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

KALLELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2018-05-31 

Miljö- och byggnadsnämnden 
kallas härmed till sammanträde torsdagen  den 31 maj 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 – april 2018

5. Dataskyddsombud

6. Extrainsatt nämnd

Miljö- och hälsoskydd och livsmedel 

7. 2018.0126
Econova Recycling AB
Ansökan enligt miljöbalken om ändring av
villkor

8. 2018.0134
Sweco
Kraftledning Sävsjöström – Berg
samrådsunderlag



Ärende Anteckningar 

Planärenden 

9. Åseda 14:121
JT Wahlberg och PA-Johansson Åkeri
Planändring

Bygglovsärenden

10. 2018.0087
Kommersen 13
Utvändig ändring

11.

Nybyggnad anläggning (jurtor)

12.

Nybyggnad enbostadshus

13.

Färdigställandeskydd

14.

Utvändig ändring

15.

Nybyggnad fritidshus

16.

Förlängning av bygglov



Ärende Anteckningar 

17.

Nybyggnad anläggning

Tillsyn 

Information 

20. Inbjudan till Mickes Vilt

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 

2018-05-31 

Redovisning av delegeringsbeslut 

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

 Startbesked nybyggnad garage och förråd.

, Startbesked nybyggnad garage och förråd.

, Bygglov för solceller/solfångare

, Startbesked tillbyggnad garage

, Startbesked nybyggnad komplementbyggnad

 Slutbesked, ändrad användning samt tillbyggnad av
glashytta.

, Bygglov för tillbyggnad anläggning

, Delstartbesked nybyggnad anläggning

, Slutbesked rivning av byggnad

 Startbesked tillbyggnad enbostadshus

, Delstartbesked 2 tillbyggnad anläggning
sommarrestaurang

 Startbesked tillbyggnad anläggning

 tillbyggnad industri

 Slutbesked nybyggnad komplementbyggnad
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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 

 Bygglov och startbesked för nybyggnad garagetält 

, Bygglov och startbesked för utvändig ändring 
 

, Startbesked ändrad användning 
 

, Rivningslov, bygglov och startbesked för rivning 
och uppbyggnad av gatukök 

 
 Startbesked rivning av byggnad 

 
 Slutbesked tillbyggnad industri 

 
Bygglov för tillbyggnad enbostadshus 
 

 Startbesked nybyggnad komplementbyggnad 
 

 Delstartbesked 2 tillbyggnad enbostadshus 
 
 Bygganmälan fyllning och förlängning av bullervall 

 
 Slutbesked nybyggnad anläggning 

 Delstartbesked 2 nybyggnad anläggning 
 
 Bygglov och startbesked för skyltanordning 

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

 Startbesked installation eldstad

 Startbesked installation eldstad

 Startbesked installation eldstad

 Startbesked installation eldstad

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

 Anmälan om att inrätta en värmepumpsanläggning

 Anmälan om att inrätta en värmepumpsanläggning

Anmälan om att inrätta en värmepumpsanläggning



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

mbn@uppvidinge.se www.uppvidinge.se 

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

5) Miljö- och hälsoskyddsinspektör Annica Carlsson har med stöd av
delegering fattat beslut i följande ärenden:
Dnr: 2018.0025
Industrien 23, Periodisk undersökning

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

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

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

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



TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2018-05-24 

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-april 2018 

Förslag till beslut 
Godkänna redovisningen 

Sammanfattning av ärendet 
Vi har för närvarande ett underskott på de årliga fasta intäkterna. Det ser 
ut som om fler objekt kommer in både på miljö-och hälsoskydd och på 
livsmedelssidan men jag ligger ändå kvar med min bedömning om ett 
underskott på 200 tkr tills vi kan se lite bättre hur utvecklingen blir. 

Beslutsunderlag 
Månadsrapport 

Beslutet skickas till 
Jens Mortensen 
Silja Savela 
Kommunstyrelsen
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Kod Verksamhet

Text
BUDGET

Jan 18 - Dec 18
REDOVISAT

Jan 18 - April 18
TOTALT

Jan 18 - April 18
ÅTERSTÅR

11950 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND 462,0 126,2 126,2 335,8
1 POLITISK VERKSAMHET 462,0 126,2 126,2 335,8
21200 BYGGLOVVERKSAMHET 493,0 331,3 331,3 161,7
21400 DETALJPLANERING 582,0 274,4 274,4 307,6
21500 KART-MÄTNING-GIS 728,0 328,1 328,1 399,9
27100 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD 1 918,0 427,6 427,6 1 490,4
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 1 361,4 1 361,4 2 476,6
Totaler 4 300,0 1 487,6 1 487,6 2 812,4

UPPVIDINGE KOMMUN

Utskriven av : Jonas Karlsson
Månadsrapport verksamhet

2018-05-21 11:28 Sida 1/2



PROCENT AV
TOTAL FÖRBRUKN

27
27
67
47
45
22
00
00
35
35

UPPVIDINGE KOMMUN

Utskriven av : Jonas Karlsson
Månadsrapport verksamhet

2018-05-21 11:28 Sida 2/2



TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2018-05-23 

Referens 

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 

Förslag till dataskyddsombud för miljö-och 
byggnadsnämnden  

Miljö-och byggnadsförvaltningen förslag till beslut 
Marcus Landley förslås bli dataskyddsombud . 

Sammanfattning av ärendet 
Dataskyddförordningens artikel 37 kräver att myndigheter och offentliga 
organ har ett dataskyddombud. I vår kommun har vi valt att lägga uppgiften 
på varje förvaltning för sig. Syftet med ett dataskyddsombud är att denne ska 
övervaka att dataskyddförordningen följs. 

Beslutsunderlag 
Dataskyddsförordningen som träder i kraft 25 maj 2018. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Datainspektionen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2018-05-23 

Referens 

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 

Extra beredning och nämnd 

Förslag till beslut:  

Extra beredning den 30 juli och miljö-och byggnadsnämnd 
den 7 augusti 

Sammanfattning av ärendet 
I vår planering blev det för stort mellanrum mellan nämnderna för att vi ska 
kunna hålla hög service nivå. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2018-05-24 

Ärendenummer 
2018.0126 

Yttrande till Miljöprövningsdelegationen vid Läns-
styrelsen i Kalmar län över ansökan från Econova 
Recycling AB om villkorsändring för verksamheten på 
fastigheten Rosenholm 1:8 och 2:4, Uppvidinge 
kommun 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden anser att bolagets yrkande i andra hand om 
en temporär ändring av villkor nr 10 i beslutet om tillstånd för 
verksamheten: ”Aska får användas vid konstruktion av ytor inom 
verksamhetsområdet under en period om 5 år”, bör beviljas. 

Sammanfattning av ärendet 
Econova Recycling AB har till Miljöprövningsdelegationen vid 
Länsstyrelsen i Kalmar län lämnat in en ansökan om ändring av villkor i 
beslut om tillstånd för verksamheten på fastigheten Rosenholm 1:8 och 2:4, 
Uppvidinge kommun. 

Beslutsunderlag 
Remiss från Länsstyrelsen i Kalmar län, daterad den 3 maj 2018. 
Tjänsteskrivelse daterad den 24 maj 2018. 

Ärendet 
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kronobergs län har gett 
Miljö- och byggnadsnämnden i Uppvidinge kommun möjlighet att avge 
yttrande i tillståndsärende för Econova Recycling AB.  

Econova har bedrivit verksamhet vid Flybo (fastigheten Rosenholm 1:8 och 
2:4) sedan 1999. Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i 
Kronobergs län meddelade i beslut den 15 februari 2011 tillstånd för 
Econova Energy AB att bedriva återvinningsanläggning och torvbrytning 
vid Flybo. 

De se senaste åren har begränsningsvärden för parametern suspenderande 
ämnen på utgående vatten överskridits vid ett flertal tillfällen. 

För att förbättra vattenkvaliteten planerar bolaget flera åtgärder. Dels 
förbättrande åtgärder i befintligt vattenreningssystem och dels anläggning 
av ECA cementstabiliserad yta vilket kräver villkorsändring. 
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Uppvidinge kommun 
Datum 
2018-05-24 

Ärendenummer 
2018.0126 

Sida 
2(2) 

Bolaget ansöker om att villkor nr 10 i tillståndsbeslutet ska ändras. Villkoret 
lyder: ”Aska får inte användas vid konstruktion av ytor inom verksamhets-
området”. 

Yrkandet från bolaget är: 
• I första hand ändring av villkor 10 till: ”Aska får användas vid

konstruktion av ytor inom verksamhetsområdet”.
• I andra hand en temporär ändring av villkor 10: ”Aska får användas vid

konstruktion av ytor inom verksamhetsområdet under en period om 5
år”.

Eftersom det finns flera osäkerhetsfaktorer vad gäller vad som ska ske med 
befintlig aska, hur stor yta som behövs för konstruktion inom området, 
vilken aska som ska användas och om det finns alternativa sätt för att 
minimera risken för överskridande av begränsningsvärden, bör inte villkor 
nr 10 ändrats permanent. Därför kan bolagets yrkande i andra hand om en 
temporär villkorsändring vara att föredra som en prövoperiod vilken kan 
utvärderas inom egenkontrollen. 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Kalmar län 



TJÄNSTESKRIVELSE  1(3) 

Datum Ärendenummer 

2018-05-24 2018.0134 

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

mbn@uppvidinge.se www.uppvidinge.se 

Miljö- och bygggnadsnämnden 

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

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås lämna följande yttrande: 

För att minimera påverkan på skogsbruket, landskapsbilden, kultur- och 
fornlämningar samt naturreservat och Natura 2000-områden anser miljö- 
och byggnadsnämnden att alternativ 4 bör förordas. Detta under 
förutsättning att påverkan minimeras vid passagen över Alsterån, att mer 
information angående påverkan på Alsterån ges samt att visualiseringar 
över påverkan på landskapsbilden vid bl.a. Alsterån och Marskog görs. 
Alternativ 4 följer i möjligaste mån befintliga kraftledningar samt går i liten 
utsträckning igenom skyddsvärda områden. 

Sammanfattning av ärendet 
E.ON Energidistribution AB avser att bygga en ny 130 kV kraftledning
mellan Sävsjöström – Berg. Syftet med detta är att Stena Renewable AB ska
kunna ansluta sin planerade vindkraftspark i Berg till elnätet. Ärendet har
varit uppe tidigare år 2008 – 2009 då samråd och en
miljökonsekvensbeskrivning genomfördes, projektet avstannade sedan.
Eftersom så lång tid förflutit sedan ansökan kom in anser E.ON
Energidistribution att hela ansökansprocessen skall göras om. I
samrådsunderlaget finns fyra alternativ med, 3 luftledningar samt 1
markförlagd kabel. Miljö- och byggnadsnämnden ges här möjlighet att
yttra sig i ärendet.

Beslutsunderlag 
Samrådsunderlag från E.ON energidistribution. 
Yttrande från Miljö- och byggnadsnämnden daterat 2008-08-18 

Bedömning av ärendet 
Ärendet påbörjade år 2008 men har sedan dess legat vilande. E.ON inkom i 
april 2018 med ett nytt samrådsunderlag för att göra om ansökan. I ärendet 
fanns den här gången fyra alternativ med. 3 luftledningar varav 2 till del 
följer befintliga kraftledningar samt 1 markförlagt alternativ vilka den sista 
biten delar upp sig i två alternativa sträckningar. Luftledningarna kommer 
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2 
Datum Ärendenummer

2018-05-24 2018.0134 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Box 59, 364 21 Åseda, Besök: Kyrkbacken 
mbn@uppvidinge.se www.uppvidinge.se 

att vara trädsäkra ledningar vilket ger en kraftledningsgata på ca 40 m, i de 
fall de följer befintlig kraftledningsgata kommer detta avstånd att minskas. 
Svenska kraftnät har dock krav gällande parallellgång vilket medför att 
ledningsgatan där kommer breddas upp emot 33 m. Den markförlagda 
kabeln behöver 10 – 15 m vid läggningen och 8 – 10 m under driftskedet. 

Alternativ 1 är en luftledning som följer E.ON:s befintliga ledning och 
passerar riksintresset Sävsjö säteri innan den viker av i ny terräng. 
Ledningsgatan kommer att gå igenom obanad terräng under ca 10 km och 
under den tiden passera Marshult – Norramåla vilket är upptaget i 
kommunens kultutmiljöplan.  

Alternativ 2 är en markförlagd kabel på en total sträckning av 14 – 15 km 
genom obanad terräng. Terrängen medför att en del sprängning måste 
genomföras och kommer att påverka kultur- och fornlämningar mer än vad 
en luftledning gör. Kabeln kommer att passera området Våraskruv vilket är 
klassat som ett riksintresse samt Natura 2000-område. Alternativ 2A 
passerar även det genom Marshult – Norramåla. Kommunen förordar 
markförlagd kabel upp till 130 kV och ibland även 130 kV, det kan dock 
inte ses som ekonomiskt rimligt i det här fallet. 

Alternativ 3 går helt i obanad terräng under sina 11,5 km men passerar inga 
viktiga områden eller kultur- och fornlämningar. Detta alternativ innebär 
dock att ytterligare en kraftledning kommer upp i området vilket påverkar 
landskapsbilden. Den ger även stor påverkan på skogsbruket i området 
med hänsyn till kraftledningsgatans bredd och den obanade terrängen. 

Alternativ 4 följer i huvudsak befintlig ledning, först E.ON:s egna ledning 
och därefter Svenska kraftnäts innan den går i obanad terräng ungefär 7 
km. Alternativet är den längsta sträckningen på 16 km, 9 km går då i 
parallellgång med befintliga ledningar. Alternativet innebär att Alsterån 
passeras två gånger samt går precis utanför naturområdet Marskog. I 
övrigt påverkas inga områden med höga natur- eller kulturvärden. När 
projektet togs upp 2008 förordades denna sträckning. 

Med tanke på att minska påverkan på landskapsbilden förordas det 
alternativ som i störst utsträckning går parallellgång med befintliga 
ledningar. Det alternativet innebär även liten påverkan på natur- och 
kulturområden. Passagen av Alsterån kommer att ske i den befintliga 
sträckningen vilket innebär en breddning av kraftledningsgatan. Om 
hänsyn tas vid passagen och förhoppningsvis planeras ihop med 
nyprojekteringen Bredhälla – Hageskruv kan påverkan minskas betydligt. 
Parallellgången innebär även en smalare kraftledningsgata med mindre 



3 
Datum Ärendenummer

2018-05-24 2018.0134 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Box 59, 364 21 Åseda, Besök: Kyrkbacken 
mbn@uppvidinge.se www.uppvidinge.se 

påverkan på skogsbruket. Det här var även det alternativ som förordades 
förra gången då samma alternativ var med. 

Alternativ 3 innebär både att en ny ledning kommer upp i landskapet 
vilket kan anses som störande på landskapsbilden men ger även en stor 
påverkan på skogsbruket. Alternativ 2 innebär en stor påverkan i form av 
schaktning och sprängning där kraftledningen går men är troligen inte 
heller ekonomiskt försvarbart. Alternativ 1 har en sträckning i obanad 
terräng som är nästan lika lång som alternativ 3. Den ses därmed inte som 
ett alternativ då den går igenom i riksintresse för kulturmiljö och ett 
område upptaget i kommunens kulturmiljöplan. 



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

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2018-05-24 

Referens 
Miljö- och 
byggnadsförvaltningen 
Dnr: 2018.0145 

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

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner upprättat planförslag med 
tillhörande handlingar och beslutar om samråd för ändring av detaljplan för 
Åseda 14:121 m.fl. 

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

Planen genomförs som en ändring av detaljplan, vilket innebär att gällande 
plan fortfarande kommer att gälla, bortsett från de planbestämmelser som 
ändras eller utgår i samband med ändringen.  

Planändringen innebär inte någon förändrad markanvändning, varför en ny 
lämplighetsprövning inte är nödvändig. I planförslaget sker följande 
förändringar:  

• Bestämmelse om tillåten byggnadsarea utgår och ersätts med
bestämmelse om att maximalt 40 % av fastighetsarean får bebyggas.

• Maximalt tillåten byggnadshöjd ändras från 4,5 meter till 6 meter.

• Prickmarken i den södra delen av fastigheten Åseda 14:63 som
angränsar mot ställverket minskas från 6 meter till 4 meter.

I samband med digitaliseringen av planen kommer vissa planbestämmelser 
att omformuleras för att överensstämma med dagens bestämmelser.  

Planförslaget beräknas vinna laga kraft i september. 

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

Datum 
2018-05-24 «Databas» 

«Diarienr» 

Sida 
2(2) 

Beslutsunderlag 
Plankarta 

Planbeskrivning 

Fastighetsförteckning 

Undersökning 

Beslutet skickas till 
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 

2018-05-21 

Ansökan om bygglov för UTVÄNDIG ÄNDRING 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.  

Tidigare ärendehantering  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade i sammanträde 2018-04-26 § 53 att 
återremittera ärendet till Miljö- och byggnadsförvaltningen.  

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.  
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Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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Yttranden 

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

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 
Skrivelse från sökanden 2018-04-17 

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 
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INFORMATION 

Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen enligt bifogad överklagandehänvisning. 

Åseda 2018-04-04 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Total avgift för åtgärden: 800 kronor 
Tidsersättning 1 timme 

800 kr = 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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2018-05-07 

Ansökan om bygglov för NYBYGGNAD ANLÄGGNING 
(jurtor) på fastigheten  

 
 

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 bygglov för nybyggnad av anläggning med ”jurtor” på fastigheten 
 Sökanden önskar att uppföra 4 mongolianska jurtor med 3 olika 

storlek (1 st med 4 meter i diameter, 2 st med 6 meter i diameter och 1 st med 7 
meter i diameter). Åtgärden innebär att fastigheten bebyggs med cirka 115 m2. Man 
kommer även att installera braskamin i jurtorna för att värma upp jurtorna under 
kalla nätter.  

Fastigheten ligger utom detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse. 

Yttranden 

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

Bedömning 

Sökanden avser att använda jurtorna till uthyrning för övernattningsmöjlighet. Den 
tilltänkta platsen för byggnationen är cirka 100 meter från anläggningens 
servicebyggnad som bland annat innehåller café.  
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Närmaste bostadsbebyggelser är drygt 150-200 meter bort  
Dessa fastigheter bedöms inte bli påverkad av ansök åtgärd. 

En mobil dusch- och toalettvagn kommer att finnas tillgänglig vid första säsong av 
uthyrning (sommar 2018). Duschrum och toaletter är inte tillgängligetsanpassade. 
Då har man planerat att bygga om ladugården till duschrum, toaletter och kök i 
höst/vinter 2018 bedöms detta som godtagbart. Ladugården ligger cirka 20 meter 
bort från tilltänkta placeringen.  

Parkeringsplatser finns tillgängliga cirka 10 meter från cafébyggnad. Tilltänkt 
åtgärd anses inte kunna utgöra någon väsentlig olägenhet för kringliggande 
bebyggelse.  

Motivering förslag till beslut 

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

Beslutsunderlag 

Ansökan 2018-04-09 
Situationsplan 2018-04-26 
Planritningar 2018-04-26 
Fasadritningar 2018-04-26 
Sektionsritningar 2018-04-26 
Grannhörande 

Förslag till beslut 

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

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

3. Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.

4. Fastställer avgiften för bygglovet till 11 141 kronor.1

Beslutet skickas till 

Sökanden 
Rågrannar 



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 

INFORMATION 

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller byggnadslovet i fem år från den dag 
som beslutet vinner laga kraft (9 kap. 43 § plan- och bygglagen). Åtgärden får inte 
påbörjas innan Miljö- och byggnadsnämnden har gett ett startbesked (10 kap. 3 § 
plan- och bygglagen). 

Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. 

Kontrollplan ska upprättas och inlämnas innan startbesked kan ges. 

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 2018-05-07 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Total avgift för åtgärden: 11 141 kronor 
Bygglovavgift inkl. startbesked + grannhörande + kostnad för kungörelse = total 
avgift  

7 125 kr + 3 822 kr + 194 kr = 11 141 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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2018-04-03 

Ansökan om bygglov för NYBYGGNAD ENBOSTADSHUS på 
fastigheten  

 
 

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.

Planförutsättningar 
Gällande fastighet ligger utom detaljplanelagt område och sammanhållen 
bebyggelse. Översiktsplan för Uppvidinge kommun antagen 2011-04-26 gäller. 
Åtgärden uppförs inom strandskyddat- och fornminne område.  

Kulturmiljövärden 
Åtgärden uppförs inom område som är utpekat i kommunens kulturmiljöplan. 

Sammanfattning 

Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus på del av fastigheten  
Sökanden önskar uppföra ett bostadshus i ett plan på cirka 150 m2 (BYA). 2016-01-28 
beviljade Miljö- och byggnadsnämnden strandskyddsdispens drn. 2015.0416, för 
åtgärden. 2016-02-19 tog Länsstyrelsen beslut på att inte överpröva dispensen. 
Strandskyddsdispens gick ut 2018-02-19.  

Fastigheten är belägen utmed sjön Idesjös sydöstra strand. Fastigheten ligger inom 
strandskyddat område och är utpekat i kommunens kulturmiljöplan.  

 Byggnaden förses med ett 
enskilt avlopp. Vattenförsörjning kommer ske från egen brunn.  
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Föreslagen kontrollansvarig för åtgärden är Viktoria Birgersson med 
behörighetsnivå N.  

Yttranden 

Då åtgärden uppförs utom planlagt område, har berörda grannar beretts tillfälle till 
yttrande. Senaste datum för erinran är satt till 2018-06-05. 

Bedömning 

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

På gällande fastighet finns idag ladugård och bostadshus. Åtkomst till tilltänkta 
placeringen sker via befintligt väg. 

Åtgärden uppförs inom strandskyddat- och fornminne område. Avstånd från 
tilltänkt placering till strandlinje är cirka 25 meter.  

Åtgärden placeras i ett område som är utpekat i kommunens kulturmiljöplan. 
Byggnaden uppförs i ett plan med sadeltak och rött trä i fasadbeklädnad. 
Byggnaden bedöms passa in väl i omgivningen och därmed inte strida mot 
kulturmiljöplanens syfte.  

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 9 kap. 31 § plan- och bygglagen.  

Beslutsunderlag 

Ansökan 2018-03-19 
Anmälan om kontrollansvarig 2018-05-16 
Situationsplan 2018-05-11 
Planritningar 2018-05-11 
Fasadritningar 2018-05-11 
Sektionsritningar  2018-05-11 

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 Viktoria Bigersson som kontrollansvarig.
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3. Fastställer avgiften för bygglovet till 21 051 kronor.1

Beslutet skickas till 
Sökanden 
Rågrannar 

INFORMATION 

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller byggnadslovet i fem år från den dag 
som beslutet vinner laga kraft (9 kap. 43 § plan- och bygglagen). Åtgärden får inte 
påbörjas innan Miljö- och byggnadsnämnden har gett ett startbesked (10 kap. 3 § 
plan- och bygglagen). 

Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs 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 2018-04-03 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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Total avgift för åtgärden: 21 051 kronor 
Bygglovavgift inkl. startbesked + grannhörande + kostnad för kungörelse = total 
avgift  
17 035 kr + 3 822 kr + 194 kr = 21 051 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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2018-05-16  

Behovsprövning gällande färdigställandeskydd för uppförande 
av Enbostadshus på fastigheten  

 

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 2018-05-15 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.  

Beslutsunderlag  

Skrivelse från sökanden 2018-05-15 

Förslag till beslut 

1. Färdigställandeskydd krävs ej i detta ärende.

Beslutet skickas till 

Sökanden 

Åseda 2018-05-16 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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2018-05-23 

Ansökan om bygglov för utvändig ändring på fastigheten 
 

 
 

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.  

Planförutsättningar 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område och gällande detaljplan är 07-LEK-
168 daterad 1945. Genomförandetiden för planen har utgått.  

Sammanfattning 

Ansökan avser bygglov för en utvändig ändring av tak på fastigheten  
Sökanden önskar byta takfärg från grönt/svart till tegel rött. Fastigheten ligger 

inom detaljplanerat område.  

Bedömning 

Enligt Boverkets hemsida ”När du inte behöver bygglov” kan man läsa; ”Du får utan 
bygglov måla om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial. Men du får inte 
ändra byggnadens eller områdets karaktär mycket för då krävs bygglov”.  

Motivering förslag till beslut 

Då föreslagen åtgärd innebär en avsevärd förändring av byggnadens karaktär 
bedöms detta som bygglovspliktigt.  

Beslutsunderlag 

Ansökan 2018-05-02 
Foto 2018-04-13 
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Förslag till beslut 

1. Föreslagen åtgärd bedöms som bygglovspliktigt.

Beslutet skickas till 

Sökanden 

Åseda 2018-05-23 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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2018-05-22 

Ansökan om bygglov för NYBYGGNAD FRITIDSHUS samt 
GARAGE på fastigheten  

 
 

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 §§.

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 fritidshus och garage på . Åtgärden 
innebär att fastigheten bebyggs med 113 + 45 m2 (BYA). Fritidshuset uppförs i 1,5 
plan med sadeltak. Byggnaden förses med ett enskilt avlopp. Vatten försörjning 
kommer att ske från sin egen brunn. 

15



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 

Fastigheten ligger utom detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse. 
Fastigheten ligger inom strandskyddat område och har en landareal på cirka 1 900 
m2. På fastigheten finns det idag ett fritidshus samt skjul. Befintliga byggnaderna 
planerar man att riva.  

Föreslagen kontrollansvarig för åtgärden är Viktoria Birgersson med 
behörighetsnivå N. 

Yttranden 

Berörda grannar och andra kända sakägare har beretts tillfälle till yttrande. Senaste 
datum för erinran är satt till 2018-06-07. 

Bedömning 

Tilltänkt placering består idag av ett skogsparti. Området är ej utpekat i 
kommunens kulturmiljöplan.  

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

 
 

 

Motivering förslag till beslut 

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

Beslutsunderlag 

Ansökan 2018-05-14 
Anmälan om kontrollansvarig 2018-05-14 
Situationsplan 2018-05-14 
Planritningar 2018-05-14 
Fasadritningar 2018-05-14 
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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 Viktoria Birgersson som kontrollansvarig.

3. Fastställer avgiften för bygglovet till 14 244 kronor.1

Beslutet skickas till 
Sökanden 
Rågrannar 

INFORMATION 

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller byggnadslovet i fem år från den dag 
som beslutet vinner laga kraft (9 kap. 43 § plan- och bygglagen). Åtgärden får inte 
påbörjas innan Miljö- och byggnadsnämnden har gett ett startbesked (10 kap. 3 § 
plan- och bygglagen). 

Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs 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. 

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 2018-05-22 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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Total avgift för åtgärden: 14 244 kronor 
Bygglovavgift inkl. startbesked + grannhörande + kostnad för kungörelse = total 
avgift  

12 776 kr + 1 274 kr + 194 kr = 14 244 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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2018-05-21 

Ansökan om förnyelse av beviljat bygglov för NYBYGGNAD 
ENBOSTADSHUS på fastigheten  

 
 

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. Lag (2014:900)

Planförutsättningar 
Översiktsplan för Uppvidinge kommun antagen 2011-04-26 gäller. 

Sammanfattning 

Ansökan avser förnyelse av tidigare beviljat bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus på . Bygglov beviljades av Miljö- och 
byggnadsnämnden . Fastigheten ligger utom detaljplanelagt område 
samt sammanhållen bebyggelse.   

Enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900) upphör ett bygglov att gälla 
om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom 
fem åt från den dag då beslutet vann laga kraft. Beslutet om beviljades bygglov 
vann laga kraft. Beslutet om beviljat bygglov för gällande åtgärd vann laga kraft 
2018-07-11, något slutsamråd har inte hållits och slutbesked är ej utfärdat. Sökanden 
har nu inkommit med en ansökan om förnyelse av tidigare beviljat bygglov.  

Enligt foton från sökanden 2018-05-14 är utvändiga arbeten nästan färdiga, dock 
kvarstår vissa markarbeten.  

Föreslagen kontrollansvarig är Christer Karlsson med behörighetsnivå N. 
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Yttranden 

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig, inga synpunkter har 
inkommit. Senaste datum för erinran är satt till 2018-06-05.  

Bedömning 

En ny prövning görs vid en ansökan om förlängning av bygglov. Då åtgärden 
uppförs utanför ett område med detaljplan innebär det att grannar och andra 
sakägare bör få nytt tillfälle till yttrande. 

Då Miljö- och byggnadsnämnden har beviljat bygglov tidigare och byggnaden 
redan är delvis uppförd bedöms det som oskäligt att göra en annorlunda 
bedömning vid en ny prövning.  

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 

   
Startbesked  2013-07-01 
Ansökan om förlängning av bygglov 2018-05-14 
Situationsplan 2018-05-14 
Planritningar 2018-05-14 
Fasadritningar 2018-05-14 
Sektionsritningar  2018-05-14 
Foto  2018-05-14 

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 6 316 kronor.1
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Beslutet skickas till 

Sökanden 
Rågrannar 

INFORMATION 

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller byggnadslovet i fem år från den dag 
som beslutet vinner laga kraft (9 kap. 43 § plan- och bygglagen). Åtgärden får inte 
påbörjas innan Miljö- och byggnadsnämnden har gett ett startbesked (10 kap. 3 § 
plan- och bygglagen). 

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 2018-05-21 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Total avgift för åtgärden: 6 316 kronor 
Bygglovavgift inkl. startbesked + grannhörande + kostnad för kungörelse = total 
avgift  

4 848 kr + 1 274 kr + 194 kr = 6 316 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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fac2018-05-24 

Ansökan om bygglov för NYBYGGNAD INDUSTRI på 
fastigheten Kållehylte 1:6 
Dnr: 2018.0117 
Fastighetens adress: Ej fastställt ännu, 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 
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 
Gällande fastighet ligger utom detaljplanelagt område, områdesbestämmelser och 
sammanhållen bebyggelse.  

Kulturmiljövärden 
Föreslagen placering ligger utom område för Uppvidinge kommuns 
kulturmiljöplan.  

Sammanfattning 

Ansökan avser nybyggnad av industri på del av fastigheten Kållehylte 1:6. 
Sökanden önskar uppföra en ny byggnad samt ett nytt skrämtak. Byggnaden 
uppgår till cirka 14 400 m2 (247,2 x 58,3 meter) och skärmtaket till 300 m2 (30 x 10 
meter). Enligt inkommen fasadritning uppgår byggnadshöjden till cirka 10 meter 
och totalhöjden 12 meter. Vägport (tunnel) under väg 23 ingår inte.  

Tilltänkt byggnation är belägen i den sydöstra delen av Åseda utmed riksväg 23/37. 
Fastigheten ligger utom detaljplanelagt område, planarbete pågår på fastigheten.  

Föreslagen kontrollansvarig för åtgärden är Niklas Karlsson med behörighetsnivå 
K.
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Yttranden 

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

Ärendet har remitterats till Trafikverket. Senaste svardatum är 2018-05-23. 

Ärendet har även remitterats till E-On, Skanova samt UppCom. Senaste svardatum 
är 2018-06-04. 

Bedömning 

Åtgärden bedöms inte påverka människors hälsa och säkerhet eller medföra sådan 
betydande olägenhet att bygglov inte kan beviljas enligt 2 kap. 9 §. 

Enligt 9 kap. 31 § plan- och bygglagen ska bygglov ges för åtgärder utanför ett 
område med detaljplan om åtgärden inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 
eller 3 § och om åtgärden uppfyller kraven i vissa paragrafer i 2 och 8 kap. §. 
Föreslagen åtgärd bedöms uppfyller krav.  

Motivering förslag till beslut 

Åtgärden bedöms vara lämplig för sitt ändamål, ha en god form-, färg- och 
materialverkan och vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga. I övrigt anses förslaget följa 9 kap. 31 § plan- och 
bygglagen, PBL.  

Beslutsunderlag 

Ansökan 2018-04-10 
Anmälan om kontrollansvarig 2018-05-08 
Situationsplan 2018-04-10 
Planritningar 2018-04-10 
Fasadritningar 2018-04-10 
Sektionsritningar  2018-04-10 

Förslag till beslut 

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

2. Godta Niklas Karlsson som kontrollansvarig.

3. Fastställer avgiften för bygglovet till 237 568 kronor.1
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Beslutet skickas till 

Sökanden 
Rågrannar 
Fastighetsägare 

INFORMATION 

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller byggnadslovet i fem år från den dag 
som beslutet vinner laga kraft (9 kap. 43 § plan- och bygglagen). Åtgärden får inte 
påbörjas innan Miljö- och byggnadsnämnden har gett ett startbesked (10 kap. 3 § 
plan- och bygglagen). 

Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs 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 2018-05-24 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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Total avgift för åtgärden: 237 568 kronor 
Bygglovavgift inkl. startbesked + grannhörande + kostnad för kungörelse = total 
avgift  

235 463 kr + 1 911 kr + 194 kr = 237 568 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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