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

KALLELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2018-09-27 

Miljö- och byggnadsnämnden 
kallas härmed till sammanträde torsdagen den 27 september 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 – aug 2018

Miljö- och hälsoskydd och livsmedel 

5. 2018.0134
Sävsjöström-Berg
Yttrande i kompletterande avgränsningssamråd

6. 2018.0252
Hohult 7:76/Hohult 2:147
Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Planärenden 

7. 2018.0145
Åseda 14:121
Antagande av ändring av detaljplan

Bygglovsärenden



 
   

 

 

Ärende Anteckningar 

8.  
 

Bygglov nybyggnad anläggning 

 
 

9. 2018.0256 
Åseda 12:1 
Parkeringsplatser 

 
 

10. 2017.0349 
Svar på motion 

 
 

Informationsärenden 

11. Digitalisering 
Ärendehanteringsstystem 

 
 

 

 

 

 
Ingemar Hugosson 
Ordförande 

Marcus Landley 
Nämndsekreterare 

 



Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Box 59, 364 21 Åseda Besök: Olofsgatan 4 B Tfn: 0474-47070 Fax: 0474-47060 

mbn@uppvidinge.se www.uppvidinge.se 

2018-09-27 

Redovisning av delegeringsbeslut 

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

 Slutbesked tillbyggnad enbostadshus

, Bygglov för ombyggnad garage
2016.0354
Björnen 5, Slutbesked nybyggnad anläggning

 Slutbesked nybyggnad komplementbyggnad

, Bygglov för ändrad användning
2018.0257
Industrien 11, Bygglov för tillbyggnad industri

 Startbesked tillbyggnad enbostadshus
2018.0241
Klavreda 74:3, Bygglov för tillbyggnad, samt ombyggnad av butikslokal

 Bygglov för nybyggnad enbostadshus

 Slutbesked tillbyggnad enbostadshus

 Återtagande av bygglovsansökan

 Slutbesked utvändig ändring

 Delstartbesked nybyggnad enbostadshus

 Slutbesked, ändring i byggnad (ventilation)

 Startbesked utvändig ändring
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2018.0196 
Lenhovda 84:4, Startbesked tillbyggnad skärmtak 

 Beslut gällande avslutat bygglovsärende 

 Beslut gällande avslutat rivningslovsärende 
 

 Beslut gällande avslutat bygglovsärende 
2018.0246 
Valtavlor, Bekräftelse på att registrering inkommit 
2018.0223 
Sävsjö 1:11, Startbesked tillbyggnad industri 
2018.0220 
Lenhovda 89:5, Startbesked skyltanordning 

, Startbesked tillbyggnad enbostadshus 
 

 Slutbesked tillbyggnad enbostadshus med garage samt 
fasadändring 

 
 Slutbesked 1:14 

 Startbesked nybyggnad mur/plank 
 
 

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

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

 
 Anmälan om att inrätta värmepumpsanläggning 

 
 Anmälan om att inrätta värmepumpsanläggning 

 Anmälan om att inrätta värmepumpsanläggning 
 

 Anmälan om att inrätta värmepumpsanläggning 
 

 Anmälan om att inrätta värmepumpsanläggning 

 Anmälan om att inrätta värmepumpsanläggning 
 

 Anmälan om att inrätta värmepumpsanläggning 
 

 Anmälan om att inrätta värmepumpsanläggning 
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 Anmälan om att inrätta värmepumpsanläggning 

 Anmälan om att inrätta värmepumpsanläggning 

 Anmälan om att inrätta 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: 

 

7) Livsmedelsinspektör Katrin Thydén har med stöd av delegering fattat 
beslut i följande ärenden: 
2018.0229 
Älghult 1:54, Registrering av livsmedelsanläggning 
 

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



TJÄNSTESKRIVELSE 1 
Datum 
2018-09-20 

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 

Månadsrapport jan-aug 2018 

Förslag till beslut 
Godkänna rapporten 

Sammanfattning av ärendet 
Intäkterna på miljö-och hälsoskydd kommer inte riktigt att nå upp till den 
budgeterade intäkten. Efter åtta månader ligger förvaltningen 370 tkr bättre än 
riktvärdet. 

Beslutsunderlag 
Månadsrapport 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
Silja Savela 

Marcus Landley 
Vik. förvaltningssekreterare 
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Kod Verksamhet

Text
BUDGET

Jan 18 - Dec 18
REDOVISAT

Jan 18 - Aug 18
TOTALT

Jan 18 - Aug 18
ÅTERSTÅR

11950 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND 462,0 274,1 274,1 187,9
1 POLITISK VERKSAMHET 462,0 274,1 274,1 187,9
21200 BYGGLOVVERKSAMHET 493,0 -79,3 -79,3 572,3
21400 DETALJPLANERING 613,3 565,7 565,7 47,6
21500 KART-MÄTNING-GIS 740,5 555,5 555,5 185,0
27100 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD 2 052,3 1 166,8 1 166,8 885,5
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 2 208,7 2 208,7 1 807,4
Totaler 4 478,1 2 482,8 2 482,8 1 995,3

UPPVIDINGE KOMMUN

Utskriven av : Jonas Karlsson
Månadsrapport verksamhet

2018-09-11 15:43 Sida 1/2



PROCENT AV
TOTAL FÖRBRUKN

59
59

-16
92
75
57
00
00
55
55

UPPVIDINGE KOMMUN

Utskriven av : Jonas Karlsson
Månadsrapport verksamhet

2018-09-11 15:43 Sida 2/2



TJÄNSTESKRIVELSE  1(3) 

Datum Beteckning 
2018-09-17 2018.0134 

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

mbn@uppvidinge.se www.uppvidinge.se 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Yttrande i kompletterande avgränsningssamråd avseende 
ny 130 kV kraftledning mellan Sävsjöström – Berg i 
Uppvidinge kommun, Kronobergs län  

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och 
byggnadsnämnden lämnar följande yttrande: 

Med hänsyn till vad som framkommit i det nya materialet till det 
kompletterande avgränsningssamrådet ses alternativ 2b som det bästa 
förslaget. Området runt den planerade kraftledningen är ledningstätt vilket 
innebär att ytterligare en luftledning kommer att påverka landskapsbilden 
negativt. Alternativ 4 som i stor utsträckning innebär parallellgång med 
befintlig ledning innebär nackdelar i form av en väldigt bred ledningsgata, 
mycket natur som påverkas då sträckningen är lång samt att Alsterån 
måste passeras två gånger. I och med detta ses ett markförlagt alternativ 
som det bästa i det här området. Alternativ 2b ses som det bästa 
alternativet då det i mindre utsträckning påverkar områden som är 
intressanta ur natur- och kulturmiljösynpunkt. Detta alternativ förutsätter 
att hänsyn tas till natur- och kulturmiljön i området, särskilt i området 
kring Våraskruv. 

Beskrivning av ärendet 

I april inkom E.ON Energidistribution AB genom Sweco Energuide AB 
med samrådsunderlag avseende en ny kraftledning mellan Sävsjöström – 
Berg i Uppvidinge kommun. I samrådsunderlaget fanns förslag på fyra 
stycken ledningsalternativ. I september inbjöd företaget till ett 
kompletterande avgränsningssamråd. I de nya handlingarna har de 
inkomna yttrandena beaktats och två luftledningsalternativ har undersökts 
närmare. Alternativ 1 har avfärdats. Alternativ 3 och 4 (luftledningar) som 
setts som de bästa alternativen med hänsyn till inkomna yttranden har 
undersökts ytterligare. Alternativ 2 (nedgrävd ledning) anges inte ha 
avfärdats i och med detta. 
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    2(3) 
  
 
Datum Beteckning 

 2018-09-17 2018.0134 
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Alternativ 2 är uppdelat i 2a och 2b, båda alternativen är markförlagda och 
följer i huvudsak befintlig infrastruktur. Båda alternativen går igenom 
området Våraskruv under ca 1 km. Alternativ 2a påverkar även området 
Norramåla – Marshult som är upptaget i Uppvidinge kommuns 
kulturmiljöplan. Alternativ 2b går på andra sidan Marshultasjön och 
kommer därmed inte att påverka området i samma utsträckning. I 
driftskedet kommer detta alternativ att ge en ledningsgata på 8-10 m. 
Denna kan ev. minskas något i bredd om ledningen lagts bredvid befintlig 
väg. Alternativ 2 + 2a/2b beror 12 hus inom 100 m från ledningen. 

Alternativ 3 är 11,5 km lång och bortsett från parallellgången under 800 
meter är detta en ny luftledning i obanad terräng. Detta alternativ är det 
kortaste och rakaste. Alternativ 3:s sträckning innebär att inget bostadshus 
inom 100 m påverkas. Det berör ett område upptaget i våtmarks-
inventeringen, tangerar ett antal sumpskogar och ett par fornlämningar. 

Alternativ 4 är en 16 km lång luftledning som går parallellt med Svenska 
kraftnäts luftledning i 8 km, 1 km är parallellgång med annan luftledning 
och 7 km är nyetablering i obanad terräng. Ett bostadshus finns inom 100 m 
från ledningen. Alternativet innebär att Alsterån passeras två gånger, det 
gränsar till naturområdet Marskog samt påverkar en fornlämning och en 
fossil åkermark.  

I det nya samrådsunderlaget framkommer att ledningens höjd är 
begränsad till 20 m efter yttrande från Försvarsmakten. Av Svenska 
kraftnäts yttrande framkommer även att parallellgången med deras 
luftledning innebär en breddning av befintlig ledning med ungefär 31 m. 
Detta ger en total bredd på ledningsgatan om 71-75 m. En uträkning om 
hur mycket skog som behöver avverkas har även gjorts. Av den framgår att 
det ungefärliga avverkningsbehovet för alternativ 3 är 6 100 m3sk och för 
alternativ 4 är det 7 100 m3sk.  

Alternativ 4 kommer att påverka landskapsbilden genom dels en väldigt 
bred kraftledningsgata vid parallellgången samt som en ny luftledning 
under de sista 7 km. Den kommer även att passera Alsterån två gånger 
vilken är utpekad som ett riksintresse för naturmiljövård. Alternativ 3 
innebär en ny luftledning i ett ledningstätt område vilket innebär en stor 
påverkan på landskapsbilden. Denna sträckning kommer dock inte 
innebära någon påverkan på Alsterån eller andra skyddsvärda områden 
utan sträcker sig i huvudsak genom produktionsskog. Detta kommer 
däremot att innebära att naturen i området förändras och att möjligheterna 
till skogsbruk försvåras. Alternativ 2 som är markförlagt går i huvudsak 
utmed befintlig infrastruktur och kommer att innebära en större påverkan 
vid byggandet men när ledningen är på plats kommer den påverka 
betydligt mindre. Detta framförallt för att den mindre ledningsgatan på 8-



    3(3) 
  
 
Datum Beteckning 

 2018-09-17 2018.0134 
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10 m innebär en mindre påverkan på naturen och möjliggör i större 
utsträckning att marken kan fortsätta brukas som tidigare. Det blir inte 
heller någon påverkan eller störning av landskapsbilden av ytterligare en 
luftledning i området utan området är till synes opåverkat. Uppvidinge 
kommun rekommenderar även i sin översiktsplan att alla kraftledningar 
upp till 130 kV ska grävas ner och 130 kV-ledningar i vissa fall.  
 
Beslutsunderlag 

Samrådsunderlag april 2018 
Samrådsunderlag september 2018 
Del av Sweco:s rapport ”Skötselplan för åtgärder i kraftledningsgatan FL1 
s4-5 utmed sträckan Sjöbo till Bohult” 
 
 
 
Johanna Hermanson, miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 
 
Bilagor:  

Samrådsunderlag april 2018 
Samrådsunderlag september 2018 

 

Beslutet skickas till:  

Erik Sundqvist, Erik.sundqvist@sweco.se 

 
 



TJÄNSTESKRIVELSE  1(3) 

Datum Beteckning 
2018-09-14 2018.0252 

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

mbn@uppvidinge.se www.uppvidinge.se 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 
miljöprövningsförordningen (2013:251) 21:11 anläggning 
för förbränning med en installerad effekt över 500 kW, 
Uppvidinge kommun, Hohult 7:76 

Förslag till beslut 

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår att: 
Böta Kvarn Consulting AB:s, org.nr. 556305-2892, Traversvägen 11, 384 31 
Blomstermåla, anmälan 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. Utsläppen från pannan ska som begränsningsvärde vid mätning
inte överstiga 50 mg/Nm3 stoft vid 6 % O2 och 300 mg/Nm3 NOx vid
6 % O2.

3. En mätning av utsläppen till luft ska ha genomförts och redovisats
till tillsynsmyndigheten senast 1 år efter att anläggningen tagits i
bruk. Därefter behöver enbart mätningar genomföras vid behov
eller efter klagomål.

4. Buller från verksamheten ska begränsas så att den ekvivalenta
ljudnivån vid närliggande bebyggelse inte överstiger:
Vardag kl. 06.00-18.00 50 dB(A) 
Natt  kl. 22.00–06.00 40 dB(A) 
Övrig tid 45dB(A) 
Momentana ljud nattetid får högst uppgå till 55 dB(A) 
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5. Farligt avfall som uppkommer vid verksamheten ska förvaras på 
hårdgjord invallad yta under tak och ska lämnas till godkänd 
transportör för vidare destruktion. 
 

6. Askhanteringen ska ske så att spill och damm i möjligaste mån 
undviks. Askåterföring till skogsmark bör tillämpas. 
 

 
Beskrivning av ärendet 

Böta Kvarn Consulting AB inkom den 24 augusti 2018 med en anmälan om 
miljöfarlig verksamhet gällande en fastbränsleanläggning på fastigheten 
Hohult 7:76. Den 14 september 2018 inkom företaget med kompletteringar 
enligt begäran. Verksamheten anmäls enligt miljöprövningsförordningen 
(2013:251) 21 kap. 11 § punkt 1 med verksamhetskod 40.60, d.v.s. en 
anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer 
än 500 kW men högst 20 MW.  

Böta Kvarn Consulting AB ska installera och sedan fortsatt äga en 
panncentral om två pannor på vardera 499 kW för att sälja värme till GFAB 
Sweden AB. Anläggningen kommer att vara pelletseldad med en förväntad 
årsförbrukning på 160 ton pellets. Anläggningen består av ett pannhus med 
två pannor av en modell med rörlig roster, en pelletssilo och två skorstenar 
om 10 m vardera. Pelletsen transporteras till verksamheten med bulkbil. 
Askan skruvas ut till ett slutet kärl från pannorna och transporteras bort 
med sugbil. 

Bolaget anger att påverkan på miljön från verksamheten går att se som 
positiv då den ersätter fossil olja. Utsläppen från pannan kommer enligt 
bolaget att vara under 50 mg/Nm3 stoft samt 150 mg/Nm3 NOx.   

Beslutsunderlag 

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 
Kompletteringar 2018-09-14 

 
 
Johanna Hermanson, miljö- och hälsoskyddsinspektör 
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Bilagor:  

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 
Begäran om kompletteringar 2018-08-27 
Kompletteringar 2018-09-14 

Beslutet skickas till:  

Böta Kvarn Consulting AB 
Traversvägen 11 
384 31 Blomstermåla 

Kopia skickas till:  

Nils Johansson, nils.johansson@botakvarn.se 

Carina Purtsi, c.purtsi@gfabsweden.se  

 
 

mailto:nils.johansson@botakvarn.se
mailto:c.purtsi@gfabsweden.se


Box 59, 364 21 Åseda Besök: Kyrkbacken Tfn: 0474-470 68 
· www.uppvidinge.se ·

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2018-09-12 

Referens 
Miljö- och 
byggnadsförvaltningen 
Dnr: 2018.0145 

Antagande av ändring av detaljplan för Åseda 14:121 
m.fl., Åseda samhälle

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden antar upprättat förslag av ändring av 
detaljplan för Åseda 14:121 m.fl. 

Sammanfattning av ärendet 
Två fastighetsägare har kommit in med en ansökan om planbesked gällande 
fastigheterna Åseda 14:121, Åseda 14:63 och Åseda 14:64 i Åseda. 
Sökandena vill bygga nya verksamhetslokaler på fastigheterna. Den 
gällande planen begränsar en eventuell byggnation på fastigheterna då den 
tillåtna exploateringsgraden och byggnadshöjden är för låg.    

Planförslaget har varit ute på granskning mellan 2018-08-13 till 2018-09-10. 
Granskningen föranleder följande förändring i planförslaget: 

Plankarta 

• U-området på fastigheten Åseda 14:63 utökas för att täcka den södra
gränsen mot E.ONs fördelningsstation.

Om inga besvär över planförslaget inkommer beräknas det vinna laga kraft 
i oktober. 

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

Beslutsunderlag 
Plankarta 
Planbeskrivning 
Fastighetsförteckning 
Granskningsutlåtande 
Besvärshänvisning 

Oskar Johansson 
Planarkitekt 
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Uppvidinge kommun 

Datum 
2018-09-12 

 
«Databas»  
«Diarienr» 

Sida 
2(2) 

 

 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 
Lantmäteriet 



 TJÄNSTESKRIVELSE

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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2018-09-04 

Ansökan om bygglov för NYBYGGNAD VÄXTHUS på 
fastigheten  
Dnr:  
Fastighetens adress:  

Förutsättningar 

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

9 kap. 31 c § Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 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 ändamålenligt sätt.

Planförutsättningar 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område och gällande detaljplan är 07-ÄLG-
1164 daterad 1967-08-18. Genomförandetiden för planen har utgått.  

Sammanfattning 

Ansökan avser nybyggnad av växthus på fastigheten . Sökanden avser 
att placera växthuset 18 meter nordöstra om . Fasadmaterial och 
takbeläggning kommer att utgöras av polyeten transparent. Åtgärden innebär att 
fastigheten bebyggs med cirka 130 m2 (4,3 x 30,0 meter) och byggnadshöjd uppgår 
till cirka 2,5 meter.  

Ingång till växthuset finns längs med långsidorna som lyfts upp och det används för 
både ventilation och som ingång. Växthuset kommer att användas kommersiellt 
under vår, sommar och höst. Växthuset kommer att plockas ner under vintern. 

Enligt gällande detaljplan betecknas fastigheten som A vilket innebär område för 
allmänt ändamål. Max tillåten byggnadshöjd är satt till 8,6 meter.  

En kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. Byggherren ansvarar själv för 
kontrollen av genomförandet.  
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Yttranden 

Berörda grannar och andra kända sakägare har beretts tillfälle till yttrande. Sista 
datum för erinran är 2018-10-08.  

 

Bedömning 

Någon kontrollansvarig behövs inte enligt 5 kap. 3 § plan- och byggförordningen, 
PBF (2011:338) då det är en mindre nybyggnad som ska göras.  
 
I gällande detaljplan 07-ÄLG-1164 står det att ”Med A betecknat område får 
användas endast för allmänt ändamål.”. Då området som omfattas av gällande 
detaljplan idag inrymmer en skola och ett bibliotek tolkas begreppet allmänt 
ändamål som sådan verksamhet som har ett offentligt organ som huvudman. 
Åtgärden bedöms därför strida mot gällande detaljplan.  
 
Tilltänkt växthus placeras 20 meter nordöstra om  och cirka 12 meter från 
närmaste befintlig bebyggelse, vilket bedöms som en lämplig placering.  
 
Den befintliga byggnaden som finns på fastigheten används idag som bostadshus. 
Dessutom är planen för området relativt gammal vilket skulle ge 
byggnadsnämnden större möjligheter att medge avvikelser än om planen var 
relativt ny.  

 

Motivering förslag till beslut 

Föreslagna åtgärden bedöms inte följa detaljplanens syfte eller tillgodoa ett 
angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse.  
 

Beslutsunderlag 

Ansökan   2018-08-30 
Foto    2018-08-30 
Sektionsritning   2018-08-30 
Situationsplan   2018-09-19 
 
 

Förslag till beslut 

1. Avslå ansökan om bygglov då åtgärden 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 överklandehänvisning  

 
 
Åseda 2018-09-04 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 
 
Pannida Khammeeseenon 
Byggnadsinspektör 
 
 
 
 
 
Total avgift för åtgärden: 1 600 kronor 
Tidsersättning 2 timmar  
 
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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2018-09-19 

Motion om slopat bygglov för solceller 

Dnr: 2017.0349 

Förutsättningar 

Plan‐ och bygglagen  

9 kap. 3 c § Trots 2 § första stycket 3 c krävs det inte bygglov för att på en byggnad 

montera solcellspaneler och solfångare som följer byggnadens form även om 

byggnadens yttre utseende påverkas avsevärt. 

Första stycket gäller inte om 

1. kommunen enligt 8 § första stycket 9 har bestämt att åtgärden kräver bygglov,

2. åtgärden vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som avses i 8

kap. 13 §, eller

3. åtgärden vidtas inom eller i anslutning till sådana områden som avses i 3 kap. 9

§ andra stycket miljöbalken.

Undantag för en‐ och tvåbostadshus inom och utanför detaljplan. 

Sammanfattning 

Den 22 september 2017 inkom en motion där motionären yrkar på att 

Uppvidinge kommun helt tar bort kravet på bygglov gällande solceller på 

tak. Kommunstyrelsen beslutade 2018 § 7 att återremittera ärendet till miljö‐ 

och byggnadsnämnden. Miljö‐ och byggnadsnämnden beslutade 2018 § 33 

att återremittera ärendet till ett senare sammanträde i syfte att avvakta den 

utredning som Boverket arbetade med. 

Från och med 2018‐08‐01 behövs det inte bygglov för solcellspaneler eller 

solfångare under förutsättning att vissa villkor följs, efter en ändring i plan‐ 

och bygglagen.  

Motivering förslag till beslut 

Eftersom ändringen i plan‐ och bygglagen tillgodoser de önskemål som 

framförs i motionen finns det ingen anledning för kommunen att anta nya 

riktlinjer för solceller och solfångare. 

Beslutsunderlag 

Motion om slopat bygglov för solceller 2017‐09‐22 

Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll    2018‐02‐13 
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MBN sammanträdesprotokoll    2018‐03‐22 

 

Förslag till beslut 

1. Avskriva ärendet. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 

 

Åseda 2018‐09‐19 

 

Miljö‐ och byggnadsförvaltningen 

 

 

Oskar Johansson 
Planarkitekt 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 
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2018-09-10 

Ansökan om bygglov för PARKERING på del av fastigheten 
Åseda 12:1 
Dnr: 2018.0256 
Fastighetens adress: Ännu ej fastställt, Åseda 

Förutsättningar 

Plan- och bygglagen  
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.

Plan- och byggförordningen, PBF (2011:338)  
6 kap. 1 § punkt 2 I fråga om andra anläggningar än byggnader krävs det bygglov 
för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra parkeringsplatser 
utomhus.   

Planförutsättningar 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område och gällande detaljplan för området 
är 07-ÅSS-330 daterad 1972-05-17. Genomförandetiden för planen har utgått.  

Sammanfattning 

AB UppvidinegHus ansöker om bygglov för anordnande av parkeringsplats på del 
av fastigheten Åseda 12:1. Anläggningen innehåller 15 parkeringsplatser. Ytan för 
parkeringen uppgår till 396 m2 (18 x 22 meter). Infart till parkeringen sker från 
Södra Esplanden.  
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Marken för tilltänkt parkering ägs idag av Uppvidinge kommun. Något avtal 
mellan kommunen och AB UppvidingeHus har ännu inte gjorts. 
 
Föreslagna åtgärden är planstridig då marken som parkeringsplatsen är planerad 
att byggas på är utpekad som park- och planteringsmark.  
 

Yttranden 

Berörda grannar har getts tillfälle till yttrande över åtgärden. Senaste datum för 
erinran är 2018-09-26.  

 

Bedömning 

Enligt gällande detaljplan ligger tilltänkta parkeringsplats inom ett område där 
marken är avsedd för parker och plantering. Den sökta åtgärden är således inte 
förenlig med i planen avgiven markanvändning.  
 
Parkeringsplatsen bedöms inte förstöra området i form av buller, avgaser eller en 
försämrad utsikt för boende.  
 
Miljö- och byggnadsförvaltning anser att parkringsplatsen inte kan ses utgöra ett 
allmännyttigt ändamål som kan godtas som en liten avvikelse och inte heller att den 
är av begränsad omfattning eller nödvändig för området. Miljö- och 
byggnadsförvaltning bedömer därför att bygglov inte kan beviljas enligt 9 kap. 31 b 
§ plan- och bygglagen.  
 
Miljö- och byggnadsförvaltning prövar därför om byggnationen av 
parkeringsplatsen istället kan tillåtas enligt 9 kap. 31 c § plan- och bygglagen. Miljö- 
och byggnadsförvaltning bedömer att det inte är ett allmänt intresse att bygga 
parkeringsplatsen då parkeringsplatsen uppförs till/för boende. Miljö- och 
byggnadsförvaltning bedömer därför att bygglov inte kan beviljas enligt 9 kap. 31 c 
§ plan- och bygglagen.  
 

Motivering förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsförvaltning anser att parkeringsen strider mot detaljplanen och 
att de inte kan anses vara en mindre avvikelse förenlig med planens syfte. 
Anläggningen avses inte heller ett allmännyttigt ändamål.  
 

Beslutsunderlag 

Ansökan    2018-08-27 
Situationsplan    2018-08-27 
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Förslag till beslut 

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

2. Fastställer avgiften till 1 600 kronor.1 

 

Beslutet skickas till 

Sökanden 
 
 
INFORMATION 

Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen enligt bifogad överklandehänvisning.  

 

 

 
Åseda 2018-09-10 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 
 
Pannida Khammeeseenon 
Byggnadsinspektör 
 
 
 
 
 
Total avgift för åtgärden: 1 600 kronor 
Handläggning 2 timmar 
 
 
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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