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

KALLELSE 
Datum 
2019-08-15 

Miljö- och byggnadsnämnden 
Kallas härmed till sammanträde torsdagen den 15 augusti 2019 i 
Kommunhuset, Storasjö klockan 13.30 för att behandla följande ärenden: 

Ärende Anteckningar 

1. Upprop § 89

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

§ 90

Administrativa ärenden 

3. Delegeringsbeslut § 91

4. Ekonomisk rapport
2019.0119

§ 92

Miljö-, hälsoskydd- och livsmedelsärenden 

5. Ny delegation Tobak och liknande produkter § 93

Planärenden 

6. Nottebäck 7:2
Planbesked
2019.0263

§ 95

Bygglovs- och byggsanktionsärenden

7. Skögle 1:8 m.fl.
Nybyggnad vindkrftverk
2014.0152

§ 96

8.
Nybyggnad enbostadshus

§ 97



 
   

 

 

Ärende Anteckningar 

9. Skögle 1:8 mfl 
Vindkraft sökande överklagar 
2014.0151, 2014.0152 

§ 98  

10. Skögle 1:8 mfl 
Vindkraft rågrannar överklagar 
2014.0152 

§ 99  

11. Skögle 1:8 mfl 
Vindkraft rågrannar överklagar 
2014.0151 

§ 100  

 

 

 
Marie Hammarström-Linnér 
Ordförande 

Marcus Landley 
Nämndsekreterare 
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2019-08-15 

Redovisning av delegeringsbeslut 

1) Byggnadsinspektör Linn Bengtsson har med stöd av delegering fattat
beslut i följande ärenden:

 Bygglov tillbyggnad industri

 Startbesked tidsbegränsat bygglov

, Startbesked ändrad användning

 Bygglov tillbyggnad enbostadshus

 Bygglov och startbesked nybyggnad nätstation

 Bygglov tillbyggnad altan och balkong

 föreläggande om komplettering

 Föreläggande om komplettering

 föreläggande om komplettering

 Tillbyggnad enbostadshus

, Slutbesked rivning av byggnad

 Slutbesked bygglov
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 Slutbesked nybyggnad garage och förråd 

, Delstartbesked 2 tillbyggnad anläggning 

, Startbesked nybyggnad anläggning 

 
 Interimistiskt slutbesked nybyggnad industri 

 
, Slutbesked rivning av byggnad 

, Slutbesked nybyggnad komplementbyggnad 

 
, Delstartbesked 1 tillbyggnad enbostadshus 

 
 Bygglov tillbyggnad industri 

 Interimistiskt slutbesked nybyggnad enbostadshus 

 
, Bygglov nybyggnad enbostadshus 

 
, Bygglov nybyggnad flerbostadshus 

 Bygglov nybyggnad anläggning 

 
 Bygglov och startbesked nybyggnad nätstation 

 
 Bygglov och startbesked nybyggnad nätstation 

, Bygglov ändrad användning 

 
, Bygglov tillbyggnad enbostadshus 

 
, Slutbesked rivning av byggnad 

, Startbesked rivning av byggnad 

 
 Slutbesked nybyggnad kopplingsstation 
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, Föreläggande om komplettering 

, Föreläggande om komplettering 

, Startbesked tillbyggnad garage 

 
 Föreläggande om komplettering 

 
 Föreläggande om komplettering 

, Slutbesked nybyggnad nätstation 

 
, Slutbesked nybyggnad anläggning 

 
, Bygglov och startbesked för skylt 

 Delstartbesked 1 nybyggnad enbostadshus 

 
 Startbesked nybyggnad mur/plank 

 
, Slutbesked parkering 

, interimistiskt slutbesked nybyggnad industri 

 

 

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

, Startbesked installation eldstad 

 
 Startbesked installation eldstad 

 
, Startbesked installation eldstad 

 

3) Miljö- och hälsoskyddsinspektör Per-Ove Oskarsson har med stöd av 
delegering fattat beslut i följande ärenden: 
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4) Kart- mät- och GISansvarig Henrik Johansson har med stöd av delegering 
fattat beslut i följande ärenden: 

 

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

 

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

Nedgrävning av häst 

 

7) Livsmedelsinspektör Katrin Thydén har med stöd av delegering fattat 
beslut i följande ärenden: 

2019.0278 
Åseda 14:108, Anmälan om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

2019.0282 
Ejdern 7, Anmälan om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

2019.0100 
Älghult 1:37, Anmälan om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

2019.0269 
Ejdern 7, Årlig avgift för livsmedelskontroll enligt förordningen om 
avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 

2019.0269 
Ejdern 7, Registrering av livsmedelsanläggning 

 

8) Ordförande i miljö- och byggnadsnämnden Marie Hammarström-Linnér 
har med stöd av delegering fattat beslut i följande ärenden: 

 
 



Månadsrapport januari-juli 2019 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 

Godkänna rapporten 

Sammanfattning av ärendet 

Under första halvåret har nästan alla fasta årsavgifter fakturerats.  Det som återstår är de 
intäkter som kan skilja sig rejält från år till år beroende på hur mycket som byggs och 
investeras. Vår verksamhet är alltså mycket konjunkturkänslig! 

Just nu ser det ut som intäkterna från bygglov och detaljplaner följer budget så min 
bedömning är att vi klarar ramen för 2019. 

Åseda 2019-08-08 

Karin Holst 
Förvaltningschef, miljö-och byggnadsförvaltningen 
Uppvidinge kommun 
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Förslag till beslut angående delegationsordning lag (2018:2088) om tobak 
och liknande produkter 

Bakgrund 

Med anledning av den nya lagen- lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, har miljö- och 
byggnadsförvaltningen, med stöd av underlag från SKL, tagit fram ett förslag till ny 
delegationsordning.  I delegationsordningen behöver de beslut som kan bli aktuella för miljö- och 
byggnadsnämnden finnas med. Miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde omfattar samtliga 
delar av LTLP ex, rökfria miljöer och tillståndsplikt för tobaksförsäljning. 

För kommunalt beslutsfattande i allmänhet gäller att frågan inte får delegeras om den är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Undantag kan ges i de fall det är nödvändigt 
att besluta i ett brådskande ärende (12 kap. 5 § PBL och 6 kap. 39 § kommunallagen). 

I förslaget till ny delegationsordning har några fler punkter tagits med, vilka saknas i underlaget 
från SKL. Dessa punkter gäller beslut om att av olika anledningar återkalla försäljningstillstånd 
samt myndighetens befogenhet att meddela varningar. Se förslag till delegationsordning i bilaga. 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 

Anta ny delegationsordning för lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. 

För tillsynsmyndigheten 

Katrin Thydén 

Bilaga 
Delegationsordning lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2019-08-08 

Referens 
Miljö- och 
byggnadsförvaltningen 
Dnr: 2019.0263 

Planbesked för del av  

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Positivt planbesked. 

Förutsättningar 
Plan- och bygglagen 

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

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

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

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

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

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

Om kommunen inte avser inleda en planläggning, ska kommunen i 
planbeskedet ange skälen för det. 

Sammanfattning av ärendet 
En ansökan om planbesked har inkommit för del av  
Sökanden avser uppföra nya bostäder med sjöutsikt mot sjön Madkroken. 
Sökanden ser gärna att detaljplanen blir flexibel och tillåter flera 
användningsområden som går att kombinera med bostadsändamål. En ny 
detaljplan skulle innebära en förlängning av den befintliga bebyggelsen 
längs Madkrokens norra strand. 
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Sida 
2(3) 

 

 

Området är inte detaljplanelagt sedan tidigare. 

Bedömning 
Området ligger inom strandskyddsområde. För att ny bebyggelse ska vara 
möjlig att uppföra måste ett särskilt skäl enligt 7 kap. 18 c, d, e § föreligga. 
Aktuellt område är utpekat som LIS-område i kommunens gällande 
översiktsplan. 

Enligt 7 kap. 18 e § miljöbalken ska ett område för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen bland annat vara 1) lämpligt för utvecklingen av 
landsbygden och 2) av ett sådant slag och ha en så begränsad omfattning att 
strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt. Enligt 18 d § i 
samma kapitel ska det också beaktas om ett strandnära läge för en byggnad, 
verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av 
landsbygden. Inom området bedöms ett tiotal nya tomter kunna skapas. 
Vid bedömningen av om åtgärden bidrar till utveckling av landsbygden ska 
kommunens förutsättningar beaktas. Uppvidinge är en liten kommun och 
ett tiotal nya tomter kan bidra till underlag för bibehållen service i 
närliggande samhällen samt en ökad inflyttning med ett bättre 
skatteunderlag som följd. 

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. Området består idag av skog och ett 
större blockstensparti närmast stranden. Tillgängligheten för allmänheten är 
dålig och det finns inget som tyder på att området används av allmänheten. 
Madkroken är en del av Mörrumsåns avrinningsområde och är därför av 
riksintresse enligt 4 kap. 2 § miljöbalken. Hela sjön ingår i Kronobergs läns 
naturvårdsprogram och har där fått klassningen ”mycket höga 
naturvärden”. Områdena kring sjön är uppdelade i olika delområden. Det 
aktuella området ingår inte i något av delområdena, men ligger närmast det 
som kallas ”Strandområdet mellan Östenhaga och Åkvarn”. Detta område 
bedöms vara mycket värdefullt ur geovetenskaplig och landskapsmässig 
synpunkt och kan behålla sina naturvärden, om skogen i möjligaste mån 
bevaras orörd. Blockstenspartiet vid stranden är otillgängligt för 
allmänheten, men är har höga naturvärden. Flera äldre mycket grova tallar 
samt ett exemplar av ask påträffades under ett platsbesök. Vid exploatering 
måste hänsyn till dessa naturvärden tas, vilket kan påverka placering av ny 
bebyggelse samt avstånd på område närmast strandlinjen som lämnas 
oberört. 
 
Länsstyrelsen har beslutat om utökat strandskydd till 200 meter längs stora 
delar av Madkroken. Det utökade strandskyddet gäller dock inte den norra 
delen av sjön och således inte det aktuella området.  
 
Om hänsyn till befintliga naturvärden tas är bedömningen att ny 
bostadsbebyggelse inom området dels är lämpligt för utvecklingen av 
landsbygden, dels är av sådant slag och har en så begränsad omfattning att 
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strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt. Förslaget 
uppfyller således kriterierna i 7 kap. 18 e § och bör därför kunna ges 
dispens från strandskyddet.  
 
Den samlade bedömningen är att ett positivt planbesked bör kunna lämnas. 
Hur mycket mark som kan tas i anspråk och hur nära sjön ny bebyggelse 
kan tillåtas är frågor som kommer behöva utredas under planarbetets gång. 

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

Beslutsunderlag 
Ansökan och situationsplan 
Prövning av planbesked 
 

Beslutet skickas till 
Sökande 

 

Oskar Johansson 
Planarkitekt 
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2019-08-07 

Ansökan om bygglov för NYBYGGNAD VINDKRAFTVERK på 
fastigheten Skögle 1:8 m.fl. 
Dnr: 2014.0152 
Fastighetens adress: Ej fastställt, flera 

Förutsättningar 

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 vindkraftverk som 
a) är högre än 20 meter över markytan,
b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över

marken,
c) monteras fast på en byggnad eller
d) har en vindturbin med en diameter större än tre meter.

Plan- och bygglagen  
2 kap. 1 § Vid prövningen av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas till både 
allmänna och enskilda intressen. 

2 kap. 9 § Planläggning av mark och vattenområden samt lokalisering, placering och 
utformning av byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar enligt denna lag får inte 
ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket, skylten eller 
ljusanordningen kan medföra en sådan påverkan på grundvattnet eller 
omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller 
betydande olägenhet på annat sätt. 

9 kap. 31 § Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om 
åtgärden, 
1. inte strider mot områdesbestämmelser.
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket 3, 6, 7, 9-

11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i
områdesbestämmelser.

Planförutsättningar 
Översiktsplan för Uppvidinge kommun antagen 2011-04-26 gäller tillsammans med 
fördjupad översiktsplan för Åseda som vann laga kraft 2018-03-31.  
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Sammanfattning 

Ansökan avser NYBYGGNAD VINDKRAFTVERK. Sökanden vill uppföra sex 
vindkraftverk norr om Åseda med en navhöjd på cirka 100 meter, vingdiameter 
cirka 100 meter och maximal totalhöjd på 150 meter. Verkets diameter närmast 
marken uppgår till 6 meter. Verk M1 placeras enligt angivna koordinater på 
fastigheten Skögle 1:8. Verken M2, M3 och M6 placeras på Åseda 6:11 medan M4 
och M5 placeras på Sjömillan 1:4. I ansökan anger sökande även Skögle 1:4 som efter 
förklaring kan komma att användas för upplag. I tabell 1 redovisas 
vindkraftverkens koordinater i SWEREF 99 1500. Sökande önskar en flyttmån på 30 
meter i alla riktningar för verken M4, M5 och M6, strandskyddsgränser kommer 
dock inte överskridas.  
 

Tabell 1: Koordinater för planerade vindkraftverk.  
Vindkraftverk  Fastighetsbeteckning  Öst  Nord  Z(m)  
M1  Skögle 1:8  171527  6342865  250  
M2  Åseda 6:11  171732  6341273  275  
M3  Åseda 6:11  171731  6340589  250  
M4  Sjömillan 1:4  174408  6339481  240  
M5  Sjömillan 1:4  174717  6339789  245  
M6  Åseda 6:11  174150  6339782  245  

 
Innan uppförandet kommer det ske en etablering av nya vägar och 
förstärkning av de befintliga vägar som används vid transporter. 
Vindkraftverken kommer att sammankopplas med en markförlagd elkabel. 
Ledningen förläggs i en ledningsschakt som så långt det är möjligt och 
ekonomiskt försvarbart följer vägarna. En förslagen anslutningspunkt finns 
redovisad och Uppvind kommer att bekosta en del av projekteringen för 
E:ons planerade 130 kV ledning. Sökande uppger att E:on är positiva till att 
ansluta vindkraftverken till ovan nämnd ledning. 
 
Sökande önskar möjlighet att välja modell av vindkraftverk senare i 
processen. Sökande anger dock att dagens vindkraftverk är lika 
utseendemässigt oavsett tillverkare och fabrikat. Följande egenskaper listas: 

• Tornet är cylinderformat av betong eller stål.  
• Trebladig rotor tillverkad av glasfiberarmerad epoxi. 
• Maskinrummet består av stål, aluminium eller glasfiberarmerad epoxi.  
• Vingar och torn är normalt vita eller gråvita. 
• För att minimera påverkan av reflexer är vingarna 

antireflexbehandlade.  
• Märkeffekten kommer ligga på 2.3-3.0 MW per verk.  
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Modellen Enercon E-92 på 2.3 MW är eventuellt aktuell för projektet. Val av 
fundament sker först när en geoteknisk undersökning har skett vilket är 
planerat efter bygglov. Gravitationsfundament eller bergsfundament 
kommer förmodligen att användas. Fundamenten upptar en yta på cirka 400 
m2 och med ett djup på 3 meter. Skog avverkas med en radie om cirka 50 
meter för resning av verken.  
 
Ljudpåverkan, ljuspåverkan och skuggpåverkan redovisas i sökandes 
handlingar. I den senaste skuggberäkningen har sökanden ändrat 
beräkningen och skuggmottagaren är inställd på riktat läge. Enligt den 
beräkningen överskrider ingen skuggmottagare 8 timmar per år men två 
fastigheter överskrider maxtiden 30 minuter per dag. Tidigare 
skuggberäkningar där beräkningen istället utförts med skuggmottagaren i 
växthusläge redovisar att två fastigheter överskrider gränsvärdet för 8 
timmar skugga per år och fem fastigheter uppnår mer än maxtiden 30 
minuter per dag. Detta är dock enligt den gamla placeringen på verken som 
skiljer något.  
 
Sökande har inte specificerat hur iskastning ska behandlas i det givna 
projektet. Ett avisningssystem som värmer rotorbladen kan användas medan 
verk utan avisningssystem stängs av vid isbildning. Sökande anger ett 
riskavstånd för iskastning på 250 meter enligt beräkningsmodell.  
 
Föreslagen kontrollansvarig för åtgärden är Dag Svensson. 
 

Yttranden 

Berörda grannar inom en radie på 1200 meter från respektive verk med den 
tidigare placeringen har beretts tillfälle att yttra sig. Grannhörandet skickades 
ut 2019-03-26 och berör den tidigare placeringen av verken. 113 grannhörande 
skickades ut, av dessa har 33 stycken erinran och 24 ingen erinran. En 
kungörelse har även skett genom en annonsering i dagstidning. Handlingarna 
har funnits tillgängliga på kommunens hemsida. Följande är utdrag ur några 
yttranden:  
 
’’Uppvidinge jaktvårdskrets ställer sig kritiska till en vindkraftsutbyggnad i 
det aktuella området. Området används mycket frekvent för friluftsliv och 
rekreation för de boende i och omkring Åseda samhälle. Det finns ett antal 
markerade vandringsleder samt även elljusspår. Inom området verkar flertal 
aktiva jaktlag. I de andra väderstrecken runt Åseda samhälle finns redan 
industrier och planerade och beviljade vindkraftsparker. Beviljande av denna 
vindkraftpark kommer därför påverka befolkningens möjlighet till 
lättillgängligt friluftsliv.’’ Uppvidinge Jaktvårdskrets 
 
’’Vart Åsedaborna vänder sig framöver kommer man finna vindkraftverk i 
närheten, med ökat buller dag och natt, om inte projektet stoppas. All seriös 
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forskning tyder på att vindkraftverk betyder allvarliga hälsorisker, framförallt 
för de närboende.’’  
 
Majoriteten av de som har yttrat sig har skickat in samma bilaga. Bilagan 
presenteras separat i tjänsteskrivelsen, se bilaga 1.  
 
Sökanden har getts tillfälle att bemöta inkomna yttranden och ger bland annat 
följande respons:  
’’ Bullerberäkningarna har utförts enligt Statens Naturvårdsverk rekommenderade 
metoder. Den planerade utbyggnaden bidrar inte med kumulativa effekter som kan 
utgöra olägenhet eller ligger över gränsvärdet 40 dB då närmsta beviljade 
vindkraftverk är beläget > 4km från något av Uppvinds planerade vindkraftverk.  
Vad gäller vindkraftverkens betongfundament förutsätter vi att myndigheten 
tillämpar samma regelverk som gäller för övrig betonganvändning i samband med 
byggnation i samhället.  
Skuggberäkningar har utförts med hjälp av beräkningsprogrammet WindPro .  
Om rekommenderade gränsvärden överskrids kommer s.k. skuggurkoppling 
användas under känsliga tidsperioder.  
För att minimera olycksrisken för nedfallande is kommer, förutom den 
obalansautomatik verken är försedda med, varningsskyltar att sättas upp.  
Etableringen strider ej mot intentionerna i kommunens ÖP vare sig vad gäller 
friluftsliv, turism eller samhällsutveckling.  
Såväl naturvärdesinventering som fågelinventering har genomförts och bifogats 
ansökan.  
Beträffande placeringen av m², kommer såväl strandskyddet gentemot Lavregöl 
som respektavstånd till angränsande fastighet, 250 meter, respekteras.’’ 
 
Efter reviderad placering har sakägare 1200 meter från verk M1, M2 och M3 fått 
möjlighet att yttra sig igen till och med 2019-07-05. Yttranden är samstämmiga 
med tidigare åsikter med vissa tillägg. Uppvidinge fågelklubb har yttrat sig 
gällande att fågelinventeringen anses bristfällig.  
 
Ingen av Remissinstanserna har erinran mot förslaget. Länsstyrelsen och 
Trafikverket har inkommit med kommentarer/rekommendationer som har skickats 
till sökande.  
 

Bedömning 

I översiktsplanen från 2011 listas tre områdestyper utifrån lämplighet för 
vindkraft från klass 1-3. Klass 1 benämns som prioriterade områden för 
vindkraft och innefattar området med riksintresse för vindkraft. Klass 2 
benämns som områden möjliga för vindkraft med krav på vindhastighet, 
säkerhetsavstånd med mera. Klass 3 benämns som undantagna områden där 
vindkraftverk inte tillåts.  
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Vindkraftverken i ansökan placeras inte inom riksintresse för vindkraft. 
Kraven för klass 2 bemöts på följande sätt:  

• Ett säkerhetsavstånd på 1000 meter från tätbebyggt område, område 
med områdesbestämmelser, samlad bebyggelse och kyrkor ska 
uppfyllas.  Närmsta verk M3 placeras 1045 meter från sammanhållen 
bebyggelse.  

• Tio LIS områden är undantagna, ett avstånd på 1000 meter ska 
upprätthållas från vindkraftsetableringen. Vindkraftverken placeras 
inte i LIS områden. Närmsta LIS-område Juven, Sjömillan ligger cirka 
1300 meter från verk M5.  

• Skyddsavstånd 1 mil från Kosta skjutfälts mittpunkt. Uppfyllt.  
• Kraftledningar, master, vägar med skyddsavstånd. Ledningsägare i 

området har blivit hörda och har ingen erinran mot åtgärden. 
Trafikverket har lämnat kommentarer, skyddsavståndet till de 
statliga vägarna är uppfyllt.  

• Område med riksintresse för naturvård, kulturvård, samt Natura 
2000. Uppfyllt, ligger inte inom dessa områden.  

• Lagskyddade områden, naturreservat och planerade sådana. Uppfyllt, 
ligger inte inom dessa områden.  

• Kulturmiljöprogram, områden med differentierat respektavstånd. 
Uppfyllt, ligger inte i närheten av nämnda områden.  

• Alsteråns dalgång från Skahus tills landsgränsen (ingår i de fem 
turistområdena). Uppfyllt, ligger inte i närheten av något av de fem 
turistområdena. 

• Övriga områden av naturvårdsvärde definierade i avsnittet om 
motstående intressen. Verk M1 placeras inom område för 
riksintresse för skyddande vattendrag enligt 4 kap. 6 § Miljöbalken. 
Flera av de nya vägarna har en vägsträckning som sker över 
sumpskog.  

• Vindhastigheten ska vara 7 m/s eller högre. Enligt karta 12:2 i 
Översiktsplanen så ligger årsmedelvinden i sökt område på 7 m/s.  

• Ett säkerhetsavstånd på 500 meter från vindkraftverket till närmsta 
bostad ska användas. Närmsta bostadshus som är synligt på kartan 
ligger cirka 650 meter från M1.  

• 250 meter är minsta avstånd från verk till närmsta fastighetsgräns om 
fastighetsägare inte godkänt ett mindre avstånd. Två 
fastighetsägare, Källeflaga 1:10 och Källeflaga 2:2, ska därmed 
godkänna placeringen av vindkraftverken som ligger närmare deras 
fastighetsgräns än 250 meter. Källeflaga 2:2 har ingen erinran. 
Sakägare för Källeflaga 1:10 har inte besvarat grannhörandet. 
Sakägarna för fastigheterna som verken placeras på har ingen erinran 
mot uppförandet. 

• Vidare ska hänsyn också tas till natur- och kulturmiljöer på övriga 
platser, särskilt sådana som är av vildmarkskaraktär och kan utgöra 
s.k. tysta områden. Verk M3 placeras cirka 580 meter från Natur- och 
rekreationsområde/Friluftsområde.  
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Området som i den fördjupade översiktsplanen är markerat som Natur- och 
rekreationsområde/Friluftsliv ligger cirka 580 meter från verk M3. Riskavståndet för 
iskastning bedöms till cirka 300 meter efter beräkning med formeln 1,5 x (Tornhöjd 
+ rotordiameter) Området ligger utanför riskavståndet medan skrikeborundan går 
cirka 225 meter från verket och hamnar inom riskområdet för iskastning. 
Bullergränsen för 40 dB enligt Figur 9 i ansökan hamnar utanför området. Från 
bullerberäkningen kan dock utläsas efter jämförelse med närliggande beräknade 
fastigheter  750 meter ifrån och 37.2 dB(A)) att bullret i 
delar av området kommer överstiga 35 dB. I den fördjupade översiktsplanen, s. 37, 
står följande gällande naturen kring Åseda: ’’Denna kringliggande natur kan nyttjas 
och göras mer lättillgänglig genom satsning i såväl befintliga som nya 
rekreationsområden.’’  

Naturvårdsverket (2019) uppger följande: ’’I områden för friluftsliv, där en låg 
bullernivå utgör en viktig kvalitet och naturliga ljud dominerar, bör ljudet från 
vindkraftverk inte heller överskrida 35 dBA. Det handlar om sådana 
friluftsområden där inget påtagligt störande buller från till exempel fordonstrafik 
eller skjutbanor förekommer och det bör framgå av kommunens översiktsplan 
(enligt plan- och bygglagen) att kommunen anser att området ska ha en låg 
ljudnivå.’’ 

Den fördjupade översiktsplanen, s. 46, redovisas ett område för utbyggnad av nya 
bostäder norr om Åseda som ett av få utbyggnadsområden för småhus. Uppförande 
av vindkraft i närheten kan anses hindra framtida samhällsutveckling, vilket man 
behöver ta hänsyn till vid nyetablering av vindkraft enligt s. 137 och s. 142 i 
översiktsplanen.  

Verk M1 ligger inom område för skyddade vattendrag. Kap. 4 6 § i Miljöbalken 
anger att Vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning för 
kraftändamål får inte utföras i Emån med tillhörande käll- och biflöden. Ett 
vindkraftverk anses inte utgöra ett hot mot riksintresset.  
 
Prövningen ska ta hänsyn till både enskilda och allmänna intressen. Flera sakägare 
har yttrat sig i ärendet och har erinran mot förslaget. Yttranden handlar bland annat 
om inkräktande på friluftslivet samt oro för buller och människors hälsa. Uppvind 
har i ansökan angett att om överskridande av gränsvärden för buller sker kan en 
reducering av vindkraftverkens ljudemissioner utföras. De har även angett att de 
fastigheter som överstiger gränsvärdena för skugga ska erbjudas skuggmätare 
alternativt kommer verkan att stängas av vid förväntade besvärande skuggor. 
Yttranden handlar även om att beviljande av vindkraftsverken skulle göra det svårt 
att bygga ut samhället.  
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Motivering förslag till beslut 

Verk M3 avslås då det kan påverka friluftslivet i området negativt. Översiktsplanen 
redovisar att hänsyn till natur- och kulturmiljöer ska tas och verket kommer att 
påverka området för friluftsliv/rekreation norr om Åseda negativt i fråga om buller 
som överstiger 35 dB(A).  
 
Verken innebär onekligen en påverkan på landskapsbilden men påverkan anses inte 
bli så påtaglig att bygglov inte kan ges när det gäller verk M1, M2, M4, M5 och M6. 
Marken för nämnda verk anses lämplig för bebyggelse enligt inlämnade handlingar 
gällande naturvärdesinventering, fladdermusinventering och örn/fågelinventering. 
En genomgång av motstående intressen redovisas i bedömningen och marken anses 
inte olämplig utifrån dessa förutsättningar. När det kommer till vägsträckningen 
planeras däremot några av de nya vägarna på mark som anges som sumpskog. 
Vägdragningen bör därför omarbetas för att ha så liten påverkan som möjligt på 
sumpskogen.  
 
Att bevilja en flyttmån på 30 meter är inte aktuellt då bygglovsprövningen utgår 
från verkens exakta placering och bedömningen görs utifrån dessa förutsättningar.  
  

Beslutsunderlag 

Ansökan   2018-09-03 
Anmälan om kontrollansvarig  2018-12-17 
Ansökningsdokument med bilagor 2019-02-25 
Situationsplan   2019-06-11 
Komplettering   2019-06-11 
Grannhörande                                    2019-04-02 och 2019-06-13  
Bemötande   2019-05-06 och 2019-05-12  
 

Förslag till beslut 

1. Bevilja bygglov för verk M1, M2, M4, M5 och M6 utan flyttmån med stöd av 9 
kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900).  

2. Godta Dag Svensson som kontrollansvarig. 

3. Fastställer avgiften för bygglovet till 90 712 kronor.1 

Beslutet skickas till 

Sökanden 
Rågrannar 
Fastighetsägare 
Länsstyrelsen 
Skogsstyrelsen 
Fastighetsägare 
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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 ska hållas, (tid för samråd kan beställas hos byggnadsinspektören, 
telefon 0474-470 69). 

Kontrollplan ska upprättas och inlämnas innan startbesked kan ges. 

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. 

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 2019-08-07 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 
 
Linn Bengtsson 
Byggnadsinspektör 
 
 
 
 
 
 
 
Total avgift för åtgärden: 90 712 kronor 
Bygglovavgift inkl. startbesked + grannhörande (>10, 2 st) + kostnad för kungörelse 
(annons och kungörelse) = total avgift  
 
80 326 kr + 2 x 3822 kr + 2548 kr + 194 kr = 90 712 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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2019-08-07 

Ansökan om bygglov för NYBYGGNAD ENBOSTADSHUS på 
fastigheten  

 
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 §§.

Planförutsättningar 
Som gällande detaljplan fungerar 0760-P93/5, daterad 1993-11-04. 
Genomförandetiden har utgått. Enligt gällande detaljplan betecknas fastigheten som 
BIv, bostäder i en våning. 25 procent av tomten får bebyggas och endast en 
huvudbyggnad får uppföras. Byggnader ska vara källarlösa och fasaden ska utgöras 
av trä eller puts. Taklutningen ska vara mellan 27-45 grader och takvatten får ej 
anslutas till ledningsnät.  

Sammanfattning 

Ansökan avser NYBYGGNAD ENBOSTADSHUS. Sökanden vill uppföra ett nytt 
enbostadshus i ett plan på fastigheten. Huset byggs ihop med ett garage och ger en 
total byggnadsarea på 275 kvm. Nockhöjden uppgår till 5.3 meter och taklutningen 
är 27 grader. Fasadbeklädnaden utgörs av liggande träpanel och takbeklädnaden av 
takpannor. Fastighetens storlek är 1122 kvm, detta ger en tillåten byggnadsarea på 
280 kvm. Byggnaden placeras 4.5 meter eller längre från samtliga tomtgränser.  

Föreslagen kontrollansvarig för åtgärden är Martin Alriksson. 
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Yttranden 

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

 

Bedömning 

Åtgärden bedöms inte påverka människors hälsa och säkerhet eller medföra sådan 
betydande olägenhet att bygglov inte kan beviljas enligt 2 kap. 9 §. Byggnaden 
uppfyller krav på tillgänglighet enligt normalnivå. I övrigt anses förslaget följa 9 
kap. 30 § plan- och bygglagen.  

 

Motivering förslag till beslut 

Åtgärden uppfyller bestämmelserna i gällande detaljplan samt kriterier enligt  
9 kap 30 § och bygglov bör därför beviljas i ärendet. 
 

Beslutsunderlag 

Ansökan   2019-07-01 
Anmälan om kontrollansvarig  2019-07-01 
Nybyggnadskarta   2019-07-05 
Planritningar   2019-07-05 
Fasadritningar   2019-07-05 
Sektionsritningar   2019-07-05 
 

Förslag till beslut 

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

2. Godta Martin Alriksson som kontrollansvarig. 

3. Fastställer avgiften för bygglovet till 21 956 kronor.1 

 

Beslutet skickas till 

Sökanden 
Rågrannar 
Fastighetsägare 
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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 ska hållas, (tid för samråd kan beställas hos byggnadsinspektören, 
telefon 0474-470 69). 

Kontrollplan ska upprättas och inlämnas innan startbesked kan ges. 

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. 

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 2019-08-07 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 
 
Linn Bengtsson 
Byggnadsinspektör 
 
 
 
 
 
 
Total avgift för åtgärden: 21 956 kronor 
Bygglovavgift inkl. startbesked + kostnad för kungörelse = total avgift  
 
21 762 kr + 194 kr = 21 956 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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Överklagande gällande nämndens beslut på fastigheterna 
Skögle 1:8 m.fl. 
Dnr: 2014.0151 och 2014.0152 

Fastighetens adress: 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Överklagan har inkommit i rätt tid och inget nytt har tillkommit i ärendet. 

_____________________________________________________ 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 

Överklagan har inkommit i rätt tid och inget nytt har tillkommit i ärendet 

Ärendet 

Den sökande överklagar miljö- och byggnadsnämndens beslut 2019-06-27 § 80 
och § 81, expedierades 2019-07-10 till berörda parter. Överklagan inkom 2019-
08-02 och delgivningskvittot kom tillbaka 2019-07-25.  Den sökande
överklagar den del av nämndens beslut att avslå bygglov för verk 3. Den
klagande vill också häva den delen i § 80 beslut där man avslår verk 3

Upplysning 

Beslutet har tagits med stöd av 6 kap 39 § Kommunallagen (2017:725), beslutet 
är så pass brådskande att det inte kan avvaktas till nästa nämndsammanträde. 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen 

Klagande 

Marcus Landley  Marie Hammarström-Linnér 
Vik. Förvaltningssekreterare Ordförande miljö- och byggnadsnämnden 
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Överklagande gällande nämndens beslut på fastigheterna 
Skögle 1:8 m.fl. 
Dnr: 2014.0151

Fastighetens adress: 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Överklagan har inkommit i rätt tid och inget nytt har tillkommit i ärendet. 

_____________________________________________________ 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 

Överklagan har inkommit i rätt tid och inget nytt har tillkommit i ärendet 

Ärendet 
Rågrannar överklagar miljö- och byggnadsnämndens beslut 2019-06-27 § 80, 
expedierades 2019-07-10 till berörda parter. Det har inkommit tre 
överklagningar 2019-07-30 och 2019-08-06. 

Upplysning 
Beslutet har tagits med stöd av 6 kap 39 § Kommunallagen (2017:725), beslutet 
är så pass brådskande att det inte kan avvaktas till nästa nämndsammanträde. 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen 

Klagande 

Marcus Landley  Marie Hammarström-Linnér 
Vik. Förvaltningssekreterare Ordförande miljö- och byggnadsnämnden 
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Överklagande gällande nämndens beslut på fastigheterna 
Skögle 1:8 m.fl. 
Dnr: 2014.0152 

Fastighetens adress: 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Överklagan har inkommit i rätt tid och inget nytt har tillkommit i ärendet. 

_____________________________________________________ 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 

Överklagan har inkommit i rätt tid och inget nytt har tillkommit i ärendet 

Ärendet 

Rågrannar överklagar miljö- och byggnadsnämndens beslut 2019-06-27 § 81, 
expedierades 2019-07-10 till berörda parter. Det har inkommit tre 
överklagningar 2019-07-30, 2019-07-31 och 2019-08-06. 

Upplysning 

Beslutet har tagits med stöd av 6 kap 39 § Kommunallagen (2017:725), beslutet 
är så pass brådskande att det inte kan avvaktas till nästa nämndsammanträde. 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen 

Klagande 

Marcus Landley  Marie Hammarström-Linnér 
Vik. Förvaltningssekreterare Ordförande miljö- och byggnadsnämnden 
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