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

KALLELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2018-04-26 

Miljö- och byggnadsnämnden 
kallas härmed till sammanträde torsdagen  den 26 april 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 månadsrapport jan – mars 2018
Agenda 2030 

Förhandsbesked och planärenden 

5. Planbeslut

Dnr 2018.0046

6. Granskning

Dnr 2016.0379

7. Beslut om strategisk miljöbedömning
Dnr 2017.0248

8. Planbesked

2018.0111

Bygglovsärenden



Ärende Anteckningar 

9. Tidsbegränsat bygglov, nybyggnad
enbostadshus och garage

Dnr 2018.0036

10. Bygglov, nybyggnad enbostadshus och garage

Dnr 2018.0088

11. Bygglov, utvändig ändring

Dnr 2018.0087

Tillsyn 

12. Olovligt byggande

Dnr 2015.0318

Information 

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 

2018-04-17 

Redovisning av delegeringsbeslut 

1) Byggnadsinspektör Pannida Khameeseenon har med stöd av
delegering fattat beslut i följande ärenden:
Dnr 2018.0044

, Bygganmälan gäller tillbyggnad av bastutunna
Dnr 2018.0090

, Startbesked tillbyggnad av enbostadshus
Dnr 2017.0243

, Startbesked för tillbyggnad enbostadshus
Dnr 2016.0285

, Slutbesked rivning av byggnad
Dnr 2018.0078

, Startbesked Installation av hiss
Dnr 2018.0056

, Startbesked rivning av byggnad
Dnr 2018.0016

, Startbesked tillbyggnad enbostadshus
Dnr 2017.0123

, Slutbesked tillbyggnad enbostadshus
Dnr 2018.0076

, Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus inglasat
uterum
Dnr 2017.0374

, Startbesked nybyggnad enbostadshus
Dnr 2018.0069

, Bygglov och startbesked för utvändig ändring
Dnr 2018.0054

, Bygglov tillbyggnad av garage
Dnr 2018.0017

 Startbesked ändring i byggnad
Dnr 2018.0073

 Bygglov och startbesked för nybyggnad nätstation
Dnr 2018.0023

, Bygglov för nybyggnad komplementbyggnad växthus
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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 

Dnr 2018.0068 
 Bygganmälan gällande ändring i byggnad, dela en 

lägenhet till två lägenheter avvisa anmälan (bygglov krävs) 
Dnr 2017.0371 

, Startbesked nybyggnad industri 
Dnr 2018.0125 

 Startbesked tillbyggnad 
komplementbyggnad växthus 
Dnr 2018.0076 

 Startbesked tillbyggnad enbostadshus 
Dnr 2018.0035 

 Startbesked tillbyggnad lager 
Dnr 2018.0099 

, Bygglov tillbyggnad enbostadshus inglasat uterum 
Dnr 2014.0159 

 Slutbesked tillbyggnad industri 
Dnr 2018.0028 

, Startbesked ändring i byggnad 

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

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

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

Dnr 2018.0083
 Anmälan om installation av bergvärme

Dnr 2018.0080
 Anmälan om installation av bergvärme

Dnr 2018.0075
 Anmälan om installation av bergvärme

Dnr 2018.0053
, Anmälan om installation av bergvärme

Dnr 2018.0062
, Anmälan om installation av bergvärme

Dnr 2018.0133
, Anmälan om installation av bergvärme

Dnr 2018.0123
, Anmälan om installation av bergvärme

Dnr 2018.0100
 Anmälan om installation av bergvärme



Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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Dnr 2018.0101 
, Anmälan om installation av ytjordvärme 

Dnr 2018.0102 
, Anmälan om installation av bergvärme 

Dnr 2018.0103 
 Anmälan om installation av bergvärme 

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

Dnr 2017.0316
, Klagomål på störande verksamhet med bl.a.

motorredskap på fastigheten

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

7) Livsmedelsinspektör Linnea Liwenius har med stöd av delegering
fattat beslut i följande ärenden:

Dnr 2018.0084
 Registrering av livsmedelsanläggning

Dnr 2018.0084
 Årlig avgift för livsmedelskontroll enligt förordning

om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel (SFS 2006:1166) samt
artiklarna 26-29 i förordningen (EG) nr 882/2004
Dnr 2018.0074

 Registrering av livsmedelsanläggning
Dnr 2018.0074

 Årlig avgift för livsmedelskontroll enligt förordning om
avgifter för offentlig kontroll av livsmedel (SFS 2006:1166) samt
artiklarna 26-29 i förordningen (EG) nr 882/2004
Dnr 2018.0063

 Årlig avgift för livsmedelskontroll enligt förordning om
avgifter för offentlig kontroll av livsmedel (SFS 2006:1166) samt
artiklarna 26-29 i förordningen (EG) nr 882/2004
Dnr 2018.0095

, Årlig avgift för livsmedelskontroll enligt förordning
om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel (SFS 2006:1166) samt
artiklarna 26-29 i förordningen (EG) nr 882/2004
Dnr 2018.0095

, Registrering av livsmedelsanläggning

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



TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2018-04-20 

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 -mars 2018 

Förslag till beslut 

Godkänna redovisningen 

Sammanfattning av ärendet 
De årliga fasta intäkterna är utfakturerade.  Det visar på ett underskott på just 
nu ca 300 000. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk redovisning per verksamhet miljö-och bygg 

Ekonomiska konsekvenser 
Ett troligt underskott vid årsskiftet på ca 200 000 kronor 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Jens Mortensen 

Karin Holst   
förvaltningschef 
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Kod Verksamhet

Text
BUDGET

Jan 18 - Dec 18
REDOVISAT

Jan 18 - Mars 18
TOTALT

Jan 18 - Mars 18
ÅTERSTÅR

11950 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND 462,0 95,2 95,2 366,8
1 POLITISK VERKSAMHET 462,0 95,2 95,2 366,8
21200 BYGGLOVVERKSAMHET 493,0 306,1 306,1 186,9
21400 DETALJPLANERING 582,0 199,7 199,7 382,3
21500 KART-MÄTNING-GIS 728,0 256,1 256,1 471,9
27100 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD 1 918,0 272,5 272,5 1 645,5
27130 AGENDA 21 32,0 0,0 0,0 32,0
27210 MILJÖUNDERSÖKANDE ANALYS 85,0 0,0 0,0 85,0
2 INFRASTRUKTUR O SKYDD 3 838,0 1 034,4 1 034,4 2 803,6
Totaler 4 300,0 1 129,6 1 129,6 3 170,4

UPPVIDINGE KOMMUN

Utskriven av : Jonas Karlsson
Månadsrapport verksamhet

2018-04-13 07:49 Sida 1/2
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PROCENT AV
TOTAL FÖRBRUKN

21
21
62
34
35
14
00
00
27
26

UPPVIDINGE KOMMUN

Utskriven av : Jonas Karlsson
Månadsrapport verksamhet

2018-04-13 07:49 Sida 2/2
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Box 59, 364 21 Åseda Besök: Kyrkbacken Tfn: 0474-470 68 
· www.uppvidinge.se ·

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2018-03-29 

Referens 
Miljö- och 
byggnadsförvaltningen 
Dnr: 2018.0047 

Planbeslut för  m.fl., Åseda samhälle 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden ger miljö- och byggnadsförvaltningen i 
uppdrag att starta planarbetet. Arbetet genomförs som en ändring av 
detaljplan med ett begränsat standardförfarande. 

Sammanfattning av ärendet 
Sökandena har kommit in med en ansökan om planbesked gällande  

 m.fl. Om en planändring genomförs bör hela planområdet ändras för 
att kunna hantera ärendet genom ändring av detaljplan. 
Markanvändningen i den gällande detaljplanen anges för B, 
bostadsändamål, Hj, handel med verkstad och lager, Jm, småindustri samt 
Es, transformatorstation. Sökandena vill höja den tillåtna byggnadshöjden, 
byggnadsarean samt ta bort prickmark.  

Planen genomförs som en ändring, vilket innebär att inga nya 
lämplighetsprövningar behöver göras, förutom det som ändringen avser. 
Ändringen får inte påverka användningsslagen. 

Planförslaget kommer innebära en ökning av exploateringsgraden, ändrad 
tillåten byggnadshöjd samt borttagning av prickmark. Övriga 
planbestämmelser i gällande plan kvarstår. 

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

Beslutsunderlag 
Underlag för planbesked 2018- 03-07 

Oskar Johansson 
Planarkitekt 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2018-04-20 

Referens 
Miljö- och 
byggnadsförvaltningen 
Dnr: 2016.0379 

Granskning för Älghult 4:100, Älghults samhälle 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner upprättat planförslag och beslutar 
om granskning för detaljplan för Älghult 4:100 m.fl. 

Sammanfattning av ärendet 
Uppvidingehus AB har kommit in med en ansökan om planbesked gällande 
fastigheten Älghult 4:100 i centrala Älghult. Den gällande byggnadsplanen 
begränsar kraftigt en eventuell byggnation på fastigheten.  

I större delen av området kring fastigheten i fråga stämmer verklighetens 
användning inte överens med planerna. Därför har ett större område tagits 
med i planförslaget för att kunna städa upp. 

Planförslaget innebär att de byggda fastigheterna får användningen BC, 
bostad och centrum respektive CB, centrum och bostad beroende på vilken 
användning som är huvudsaklig. Torgytan dimensioneras efter 
standardmått för parkering och resterande yta blir parkmark. Byggrätten 
vid torget blir kvar med beteckningen CB, centrum och bostad så att 
möjlighet för exempelvis gym ska vara möjlig. 

För att uppfylla kulturmiljöplanen sätts varsamhetsbestämmelse och 
ändrad lovplikt för byggnaden hotellet, vilket innebär proportioner och 
liknande ska bevaras och vid byte av fönster, fasad och dörrar krävs 
bygglov. 

Planförslaget beräknas vinna laga kraft i augusti. 

Planförslaget har varit ute på samråd mellan den 13 mars 2018 till den 3 
april 2018. Totalt har 6 yttranden inkommit under samrådstiden. 
Yttrandena har föranlett följande förändringar i plankartan: 

• Utfartsförbud har utökats vid korsningar och mot allmänna vägar.

• Parkmarken har utökats något för att inkludera den gamla linden
som växer på platsen.

• En bestämmelse om att marklov krävs för fällning av träd på allmän
platsmark har lagts till.

• Den tillåtna nockhöjden på fastigheten Älghult 4:100 har höjts från 7
till 8 meter.

6



Uppvidinge kommun 

Datum 
2018-04-20 «Databas» 

«Diarienr» 

Sida 
2(2) 

Yttrandena har föranlett följande förändringar i planbeskrivningen: 

• Ny bebyggelse och arkitektonisk gestaltning har förtydligats.

• Avsnittet om MKN för vatten och dagvattenhantering har
kompletterats.

• En skrivelse om gemensamhetsanläggningen Älghult ga:3 har lagts
till under fastighetskonsekvenser.

• Avsnittet om miljökonsekvenser har kompletterats med en del om
konsekvenser på kulturmiljön.

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

Beslutsunderlag 
Plankarta 

Planbeskrivning 

Fastighetsförteckning 

Behovsbedömning 

Samrådsredogörelse 

Alida Ottosson 
Planarkitekt 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Sökande 



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

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2018-04-20 

Referens 
Miljö- och 
byggnadsförvaltningen 
Dnr: 2017.0248 

Strategisk miljöbedömning av detaljplan för Kållehylte 
industriområde, Åseda samhälle 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att detaljplanen kan antas medföra 
en betydande miljöpåverkan och ger miljö- och byggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta en strategisk miljöbedömning. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 6 kap. 7 § miljöbalken ska kommunen efter att en undersökning 
genomförts i ett särskilt beslut avgöra om genomförandet av planen kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan.  

Ett första utkast på undersökning enligt 6 kap. 5 § miljöbalken har tagits 
fram inom ramen för planarbetet. I undersöknigen görs bedömningen att 
planen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Undersökningen 
har skickats till länsstyrelsen för ett så kallat tidigt samråd. Länsstyrelsen 
gör en annan bedömning och menar att det för det idag stora oexploaterade 
området finns flera aspekter som pekar på att det kan finnas behov att ta 
fram en strategisk miljöbedömning.  

Mot bakgrund av Länsstyrelsens yttrande och senare klargöranden av den 
nya lagstiftningen anser miljö- och byggnadsförvaltningen att det föreligger 
skäl att anta att planen kan medföra en betydande miljöpåverkan.   

Ekonomiska konsekvenser 
Samråd av den strategiska miljöbedömningen sker i samband med samråd 
av planförslaget, vilket innebär att inga ytterligare kostnader för utskick 
tillkommer. Arbetet med miljöbedömningen beräknas ta ungefär 32 timmar, 
men bedöms inte försena det övriga arbetet med planen. 

Beslutsunderlag 
Undersökning 
Länsstyrelsens yttrande 
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Uppvidinge kommun 

Datum 
2018-04-20 «Databas» 

«Diarienr» 

Sida 
2(2) 

Oskar Johansson 
Planarkitekt 

Beslutet skickas till 
Planarkitekt 



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

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2018-04-20 

Referens 
Miljö- och 
byggnadsförvaltningen 
Dnr: 2018.0111 

Planbesked för  m.fl., Alstermo samhälle 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden lämnar ett negativt planbesked på grund av 
för stor påverkan på kulturmiljö, naturmiljö, miljökvalitetsnormer, 
strandskydd, bullersituationen samt ras- och översvämningsrisk. 

Sammanfattning av ärendet 
Sökande inkom 2018-04-10 med en ansökan om planbesked för tillbyggnad 
av industrilokal. Företaget  bedriver verksamhet i 
Alstermo och är för närvarande i behov av mer industriyta. Den planerade 
tillbyggnaden är tänkt att fortsätta västerut från befintlig byggnad. Det 
tilltänkta utbyggnadsområdet är för närvarande inte detaljplanelagt.  

Den befintliga industribyggnaden berörs idag av två överlappande 
detaljplaner: 0760-P12/4 och 0760-P00/2. Båda planerna anger industri som 
användning.  

Utbyggnadsområdet ligger inom ett riksintresse för naturvård med särskilt 
stora naturvärden enligt Kronobergs läns naturvårdsprogram från 1989. 
Området angränsar till ett riksintresse för kulturmiljövård och ligger i 
närheten av ett flertal Natura 2000-områden. Det ligger inom Alsteråns 
strandskyddsområde och närheten till ån gör att det finns en risk för en 
försämring av miljökvalitetsnormerna för vatten. Strandsträckan har enligt 
SGU en potentiellt hög eroderbarhet och det finns således en risk för ras 
eller skred. I direkt anslutning till utbyggnadsområdet ligger ett antal 
bostäder som vid en eventuell utbyggnad riskerar att utsättas för utökat 
verksamhetsbuller. 

Ekonomiska konsekvenser 
Vid negativt planbesked debiteras inte den sökande. 

Beslutsunderlag 
Checklista 
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Uppvidinge kommun 

Datum 
2018-04-20 «Databas» 

«Diarienr» 

Sida 
2(2) 

Alida Ottosson 
Planarkitekt 

 Oskar Johansson 
 Planarkitekt 

Beslutet skickas till 
Sökande 
Kommunstyrelsen 



 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 

2018-03-02 

Ansökan om bygglov för nybyggnad fritidshus på fastigheten 
 

Dnr: 2018.0036 
Fastighetens adress:  

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 
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.

Sammanfattning 

Ansökan avser tidbegränsad bygglov till och med 2028-02-25 för nybyggnad av 
fritidshus och garage. Bostadshuset uppförs i 1,5 plan med sadeltak. Åtgärden 
innebär att fastigheten bebyggs med cirka 113 + 35 m2 (BYA). Fastighetens totala yta 
uppgår till 1 900 m2. Byggnaden förses med ett enskilt avlopp, vattenförsörjning 
kommer ske från egen brunn.  

Fastigheten ligger utom detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse. 
Fastigheten ligger inom strandskyddat område och har en landarreal på 1 900 m2. På 
fastigheten finns det idag ett fritidshus samt komplementbyggnad på cirka 20 + 10 
m2. Befintliga byggnader planerar man att riva.  

Föreslagen kontrollansvarig för åtgärden är  med 
behörighetsnivå N.  

Yttranden 

Berörda grannar och andra kända sakägare har beretts tillfälle till yttrande. Senaste 
datum för erinran är satt till 2018-04-13. 
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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 

Sökanden har informerats om att bygglov kan komma att avslås då byggnaden 
uppförs närmare än 4,5 meter till fastighetsgräns och det kommer in erinran från 
berörda grannar. I telefonsamtal daterad 2018-03-27 bekräftade sökanden att man 
önskar gå vidare med ansökan.  

2018-04-06 inom erinran från fastighetsägare  med följande motivering: 
”Förutsätter att avstånd till byggnader 4,5 meter från fastighetsgräns hålls enligt plan- och 
bygglagen”  

2018-04-03  inom erinran från fastighetsägare  med följande 
motivering: ”All verksamhet ska ske på egen tomt. Avstånd till gräns respekteras vatten, 
avlopp, ström saknas. Dålig väg för tung trafik. Utrymmet på tomten tycks litet i förhållande 
till åtgärdena”.  

Bedömning 

Föreslagen placering på byggnad omfattas av strandskyddsbestämmelser. 
Sökanden har informerats om att ingrepp i område som omfattas av 
strandskyddsbestämmelser krävs ansökan om dispens enligt miljöbalken.  

Nybyggnad huvudbyggnad och garage placeras cirka 1 meter från fastighetsgräns. 
Närmaste bebyggelse ligger på fastigheten  cirka 50 meter från den 
tilltänkta placeringen. Tillträde till fastigheten kommer att ske via befintlig väg.  

Det inkom erinran från kringliggande fastigheter. Dessa fastigheter bedöms att bli 
påverkade av ansökt åtgärd. Framförda synpunkter bedöms vara relevanta för 
prövning gällande huruvida bygglov för åtgärden kan beviljas.  

Motivering förslag till beslut 

Förslagna åtgärden bedöms att påverka av kringliggande fastigheter. 

Beslutsunderlag 

Ansökan 2018-02-05 
Anmälan om kontrollansvarig 2018-02-26 
Situationsplan 2018-02-26 
Planritningar 2018-02-26 
Fasadritningar 2018-02-26 
Sektionsritningar  2018-02-26 
Grannhörande 



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 

Förslag till beslut 

1. Avslå ansökan om bygglov då det inkom synpunkter från grannar och
föreslagna byggnaderna placeras närmare än 4,5 meter från fastighetsgräns.

2. Fastställer avgiften för bygglovet till 800 kronor.1

Beslutet skickas till 

Sökanden 

INFORMATION 

Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen enligt bifogad överklagandehänvisning. 

Åseda 2018-03-02 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Pannida Khammeeseenon 
Byggnadsinspektör 

Total avgift för åtgärden: 800 kronor = Tidersättning frö handläggning 

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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2018-04-04 

Ansökan om bygglov för NYBYGGNAD ENBOSTADSHUS 
SAMT GARAGE på fastigheten  
Dnr: 2018.0088 
Fastighetens adress:  

Förutsättningar 

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

9 kap. 30 a § Om den fastighet eller det byggnadsverk som åtgärden avser på grund 
av antagande av en detaljplan enligt denna lag eller äldre bestämmelser avviker från 
planen, får byggnadsnämnden i ett beslut om bygglov förklara att avvikelsen ska 
anses vara en sådan avvikelse som avses i 30 § första stycket 1 b. En sådan 
förklaring får avse endast en liten avvikelse som är förenlig med detaljplanens.  

Planförutsättningar 
Gällande fastigheten ligger detaljplanelagt område och som detaljplan fungerar 
0760-P85/19 daterad 1985-09-02. Genomförandetid för planen utgick 1992-06-30. 

Sammanfattning 

Ansökan avser nybggnad av enbostadshus samt garagae på fastigheten  
. Bostaden uppförs i ett plan med träfasad och sadeltak. Åtgärden innebär att 

fastigheten bebyggs med 195 m2.  

Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område och gällande detaljplan är 0760-
P85/19. Enligt gällande detaljplan betecknas fastigheten som BFIo vilket innebär 
bostäder, fristående hus, 1 våning och källarlösa hus.  

Föreslagen kontrollansvarig för åtgärden är  med 
behörighetsnivå K.  

Yttranden 

Då åtgärder i ansökan vistas närmare fastighetsgräns än 4,5 meter har berörda 
grannar beretts tillfälle till yttrande. Senaste datum för erinran är satt till 2018-04-20. 
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Bedömning 

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

 

Garaget placeras 3 meter från fastighetsgräns, berörda grannen har inget att erinra. 

Tilltänkt huvudbyggnad placeras enligt inkommen situationsplan cirka 8 meter från 
 Fastigheten är ansluten till kommunens VA-nät. Geoteknisk 

undersökning saknas för området.  

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. 30 § plan- och 
bygglagen.  

Beslutsunderlag 

Ansökan 2018-03-27 
Anmälan om kontrollansvarig 2018-03-27 
Nybyggnadskarta  2018-03-27 
Situationsplan 2018-03-27 
Planritningar 2018-03-27 
Fasadritningar 2018-03-27 
Sektionsritningar  2018-03-27 

Förslag till beslut 

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

2. Godta  som kontrollansvarig.

3. Fastställer avgiften för bygglovet till 18 503 kronor.1

Beslutet skickas till 

Sökanden 
Rågrannar 

INFORMATION 
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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 i detta ärende. 

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 2018-04-04 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Pannida Khammeeseenon 
Byggnadsinspektör 

Total avgift för åtgärden: 18 503 kronor 
Bygglovavgift inkl. startbesked + grannhörande + kostnad för kungörelse = total 
avgift  

17 035 kr + 1 274 kr + 194 kr = 18 503 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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2018-04-04 

Ansökan om bygglov för ändring av bygglov på fastigheten 
Kommersen 13 
Dnr: 2018.0087 
Fastighetens adress: Olofsgatan 8, Åseda 

Förutsättningar 

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

Planförutsättningar 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område och gällande plan är 0760-P16/3 
med laga kraft 2016-09-27. Genomförandetiden utgår 2021-09-27.  

Fastigheten ligger utom område som är utpekat i Uppvidinge Kommuns 
kulturmiljöplan.  

Sammanfattning 

Ansökan avser ändring av bygglov på fastigheten Kommersen 13. Bygglov för 
tillbyggnad anläggning på fastigheten Kommersen 13 beviljades av Miljö- och 
byggnadsnämnden 2017-02-23 § 105, dnr. 2017.0025. Sökanden önskar att göra en 
utvändig ändring då man önskar byta fasadkulör från ”Formica Vivix F5513 
Redwood”(tegelröd) fasadskivor till fiber cembrit platina (grå). Åtgärden följer 
gällande detaljplan.  

Bygglov för tillbyggnad av anläggning beviljades av Miljö- och byggnadsnämnden i 
sammanträde 2017-02-23 § 26.  

Yttranden 

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

Dagens bebyggelse består, till största delen av byggnader, i rött tegel med ett vitt 
plåtparti i överkant. Den förslagna fasaden är färgen ”fiber cembrit platina” (grå) 
medan den befintliga delen har rött tegel. Idag finns det två övriga befintliga 
byggnader på fastigheten, fasadbeklädnad till byggnaderna är rött tegel.  

I gällande detaljplan kan man i planbeskrivningen läsa ”Bebyggelsen i området är 
en viktig del av hus Åseda upplevs.” Att tillbyggnaden byter färg till fiber cembrit 
platina medför att den får en betydande påverkan på centrumsbilden. Då 
byggnaderna i centrum är i jordnära färg och detta kommer att bryta och sticka ut 
mycket. 

Tillbyggnaden får ett modern utseende genom stora glaspartier och franska 
balkonger. Ett sätt att knyta an mellan de befintliga och nya byggnaderna är att 
harmoniera med de befintliga.  

Motivering förslag till beslut 

Då byggnaden uppförs i centrum och bedöms ha en betydande påverkan av 
centrum- och landskapsbilden bör färgsättning och materialval vara noga 
genomtänkt.  

Beslutsunderlag 

Ansökan 2018-03-26 
Fasadritningar 2018-03-26 

Förslag till beslut 

1. Avslå ansökan om bygglov då föreslagen färg inte smälter in i stadsbilden.

2. Fastställer avgiften för bygglovet till 800 kronor.1

Beslutet skickas till 

Sökanden 

INFORMATION 

Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen enligt bifogad överklagandehänvisning. 

Åseda 2018-04-04 
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Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Pannida Khammeeseenon 
Byggnadsinspektör 

Total avgift för åtgärden: 2 143 kronor 
Bygglovavgift inkl. startbesked + kostnad för kungörelse = total avgift 

1 949 kr + 194 kr = 2 143 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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Uttagande av sanktionsavgift för uppförande av plank på 
fastigheten  
Dnr: 2015.0318 

 
 

Ärendet avser uttagande av dubbelt belopp av den tidigare beslutade 
sanktionsavgift för olovlig uppförande av plank 

Bakgrund 

2015-10-22  § 122 beslutade miljö- och byggnadsnämnden om att uttaga en 
byggsanktionsavgift om 12 238 kronor för olovligt uppförande av plank. 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut överklagades men fastställdes till slut av 
mark- och miljööverdomstolen 2017-10-27, målnummer P 3070-17. 

Vid platsbesök 2018-04-04 kunde man konstatera att planket fortfarande stod 
kvar och rättelse därmed inte vidtagits. 

Lagstöd 

PBF 9 kap 2 §  
Om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den 
avgiftsskyldige därefter inte vidtar rättelse, ska en ny avgift för överträdelsen 
tas ut. Varje sådan ny avgift tar ut med dubbla det belopp som togs ut senast i 
enlighet med detta kapitel. Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får 
dock uppgå till högst 50 prisbasbelopp. En ny avgift får beslutas endast om en 
avgiftsskyldige har fått skälig tid att vidta rättelse.  

Specifikation av tidigare uttagen sanktionsavgift 

Enligt 9 kap. 1 § plan- och byggförordningen skall en avgift tas ut för de 
överträdelser av det prisbasbelopp som gäller för det år som beslutet om 
avgift fattas. 

Prisbasbeloppet för 2015 var 44 500 kronor. 

Sanktionsavgift: 
(44 500 x 0,025) + (0,01 x 44 500 x 25) = 12 238 sek 
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Beslutsunderlag 
Beslut av MBN 2015-10-22 § 122   2015-10-22 
Dom MMÖD, P3070-17    2017-10-27 
Foton från platsbesök     2018-04-04 
Situationsplan  
 

Yttrande 

Förslag till beslut 

1. Fastställa dubbelt belopp av tidigare beslutad byggsanktionsavgift till 
24 476 kronor att erläggas av fastighetsägaren  

 för uppförande av plank utan 
bygglov och startbesked med stöd av 9 kap. 2 § plan- och 
byggförordningen. 
 

2. Avgiften ska betalas senast två månader efter att fastighetsägaren 
delgivits beslutet enligt 11 kap 61 § plan- och bygglagen.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Beslutsexpediering 

Fastighetsägare med delgivningskvitto  
 
 
 
Åseda 2018-04-19 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 
 
Jonas Karlsson 
Byggadministratör 
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