
 

 

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

KALLELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2018-10-25 

 

  

 

Miljö- och byggnadsnämnden 
kallas härmed till sammanträde torsdagen den 25 oktober 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 – sep 2018  

 5. Budget 2019 vpl 2020, 2021  

Miljö- och hälsoskydd och livsmedel 

6. 2018.0242 
Älghults-Fröseke 12:92 
Ansökan om strandskyddsdispens 

 

7.  
 

Ansökan om strandskyddsdispens 

 

8. 

 

2018.0315 
Ansökan om tillstånd för kommunal jägare 

 

Planärenden 



Ärende Anteckningar 

9. 2017.0248
Del av Åseda 12:1
Samråd för detaljplan för Kållehylte
industriområde

Bygglovsärenden

10. 2018.0256
Åseda 12:1
Parkeringsplatser

11.

Nybyggnad växthus

12.

Nybyggnd garage

Informationsärenden 

13. Granskning av avtalshanteringen

14. Information om beslut från Länsstyrelsen

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:
2017.0025
Kommersen 13, Interimistiskt slutbesked

 Startbesked installation eldstad 
2018.0280
Ösjöbol 2:4, Bevilja bygglov för nybyggnad transformatorstation 
2018.0260
Lenhovda 71:4, Bevilja bygglov för utvändig ändring

, Startbesked nybyggnad anläggning 

 Slutbesked nybyggnad enbostadshus och garage

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

 Startbesked installation eldstad

 Startbesked installation eldstad

 Startbesked installation eldstad

 Startbesked installation eldstad

 Startbesked installation eldstad

3) Miljö- och hälsoskyddsinspektör Per-Ove Oscarsson har med stöd av
delegering fattat beslut i följande ärenden:
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Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Box 59, 364 21 Åseda Besök: Olofsgatan 4 B Tfn: 0474-47070 Fax: 0474-47060 

mbn@uppvidinge.se www.uppvidinge.se 

 
 Anmälan om att inrätta en värmepumpsanläggning 
 

 Anmälan om att inrätta en värmepumpsanläggning 
 

 Hållande av höns inom detaljplanelagt område avslås 
 

 Anmälan om att inrätta en värmepumpsanläggning 

 Anmälan om att inrätta en värmepumpsanläggning 
2018.0291 
Kållehylte 1:6, Tillstånd till avloppsanläggning med ansluten vattentoalett 

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:
2018.0297
Dalen 19, Registrering av livsmedelsanläggning
2018.0290
Lenhovda 117:1, Registrering av livsmedelsanläggning

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



TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2018-10-18 

Referens 
"[Skriv diarienummer här]" 

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-september 18 

Vi har inte fakturerat en internfaktura på 150 tkr när vi fått in denna intäkt når 
vi ram. 

Beslutet skickas till 

Silja Savela 
Kommunstyrelsen 

Karin Holst   
förvaltningschef 
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Kod Verksamhet

Text
BUDGET

Jan 18 - Dec 18
REDOVISAT

Jan 18 - Sep 18
TOTALT

Jan 18 - Sep 18
ÅTERSTÅR

11950 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND 462,0 298,9 298,9 163,1
1 POLITISK VERKSAMHET 462,0 298,9 298,9 163,1
21200 BYGGLOVVERKSAMHET 493,0 95,7 95,7 397,3
21400 DETALJPLANERING 613,3 506,8 506,8 106,5
21500 KART-MÄTNING-GIS 740,5 631,7 631,7 108,8
27100 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD 2 052,3 1 366,0 1 366,0 686,3
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 2 600,2 2 600,2 1 415,9
Totaler 4 478,1 2 899,1 2 899,1 1 579,0

UPPVIDINGE KOMMUN

Utskriven av : Jonas Karlsson
Månadsrapport verksamhet

2018-10-15 11:35 Sida 1/2



PROCENT AV
TOTAL FÖRBRUKN

65
65
19
83
85
67
00
00
65
65

UPPVIDINGE KOMMUN

Utskriven av : Jonas Karlsson
Månadsrapport verksamhet

2018-10-15 11:35 Sida 2/2



TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2018-10-18 

Referens 
"[Skriv diarienummer här]" 

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 

Budget 2019 samt vpl 2020 och 2021 
Vi har tagit bort inventeringen av små avloppsanläggningar   från vårt 
ursprungsförslag och därmed når  vi ramen för 2019 och nästan ramen för 
2020. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Silja Savela 

Karin Holst   
förvaltningschef 
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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 
2018-10-18 

Ärendenummer 
2018.0242 

Ansökan om strandskyddsdispens på fastigheten 
Älghults-Fröseke 12:92, Uppvidinge 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 

1. Bevilja ansökan om strandskyddsdispens för avverkning av träd på
fastigheten Älghults-Fröseke 12:92, intill Uvasjön.

2. De träd som ska avverkas är markerade på situationsplanen, och foton,
som är bifogade till den komplettering av ansökan vilken inkom 2018-
08-23.

3. 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 
Fröseke Byggnadsförening UPA, med organisationsnummer 729500-1312, 
söker strandskyddsdispens för att avverka 4 björkar och 4 tallar på 
fastigheten Älghults-Fröseke 12:92, nära södra stranden av Uvasjön.  

Sökanden har som särskilda skäl för dispens från strandskyddet angett: 
• Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det

saknar betydelse för strandskyddets syften.

Sökanden uppger att på området där de vill fälla träd finns en dansbana och 
en gammal byggnad, ”Baracken”, som de vill renovera, dels för att öka 
turismen på området och för att kunna användas av bygdens invånare. 

Beslutsunderlag 

Ansökan  2018-08-08 
Kompletteringar 2018-08-23, 2018-10-18 
Tjänsteskrivelse  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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Uppvidinge kommun 

Datum 
2018-06-07 

Ärendenummer 
2018.0037 

Sida 
2(3) 

Beslutsmotivering 

Förhållandena på platsen 

Området där träd ska avverkas ligger inom strandskyddat område, d.v.s. 
inom 100 meter från strandlinjen vid Sandsjön. Området är inte 
detaljplanerat och platsen berörs heller inte av andra områdesskydd. 

Inspektion gjordes på fastigheten den 21 augusti 2018. De träd som 
sökanden vill avverka var märkta med band. Några av träden skuggar taket 
på "baracken" där Fröseke Byggnadsförening planerar att sätta upp 
solceller; eller står så nära "baracken" och dansbanan att de kan utgöra en 
säkerhetsrisk; en tall hindrar fordonstrafik runt dansbanan och några 
björkar är döende. 

Bedömning 

Eftersom strandskydd råder krävs och det inte är skogsmark krävs strand-
skyddsdipens för att avverka stora björkar och tallar. 

Som särskilt skäl för strandskyddsdispens kan man enligt 7 kap. 18 c § 1 p 
miljöbalken beakta om en plats redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör 
att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Sökanden har beskrivit 
på vilket sätt området redan är ianspråktaget. Dispensen bedöms också 
förenlig med strandskyddets syften eftersom åtgärden inte påverkar livs-
villkoren för djur- och växter på land och i vatten, och inte heller påverkar 
allmänhetens tillgång till strandområden. 

Ansökan om strandskyddsdispens bör därför beviljas. 

Aktuella bestämmelser 

Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för 
allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för 
djur- och växtlivet på land och i vatten (7 kap. 13 § miljöbalken). 

Strandskyddet omfattar land- och vattenområden intill 100 meter från 
strandlinjen vid normalt medelvattenstånd (7 kap. 14 § miljöbalken). 

I 7 kap. 15 § miljöbalken finns de åtgärder uppräknade som är förbjudna 
inom strandskyddat område. 

För att dispens ska kunna beviljas måste något av de särskilda skäl som 
anges i miljöbalken (7 kap. 18 c-d § §) vara uppfyllt och vara förenligt med 
strandskyddets syften (7 kap 26 § miljöbalken). 

I 7 kap. 18 f och 18 h §§ miljöbalken finns bestämmelser om att bevara goda 
livsvillkor för djur- och växtlivet, och tidsbegränsning av dispensen. 



Uppvidinge kommun 

Datum 
2018-06-07 

Ärendenummer 
2018.0037 

Sida 
3(3) 

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. Sökanden upplyses även om att vissa föreningar som
enligt sina stadgar har till ändamål att tillvarata frilufts-, naturskydds- 
och miljöskyddsintressen, har rätt att överklaga beslutet (se bilaga). Ni
bör därför avvakta länsstyrelsens beslut och eventuell vidare
handläggning innan några åtgärder vidtas.

2. Faktura
Faktura för avgiften kommer att skickas separat.

Hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen, se bilaga. 

Per-Ove Oscarsson 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Bilagor 

1. Hur man överklagar

Kopia skickas till: 

Sökanden 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 



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 
2018-10-18 

Ärendenummer 
2018.0249 

Ansökan om strandskyddsdispens på fastigheten 
, Uppvidinge 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 

1. Avslå ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av ett nytt
bostadshus på fastigheten , intill 

2. Avgiften för denna ansökan är 6 272 kronor1.
___________

Sammanfattning av ärendet 
, söker 

strandskyddsdispens för att uppföra ett nytt fritidshus med måtten 8 x 10 
meter på fastigheten  intill östra stranden av .  

Sökanden har som särskilda skäl för dispens från strandskyddet angett: 
• Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det

saknar betydelse för strandskyddets syften.
• Anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet.
• Byggnaden, verksamheten, anläggningen eller åtgärden lånsiktigt

bidrar till utvecklingen av landsbygden.

Sökanden uppger att på grannfastigheten finns ett fritidshus 30 meter från 
strandlinjen, och att det finns gott om utrymme för fri passage för 
allmänheten. 

Beslutsunderlag 

Ansökan  2018-08-21 
Fotografier från inspektion 2018-09-27 
Tjänsteskrivelse  2018-10-18 

Beslutsmotivering 

Förhållandena på platsen 

Platsen där sökanden vill bygga ett nytt fritidshus ligger inom strand-
skyddat område, d.v.s. inom 100 meter från strandlinjen vid  
Området är inte detaljplanerat och platsen berörs heller inte av andra 

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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Uppvidinge kommun 

Datum 
2018-06-07 

Ärendenummer 
2018.0037 

Sida 
2(3) 

områdesskydd. 

Inspektion gjordes på fastigheten den 27 september 2018.  Sökanden vill 
avstycka ett område från fastigheten  intill  och uppföra 
ett fritidshus där. Området består av avverkad skogsmark som de senaste 
åren har börjat betas för att hållas öppet som hagmark. Avståndet mellan 
det planerade fritidshuset och stranden blir cirka 45 meter och till det 
närmaste befintliga bostadshuset blir det mer än 150 meter. 

Bedömning 

Eftersom strandskydd råder krävs strandskyddsdipens för att uppföra en 
byggnad. 

Som särskilt skäl för strandskyddsdispens kan man enligt 7 kap. 18 c § 1 p 
miljöbalken beakta om en plats redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör 
att det saknar betydelse för strandskyddets syften, och enligt 7 kap. 18c § 
p 3 för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses 
utanför området. 

Området har dock inte tagits i anspråk på ett sådant sätt att det finns skäl 
för strandskyddsdispens. Området där sökanden vill bygga ett nytt fritids-
hus saknar helt bebyggelse och avståndet till befintliga bostadshus är stort. 

Inte heller skälet att huset för sin funktion måste ligga vid vattnet är 
uppfyllt. Huset kan mycket väl placeras utanför strandskyddat område då 
den planerade avstyckningen omfattar mark som ligger utanför det 
området. 

Ansökan om strandskyddsdispens bör därför avslås. 

Aktuella bestämmelser 

Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för 
allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för 
djur- och växtlivet på land och i vatten (7 kap. 13 § miljöbalken). 

Strandskyddet omfattar land- och vattenområden intill 100 meter från 
strandlinjen vid normalt medelvattenstånd (7 kap. 14 § miljöbalken). 

I 7 kap. 15 § miljöbalken finns de åtgärder uppräknade som är förbjudna 
inom strandskyddat område. 

För att dispens ska kunna beviljas måste något av de särskilda skäl som 
anges i miljöbalken (7 kap. 18 c-d § §) vara uppfyllt och vara förenligt med 
strandskyddets syften (7 kap 26 § miljöbalken). 

I 7 kap. 18 f och 18 h §§ miljöbalken finns bestämmelser om att bevara goda 



Uppvidinge kommun 

Datum 
2018-06-07 

Ärendenummer 
2018.0037 

Sida 
3(3) 

livsvillkor för djur- och växtlivet, 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. Sökanden upplyses även om att vissa föreningar som
enligt sina stadgar har till ändamål att tillvarata frilufts-, naturskydds- 
och miljöskyddsintressen, har rätt att överklaga beslutet (se bilaga). Du
bör därför avvakta länsstyrelsens beslut och eventuell vidare
handläggning innan några åtgärder vidtas.

2. Faktura
Faktura för avgiften kommer att skickas separat.

Hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen, se bilaga. 

Per-Ove Oscarsson 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Bilagor 

1. Hur man överklagar

Kopia skickas till: 

Sökanden 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Beteckning

2018-10-16 2018.0315 

Miljö- och byggnadsnämnden i Uppvidinge 
kommun  

Ansökan om tillstånd som kommunal skyddsjägare 
Sammanfattning 

Tillståndet enligt ordningslagen (1993:1617) för Påhl Andersson  som kommunal 
skyddsjägarna har gått ut. Påhl Andersson har meddelat att han vill fortsätta som 
skyddsjägare. 

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse från den 16 oktober 2018. 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden ansöker hos Polismyndigheten om tillstånd, enligt 
3 kap 6 § ordningslagen (1993:1617), för Påhl Andersson,  
att skjuta med eldvapen inom detaljplanelagt område i Uppvidinge kommun. 

Per-Ove Oscarsson 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Beslutet expedieras till: 
Polismyndigheten, Region syd, 205 90 Malmö 
Akten 
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Box 59, 364 21 Åseda Besök: Kyrkbacken Tfn: 0474-470 68 
· www.uppvidinge.se ·

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2018-10-18 

Referens 
Miljö- och 
byggnadsförvaltningen 
Dnr: 2017.0248 

Samråd för detaljplan för Kållehylte industriområde 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Godkänna upprättat planförslag med tillhörande handlingar och besluta 
om samråd enligt 5 kap. 11 § Plan- och bygglagen. 

Sammanfattning av ärendet 
Planens syfte är att möjliggöra för en expansion av Åsedas näringsliv och 
tillgodose efterfrågan på mark för industriändamål. All kvartersmark 
planläggs för industri och tillåter all typ av industriverksamhet. I samband 
med planförslagets genomförande kommer en ny trafiklösning att tillskapas 
som inbegriper transporter till och från det nya området, samt genomfart 
för tung trafik genom Åseda.  

Inför upprättandet av planhandlingarna har utredningar för dagvatten, 
geoteknik, trafik och naturmiljö tagits fram. 

Kommunen ansvarar för att allmän platsmark, det vill säga gator och 
naturmark, iordningställs efterhand som detaljplanen byggs ut. Övriga 
genomförandefrågor framgår av genomförandebeskrivningen i 
planbeskrivningen.  

Planprocessen handläggs med ett utökat förfarande enligt 5 kap. 7 § Plan- 
och bygglagen. Samrådstiden är fyra veckor och pågår under perioden 
2018-11-09 till 2018-12-07.  

Ekonomiska konsekvenser 
Uppvidinge kommun ansvarar för och bekostar upprättandet av 
detaljplanen. Intäkter sker genom försäljning av tomter, anslutningsavgifter 
för vatten och avlopp samt planavgifter i samband med bygglovprövning. 
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Uppvidinge kommun 

Datum 
2018-10-18 «Databas» 

«Diarienr» 

Sida 
2(2) 

Beslutsunderlag 
Plankarta 
Planbeskrivning 
Fastighetsförteckning 
Undersökning 
Länsstyrelsens yttrande angående undersökning 
Arkeologisk inventering, utförd av Sweco Environment, 2017-11-23 
Översiktlig geoteknisk utredning, utförd av Sweco Environment, 2018-06-29 
Översiktlig dagvattenutredning, utförd av Sweco Environment, 2018-06-29 
Utredning av ny tillfartsväg och lokaliseringsförslag, utförd av Sweco 
Environment, 2018-06-29. 
Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI), utförd av Pro 
Natura, 2018-08-21 
Sändlista 

Oskar Johansson 
Planarkitekt 

Beslutet skickas till 
Sakägare enligt sändlista 



 TJÄNSTESKRIVELSE

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Box 59, 364 21 ÅSEDA Besök: Kyrkbacken Tfn: 0474-470 69 Fax: 0474-470 60 

mbn@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se 

2018-10-17 

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

Förutsättningar 

Plan- och bygglagen  
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.  

Tidigarea ärendehantering 

I sammanträde 2018-09-27 § 125 beslutade Miljö- och byggnadsnämnden att 
återremittera ärendet till Miljö- och byggnadsförvaltningen att utreda vilka kommer 
få nyttja av parkeringsplatsen samt vänta in eventuella synpunkter från 
grannhörande.  

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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2018-10-03 inkom yttrande från sökanden med följande motivering: ”AB 
UppvidingeHus äger grannfastigheten Idrotten 1 som saknar tillräckligt med 
parkeringsplatser. Att lösa parkering inom fastigheten Idrotten 1 finns ingen möjlighet. Vår 
avsikt är att kunna erbjuda bra parkering för boende och allmänheten istället för att parkera 
utmed Södra Esplanaden, Åseda.”. 

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 

Då åtgärden utgör en avvikelse mot gällande detaljplan har berörda grannar beretts 
tillfälle till yttrande. Ingen erinran har inkommit.  

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 bedömer att det är ett allmänt intresse att bygga 
parkeringsplatsen då parkeringsplatsen uppförs för både boende och allmänheten. 
Planen för området är från 1972 och är relativt gammal. Bygglovet bör kunna 
beviljas enligt 9 kap. 31 c § plan- och bygglagen.   

Motivering förslag till beslut 

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

Beslutsunderlag 

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

1. Bevilja bygglov för anordnande av parkeringsplats med stöd av 9 kap. 31 c §
plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900).

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

3. Inför startbesked ska ett tillstånd mellan Uppvidinge kommun och
byggherren upprättas.

4. Fastställer avgiften för bygglovet till 3 068 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 och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. 

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 2018-10-17 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Pannida Khammeeseenon 
Byggnadsinspektör 
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Total avgift för åtgärden: 3 068 kronor 
Bygglovavgift inkl. startbesked + grannhörande + kostnad för kungörelse = total 
avgift  

1 600 kr + 1 274 kr + 194 kr = 3 068 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 re 



 TJÄNSTESKRIVELSE

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Box 59, 364 21 ÅSEDA Besök: Kyrkbacken Tfn: 0474-470 69 Fax: 0474-470 60 

mbn@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se 

2018-10-17 

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.  

Tidigarea ärendehantering 

I sammanträde 2018-09-27 § 124 beslutade Miljö- och byggnadsnämnden att 
återremittera ärendet till Miljö- och byggnadsförvaltningen att vänta in eventuella 
synpunkter från grannhörande. 

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

2018-10-11 inkom yttrande från sökanden med följande motivering: ”Jag ser inte att 
ett växthus utav den tilltänkta typen och storleken på något sätt skulle kunna vara ett 
problem även om detta strider mot plan.  

Eftersom konstruktionen enbart kommer att vara uppsatt under vår-sommar-höst (maj-
november) ser jag inte hur någon i omgivningen skulle kunna störas av ett växthus. 
Samtliga grannar (utom en som inte är bosatt i Älghult) saknar helt eller delvis insyn till 
min tomt under vår-sommar-höst eftersom denna omges av en häck ca:3 meter hög och 2 
meter bred. När häcken saknar blad finns det heller inget växthus som någon skulle kunna 
se.  

Ett växthus ger varken ifrån sig ljud eller lukt som på något sätt skulle kunna uppfattas som 
störande för omgivningen. 

Jag driver företaget ”Ernst i Elghult” som har som syfte att producera närodlade och 
ekologiska grönsaker. För att kunna förlänga den korta säsongen och göra viss odling ens 
möjlig så är jag i behov utav detta växthus. Jag anser att det är en viktig tillgång att i en 
kommun som saknar större tillgång till odlingsbar mark försöka att hitta nya lösningar för 
en lokal livsmedelsproduktion.”.  

Yttranden 

Då åtgärden utgör en avvikelse mot gällande detaljplan har berörda grannar beretts 
tillfälle till yttrande. Ingen erinran har inkommit.  

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.  
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Motivering förslag till beslut 

Föreslagna åtgärden bedöms inte följa detaljplanens syfte eller tillgodosa 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 
Grannhörande  

Förslag till beslut 

1. Avslå ansökan om bygglov då åtgärden 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 2018-10-17 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Pannida Khammeeseenon 
Byggnadsinspektör 
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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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2018-10-08 

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. 31 b § Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 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 
detaljplanen, omåtgärden  

3. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt
behov eller ett allmänt intresse, eller

4. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett
lämpligt komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen.

Planförutsättningar 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område och gällande plan är 07-GRA-140 
daterad 1968-06-14. Genomförandetiden för planen har utgått.  

Sammanfattning 

Ansökan avser nybyggnad av garage på fastigheten . Sökanden önskar 
att placera garaget väst om befintlig huvudbyggnad. Garaget uppförs med 
pulpettak och uppgår till 60 m2 (6 x 10 meter), fasaden utgörs av trä. Fasaden 
kommer att vara i en almegrön kulör med vildvin på detaljer och vita snickerier.  

På fastigheten finns idag en befintlig huvudbyggnad, ett garage och en lekstuga. 
Fastighetens totala yta uppgår till 2 269 m2, befintlig bebyggelse uppgår till cirka 240 
m2.  

12



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 

Enligt gällande detaljplan 07-GRA-140 betecknas fastigheten med BFI, det vill säga 
område för bostadsändamål, frisående hus, max en plan, högst femtedel får 
bebyggas samt endast en huvudbyggnad och ett uthus får uppföras. Åtgärden 
strider mot plan.  

Föreslagen kontrollansvarig för åtgärden är Martin Alriksson, SC2311-12 med 
behörighetsnivå N.  

Yttranden 

Berörda grannar och andra kända sakägare har beretts tillfälle till yttrande. Senaste 
datum för erinran är satt till 2018-10-23. 

Bedömning 

Garaget placeras cirka 20 meter från fastighetsgräns (mot fastigheten  
och därmed 5 meter från . Föreslagen åtgärd utgör en avvikelse mot 
gällande detaljplan då fastigheten redan finns ett garage som placeras öst om 
fastigheten.  

Då fastigheten redan finns ett garage bedöms åtgärden inte nödvändig för att 
området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.  

I planbeskrivning har man inte klargjort för syftet av vilken skäl får endast en 
huvudbyggnad och ett uthus uppföras. Enligt 9 kap. 31 c § får man efter det att 
genomförandetiden för planen har gått ut bevilja bygglov för en åtgärd som avviker 
från detaljplan om åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte.  

Åtgärden bedöms strida mot gällande detaljplan. Då genomförandetiden för planen 
har utgått är frågan således om åtgärden ändå kan tillåtas som en mindre avvikelse 
som är förenlig med planens syfte enligt 9 kap. 31 c § plan- och bygglagen. 
Miljö- och byggnadsförvaltning bedömer att åtgärden inte är ett allmänt intresse att 
uppföra garaget då garaget uppförs för boende för fastigheten  

Miljö- och byggnadsförvaltning prövar därför om byggnationen av garage istället 
kan tillåtas enligt 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen. Miljö- och byggnadsförvaltning 
bedömer att åtgärden inte kan ses utgöra ett allmännyttigt ändamål. Miljö- och 
byggnadsförvaltning bedömer därför att bygglov inte kan beviljas enligt 9 kap. 31 b 
§ plan- och bygglagen.
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Motivering förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsförvaltning anser att nybyggnad av garage strider mot 
detaljplan och inte kan anses vara mindre avvikelse som är förenlig med planens 
syfte. Nybyggnad av garaget avses inte heller ett allmännyttigt ändamål.  

Beslutsunderlag 

Ansökan 2018-08-21 
Anmälan om kontrollansvarig 2018-09-11 
Situationsplan 2018-09-24 
Planritningar 2018-09-11 
Fasadritningar 2018-09-11 
Sektionsritningar  2018-09-11 

Förslag till beslut 

1. Avslå ansökan om bygglov då åtgärden 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 2018-09-20 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Pannida Khammeeseenon 
Byggnadsinspektör 
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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. 



Information om ”Granskning av kommunens avtalshantering” 

Miljö- och byggnadsförvaltningens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden noterar informationen till protokollet 

Sammanfattning 

Förvaltningen fick in den 24 september beslutet på Revisionens granskning av kommunens 
avtalshantering. Revisionen fick bedömningen från PWC den 18 juni. Den 8 oktober begärde 
miljö- och byggnadsförvaltningen anstånd om att ge svar först den 28 december. Revisionen 
önskar svar senast den 26 oktober från kommunstyrelsen, samt barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden och miljö- och byggnadsnämnden där de vill ha en 
redovisning angående hur vi tänker åtgärda de påpekande som görs i bedömningen. 

Marcus Landley 
Vik. förvaltningssekreterare 
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Information angående beslut på pågående överklagandeärenden. 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden noterar informationen till protokollet 

Sammanfattning 

Information om vad för beslut som togs i överklagandeärendena  och  
 hos Länsstyrelsen, samt  hos Mark- och miljödomstolen. 

Marcus Landley 
Vik. förvaltningssekreterare 
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