
 

 

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

KALLELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2018-11-22 

 

  

 

Miljö- och byggnadsnämnden 
kallas härmed till sammanträde torsdagen den 22 november 2018 i 
Kommunhuset, Ideboås klockan 13.30 för att behandla följande ärenden: 

Ärende Anteckningar 

 1. Upprop  

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

 

Administrativa ärenden 

 3. Delegeringsbeslut  

 4. Ekonomisk delårsrapport jan – okt 2018 

2018.0060 

 

 5. Granskning av revisionen – Avtalshantering 

2018.0326 

 

 6. Val av dataskyddsombud  

Miljö- och hälsoskydd och livsmedel 

7. Kianäs 1:5 

Ansökan om strandskyddsdispens 

2018.0322 

 

Bygglovsärenden 

8. Hohult 2:137 

Tillbyggnad industri 

2018.0335 

 
 



 
   

 

 

Ärende Anteckningar 

9. Hohult 2:83 

Ändrad användning till gruppträningslokal 

2018.0301 

 
 

Informationsärenden 

10. Återlämnande av läsplattor  
 

 

 

 

 
Ingemar Hugosson 
Ordförande 

Marcus Landley 
Nämndsekreterare 
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2018-11-22 

Redovisning av delegeringsbeslut 

1) Byggnadsinspektör Pannida Khammeeseenon har med stöd av delegering
fattat beslut i följande ärenden:

, Startbesked för utvändig ändring
2018.0280
Ösjöbol 2:4, Startbesked för nybyggnad transformatorstation
2018.0196
Lenhovda 84:4, Slutbesked för tillbyggnad skärmtak
2018.0220
Lenhovda 89:5, Slutbesked för skyltanordning
2018.0257
Industrien 11, Startbesked för tillbyggnad industri

 Slutbesked för bygglov

 Slutbesked för tillbyggnad enbostadshus

 Slutbesked för nybyggnad enbostadshus
2018.0325
Lenhovda 112:5, Bygglov för tillbyggnad industri

Bygglov för ändring i byggnad

 Startbesked för nybyggnad enbostadshus

 Startbesked för nybyggnad enbostadshus
2018.0117
Kållehylte 1:6, Delstartbesked 2 för nybyggnad industri
2018.0224
Sävsjö 1:11, Bygglov för nybyggnad industri

 Delstartbesked 1 för nybyggnad enbostadshus
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2018.0191 
Lenhovda 18:5, Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus – Ändrad 
planlösning 
 

2) Byggnadsinspektör Linn Bengtsson har med stöd av delegering fattat 
beslut i följande ärenden: 
2018.0325 
Lenhovda 112:5, Delstartbesked 1 för lagertält tillbyggnad industri 
2018.0325 
Lenhovda 112:5, Delstartbesked 2 markarbeten tillbyggnad industri 

 

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

 
 Slutbesked installation eldstad 

 
 Startbesked installation eldstad 
 

 Startbesked för installation eldstad 
 

 slutbesked för Installation eldstad 

 Startbesked för installation eldstad 

 

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

 
, Anmälan om värmepumpsanläggning 

 Anmälan om värmepumpsanläggning 
 

 Anmälan om värmepumpsanläggning 
 

 Anmälan om värmepumpsanläggning 

, Anmälan om värmepumpsanläggning 
 
, Anmälan om värmepumpsanläggning 
 

 Anmälan om värmepumpsanläggning 

 Anmälan om värmepumpsanläggning 
2018.0285 
Kållehylte 1:6, Anmälan om värmepumpsanläggning 
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, Tillstånd till avloppsanläggning med ansluten vattentoalett 

, Anmälan om värmepumpsanläggning 

, Tillstånd till avloppsanläggning med ansluten vattentoalett 
 

 Anmälan om värmepumpsanläggning 
 
, Anmälan om värmepumpsanläggning 

 Anmälan om värmepumpsanläggning 
 

 Anmälan om kompostering av matavfall 
 

 Anmälan om värmepumpsanläggning 

 Anmälan om värmepumpsanläggning 

 

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

 

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

 

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

 

6) Livsmedelsinspektör Katrin Thydén har med stöd av delegering fattat 
beslut i följande ärenden: 
2018.0341 
Lenhovda 96:2, Registrering av livsmedelsanläggning 
2018.0343 
Lenhovda 96:2, Anmälan om försäljning av tobaksvaror 
2018.0337 
Lenhovda 72:1, Registrering av livsmedelsanläggning 
2018.0290 
Lenhovda 117:1, Årlig avgift för livsmedelskontroll enligt förordningen om 
avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 
2018.0229 
Älghult 1:54, Årlig avgift för livsmedelskontroll enligt förordningen om 
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avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 
2018.0316 
Älghult 1:3, Registrering av livsmedelsanläggning 
2018.0318 
Nottebäck 10:1, Registrering av livsmedelsanläggning 
2018.0317 
Lenhovda 56:1, Registrering av livsmedelsanläggning 
 

7) Ingemar Hugosson har med stöd av delegering fattat beslut i följande 
ärenden: 
 



Miljö-och byggnadsförvaltningen 
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Månadsrapport jan-oktober 2018 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner rapporten. 

Sammanfattning av ärendet 
Våra intäkter har blivit något bättre än förväntat både på för årliga livsmedelsintäkter, 
byggsanktions avgifter och värmepumpsavgifter. Det totala  beräknade överskottet blir ca 
200 000:- 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Silja Savela 

Karin Holst 
Förvaltningschef 

2018-11-14 
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Kod Verksamhet

Text
BUDGET

Jan 18 - Dec 18
REDOVISAT

Jan 18 - Okt 18
TOTALT

Jan 18 - Okt 18
ÅTERSTÅR

11950 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND 462,0 330,9 330,9 131,1
1 POLITISK VERKSAMHET 462,0 330,9 330,9 131,1
21200 BYGGLOVVERKSAMHET 493,0 37,3 37,3 455,7
21400 DETALJPLANERING 613,3 499,7 499,7 113,6
21500 KART-MÄTNING-GIS 740,5 699,1 699,1 41,4
27100 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD 2 052,3 1 470,9 1 470,9 581,4
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 2 707,0 2 707,0 1 309,1
Totaler 4 478,1 3 037,9 3 037,9 1 440,2

UPPVIDINGE KOMMUN

Utskriven av : Jonas Karlsson
Månadsrapport verksamhet

2018-11-12 10:22 Sida 1/2



PROCENT AV
TOTAL FÖRBRUKN

72
72
8

81
94
72
00
00
67
68

UPPVIDINGE KOMMUN

Utskriven av : Jonas Karlsson
Månadsrapport verksamhet

2018-11-12 10:22 Sida 2/2



TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2018-11-15 

Referens 

Miljö-och byggnadsförvaltningen 
Box 59, 36421 Åseda Besök: Kyrkbacken 1 Tfn: 0474-47084 Fax: 0474-47060 Mobil: 070-6618672 

karin.holst@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se 

Granskning av kommunens avtalshantering 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden ger miljö- och byggnadsförvaltningen i 
uppdrag att utifrån de påpekanden som görs i den revisionella bedömningen, 
utreda och presentera åtgärder till miljö- och byggnadsnämndens 
sammanträde i december. 

Sammanfattning av ärendet 
PWC fick i uppdrag av revisorerna att granska Uppvidinge kommuns 
avtalshantering. Den 18 juni 2018 beslutade revisorerna att överlämna 
rapporten till kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, miljö och 
byggnadsnämnden och socialnämnden. Revisorerna önskade svar från 
samtliga nämnder senast 26 oktober 2018. 

Revisorernas beslut inkom till miljö- och byggnadsförvaltningen den 24 
september 2018, då beslutet inkom till förvaltningen mer än tre månader efter 
att beslutet hade tagits har förvaltningen begärt anstånd. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-11-15 
Revisionsrapport av PwC, 2018-06-18 
Begäran om anstånd, 2018-10-08 

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Marcus Landley 
Vik. förvaltningssekreterare 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
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Datum 
2018-11-15 

Referens 

Miljö-och byggnadsförvaltningen 
Box 59, 36421 Åseda Besök: Kyrkbacken 1 Tfn: 0474-47084 Fax: 0474-47060 Mobil: 070-6618672 

karin.holst@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se 

Val av dataskyddsombud 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar om att avsätta Marcus Landley som 
dataskyddsombud för miljö- och byggnadsnämnde och tillsätta Thina Rydell 
som nytt dataskyddsombud. 

Sammanfattning av ärendet 
Thina Rydell har anställts som dataskyddsombud av Nybro kommun och 
tjänsten kommer att bli uppdelad mellan Nybro, Torsås, Uppvidinge, 
Mönsterås och Emmaboda kommun. 

Nu ska varje nämnd/styrelse besluta om att tillsätta Thina Rydell som 
dataskyddsombud för just den specifika nämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-11-15 

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Kommunstyrelsen 
Dataskyddsombud 

Marcus Landley 
Vik. Förvaltningssekreterare 

6



Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Box 59, 364 21 Åseda  Besök: Kyrkbacken  Tfn: 0474-470 82 Fax: 0474-470 60 

mbn@uppvidinge.se  www.uppvidinge.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2018-11-15 

Ärendenummer 
2018.0322 

Ansökan om strandskyddsdispens på fastigheten 
Kianäs 1:5, Uppvidinge 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 

1. Strandskyddsdispens ges för höjning och breddning av väg, och
borttagning av trädrad, på fastigheten Kianäs 1:5, Uppvidinge, i enlighet
med situationsplan, se bilaga 1.

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 
Uranäs-Kianäs samfällighetsförening, c/o Kenneth Eklöv, Uranäs 10, 570 72 
Fagerhult, söker strandskyddsdispens för höjning och breddning av väg, 
samt borttagning av trädrad, eventuellt på båda sidor av vägen. Väg-
sträckan är markerad på karta bifogad till ansökan och ligger på fastigheten 
Kianäs 1:5 vid Kiasjön. 

Sökanden uppger att vägen är i stort behov av breddning och höjning 
eftersom den är smal och saknar sluttande kanter och endast har raka 
kanter ner från vägbanan, och att vägen hålls upp av gamla träd. Vidare 
uppger sökanden att vid högt vattenstånd är vägen ofta översvämmad. Av 
ansökan framgår att två permanentboende familjer är beroende av att köra 
på vägen dagligen, samt ett antal sommarboende. 

Sökanden har som särskilt skäl för dispens från strandskyddet angett alla 
de skäl som är uppräknade i 7 kap. 18 c § i miljöbalken. 

Beslutsunderlag 

Ansökan  2018-10-18 

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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Ärendenummer 
2018.0322 
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Tjänsteskrivelse  2018-11-15  

Beslutsmotivering 

Förhållandena på platsen 

Hela den aktuella vägsträckan på fastigheten Kianäs 1:5 ligger inom 
strandskyddat område, d.v.s. inom 100 meter från strandlinjen vid Kiasjön. 
Området är inte detaljplanerat och platsen berörs heller inte av andra 
områdesskydd. 
 
Den aktuella vägen utgör en gemensamhetsanläggning med beteckningen 
Uppvidinge Uranäs ga:5, och förvaltas av Uranäs-Kianäs samfällighets-
förening (organisationsnummer 717912-9494). Vägen är den enda som leder 
ut till de bostäder som finns på en halvö i Kiasjön. 
 
Vid inspektion den 8 november 2018 konstaterades att vägen är smal och 
går genom ett sankområde. Sökandens beskrivning av vägens utformning 
stämmer. 

Bedömning 

Eftersom strandskydd råder krävs strandskyddsdipens för att vidta 
åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. 
 
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. 
Platsen utgörs idag av en väg där all trafik till bostäder på halvön vid 
Kianäs passerar. 
 
Enligt 7 kap 18 c § p.5 miljöbalken beaktas om det område dispensen avser 
behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför området. Två permanentboende familjer är beroende av att 
köra på vägen dagligen. Även för ett antal sommarboende är vägen det 
enda alternativet för att kunna ta sig ut till sina fastigheter. 
 
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 
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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. Ni bör därför avvakta länsstyrelsens beslut 
och eventuell vidare handläggning innan några åtgärder påbörjas. 
 
2. Vattenverksamhet 
Arbete i vatten kan kräva anmälan till länsstyrelsen alternativt 
tillstånd för vattenverksamhet. Kontakta därför länsstyrelsen om ni 
ska utföra åtgärder i vattenområden. 
 
3. 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  

 

Bilagor 

1. Karta 
2. Hur man överklagar beslutet 

Beslutet skickas till: 

Sökanden 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 
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2018-11-14 

Ansökan om bygglov för TILLBYGGNAD INDUSTRI på 
fastigheten Hohult 2:137 
Dnr: 2018.0335 
Fastighetens adress: Järnvägsgatan 12, Alstermo 

Förutsättningar 

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

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.

Planförutsättningar 
Aktuell fastighet ligger inom planlagt område och detaljplanen 0760-P11/3 daterad 
2010-12-09 gäller, genomförandetiden är pågående. Enligt gällande plan betecknas 
fastigheten som ej störande småindustri.  

Sammanfattning 

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad insustri. Sökanden vill upprätta ett 
pausrum på fastigheten. Högsta exploateringsgrad är satt till max 50% av 
fastighetsarean och högsta byggnadshöjd till 4,4 meter. Från fasadliv och ut till 
Järnvägsgatan är marken punktprickad vilket innebär att den enligt gällande plan 
inte får bebyggas, längs fasaden går även ett U-område. Då pausrummet i sin 
helhet hamnar på punktprickad mark samt att tilltänkt placering går över U-
området innebär åtgärden en avvikelse mot gällande detaljplan.  
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Föreslagen kontrollansvarig för åtgärden är Mikael Borgström, 
behörighetsklass K. 

 

Yttranden 

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig, senaste datum för erinran är 
2018-11-28. 
 
2018-11-15 har Hohult 2:147, Uppvidinge kommun, inkommit med ett 
yttrande och har erinran mot bygglov med motiveringen:  
’’På fastigheten Hohult 2:137 finns kommunala VA-ledningar, vilka inte kan 
byggas över. För dessa ledningar finns ett U-område i detaljplanen.’’ 

 

Bedömning 

Avvikelsen gällande att pausrummet i sin helhet placeras på mark som enligt 
gällande plan ej får bebyggas kan ej ses som liten eller vara av begränsad 
omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på 
ett ändamålsenligt sätt. Planen är relativt ny och går ut 2020-12-09.  
 

Sökanden bör se över möjligheterna till annan placering av pausrummet.  
 

Motivering förslag till beslut 

Ansökan innebär en avvikelse från gällande detaljplan som ej kan ses som liten och 
det planerade pausrummet hamnar ovan befintliga vatten och avloppsledningar 
vilka inte kan byggas över.  

 
 

Beslutsunderlag 

Ansökan   2018-10-26 
Anmälan om kontrollansvarig  2018-09-08 
Situationsplan   2018-09-08 
Planritningar   2018-09-08 
Fasadritningar   2018-09-08 
Sektionsritningar   2018-09-08 
Grannhörande 

 

Förslag till beslut 

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

2. Fastställer avgiften till 1 600 kronor.1 
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Beslutet skickas till 

Sökanden 
 
 
INFORMATION 

Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen enligt bifogad överklagandehänvisning 

 
 
 
Åseda 2018-11-14 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 
 
Linn Bengtsson 
Byggnadsinspektör 
 
 
Total avgift för åtgärden: 1600 kronor 
 
Timersättning 800 kr.  
2 timmar handläggning.  
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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Ansökan om bygglov för ombyggnad till gruppträningslokal på 
fastigheten Hohult 2:83 
Dnr: .2018,0301 
Fastighetens adress: Parkvägen 11, Alstermo 

Förutsättningar 

Plan- och bygglagen  
9 kap. 2 § 3a. Det krävs bygglov för annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, 
om ändringen innebär att byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för 
ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller 
enligt senast beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda 
användningen kommit till stånd.  

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 §§.

8 kap. 1§ En byggnad ska 

1. vara lämplig för sitt ändamål,
2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och
3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller

orienteringsförmåga.

Planförutsättningar 
Gällande fastighet ligger inom planlagt område och som detaljplan fungerar  
0760-P79/12 daterad 1979-11-13, genomförandetiden har utgått. Enligt gällande plan 
betecknas fastigheten som handelsändamål.  

Sammanfattning 

Ansökan avser bygglov för ändrad användning av garage till 
gruppträningslokal på fastigheten Hohult 2:83. I aslutning till avsedd 
byggnad ligger en industrilokal som delvis har gjorts om till ett gym. I 
samband med den ändrade användningen önskar sökanden ta bort 
befintliga garageprotar i den sydöstra fasaden och montera en ny dörr, samt 
ett nytt fönster i den sydöstra fasaden. Sökande avser anordna en 
tillgänglighetsanpassad toalett med dusch i befintligt förråds/wc utrymme. 

9
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En ramp ska förena den planerade gruppträningslokalen med det befintliga 
gymmet. Gruppträningslokalen uppgår till cirka 60 m2.  
 
Föreslagen kontrollansvarig för åtgärden är Owe Adolfsson. 
 
 

Yttranden 

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

 

Bedömning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade i sammanträde 2015-01-28 § 10 att ”Bevilja 
bygglov för ändrad användning med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL (SFS 
2010:900), samt medge undantag från tillgänglighetskrav då nuvarande planlösning inte 
ändras. Om verksamheten i ett senare skede utvidgas skall byggnaden uppfylla gällande 
tillgänglighetskrav. Omklädningsrum med dusch och tillgänglighetsanpassad WC skall 
anordnas”  
 
Enligt 8 kap. 1 § plan- och bygglagen skall en byggnad vara lämplig för sitt ändamål 
och vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse och 
orienteringsförmåga.  
 
Vid tidigare ansökan om bygglov för ändrad användning gjordes avsteg från 
tillgänglighetskraven på byggnaden samt ställde villkor vid ett eventuellt 
utvidgande av verksamheten. Ombyggnaden av garage till gruppträningslokal 
bedöms som en betydande investering för att utöka verksamheten vilket bör 
innebära att krav kan ställas på tillgängligheten.  
 
Den lokal som avses användas till gruppträning ligger i markplan. Rampen som ska 
förena lokalerna är svängd med viloplan, lutning 1:12. Toaletten i den befintliga 
lokalen ska byggas om så att den blir tillgänglighetsanpassad och nåbar genom att 
använda rampen. En tillgänglig utrymningsväg ur den befintliga verksamhetens 
lokaler ska skapas genom montering av en ramp vid befintlig utrymningsväg.  
 
Brandcellen mellan de två huskropparna bryts på grund av byggnation av rampen 
och lösning presenteras på tekniskt samråd. Byggnaden saknar omklädningsrum 
sedan tidigare och kommer inte förses med dessa vid ombyggnation. Enligt tidigare 
beslut är omklädningsrum ett krav för att verksamheten ska få utökas.  
 
Enligt 6 kap. 924 § i boverkets byggregler ska ventilationssystem utformas så att 
erforderliga uteluftsflöden kan tillföras byggnaden. Ventilationssystem ska också 
kunna föra bort hälsofarliga ämnen, fukt, besvärande lukt, utsöndringsprodukter 
från personer och byggmaterial samt föroreningar från verksamheter i byggnaden i 
den utsträckning sådana olägenheter inte förs bort på annat sätt. (BFS 2014:3). 
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Hur ventilationen ska ske i den nya lokalen med ökad fukttillförsel framgår inte i 
handlingarna men ska redovisas på tekniskt samråd. 

 

Motivering förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår Miljö- och byggnadsnämnden att 
godkänna ansökan gällande ändrad användning samt kräva att sökanden anordnar 
två omklädningsrum med tillhörande dusch i samband med ombyggnationen. 
Lösning för ovanstående samt för en fullgod ventilation ska presenteras innan 
startbesked kan beviljas. 

 
 

Beslutsunderlag 

Ansökan   2018-10-08 
Anmälan om kontrollansvarig  2018-10-08 
Befintlighetsplan   2018-09-20 
Situationsplan   2018-10-08 
Planritningar   2018-09-20 
Fasadritningar   2018-09-20 
Sektionsritningar   2018-09-20 
 
 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 

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

2. Godta Owe Adolfsson som kontrollansvarig. 

3. Fastställer avgiften för bygglovet till 11 251 kronor.1 

4. Kräva att sökande redovisar lösning för två omklädningsrum med minst en 
dusch i vardera, samt en fullgod ventilationslösning för den nya 
gruppträningslokalen innan startbesked kan beviljas.  

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 
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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  
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 

 
Linn Bengtsson  
Byggnadsinspektör  
 
 
 
 
 
 
Total avgift för åtgärden: 11 251 kronor 
Bygglovavgift inkl. startbesked + kostnad för kungörelse = total avgift  
 
11 057 kr + 194 kr = 11 251 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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