
Miljö- och byggnadsnämnden 
kallas härmed till sammanträde torsdagen den 25 januari  2018 på/i Kommunhuset, 
Våraskruv 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  

Miljö- och hälsoskydd och livsmedel 

4.  Överklagande av miljö-och byggnadsnämndens 
beslut 2017-11-30 om klagomål på störande 
djurhållning på fastigheten Bockaskruv 5:2. 
Ärendenummer 2016.0389. 
 

 

Förhandsbesked och planärenden  

5.  Förhandsbesked  
Åseda 14:60 
Dnr 2017.0280 

 
 

6.  Återkallande av planuppdrag 
Dnr 2008.0089, 2005.0136 och 2015.0009 
 

 
 

Bygglovsärenden 

7. Byte av fönsterkulör 
Åseda 13:28  
Dnr 2017.0352 

 
 



Ärende Anteckningar 

8. Överklagan på beslut om avslag på bygglov 
Åkern 3  
Dnr 2017.0315 

 

 
 

9. Förfrågan avseende färdigställandeförsäkring 
Baggatorp 1:6  
Dnr 2017.0310 
 

 
 

10. Nybyggnad enbostadshus 
Åseda 12:7  
Dnr 2017.0374 

 
 

11. Nybyggnad enbostadshus 
Göljhult 2:6  
Dnr 2018.0001 
 

 
 

12. Rivning samt nybyggnad industri 
Gjutaren 3  
Dnr 2018.0003 
 

 
 

13. Tillbyggnad industri 
Åseda 14:120  
Dnr 2017.0373 
 

 
 

14. Anmälan rivning av byggnad 
Ideboås 1:42  
Dnr 2017.0325 
 

 
 

15. Nybyggnad anläggning 
Hohult 7:76  
Dnr 2017.0370 
 

 
 

16. Information  
 

 



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

mbn@uppvidinge.se www.uppvidinge.se 

2017-08-23 

Redovisning av delegeringsbeslut 

1) Byggnadsinspektör Pannida Khammeeseenon har med stöd av
delegering fattat beslut i följande ärenden:
Dnr 2016.0302
Sunnanå 2, slutbesked ändrad användning
Dnr 2017.0357
Johanstorp 1:2, bygglov och startbesked nybyggnad
transformatorstation
Dnr 2017.0290
Rådhuset 8, bygglov och startbesked nybyggnad
transformatorstation
Dnr 2017.0357
Johanstorp 1:2, bygglov och startbesked nybyggnad
transformatorstation
Dnr 2017.0355
Åhult 1:4, bygglov och startbesked nybyggnad transformatorstation
Dnr 2017.0356
Johanstorp 1:2, bygglov och startbesked nybyggnad
transformatorstation
Dnr 2017.0272
Klavreda 3:58, beslut gällande avslutat bygglovsärende
Dnr 2017.0322
Hohult 7:76, bygglov för tidsbegränsat bygglov nybyggnad
lagerhall
Dnr 2017.0353
Klavreda 3:57, bygglov och startbesked nybyggnad
transformatorstation
Dnr 2017.0371
Hohult 2:136, bygglov tillbyggnad industri
Dnr 2017.0367
Gärdet 8, bygglov och startbesked utvändig ändring
Dnr 2016.0140
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Åseda 1:207, slutbesked rivning av byggnad skjuthus 
Dnr 2016.0298 
Hohult 55:13, slutbesked nybyggnad flerbostadshus 
Dnr 2016.0199 
Älghult 4:127, slutbesked ändrad användning 
Dnr 2016.0179 
Herråkra-Hult 1:6, slutbesked nybyggnad nätstation 
Dnr 2017.0149 
Norrhult 21:1, startbesked nybyggnad industri 
Dnr 2016.0398 
Del av åseda 12:1, interimistiskt slutbesked nybyggnad anläggning 
Dnr 2018.0012 
Åseda 14:120, rivningslov rivning av byggnad 

2) Förvaltningssekreterare Jonas Karlsson har med stöd av delegering
fattat beslut i följande ärenden:
Dnr 2017.0235
Nottebäck 8:18,slutbesked installation eldstad
Dnr 2017.0135
Åseda 14:79, slutbesked installation eldstad
Dnr 2017.0319
Lenhovda 80:5, slutbesked installation eldstad

3) Miljö- och hälsoskyddsinspektör Per-Ove Oscarsson har med stöd
av delegering fattat beslut i följande ärenden:
Dnr 2017.0348
Bostorp 2:5, tillstånd till avloppsanläggning med ansluten
vattentoalett

4) Kart- mät- och GISansvarig Henrik Johansson har med stöd av
delegering fattat beslut i följande ärenden:
Dnr 2017.0377
Älghult 1:60, anmälan om installation av ytjordvärme
Dnr 2017.0366
Smedstorp 1:2, anmälan om installation av ytjordvärme
Dnr 2017.0313
Baggatorp 1:6, anmälan om installation av ytjordvärme
Dnr 2018.0006
Kommersen 13, anmälan om installation av bergvärme
Dnr 2018.0007
Garvaren 6, anmälan om installation av bergvärme
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5) Miljö- och hälsoskyddsinspektör Annica Carlsson har med stöd av
delegering fattat beslut i följande ärenden:
Dnr 2017.0219
Slutrapport för genomförd sanering på fastigheten Blända 1
Dnr 2018.0004
Blända 1, avgift för handläggning av anmälan enligt miljöbalken
Dnr 2017.0343
Sandsjöryd 2:1, tillstånd till avloppsanläggning med ansluten
vattentoalett
Dnr 2017.0212
Brinkelid 2:10, tillstånd till avloppsanläggning med ansluten
vattentoalett
Dnr 2013.0177
Nottebäck 7:2, bemötande av inlämnat förslag till
egenkontrollprogram

6) Förvaltningschef Karin Holst har med stöd av delegering fattat
beslut i följande ärenden:
Dnr 2017.0375
Norrhult 4:5, nedgrävning av häst
Dnr 2017.0183
Glasblåsaren 10, delstartsbesked tillbyggnad industri

7) Livsmedelsinspektör Linnea Liwenius har med stöd av delegering
fattat beslut i följande ärenden:
Dnr 2016.0368
Sjömillan 1:27, årlig avgift för livsmedelskontroll

8) Ingemar Hugosson har med stöd av delegering fattat  beslut i
följande ärenden:
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Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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2017-11-30 

Ansökan om förhandsbesked för NYBYGGNAD LOKAL FÖR 
HANDEL, MED VERKSTAD OCH LAGER på fastigheten 
Åseda 14:60 

Dnr: 2017.0280 
Fastighetens adress: Kexagatan 25 364 31 Åseda 

Förutsättningar 

9 kap. 17 § Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) Om den som avser att vidta en 
bygglovspliktig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i 
fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.  

9 kap. 18 § Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) Ett förhandsbesked som innebär att 
åtgärden kan tillåtas är bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om 
ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga 
kraft.  

Prövning gällande förhandsbesked görs mot kraven i 2 kap. 1-11 §§ Plan- och 
bygglagen, PBL (SFS 2010:900) och beslutet avser huruvida placeringen är lämplig 
för avsedd åtgärd.  

2 kap. 5 § Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) Vid planläggning och i ärenden om 
bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk 
lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till  

1. människors hälsa och säkerhet,
2. jord, berg- och vattenförhållandena
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering,

elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt,
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt

bullerstörningar, och
5. risken för olyckor, översvämning och erosion

Bebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion kräver tillförsel av energi ska 
lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till energiförsörjningen och 
energihushållningen.  
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Sammanfattning 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av lokal för handel med verkstad 
och lager på fastigheten Åseda 14:60. 
Byggnaden kommer ha måtten 28*18*6,6-7,6 meter.  

Byggnaden kommer ligga inom detaljplanelagt område och inom sammanhållen 
bebyggelse. Detaljplanen har bestämmelsen Hj, Handel med verkstad och lager. 
Maximal tillåtna totala byggnadsarea är1000 kvm. Observera att byggnadsarean 
gäller för hela användningsområdet och inte per fastighetsarea. Maximal 
byggnadshöjd är 4,5 meter. 

Fastigheten kommer i och med den sökta åtgärden bli bebyggd med 504 kvm och 
användningsområdet enligt plan blir bebyggt med 1139 kvm. 

Bedömning 

I ett ärende gällande förhandsbesked prövas lämpligheten på platsen för den 
avsedda åtgärden. Då hänsyn måste tas till både enskilda och allmänna intressen 
har berörda sakägare beretts tillfälle till yttrande. Sista datum för yttrande är 2017-
12-19.

Eftersom den planerade byggnationen överskrider den maximalt tillåtna 
byggnadsarean med 139 kvm och överskrider högsta byggnadshöjd med 3,1 meter 
är åtgärden inte lämplig med den utformning som anges i detta förhandsbesked. 

Yttranden 

Berörda grannar och kända sakägare har beretts tillfälle till yttrande, sista datum för 
erinran är 2017-12-19.  Ingen har erinrat sig mot förslaget ännu. 

Beslutsunderlag 

Ansökan 2017-11-20 
Situationsplan 2017-09-18 

Förslag till beslut 

1. Meddela att den föreslagna åtgärden inte kan tillåtas på den avsedda platsen
genom att Avslå Förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen
(2010:900), PBL.

2. Fastställa avgiften till 800 kronor1

Beslutet skickas till 

Sökanden 
Rågrannar 
Fastighetsägare 
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INFORMATION 
Förhandsbesked är bindande vid en kommande bygglovsprövning om ansökan 
görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vinner laga kraft enligt 9 kap. 18 
§ Plan- och bygglagen (SFS 2010:900).

Observera att ett beviljat förhandsbesked inte innebär att åtgärden får påbörjas.

Åseda 2017-12-15 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Alida Ottosson 
Planarkitekt 

Total avgift för förhandsbesked: 800 kronor 
Administrativ kostnad 800 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. 



2018-01-12 Dnr: Se i lista  1(1) 

Uppvidinge kommun besöksadress Telefon/fax e-post/hemsida
Box 59 Kyrkbacken 0474-470 00 (vx) mbn@uppvidinge.se
364 21 Åseda Åseda 0474-47284 www.uppvidinge.se

Till Miljö- och byggnadsnämnden 

Återkallande av planuppdrag 

Ärende: 3 planuppdrag 

Dnr 2008.0136 
DP Järnvägsområdet 
Åseda 

Uppdrag från KS om att planlägga järnvägsområdet i 
Åseda för bostäder och handel.  

Ersatt av nytt uppdrag. Inaktuellt på grund av ändrad 
lagstiftning 

Dnr 2008.0089 
DP Torg Lenhovda 

Uppdrag från KS att planlägga för torg vid tingshuset i 
Lenhovda 

Inaktuellt på grund av ändrad lagstiftning 
Dnr 2015.0009 
Madkroken, del av 
Nottebäck 7:2 

Ekoby i LIS-område vid Madkroken. 

Inaktuellt på grund av ändrad lagstiftning 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Miljö- och byggnadsnämndens beslutar att återkalla ovan listade planärenden. 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Alida Ottosson 
Planarkitekt 

Alida Ottosson 
0474-470 68 

Alida.ottosson@uppvidinge.se 
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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 

2018-01-10 

BYGGANMÄLAN för ändring av fönsterkulör på fastigheten 
Åseda 13:28 
Dnr: 2017.0352 
Fastighetens adress: Olofsgatan 11, Åseda 

Förutsättningar 

Plan- och bygglagen  
9 kap. 2 § 3 c) Det krävs bygglov för annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, 
om ändringen innebär att byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller 
taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat 
sätt.  

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 §§.

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 upplag och 
materialgårdar.  

Planförutsättningar 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område och som gällande detaljplan 
fungerar 0760-P13/5 med laga kraft 2013-11-14. Genomförandetiden för planen 
utgår 2018-11-14.  

Kulturmiljövärden 
Fastigheten ligger inom område som är utpekat i kommunens kulturmiljöplan. 

Tidigare ärendehantering 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade i sammanträde 2017-12-20 § 161 att 
återremittera ärendet till Miljö- och byggnadsförvaltningen för att vidare utreda 
ursprunglig kulör på byggnaden.  
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Sammanfattning 

Ansökan avser bygglov för utvändig ändring på fastigheten Åseda 13:28. Den 
utvändiga ändringen innebär att sökanden önskar byta fönsterkulör från engelsk 
röd till vit. Sökanden hävdade att fönstren tidigare var vita, dock kunde sökanden 
inte styrka detta.  

Yttranden 

Sökanden har getts tillfälle att bemöta inkomna yttranden. 

Ärendet har remitterats till Kultur- och fritidsavdelning på Uppvidinge kommun 
och Kulturparken Småland.  

Yttrande fån Kulturparken Småland inkom 2017-11-28 där man tycker att byte av 
färg på fönster förtar byggnadens karaktär samt blir arkitektoniskt olämpligt. 

Yttrande inkom från Kultur- och fritidsavdelning på Uppvidige kommun 2017-12-
07: ”Huset är målat i klassiska jordfärger som är vanligen förekommande i Åseda och utgör 
en del av samhällets genuina karaktär”. 

Bedömning 

I boken ”Från gårdagens ”Åsheda” kan man se att gällande byggnad har funnits 
sedan i början av 1900-talet. Byggnaden är beklädd med gul putsfasad och rött 
plåttak. Boken visar att fönsterna alltid varit engelskt röda och kupor vita.  

Enligt kommunens kulturmiljöplan kan man läsa: ”Viktiga och bevaransvärda är 
Kyrkbacken och järnvägsområdet med de äldre byggnaderna utefter Olofsgatan och 
Järnvägsgatan…”.  Enligt 2 kap 6 § 1 plan- och bygglagen, PBL skall byggnadsverk 
utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, 
natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. 
Utvändiga ändringar bör ta hänsyn till byggnadens karaktär.  

I dialog med sakkunnig på Kultur- och fritidsavdelning på Uppvidinge kommun 
samt byggnadsantikvarie på Kulturparken Småland framkommer det att sökanden 
skall behålla ”byggnadens karaktär”. Att byta färg på fönster blir arkitektoniskt 
olämpligt och förtar karaktären. För att behålla karaktären på ett äldre hus 
rekommenderar sakkunniga att behålla fönster i samma färg d.v.s. röda.  

Byte av fönsterkulör bedöms inverka negativt på byggnadens karaktär. 
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Motivering förslag till beslut 

Förslag gällande målning av fönster anses inte uppfylla förutsättningar för lov 
enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. Miljö- och byggnadsnämnden föreslås att 
avslåansökan.    

Beslutsunderlag 

Beslut Miljö- och byggnadsnämnden 2017-12-20 § 161 

Förslag till beslut 

1. Neka startbesked.

2. Fastställer avgiften till 800 kronor.1

Beslutet skickas till 

Sökanden 

INFORMATION 

Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen, se bifogad överklagandehänvisning. 

Åseda 2018-01-10 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Pannida Khammeeseenon 
Byggnadsinspektör 

Total avgift för åtgärden: 800 kronor.  
Tidersättning för handläggning 1 timme. 

800 kr = 800kr 

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. 



 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 

2018-01-17 

Ansökan om bygglov för NYBYGGNAD 
KOMPLEMENTBYGGNAD på fastigheten Åkern 3 
Dnr: 2017.0315 
Fastighetens adress: 

Överklagande av beslut i Miljö- och byggnadsnämnden 2017-11-30 § 146 inkom 
2017-12-27,  

Bedömning 
Överklagandet har inkommit i rätt tid och utifrån det som tagits upp i 
överklagandet anses inget nytt ha tillkommit i ärendet.  

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen 
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2018-01-04 

Ansökan om bygglov för NYBYGGNAD ENBOSTADSHUS 
samt KOMPLEMENTBYGGNAD på fastigheten Baggatorp 1:6 
Dnr: 2017.0310 
Fastighetens adress: Ännu ej fastställt (Baggatorp, Åseda) 

Ärende 

Bygglov för nybyggnad enbostadshus samt komplementbyggnad beviljades av 
Miljö- och byggnadsnämnden 2017-10-26 § 135. Enligt Lag (2014:227) om 
färdigställandeskydd ska det, om en näringsidkare har åtagit sig för en konsuments 
räkning utföra arbeten som avser en- eller tvåbostadshus (småhus), finnas ett 
färdigställandeskydd som består av en försäkring eller en bankgaranti.  

Enligt Regeringens proposition 2013/14:125 behöver färdigställandeskydd inte 
finnas när en näringsidkare uppför huset åt sig själv och inte heller när en 
konsument själv utför åtgärden utan anlitande av näringsidkare.  

I skrivelse från sökanden daterad 2017-12-21 redovisar byggherren skäl till varför ett 
färdigställandeskydd i detta fall ses som obehövligt. Byggherren kommer bland 
annat att utföra en stor del av arbetet själva. Byggherren kommer att innehålla cirka 

 fram tills slutsamråd hållits och slutbesked utfärdats.  

Beslutsunderlag  

Skrivelse från sökanden 2017-12-21 

Förslag till beslut 

1. Färdigställandeskydd krävs ej i detta ärende.

Beslutet skickas till 

Sökanden 

Åseda 2018-01-04 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Pannida Khammeeseenon 
Byggnadsinspektör 
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2018-01-05 

Ansökan om bygglov för NYBYGGNAD ENBOSTADSHUS 
samt KOMPLEMENTBYGGNAD på fastigheten Åseda 12:7 
Dnr: 2017.0374 
Fastighetens adress: Ännu ej fastställt 

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 
Gällande fastighet ligger inom detaljplanelagt område och som detaljplan fungerar 
0760-P93/5 daterad 1993-09-28. Genomförandetid för planen har utgått.  

Sammanfattning 

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad 
garage/förråd på fastigheten Åseda 12:7. Bostadshuset uppförs i 1,5 plan med 
träfasad och sadeltak. Åtgärden innebär att byggnadsarea uppgår till cirka 138 m2 
varav nytillkommen bostadsarea uppgår till 105 + 56 m2. Komplementbyggnaden 
uppgår till cirka 67 m2 (9,6 x 6,9 meter).  

Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område och gällande plan är 0760-P93/5. 
Enligt gällande detaljplan betecknas fastigheten som B vilket innebär bostäder. 
Största byggnadsarea i procent av fastighetsarean är satt till 25 % och högsta antal 
våningar till 1. Fastighetens totala yta uppgår till 1 353 m2 och byggrätt till cirka 338 
m2. Fastigheten betecknas också som e3 och b1 vilket innebär endast källarlös 
bebyggelse samt att en huvudbyggnad per fastighet får byggas. Enligt gällande 
detaljplan får vindplan inredas, takvatten får ej anslutas till ledningssystem samt 
fasader skall utgöras av trä eller puts.  
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Föreslagen kontrollansvarig för åtgärden är Tomas Andersson med 
behörighetsnivå K.  

Yttranden 

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

Bedömning 
Då tilltänkt byggnation inte föregås av något förhandsbesked omfattar bygglovet 
prövning av lämpligheten på platsen för den avsedda åtgärden. Området är ej 
utpekat i kommunens kulturmiljöplan.  

Huvudbyggnaden placeras enligt inkommen situationsplan cirka 200 meter från 
Västra Vägen. Närmaste bebyggelse ligger på fastigheterna Åseda 13:2 och 
Stenmuren 1. Dessa fastigheter bedöms inte bli påverkade av sökt åtgärd mer än att 
de är delägare i samfälligheten för den gemensamma vägen.  

Byggnaden följer gällande detaljplan. 

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. 30 § plan- och bygglagen.  

Beslutsunderlag 

Ansökan 2017-12-13 
Anmälan om kontrollansvarig 2017-12-13 
Nybyggnadskarta  2017-12-13 
Situationsplan 2017-12-13 
Planritningar 2017-12-13 
Fasadritningar 2017-12-13 
Sektionsritningar  2017-12-13 

Förslag till beslut 

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

2. Godta Tomas Andersson som kontrollansvarig.

3. Fastställer avgiften för bygglovet till 21 166 kronor.1
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Beslutet skickas till 

Sökanden 

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. 

Lovet skickas för kännedom till berörda grannar och andra kända sakägare samt 
annonseras i Post- och inrikes tidningar.  

Åseda 2018-01-05 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Pannida Khammeeseenon 
Byggnadsinspektör 

Total avgift för åtgärden: 21 160 kronor 
Bygglovavgift inkl. startbesked + kostnad för kungörelse = total avgift 
20 966 kr + 194 kr = 21 160 kr 

Upplysning: Fakturan skickas separat 

_____________________________________________________________________ 
1 Avgiften är framräknad från Uppvidinge kommuns Plan- och bygglovstaxa 2011. Taxan 
fastställdes av kommunfullmäktige den 28 juni 2011 och reviderades 28 augusti 2012, § 73. 
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2018-01-10 

Ansökan om bygglov för NYBYGGNAD ENBOSTADSHUS på 
fastigheten Göljhult 2:6 
Dnr: 2018.0001 
Fastighetens adress: Ännu ej fastställt (Göljhult, Åseda) 

Förutsättningar 

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

9 kap. 31 § Bygglov ska ges för en åtgärd utanför 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 
Gällande fastighet ligger utom detaljplanelagt område, områdesbestämmelser och 
sammanhållen bebyggelse. 

Kulturmiljövärden 
Fastigheten ligger utom område för Uppvidinge kommuns kulturmiljöplan. 
Föreslagen placering ligger inom riksintresseområde.  

Sammanfattning 

Ansökan avser nybyggnad av enbostadhus på fastigheten Göljhult 2:6.  
Bostadshuset uppförs i ett plan med sadeltak och frontespiser mot söder. 
Byggnadsarean uppgår till cirka 290 m2. Byggnaden kommer att vara vit med 
närliggande träpanel och betong tak.  

Föreslagen kontrollansvarig för åtgärden är Christer Karlsson med 
behörighetsnivå N.  
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Yttranden 

Då åtgärder i ansökan utförs utom detaljplanelagt område har berörda grannar och 
andra kända sakägare beretts tillfälle till yttrande. Senaste datum för erinran är satt 
till 2018-01-31.    

Bedömning 
Då tilltänkt byggnation inte föregås av något förhandsbesked omfattar bygglovet 
prövning av lämpligheten på platsen för den avsedda åtgärden.  

Huvudbyggnaden placeras enligt inkommen situationsplan cirka 100 meter från 
Västra Vägen. Gällande fastighet är en obebyggd lantbruksenhet och som sökanden 
själv äger. Till närmaste bostadshus är det cirka 50 meter.   

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 § plan- och 
bygglagen. I övrigt anses förslaget följa förutsättningar enligt 9 kap. 31 § plan- och 
bygglagen.  

Beslutsunderlag 

Ansökan 2018-01-02 
Anmälan om kontrollansvarig 2018-01-02 
Situationsplan 2018-01-02 
Planritningar 2018-01-02 
Fasadritningar 2018-01-02 
Sektionsritningar  2018-01-02 
Grannhörande 

Förslag till beslut 

1. Delegera till byggnadsinspektör att bevilja bygglov då berörda grannar har
beretts tillfälle att yttra sig och inga synpunkter har inkommit.

2. Godta Christer Karlsson som kontrollansvarig.

3. Fastställer avgiften för bygglovet till 22 762 kronor.1

Beslutet skickas till 

Sökanden 
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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. 

Lovet skickas för kännedom till berörda grannar och andra kända sakägare samt 
annonseras i Post- och inrikes tidningar.  

Åseda 2018-01-10 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Pannida Khammeeseenon 
Byggnadsinspektör 

Total avgift för åtgärden: 22 762 kronor 
Bygglovavgift inkl. startbesked + grannhörande + kostnad för kungörelse = total 
avgift  
21 294 kr + 1 274 kr + 194 kr = 22 762 kr 

Upplysning: Fakturan skickas separat 

_____________________________________________________________________ 
1 Avgiften är framräknad från Uppvidinge kommuns Plan- och bygglovstaxa 2011. Taxan 
fastställdes av kommunfullmäktige den 28 juni 2011 och reviderades 28 augusti 2012, § 73. 
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2018-01-17 

Ansökan om bygglov för NYBYGGNAD ANLÄGGNING på 
fastigheten Gjutaren 3 
Dnr: 2018.0003 
Fastighetens adress: 

Förutsättningar 

Plan- och bygglagen  
2 kap. 9 § Planläggning av mark och vattenområden samt lokaliering, placering och 
utformning av byggnadsverk, skyltar och ljusandordningar 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. 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 
Gällande fastighet ligger inom detaljplanelagt område och som detaljplan fungerar 
0760-P86/10 daterad 1986-12-19. Genomförandetiden har utgått.  

Sammanfattning 

Ansökan avser nybyggnad av anläggning. Det har även kommit in en ansökan om 
rivningslov på fastigheten (dnr. 2018.0011). Sökanden önskar att uppföra en 
nybyggnad av brandstation då fastighetensägaren önskar att flytta brandstationen 
RÖK från Glasblåsaren 4 till Gjutaren 3. Åtgärden innebär att fastigheten bebyggs 
med 384 m2, byggnadshöjd uppgår till cirka 6 meter. Infarten sker från öster om 
tilltänk byggnad via fastigheten Gjutaren 10.  

Enligt gällande detaljplan betecknas fastigheten som Jm vilket innebär 
Industriändamål. Högsta byggnadshöjd är satt till 4,5 meter och max tillåten 

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 

byggnadsarea till 40 %. Fastighetens storlek är 1859 m2. Detta ger en tillåten 
byggnadsarea på 744 m2. Den föreslagna nybyggnaden utgör en avvikelse från 
gällande detaljplan. 

Föreslagen kontrollansvarig för åtgärden är Viktoria Birgersson med 
behörighetsnivå N, SC0881-11.  

Yttranden 

Sökanden har informerats om att ansökan kan anslås då åtgärden utgör en avvikelse 
mot gällande detaljplan.  

Berörda grannar och andra kända sakägare har beretts tillfälle till yttrande. Senaste 
datum för erinran är 2018-02-02. 

Ärendet har remitterats till Räddningstjänsten i Östra Kronoberg. Senaste 
svardatum är 2018-02-02.  

Bedömning 
Byggnadshöjd uppgår till cirka 6 meter som enligt gällande detaljplan ej får 
överskrida 4,5 meter. Åtgärden bedöms strida mot gällande detaljplan. 

Åtgärden strider därmed mot detaljplanens syfte och kan ej heller ses som en 
byggnad till industriändamål. Åtgärden bedöms medföra vissa störningar kring 
tilltänkt placering då störningar kan uppkomma vid uttryckningar, provning av 
bilar, provkörning av reservkraftverk mm.  

Motivering förslag till beslut 
Då åtgärden bedöms att inte följa gällande detaljplan föreslås Miljö- och 
byggnadsnämnden att avslå ansökan.  

Beslutsunderlag 

Ansökan 2018-01-03 
Anmälan om kontrollansvarig 2018-01-03 
Situationsplan 2018-01-03 
Planritningar 2018-01-03 
Fasadritningar 2018-01-03 
Sektionsritningar  2018-01-03 
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Förslag till beslut 

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

2. Fastsäller avgiften för påbörjad handläggning till 800 kronor.

Beslutet skickas till 

Sökanden 

INFORMATION 

Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen enligt bifogad överklagandehänvisning. 

Åseda 2018-01-17 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Pannida Khammeeseenon 
Byggnadsinspektör 

Total avgift för åtgärden: 800 kronor 
Hanläggning 1 timme 

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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2018-01-05 

Ansökan om bygglov för TILLBYGGNAD INDUSTRI på 
fastigheten Åseda 14:120 
Dnr: 2017.0373 
Fastighetens adress: Östra Industrivägen, Åseda 

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 
Gällande fastighet ligger inom detaljplanelagt område och som detaljplan fungerar 
0760-P12/5 daterad 2012-05-23. Genomförandetiden för planen utgår 2022-05-23.  

Sammanfattning 

Ansökan avser tillbyggnad av industri på fastigheten Åseda 14:120. Det har även 
kommit in en ansökan om rivningslov på fastigheten (dnr. 2018.0012). Sökanden 
önskar att bygga till befintlig byggnad med cirka 6 500 m2. Byggnaden förses med 
lågt lutande sadeltak, byggnadshöjden uppgår till cirka 7,4 meter.  

Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område och gällande plan är 0760-P12/5. 
Enligt gällande detaljplan betecknas fastigheten som J vilket innebär område för 
industriändamål. Högsta byggnadshöjd i meter uppgår till 11,0. Fastighetens totala 
yta uppgår till 57 739 m2 och befintlig bebyggelse till cirka 37 000 m2. Åtgärden följer 
gällande plan.  

Föreslagen kontrollansvarig för åtgärden är Anders Johansson med 
behörighetsnivå K.  
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Yttranden 

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

Bedömning 
Byggnationen uppförs på den östra delen om befintlig byggnaden. Tilltänkt 
placering för tillbyggnaden gränsar därmed främst till obebyggda områden. 
Infarten sker på samma väg som den befintliga.  

Gällande fastighet gränsar till kommunal mark. På baksidan av fastigheten (sett från 
Östra Industrivägen) ligger sjön Kållen. Då tillbyggnaden inte kommer närmare sjön 
än befintlig byggnad bedöms åtgärden inte som avvikelse.  

Motivering förslag till beslut 
Förslaget anses följa förutsättningar enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL. 
Miljö- och byggnadsförvaltningen kan inte se några hinder för att bygglov skall 
kunna beviljas.  

Beslutsunderlag 

Ansökan 2017-12-11 
Anmälan om kontrollansvarig 2017-12-11 
Situationsplan 2017-12-11 
Planritningar 2017-12-11 
Fasadritningar 2017-12-11 
Sektionsritningar  2017-12-11 

Förslag till beslut 

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

2. Godta Anders Johansson som kontrollansvarig.

3. Fastställer avgiften för bygglovet till 159 861 kronor.1

Beslutet skickas till 

Sökanden 
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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. 

Verifierad kontrollplan skall inlämnas då arbetena är färdigställda. 

Lovet skickas för kännedom till berörda grannar och andra kända sakägare samt 
annonseras i Post- och inrikes tidningar.  

Åseda 2018-01-05 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Pannida Khammeeseenon 
Byggnadsinspektör 

Total avgift för åtgärden: 159 861 kronor 
Bygglovavgift inkl. startbesked + grannhörande + kostnad för kungörelse = total 
avgift  

159 667 kr + 194 kr = 159 861 kr 

Upplysning: Fakturan skickas separat 

_____________________________________________________________________ 
1 Avgiften är framräknad från Uppvidinge kommuns Plan- och bygglovstaxa 2011. Taxan 
fastställdes av kommunfullmäktige den 28 juni 2011 och reviderades 28 augusti 2012, § 73. 
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2018-01-19 

Anmälan om rivning av BYGGNAD på fastigheten Ideboås 1:42 
Dnr: 2017.0325 
Fastighetens adress: 

Förutsättningar 

Plan- och bygglagen  
9 kap. 34 § Rivningslov ska ges för en åtgärd som avser en byggnad eller 
byggnadsdel som inte  

1. Omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser, eller
2. Bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska,

kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värden.

Kulturmiljövärden 
Fastigheten ligger inom område som är utpekat i kommunens kulturmiljöplan. 

Sammanfattning 

Ansökan avser rivning av en byggnad på fastigheten 1:42. Byggnaden används inte 
då sökanden påstår att hussvamp har konstaterats i husets källare och kostnad för 
renovering beräknas överstiga husets värde.  Sökanden önska riva byggnaden 
genom bränning av huset.  

Föreslagen kontrollansvarig för åtgärden är Viktoria Birgersson med 
behörighetsnivå N, SC0881-11.  

Yttranden 

Diskussion har förts med Miljö- och hälsoskyddsinspektör samt Räddningstjänsten i 
Östra Kronoberg angående rivning genom bränning av huset.  

Bedömning 
I dialog med Miljö- och hälsoskyddsinspektör framkommer det att rivningsplan ska 
kompletteras. Uppgifter om verklig mängd på objekt ska redovisas på 
rivningsplanen och inför slutbesked.  
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I samtal med Räddningstjänsten i Östra Kronoberg framkommer det att byggnaden 
bedöms kunna ge goda övningsmöjligheter. Räddningstjänsten i Östra Kronoberg är 
således positiva till att medverka vid ”rivning medelst bränning” med villkor.  

I boken ”Kulturarv att vårda” kan man läsa: ”Vården av kulturarvet är allas 
angelägenhet. Dagligen hanterar var och en medvetet eller omedvetet kulturmiljöns 
alla komponenter genom kontinuerligt utnyttjande….” samt ”Då och då måste 
emellertid samhället ingripa med lagens hjälp för att hävda kulturmiljöns värden”.  
Då fastigheten ligger inom område som är utpekat i kommunens kulturmiljöplan 
anses åtgärden som stort avvikelse.   

Anticimex har dömt ut byggnaden i sin helhet och kontstaterat att det rör sig om ett 
förhållandevis allvarligt angrepp av äkta hussvamp. Kostanden för renovering 
beräknas överstiga husets värde.  

Motivering förslag till beslut 
Åtgärden bedöms inte uppfylla förutsättningar för lov enligt 9 kap. 34 § plan- och 
bygglagen, PBL. 

Beslutsunderlag 

Anmälan 2017-10-27 
Anmälan om kontrollansvarig 2017-10-27 
Situationsplan 2017-10-27 
Remissyttrande från RÖK 2017-12-27 

Förslag till beslut 

1. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 § plan- 
och bygglagen, PBL.

2. Godta Viktoria Birgersson som kontrollansvarig.

3. Fastställer avgiften till 1 008 kronor.1

Beslutet skickas till 

Sökanden 

INFORMATION 

Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. 

Kontrollplan ska upprättas och inlämnas innan startbesked kan ges. 
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Verifierad kontrollplan skall inlämnas då arbetena är färdigställda. 

Åseda 2018-01-19 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Pannida Khammeeseenon 
Byggnadsinspektör 

Total avgift för åtgärden: 1 008 kronor 
Avgift för anmälan om rivning av byggnad utanför planlagt område = total avgift 

1 008 kr = 1 008 kr 

Upplysning: Fakturan skickas separat 

_____________________________________________________________________ 
1 Avgiften är framräknad från Uppvidinge kommuns Plan- och bygglovstaxa 2011. Taxan 
fastställdes av kommunfullmäktige den 28 juni 2011 och reviderades 28 augusti 2012, § 73. 
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2018-01-18 

Ansökan om bygglov för NYBYGGNAD ANLÄGGNING på 
fastigheten Hohult 7:76.  
Dnr: 2017.0370 
Fastighetens adress: Aspvägen 17-19, Alstermo 

Förutsättningar 

Plan- och bygglagen  
2 kap. 4 § Vid plananläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt 
denna lag får mark tas i anpråk för att bebyggas endast om marken får allmän 
synpunkt är lämplig för ändamålet.  

9 kap. 2 § 1. Det krävs bygglov för nybyggnad.  

9 kap. 30 § Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan om, 
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser överensstämmer med

detaljplanen.
2. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 §

tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket 3, 6 7, 9-11 §§, 12 §
första stycket, 13, 17 och 18 §§.

9 kap. 31 b) 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 detaljplanes eller områdesbestämmelsernas syfte 
och  

1. Avvikelsen är liten, eller
2. Åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska

kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.

Planförutsättningar 
Tilltänkt placering ligger inom detaljplanelagt område och som gällande 0760-P00/2 
med laga kraft 1999-12-30. Genomförandetiden för planen har utgått.  

Sammanfattning 

Ansökan avser nybyggnad av anläggning. Åtgärden innebär att fastigheten bebyggs 
med cirka 50 m2. Sökanden önskar att uppföra en prefabricerad panncentral öst om 
befintlig huvudbyggnad, norr om Alsterån, föreslagen placering är på den 
kommunala fastigheten 2:147. Byggnadshöjd uppgår till cirka 15,4 meter.  

15
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Enligt detaljplan 0760-P00/2 betecknas fastigheten med NATUR vilket innebär 
naturområde.   

Föreslagen kontrollansvarig för åtgärden är Eiberth R Flogér med 
behörighetsnivå K.  

Yttranden 

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

Bedömning 
Åtgärden bedöms strida mot gällande plan i och med att fastigheter är avsedd 
för naturområde vilket innebär marken inte är avsedd för bebyggelse. 
Tilltänkt placering ligger cirka 10 meter från Alsterån.  

Verksamheten har tagit kommunal mark i anspråk då man har hårdgjort yta 
utanför egen fastighet och använt för upplag. Någon nyttjanderätt på marken 
finns ej. 

Byggnadshöjd uppgår till cirka 15,4 meter som enligt gällande detaljplan ej 
överskrider 11 meter. Den föreslagna byggnaden utgör en avvikelse från gällande 
detaljplan. 

Motivering förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsförvaltningen anser dock efter en samlad bedömning att 
åtgärden utgör en så pass stor avvikelse från gällande detaljplaner att ansökan om 
bygglov bör avslås.  

Beslutsunderlag 

Ansökan 2017-11-29 
Anmälan om kontrollansvarig 2017-11-29 
Situationsplan 2017-11-29 
Fasadritningar 2017-11-29 
Sektionsritningar  2017-11-29 
Grannhörande 

Förslag till beslut 

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

2. Fastställer avgiften till 800 kronor.1
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Beslutet skickas till 

Sökanden 
Fastighetsägare 

INFORMATION 

Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen enligt bifogad överklagandehänvisning 

Åseda 2018-01-18 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Pannida Khammeeseenon 
Byggnadsinspektör 

Total avgift för åtgärden: 800 kronor 
Timersättning = Timersättning 

800 = 800 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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