1 3 174,1 842,0
Totaler 4 478,1 3 555,5 3 555,5 922,6

UPPVIDINGE KOMMUN

Utskriven av : Jonas Karlsson
Månadsrapport verksamhet

2018-12-10 10:20 Sida 1/2



PROCENT AV
TOTAL FÖRBRUKN

83
83
32
90

106
82
00
00
79
79

UPPVIDINGE KOMMUN

Utskriven av : Jonas Karlsson
Månadsrapport verksamhet

2018-12-10 10:20 Sida 2/2
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Dnr: 2018.0326 

Handlingsplan för en förbättrad avtalshantering 

Revisionen har i sin rapport ”Granskning av kommunens avtalshantering ”konstaterat att 
miljö-och byggnadsnämnden i vissa delar inte följer fullmäktiges riktlinje för 
avtalshantering. 

Revisionen har därför begärt in en handlingsplan för att de av revisionen påpekade 
bristerna ska åtgärdas. 

Handlingsplanen följer här nedan: 

1. Förteckning i Excel-fil ska upprättas med de uppgifter som finns förtecknade i fullmäktiges
riktlinjer.  Förvaltningssekreteraren upprättar denna- redovisas senast i mars 2019 till miljö-
och byggnadsnämnden.

2. Förteckningen ska även innehålla bevakning enligt fullmäktiges riktlinje.

3. Markavtalen ska överflyttas och förtecknas av kommunstyrelsen. Begäran om detta ska ske
till kommunstyrelsen senast i mars 2019

4. Ny delegationsordning formuleras av förvaltningschefen och redovisas till miljö-och
byggnadsnämnden senast i mars 2019.

Karin Holst 

Förvaltningschef 

Miljö-och byggnadsförvaltningen 

2018-12-10 
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Tj skr internkontrollplanen 18 

Förslag till beslut: 

Godkänna redovisningen 

Sammanfattning av ärendet 
Årets resultat ska redovisas till miljö-och byggnadsnämnden i december varje 
år. 

Beslutsunderlag: 

Internkontrollplanen 2018 

Ekonomiska konsekvenser: 

Inga 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Silja Savela 

Karin Holst   
förvaltningschef 

161
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Miljö- och byggnadsnämnden 

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljö-
prövningsförordningen (2013:251), 18 kap. 8 §, 
anläggning där det förekommer maskinell bearbetning 
och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 
1 kubikmeter, på del av fastigheten Kållehylte 1:6, 
Uppvidinge kommun 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 

Anmälan från Profilgruppen Extrusions AB:s, org.nr. 556206-5119, Box 36, 
364 21 Åseda ska godkännas med följande försiktighetsmått beslutade med 
stöd av 26 kap. 9 § i Miljöbalken: 

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. Utsläpp till dagvatten av oljeförorenat vatten från Press Tor, mätt
som oljeindex, får inte överstiga 5 mg/l. Värdet ska kontrolleras
genom stickprov vid förstagångs- och periodiska besiktningar.

3. Buller från verksamheten får inte ge upphov till högre ekvivalent
ljudnivå vid närliggande bebyggelse än följande värden:
Vardag kl. 06.00-18.00 50 dB(A) 
Natt  kl. 22.00–06.00 40 dB(A) 
Övrig tid 45dB(A) 
Momentana ljud nattetid får högst uppgå till 55 dB(A) 

4. Om olägenhet uppstår eller om misstanke finns om att
försiktighetsmåttet för buller inte klaras ska bullermätning
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utföras vid normal drift. En bullermätning ska genomföras 
när förändringar i verksamheten som kan medföra ökade 
bullernivåer har genomförts, dock minst vart tredje år. 
 

5. 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. 

 
6. Produktionslokalen ska vara utformad så att kemiska produkter och 

farligt avfall inte kan nå golvavlopp eller golvbrunnar som leder till 
det kommunala avloppsnätet, recipient eller omgivningen i övrigt. 

 
7. Verksamheten ska kontrolleras enligt ett av tillsynsmyndigheten 

godkänt kontrollprogram. Ett förslag till kontrollprogram ska 
redovisas till tillsynsmyndigheten senast tre månader efter det att 
pressen tagits i drift. 

 
8. En förstagångsbesiktning skall göras senast ett år efter att 

verksamheten tagits i drift. Därefter ska periodiska besiktningar 
genomföras med max tre års mellanrum. 

 
9. En årsrapport ska lämnas in till tillsynsmyndigheten senast 31 mars 

varje år. 
 

10. Om hela eller delar av verksamheten upphör ska detta anmälas till 
tillsynsmyndigheten i god tid 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. 
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Sammanfattning 
 
Profilgruppen Extrusions AB, org.nr. 556206-5119, har 2018-11-29 kommit 
in med en anmälan om miljöfarlig verksamhet till miljö- och 
byggnadsförvaltningen. Anmälan avser den nya pressen Tor på del av 
fastigheten Kållehylte 1:6. Anmälan har lämnats in i enlighet med 1 kap 10 
§ i miljöprövningsförordningen (2013:251). Verksamheten får 
verksamhetskod 34.80 enligt 18 kap 8 § i miljöprövningsförordningen, 
”Anmälningsplikt C och verksamhetskod 34.80 gäller för anläggning där det 
förekommer maskinell bearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, 
processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 m3”. 
För att bli tillståndspliktig enligt 18 kap 7 § i miljöprövningsförordningen 
måste den installerade volymen överskrida 20 m3. I anmälan anger bolaget 
att de installerade mängderna kommer uppgå till 13,5 m3.  
Arbetet med framtagandet av en detaljplan pågår och Profilgruppens 
anläggning kommer på sikt styckas av till en egen fastighet. 
 

Beskrivning av ärendet 

Profilgruppen Extrusions AB avser att utöka sin verksamhet på det nya 
planerade industriområdet på Kållehylte 1:6. Bolaget ska anlägga en ny 
pressanläggning med en maximal beräknad produktion på 16 000 ton 
årligen, detta skulle innebära en råvaruåtgång på 20 000 ton. Verksamheten 
är planerad att starta i slutet av 2019 och kommer då att köras på dagskift. 
På sikt kommer detta att utökas till två- och treskift ev. även helgskift. 

Bolaget kommer att bedriva strängpressning. Detta innebär att råvaran 
(aluminiumgötet) först kommer kapas, värmas upp, sedan pressas genom 
ett formverktyg, kylas, sträckas, kapas, varmåldras och kylas igen innan de 
färdiga profilerna paketeras. Det kommer även att finnas en 
underhållsverkstad där verktygen kontrolleras och underhålls. Visst 
underhåll kräver kemisk rengöring i en verktygskok med natronlut. Denna 
och IBC:er, sköljvatten m.m. kommer förvaras invallat. Pressen kommer att 
stå invallad med anslutning till ett kulvertsystem och vidare till en 
markförlagd 12 m3 tank med nivålarm. Det kommer även finnas ett 
automatiskt släcksystem med vatten och skum vilket samlas upp i 
spilloljetanken. 

Det använda natronlutet kommer att transporteras till huvudfabriken där 
det renas i anodiseringens reningsanläggning. Övrigt farligt avfall kommer 
att mellanlagras i hydraulrummet innan det transporteras till 
huvudfabriken. Här lagras även ny hydraulolja och det finns härifrån en 
anslutning till spilloljetanken. 
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Beräknad elförbrukning vid full produktion är 12 000 MWh per år. 
Uppvärmning kommer att ske med värmeöverskottet från 
tillverkningsprocesserna samt aerotemprar. Överskottsvärmen lagras i 
berget och återanvänds via en värmepumpsanläggning. 

Det kommer inte att finnas några golvbrunnar i produktionslokalen och det 
kommer inte heller att bli något processvatten. Anläggningen kommer 
anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Dagvatten omhändertas lokalt 
och vatten från tryckluftskompressorerna släpps ut till dagvattennätet efter 
oljeavskiljning. Utsläpp till luft sker enbart från transporter. De ugnar som 
kommer att användas är eluppvärmda vilket innebär att det inte bildas 
några förbränningsgaser. Profilerna är rena när de värms upp och anges 
därför inte ge upphov till några rökgaser. Buller anges att vid närliggande 
bebyggelse kunna begränsas till Naturvårdsverkets generella riktvärden.  

Vidare redovisar bolaget hur de klarar hänsynsreglerna i miljöbalken, 
miljömålen, miljökvalitetsnormer samt ger förslag till försiktighetsmått.  

Bolaget bedöms ha lämnat in kompletta handlingar och ärendet kan 
därmed handläggas. I anmälan redovisas verksamhetens påverkan på 
miljön men även hur de anser sig klara de allmänna hänsynsreglerna i 
miljöbalken. Bedömningen är att bolaget klarar kraven i miljöbalken och att 
påverkan från företaget inte kan anses utgöra någon betydande risk för 
människors hälsa och miljön. De synpunkter som har kommit in från 
närboende vid mötet gällande den nya detaljplanen har inte direkt gällt 
nya Press Tor. Synpunkter från närboende har gällt den potentiellt ökade 
trafiken beroende på hur trafiklösningen blir. De förslag till försiktighets-
mått som företaget har angett är att anse som rimliga och har till stor del 
legat till grund för de försiktighetsmått som anges i förslag till beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 
Mejl från Camilla Brynolf 2018-12-11 
Tjänsteskrivelse från miljö- och byggnadsförvaltningen 

 
 
 
Johanna Hermanson, miljö- och hälsoskyddsinspektör 
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Bilagor:  

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 

Mejl från Camilla Brynolf 2018-12-11 

Beslutet skickas till:  

Profilgruppen Extrusions AB 
Box 36 
364 21 Åseda 
 
Kopia till: Camilla Brynolf, camilla.brynolf@bcon.se  
 

mailto:camilla.brynolf@bcon.se
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Miljö- och byggnadsnämnden 

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 
miljöprövningsförordningen (2013:251) 29 kap 46 § för att 
tömma, demontera, eller på annat sätt yrkesmässigt 
återvinna fordon upp till 3,5 ton, på fastigheten Vraneke 
2:7, Uppvidinge kommun  

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 

Anmälan från Al Yahia SS AB:s, org.nr. 559068-4170, Herråkra 25, 364 91 
Lenhovda, ska godkännas med följande försiktighetsmått beslutade med 
stöd av 26 kap. 9 § i Miljöbalken: 

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 får inte ge upphov till högre ekvivalent
ljudnivå vid närliggande bebyggelse än följande värden:
Vardag kl. 06.00-18.00 50 dB(A) 
Natt  kl. 22.00–06.00 40 dB(A) 
Övrig tid 45dB(A) 
Momentana ljud nattetid får högst uppgå till 55 dB(A) 

3. Alla fordon, både tömda på vätskor och icke-tömda, ska förvaras på
hårdgjord yta och under tak.

4. 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.

163



    2(5) 
  
 
Datum Beteckning 

 2018-12-06 2018.0372  

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Box 59, 364 21 Åseda Besök: Kyrkbacken Tfn: 0474-470 83 Fax: 0474-470 60 

mbn@uppvidinge.se www.uppvidinge.se 

 
5. De krav som står i § 23-33 i bilskrotningsförordningen (2007:186) 

ska gälla för skrotning av alla fordon i er verksamhet. 
 

6. Byggnaderna närmast sjön får inte användas till sådan verksamhet 
som kan ge upphov till läckage ut i vattnet (G-4, G-5, H-1 och H-3 i 
er situationsplan). 
 

7. Någon lagring av avfall får inte ske på annat sätt än på tätt underlag 
och under tak. Verksamhetsutövaren ska kunna visa på att avfallet 
försvinner kontinuerligt och att ingen längre lagring på platsen 
sker.  
 

8. Årsrapport ska lämnas in senast den 31 mars varje år. I den ska det 
framkomma hur många fordon som skrotats under året samt de 
sålda mängderna avfall och reservdelar. 
 

9. Innan verksamheten startar ska ett besök av tillsynsmyndigheten ha 
genomförts. Då ska verksamhetsutövaren visa att han har vidtagit 
alla försiktighetsmått (alla ytor där verksamhet ska bedrivas ska ha 
täta underlag och tak, där kemikalier och farligt avfall ska förvaras 
ska det vara täta underlag och invallning, systemet för tömning av 
vätskor samt tillhörande cisterner ska vara på plats) samt kunna 
uppvisa att han är auktoriserad bilskrotare och får hantera 
köldmedier i fordon. 
 

10. Om verksamheten upphör ska detta anmälas till 
tillsynsmyndigheten i god tid 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. 
 

Övrig information:  
• När det gäller export av reservdelar eller begagnade varor är det 

viktigt att kunna säkerställa att delen är i fungerande skick och inte 
klassas som ett avfall. Export av avfall utanför EU är generellt 
förbjudet. En vägledning från Naturvårdsverket med mer 
information om detta bifogas beslutet. 
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• Transport av avfall får endast göras av godkänd avfallstransportör 
enligt avfallsförordningen (2011:927). 

• Detta beslut befriar inte verksamhetsutövaren från skyldighet att 
iaktta vad som föreskrivs i annan lagstiftning för verksamheten, 
exempelvis bilskrotningsförordningen (2007:186). 
Bilskrotningsförordningen bifogas beslutet. 
 

Sammanfattning: 
Al Yahia SS AB skickade 2018-11-29 in en anmälan om miljöfarlig 
verksamhet i enlighet med 1 kap 10 § i miljöprövningsförordningen. 
Verksamheten är anmälningspliktig med verksamhetskod 90.120 enligt 29 
kap. 46 § i miljöprövningsförordningen: 
Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.120 gäller för att tömma, demontera 
eller på annat sätt återvinna 
1, uttjänta bilar som omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186), eller 
2. andra uttjänta motordrivna fordon vars totalvikt inte överstiger 3 500 kg, om 
fordonen återvinns av en bilskrotare som är auktoriserad enligt 
bilskrotningsförordningen 
För att bli tillståndspliktig måste företaget skrota fordon med en totalvikt 
över 3 500 kg vilket inte är aktuellt i nuläget.  
 
Beskrivning av ärendet 

Bolaget skickade in en anmälan om miljöfarlig verksamhet 2018-11-29. 
Bolaget hade tidigare varit i kontakt med miljö- och byggnadsförvaltningen 
angående deras planerade verksamhet. 2018-11-08 besöktes fastigheten och 
verksamhetsutövaren fick gå igenom hur verksamheten är tänkt att 
bedrivas. 

Planen från verksamhetsutövaren är att köpa in bilar och mindre 
arbetsmaskiner (max 3,5 ton). Dessa ställs upp under tak på hårdgjord yta 
innan de töms på vätskor. Tömningen av vätskor sker under tak på 
hårdgjord yta och vätskan pumpas vidare till respektive tank. Även 
tankarna står under tak och på hårdgjord yta. När fordonen är tömda på 
vätskor flyttas de till ”verkstaden” där de demonteras. Reservdelarna som 
man sedan får ut kommer att rengöras i en annan lokal innan de flyttas till 
ett lager. Försäljning av reservdelar kommer sedan att ske, de delar som de 
inte får sålda i Sverige anger bolaget att de vill exportera utomlands. För 
detta finns särskilda regler som bolaget kommer att informeras om.  

Det som sedan blir över i form av metall, plast och gummi kommer att 
krossas och förvaras i container innan ett av bolaget anlitat företag kommer 
och hämtar dessa. Vad gäller SLF/ fluff så planerar verksamhetutövaren att 
kommunicera med ett företag som hanterar detta. I anmälan anger bolaget 



    4(5) 
  
 
Datum Beteckning 

 2018-12-06 2018.0372  

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Box 59, 364 21 Åseda Besök: Kyrkbacken Tfn: 0474-470 83 Fax: 0474-470 60 

mbn@uppvidinge.se www.uppvidinge.se 

att de kommer att skrota ungefär 200-300 ton per år och hantera ungefär 
lika mycket icke-farligt avfall. En av byggnaderna ska användas för att 
förvara batterierna från fordonen.   

Verksamheten kommer att bedrivas i JK-träs gamla lokaler. Fastigheten 
ligger nära Myrasjö och har fastighetsgräns utmed Södra sjös strandkant. I 
Länsstyrelsens kartläggning över potentiellt förorenade områden har 
fastigheten fått riskklass 2 p.g.a. den tidigare sågverksverksamheten. Det 
finns lokaler som ligger i väldigt nära anslutning till sjön, de kommer dock 
att användas som lager eller inte alls i den planerade verksamheten. De 
ytor och lokaler som ska användas är hårdgjorda och under tak. Detta 
innebär att risken för utsläpp till mark och vatten minskas. 
Verksamhetsutövaren har i många år arbetat med att demontera fordon 
även om verksamheten inte varit i Sverige. De arbetar även för att söka 
tillstånd som auktoriserad bilskrotare, en förutsättning för detta är dock att 
ett beslut fattats på deras anmälan om miljöfarlig verksamhet.   

Bedömningen är att bolaget har skickat in handlingar som tillsammans 
med det samråd som genomfördes på fastigheten gör att anmälan är att 
anse som komplett. Bolagets verksamhet anses inte vara en betydande risk 
för människors hälsa eller miljö under förutsättning att de föreslagna 
försiktighetsmåtten beslutas och där efter följs av bolaget. 

Synpunkter från grannar 

Synpunkter från grannar har kommit in skriftligt till miljö- och 
byggnadsförvaltningen. Dessa bifogas. Kontakt har tagits med 
verksamhetsutövaren för att få svar på frågor gällande arbetstider och 
hantering av köldmedium i AC-anläggningar. När det gäller lokaliseringen 
av verksamheten så ligger den avskilt i ett väldigt glesbebyggt område. 
Närheten till sjöarna är inte optimal med hänsyn till eventuellt spill men 
med de krav som ställs på bolaget i och med gällande lagstiftning samt av 
det förslag till beslut som lämnas av miljö- och byggnadsförvaltningen 
anses verksamheten kunna bedrivas med minimal påverkan. 
Verksamheten kommer att bedrivas på ett område som traditionellt sett har 
använts för industri och någon ny mark för industriändamål kommer inte 
att tas i anspråk. 
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Beslutsunderlag 

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 

Tjänsteskrivelse från miljö- och byggnadsförvaltningen 

Synpunkter från grannar 
 

 
 
Johanna Hermanson, miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 
 
Bilagor:  

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 
Synpunkter från grannar 

 

Beslutet skickas till:  

Al Yahia SS AB 
Herråkra 25 
364 91 Lenhovda 

Kopia skickas till: al.yahia.ab@gmail.com  

 
 

mailto:al.yahia.ab@gmail.com
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Förslag till beslut i det från länsstyrelsen återvisade ärende 

Länsstyrelsen återvisade i mars 2018 miljö-och 
byggnadsnämnden beslut från den 30 november 2017. 

Förslag till beslut: 

Lämna klagomålen utan åtgärd 

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen anser att flera av  klagomål är för dåligt 
utredda. 

Klagomål från koskällor, gödselspridning nära hans fastighetsgräns samt att 
kor betar så nära hans fastighet att det blir mkt flugor som utgör besvär för de 
boende är de frågor som de anser  inte vara tilläckligt utredda. 

Därför har dessa frågor utretts ytterligare. 

Kor med koskällor: Lantbrukarna tagit av dessa vecka 28 eller 29 

Gödselspridning nära fastighet: Tomten ligger precis i gräns med åkrarna. 
Åkrarna gödslas vid behov. Gödslades i våras med naturgödsel och urin 
innan plöjning. Bostaden och tomten ligger dock på en bergklack med åkrarna 
nedanför. Korna som är amkor betar ett område av 30-40 ha. Alltså ett mycket 
extensivt lantbruk. . Det är därför de har haft pinglor på sig.  

Problem med lukt och flugor: Det finns vid våra inspektioner inget som tyder 
på att djuren har stått specifikt vid den klagandes fastighetsgräns. Kunde ju 
varit fallet om de blivit utfodrade där eller vattnats där. Gruppen som bla. 
betar i området runt den klagande har bestått av 10 kor med årskalvar  och 1 
tjur . 
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Beslutsunderlag: 
Se utdrag ur Miljöreda 
 
Inspektion den 10 juli 2018 oanmäld . Korna 5 st  betar ca 50 meter från 
Maleckis fastighetsgräns ett svagt pinglande hörs när två av djuren rör sig. Jag 
åker till Eje Lindgren och ber honom ta bort bjällrorna vilket han ställer sig 
positiv till. 

Inspektion den 12 november 2018 oanmäld Inga djur syns till. 

Kommunicering med  

Kommunicering med  

 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga 

 

Beslutsförslaget skickas till 

 
 
 
Karin Holst     
förvaltningschef    
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2018-12-11 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av industrilokal på 
fastigheten Rörmokaren 3 
Dnr: 2018.0375 
Fastighetens adress: Älghultsvägen 5, Åseda 

Förutsättningar 

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

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 
Detaljplan för Södra industriområdet, del av Åseda 12:1 m.fl. från 2015 gäller. 

Sammanfattning 

Sökanden vill anlägga en bilskrot på fastigheten och har därför valt att 
ansöka om förhandsbesked. Fastigheten ägs av Uppvidinge kommun och är 
detaljplanelagd. Eftersom området redan är planlagt har en 
lämplighetsprövning av marken gjorts vid framtagandet av detaljplanen. 
Den tillåtna användningen på fastigheten är kontor, handel och lätt industri. 
Syftet med planen är att tillskapa mer mark för industriändamål i Åseda 
samhälle genom att planlägga tidigare planlagd naturmark för industri, 
småindustri, handel och kontor. Intentionen med planen är samtidigt att ta 
till vara på områdets strategiska läge vid riksväg 23. Läget medför att 
planområdet har potential att bli Åseda samhälles skyltfönster mot väg 23.  
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Yttranden 

Enligt 9 kap. 25 § 3 st. behöver ingen underrättelse ske om det är uppenbart att 
lov inte kan ges. 
 

Bedömning 

Fastigheten är planlagd för kontor, handel och lätt industri. Lätt industri är en 
specificering av användningen industri (J) och det finns ingen tydlig definition 
på vilken typ av verksamheter som innefattas i användningen, varken i 
planbeskrivningen eller på Boverket. I planbeskrivningen anges dock vid 
tillfällen ”småindustri” istället för lätt industri. Småindustri fanns med som 
användningsbestämmelse i myndigheternas allmänna råd och vägledningar 
från 1949 till 1986. Den senaste formuleringen löd: ”Med Jm betecknat område 
får användas endast för småindustriändamål av sådan beskaffenhet att 
närboende ej vållas olägenheter med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och 
trevnad.” Eftersom verksamheten är anmälningspliktig eller tillståndspliktig 
(beroende på fordonens vikt) enligt Miljöprövningsförordningen kan det antas 
att risk för olägenheter föreligger.  
 
Vidare framgår det av planens syfte att det strategiska läget längs väg 23 utgör 
ett bra skyltfönster för samhället. Det anges att ”med hänsyn till det 
strategiskt viktiga läget invid riksvägen skall utformning och färgsättning av 
såväl bebyggelse, belysning, tomt, skyltsättning utföras omsorgsfullt och 
enhetligt inom området.” En bilskrot ger upphov till avfall och upplag som i 
väntan på bortforsling eller försäljning förvaras på tomten. En sådan 
verksamhet skiljer sig från de befintliga verksamheterna längs Älghultsvägen 
och ger därför inte ett enhetligt intryck.   

Motivering förslag till beslut 

Mot bakgrund av verksamhetstyp, läge och detaljplanens syfte är 
bedömningen att planerad åtgärd strider med gällande detaljplan, varför 
ansökan om förhandsbesked bör avslås.  

 

Beslutsunderlag 

Ansökan   2018-12-06  
Situationsplan   2018-12-06 
 
 

Förslag till beslut 

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

2. Fastställer avgiften för avslag av förhandsbesked till 700 kr.1 
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Beslutet skickas till 

Sökanden 
 

 

 
 
Åseda 2018-12-11 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 
 
Oskar Johansson 
Planarkitekt 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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2018-12-12 

Ansökan om bygglov för TILLBYGGNAD ENBOSTADSHUS 
på fastigheten  
Dnr:  
Fastighetens adress:  

Förutsättningar 

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

9 kap. 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 
Översiktsplan för Uppvidinge kommun antagen 2011-04-26 gäller. 

Sammanfattning 

Ansökan avser tillbyggnad enbostadshus. Sökanden vill uppföra en carport på 
fastigheten. Carporten uppgår till ca 30 kvm och fasadmaterialet utgörs av trä 
medan takbeläggningen utgörs av papp. Inkörsporten placeras in mot tomten med 
inkörsel från  där det i nuläget inte finns någon inkörsel men en vändplats. I 
detaljplanen är cirka 14 procent av marken där tillbyggnaden föreslås markerad 
som punktprickad, mark som icke får bebyggas. Den föreslagna tillbyggnaden utgör 
en avvikelse från gällande detaljplan. 

Genomförandetiden för planen har utgått. Enligt detaljplan betecknas fastigheten 
som BFI vilket innebär fristående bostäder i en våning. Enligt planen får endast en 
huvudbyggnad och ett fristående uthus eller annan gårdsbyggnad uppföras på tomt 
i F betecknat område.   

Yttranden 

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

Någon kontrollansvarig krävs inte enligt 7 kap. 5 § plan- och byggförordningen, 
PBF (2011:338) då det är en mindre tillbyggnad som ska upprättas.  
 
Cirka 4 kvm av tillbyggnaden, alltså ca 14 procent av byggnadsarean, hamnar på 
punktprickad mark. Planen för området relativt gammal vilket skulle ge 
byggnadsnämnden större möjligheter att medge avvikelser än om planen var 
relativt ny.  

 

Motivering förslag till beslut 

Åtgärden anses vara en liten avvikelse från detaljplanen och förenlig med 
detaljplanens syfte. Enligt 9 kap. 31 b § bör bygglov kunna beviljas. 
 

Beslutsunderlag 

Ansökan   2018-11-08 
Situationsplan   2018-11-22 
Planritningar   2018-11-08 
Fasadritningar   2018-11-08 
Grannhörande                                                       2018-12-12 

 

Förslag till beslut 

1. Bevilja bygglov för tillbyggnad carport med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och 
bygglagen, PBL (SFS 2010:900) då avvikelsen anses som liten och förenlig med 
detaljplanens syfte.  

2. En kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. Byggherre ansvarar själv för 
kontrollen av genomförandet.  

3. Fastställer avgiften för bygglovet till 5563 kronor.1 

 
 

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). Åtgärden får inte 
påbörjas innan Miljö- och byggnadsnämnden har gett ett startbesked (10 kap. 3 § 
plan- och bygglagen). 

Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. 

Kontrollplan ska upprättas och inlämnas innan startbesked kan ges. 

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 2018-12-12 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 
 
Linn Bengtsson  
Byggnadsinspektör 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Total avgift för åtgärden: 5563 kronor 
Bygglovavgift inkl. startbesked + grannhörande + kostnad för kungörelse = total 
avgift  
 
4095 kr + 1274 kr + 194 kr = 5563 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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2018-12-13 

Ansökan om bygglov för NYBYGGNAD GARAGE 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 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.

Sammanfattning 

Ansökan avser nybyggnad av garage. Sökanden vill uppföra ett nytt garage på 
fastigheten. Byggnaden placeras nordväst om huvudbyggnaden och uppgår till ca 
80 kvm. Sökande vill placera ca 55 kvm av byggnaden på punktprickad mark. 
Garaget utformas med trä som fasadbeklädnad och plåttak. Det kommer förses med 
el och luftvärmepump. Den föreslagna tillbyggnaden utgör en avvikelse från 
gällande detaljplan.  

Föreslagen kontrollansvarig för åtgärden är Martin Alriksson. 
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Yttranden 

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig, inga synpunkter har 
inkommit. Detta gäller dock tidigare placering. 

Bedömning 

Enligt gällande detaljplan 07-ÄLG-997 betecknas fastigheten som BFII, fristående 
bostäder i två plan. I detaljplanen står det att på fastighet som omfattas av 
beteckningen F får endast en komplementbyggnad uppföras. Det står även att 
komplementbyggnad inte för överstiga en sammanlagd area på 40 kvm. På 
fastigheten finns redan en komplementbyggnad som uppgår till 140 kvm. Cirka 65 
% av garagebyggnaden placeras på punktprickad mark. Gällande detaljplan vann 
laga kraft 1955.   

 

Motivering förslag till beslut 

Åtgärden innebär att ytterligare en komplementbyggnad som överstiger 40 kvm 
uppförs. Uppförandet sker till viss det på punktprickad mark och strider mot 
detaljplan.  

 

Beslutsunderlag 

Ansökan   2018-09-14 
Anmälan om kontrollansvarig  2018-11-13 
Situationsplan   2018-11-14 
Planritningar   2018-11-05 
Fasadritningar   2018-11-05 
Sektionsritningar   2018-11-05 
Grannhörande                                                       2018-12-14 
 

Förslag till beslut 

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

2. Fastställer avgiften till 1600 kronor.1 

 

Beslutet skickas till 

Sökanden 
Rågrannar 
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Åseda 2018-12-13 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 
 
Linn Bengtsson 
Byggnadsinspektör 
 
 
 
 
 
 
 
Total avgift för åtgärden: 1600 kronor 
Tidsersättning för handläggning 2 timmar 
 
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. 
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2018-12-12 

Ansökan om bygglov för TILLBYGGNAD INDUSTRI på 
fastigheten Hohult 2:136 
Dnr: 2018.0359 
Fastighetens adress: Kabelvägen 8, Alstermo 

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 §§.

Planförutsättningar 
Översiktsplan för Uppvidinge kommun antagen 2011-04-26 gäller. 

Sammanfattning 

Ansökan avser tillbyggnad av industri. Sökanden vill uppföra en tillbyggnad på ca 
2900 kvm och ett skärmtak på 480 kvm på fastigheten. Fasaden kommer utgöras av 
plåt medan en duk används som takbeläggning. Tillbyggnaden sker på 
huvudbyggnadens nordöstra sida.  

Föreslagen kontrollansvarig för åtgärden är Christer Karlsson. 

Yttranden 

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

Enligt detaljplan 0760-P14-2 som vann laga kraft 2014-03-17 ska marken bebyggas 
med industri, lager och tekniska anläggningar. Verksamheten får inte vara störande. 
Tillbyggnaden anses inte strida mot detaljplan.  

 

Motivering förslag till beslut 

Då ansökan är förenlig med detaljplanen bör bygglovs beviljas i ärendet enligt 9 
kap. 30 §.  

 

Beslutsunderlag 

Ansökan   2018-11-15 
Anmälan om kontrollansvarig  2018-11-15 
Situationsplan   2018-11-29 
Planritningar   2018-11-29 
Fasadritningar   2018-11-29 
Sektionsritningar   2018-11-29 
 
 

Förslag till beslut 

1. Bevilja bygglov för tillbyggnad av industri med stöd av 9 kap. 30 § plan- och 
bygglagen, PBL (SFS 2010:900).  

2. Godta Christer Karlsson som kontrollansvarig. 

3. Fastställer avgiften för bygglovet till 119 440 kronor.1 

 

Beslutet skickas till 

Sökanden 
Rågrannar 
 

INFORMATION 

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller byggnadslovet i fem år från den dag 
som beslutet vinner laga kraft (9 kap. 43 § plan- och bygglagen). Åtgärden får inte 
påbörjas innan Miljö- och byggnadsnämnden har gett ett startbesked (10 kap. 3 § 
plan- och bygglagen). 

Tekniskt samråd ska hållas, (tid för samråd kan beställas hos byggnadsinspektören, 
telefon 0474-470 69). 
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Kontrollplan ska upprättas och inlämnas innan startbesked kan ges. 

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 2018-12-12 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 
 
Linn Bengtsson 
Byggnadsinspektör 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total avgift för åtgärden: 119 440 kronor 
Bygglovavgift inkl. startbesked + kostnad för kungörelse = total avgift  
 
119 246 kr + 194 kr = 119 440 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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2018-12-12 

Ansökan om bygglov för TIDSBEGRÄNSAT BYGGLOV på 
fastigheten Åseda 12:1 
Dnr: 2018.0376 
Fastighetens adress: Ej fastställd 

Förutsättningar 

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

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.

Planförutsättningar 
Översiktsplan för Uppvidinge kommun antagen 2011-04-26 gäller. 

Sammanfattning 

Ansökan avser tidsbegränsat bygglov på 10 år. Sökanden vill uppföra en 
modulbyggnad i form av en förskola på ca 230 kvm på fastigheten. Den föreslagna 
byggnaden placeras nordöst om huvudbyggnad, 3,3 meter från tomtgräns. Marken 
är i gällande detaljplan 07-ÅSS-3 markerad som allmän plats avsedd för gata och 
torg. Fastigheten tillhör kommunen.  

Föreslagen kontrollansvarig för åtgärden är Christer Karlsson. 

Yttranden 

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig tom. 2018-12-21. 

169



 

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 

Bedömning 

Ett bygglov söktes för liknande moduler 2012 på samma fastighet, då angav 
sökande att modulerna skulle vara tillfälliga för att kunna rusta upp förskolans 
befintliga lokaler. Dessa lokaler har fortfarande brister som behöver åtgärdas enligt 
sökande. Ett ökat behov av platser på förskolan anges också som ett skäl till 
uppförandet av modulerna.  För att kunna bygga ut och åtgärda befintliga lokaler är 
modulerna nödvändiga, under tio år ska detta vara möjligt att utföra.  

 

Motivering förslag till beslut 

Åtgärden innebär en avvikelse från gällande detaljplan men ses som förenlig med 
detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller allmänt 
intresse enligt 9 kap. 31 c §. Den gällande planen är dessutom gammal. Berörda 
grannar och sakägare har beretts tillfälle att yttra sig över åtgärden, sista svarsdag är 
2012-12-21. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan   2018-12-06 
Anmälan om kontrollansvarig  2018-12-06 
Situationsplan   2018-12-06 
Planritningar   2018-12-06 
Fasadritningar   2018-12-06 
 

Förslag till beslut 

1. Delegera till byggnadsinspektör att bevilja bygglov för tidsbegränsat bygglov med 
stöd av 9 kap. 31 c § och 9 kap. 33 § plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900) när 
tiden för grannhörande har passerat.  

2. Godta Christer Karlsson som kontrollansvarig. 

3. Fastställer avgiften för bygglovet till 13 753 kronor.1 

 

Beslutet skickas till 

Sökanden 
Rågrannar 
Fastighetsägare 
  
 
 
INFORMATION 
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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. 

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 2018-12-12 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Linn Bengtsson 
Byggnadsinspektör 

Total avgift för åtgärden: 13 753 kronor 
Bygglovavgift inkl. startbesked + grannhörande + kostnad för kungörelse = total 
avgift  

12 285 kr + 1274 kr + 194 kr = 13 753 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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