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

KALLELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2018-06-14 

Miljö- och byggnadsnämnden 
kallas härmed till sammanträde torsdagen  den 14 juni 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 – maj 2018

Miljö- och hälsoskydd och livsmedel 

5.

6. 2018.0155
Marhult 7:1 Copperland Recycling AB
Anmälan om miljöfarlig verksamhet

7. 2018.0168
A-plast AB
Miljösanktionsavgift

8. 2018.0169
Coop nära Älghult
Miljösanktionsavgift

Planärenden 



 
   

 

 

Ärende Anteckningar 

9. 2016.0379 
Älghult 4:100 
Antagande av detaljplan 

 
 

Bygglovsärenden 

10. 2018.0185 
Del av Åseda 12:1 
Nybyggnad flerbostadshus 

 
 

11.  
 

Nybyggnad garage och förråd 

 
 

12. 2018.0192 
Hohult 55:13 
Nybyggnad flerbostadshus 

 
 

13. 2018.0191 
Lenhovda 18:5 
Nybyggnad flerbostadshus 

 
 

14.  
 

Nybyggnad enbostadshus 

Redovisas på nämnden 
 

15.  
 

Nybyggnad anläggning (ridhus) 

Redovisas på nämnden 
 

16.   
 

Nybyggnad fritidshus 

 
 

17.  
 

Nybyggnad fritidshus 

 
 

Tillsyn 



 
   

 

 

Ärende Anteckningar 

18. 2018.0180 
Hohult 7:76 
Tillsyn- Uttagande av byggsanktionsavgift 

 
 

 

 

 

 
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 Khammeeseenon har med stöd av
delegering fattat beslut i följande ärenden:

 Delstartbesked 2 (10 kap. 23-25 § Plan- och
bygglagen)

, Slutbesked utvändig ändring

 Mottagningsbevis nybyggnad ekonomibyggnad

 Bygglov och startbesked för tillbyggnad
enbostadshus

, Bygglov och startbesked för tillbyggnad
enbostadshus

 Slutbesked tillbyggnad industri

, Startbesked tidsbegränsat bygglov

, Interimistiskt slutbesked ändring i byggnad etapp 1

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

 Startbesked installation eldstad

 Startbesked installation eldstad

3) Miljö- och hälsoskyddsinspektör Per-Ove Oscarsson har med stöd
av delegering fattat beslut i följande ärenden:
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Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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 Anmälan om att inrätta en värmepumpsanläggning 
 

 Anmälan om att inrätta en värmepumpsanläggning 
 

, Anmälan om att inrätta en värmepumpsanläggning 
 

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

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

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

7) Livsmedelsinspektör Katrin Thydén har med stöd av delegering 
fattat beslut i följande ärenden: 
2018.0146 
Klavreda 51:5, Registrering av livsmedelsanläggning 
2018.0147 
Lenhovda 88:1, Registrering av livsmedelsanläggning 
2018.0164 
Horvhult 3:6, Registrering av livsmedelsanläggning 
2018.0178 
Lenhovda 111:6, Registrering av livsmedelsanläggning 
2018.0121 
Höjden 10, Registrering av livsmedelsanläggning 
2018.0116 
Sankt Sigfrid 2, Registrering av livsmedelsanläggning 
 

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



TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2018-06-07 

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-maj 

Intäkterna är inom miljö-och hälsoskydd fortsatt lägre än budgeterat men 
bygglovsintäkterna som  också varit lägre än budgeterat ökar nu.  Min 
bedömning blir då ett underskott på ca 100 tkr vid årets slut. 

Beslutet skickas till 
Jens Mortensen 
Silja Savela  
Kommunstyrelsen 

Karin Holst   
förvaltningschef 
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Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Box 59, 364 21 Åseda  Besök: Kyrkbacken  Tfn: 0474-470 82 Fax: 0474-470 60 

mbn@uppvidinge.se  www.uppvidinge.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2018-06-07 

Ärendenummer 
2018.0037 

Ansökan om strandskyddsdispens på fastigheten 
 Uppvidinge 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 

1. Bevilja ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av ett nytt
bostadshus på fastigheten

2. Avgiften för denna ansökan är 6 272 kronor1.

Giltighetstid 

Enligt lag upphör detta beslut att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 
två år eller inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga 
kraft (7 kap. 18 h § miljöbalken). 
___________ 

Sammanfattning av ärendet 
söker 

strandskyddsdispens för att uppföra ett nytt bostadshus med måtten 2,05 x 
2,50 meter på fastigheten 

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

saknar betydelse för strandskyddets syften.

Sökanden uppger att existerande stuga är liten och gammal och ska rivas 
liksom ett mindre skjul.  

Bygglov har sökts för det nya bostadshuset och ett garage. 

Beslutsunderlag 

Ansökan  2018-02-04 
Kompletteringar 2018-03-02, 2018-03-19, 2018-03-27, 

2018-05-14 

Fotografier från inspektion 2018-03-28 

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

5

mailto:mbn@uppvidinge.se


Uppvidinge kommun 

Datum 
2018-06-07 

Ärendenummer 
2018.0071 

Sida 
2(3) 

Tjänsteskrivelse 2018-06-07 

Beslutsmotivering 

Förhållandena på platsen 

 Området är inte 
detaljplanerat och platsen berörs heller inte av andra områdesskydd. 

Inspektion gjordes på fastigheten den 28 mars 2018. Hela fastigheten består 
av barrskog, tall är helt dominerande, förutom ett mindre område intill 
bostadshuset som kan betraktas som en hemfridzon. 

Bedömning 

Eftersom strandskydd råder krävs strandskyddsdipens för att uppföra en 
byggnad. 

Som särskilt skäl för strandskyddsdispens kan man enligt 7 kap. 18 c § 1 p 
miljöbalken beakta om en plats redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör 
att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Sökanden har beskrivit 
att det befintliga huset ska rivas och ersättas av ett större bostadshus vilket 
ska uppföras på en plats alldeles intill det befintliga bostadshuset. 

Det nya huset blir betydligt större än det befintliga, 26 m2 respektive 63 m2 
(med terrass 112 m2). Avståndet mellan det befintliga huset och stranden 
uppges vara cirka 45 meter, och avståndet mellan det nya huset och 
stranden cirka 36 meter. 

Den allra största delen av det nya huset ska placeras på området som idag 
är ianspråktaget på ett sådant sätt att det finns skäl för strandskydds-
dispens. Hemfridszonen kommer att utökas endast marginellt. 

Ansökan om strandskyddsdispens bör därför beviljas. 

Aktuella bestämmelser 

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

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

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

För att dispens ska kunna beviljas måste något av de särskilda skäl som 



Uppvidinge kommun 

Datum 
2018-06-07 

Ärendenummer 
2018.0071 

Sida 
3(3) 

anges i miljöbalken (7 kap. 18 c-d § §) vara uppfyllt och vara förenligt med 
strandskyddets syften (7 kap 26 § miljöbalken). 

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

Beslut om strandskyddsdispens får enligt 16 kap. 2 § miljöbalken förenas 
med villkor. 

Övriga upplysningar 

1. Överprövning och överklagande
Länsstyrelsen ska inom tre veckor besluta om de ska överpröva detta
beslut eller inte. Sökanden upplyses även om att vissa föreningar som
enligt sina stadgar har till ändamål att tillvarata frilufts-, naturskydds- 
och miljöskyddsintressen, har rätt att överklaga beslutet (se bilaga). Du
bör därför avvakta länsstyrelsens beslut och eventuell vidare
handläggning innan några åtgärder vidtas.

2. Faktura
Faktura för avgiften kommer att skickas separat.

Hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen, se bilaga. 

Per-Ove Oscarsson 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Bilaga 

Situationsplan med tomtplatsavgränsning 
Hur man överklagar 

Beslutet skickas till: 

Sökanden 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 



TJÄNSTESKRIVELSE  1(2) 

Datum Ärendenummer 

2018-06-01 2018.0155 

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 byggnadsnämnden 

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 
Miljöprövningsförordningen (2013:251) 29:41 mekanisk 
bearbetning och sortering av avfall. 

Förslag till beslut  
Godkänna anmälan om miljöfarlig verksamhet och förelägga verksamheten 
med försiktighetsmått enligt följande: 

• Buller enligt Naturvårdsverkets riktvärden för industribuller.
Dagtid, kl. 06-18 50 dBA 
Kvällstid, kl. 18-22 45 dBA 
Nattetid, kl. 22-06 40 dBA 
Lör-, sön- och helgdag, kl. 06-22 45 dBA 
Maximala ljudnivåer ska inte överskrida 55 dBA nattetid. 

• För att förhindra damning ska verksamhet som orsakar mycket
damm ske inomhus och gärna genomföras vid fuktig väderlek

• För att minska uppkomsten av lakvatten ska avfallet i möjligaste
mån förvaras inomhus.

• För att minska risken för utsläpp till vatten ska dagvattenbrunnarna
förses med oljeavskiljare.

• Eventuella kemikalier, oljor m.m. ska förvaras invallat på en tät och
ogenomsläpplig yta eller så att eventuellt spill och läckage kan
samlas upp och omhändertas på ett miljömässigt korrekt sätt.

• Senast 3 månader efter att verksamheten påbörjats ska ett
egenkontrollprogram lämnas in till miljö- och
byggnadsförvaltningen (enligt förordning (1998:901) om
verksamhetsutövares egenkontroll).

Sammanfattning av ärendet 
Copperland Recycling AB avser att på fastigheten Marhult 7:1 bedriva 
verksamhet där man sorterar, balar och plastar in icke-farligt avfall inför 
vidare försäljning till förbränningsanläggningar. Avfallet som behandlas 
kommer dels att bestå av nytt dittransporterat avfall i form av träavfall, 
järn- och stålavfall, blandat bygg- och rivningsavfall, brännbart avfall samt 
en inblandning av ca 5 % ”fluff” från befintliga högar. Nytt avfall kommer 
att transporteras till anläggningen men i huvudsak läggas inomhus inför de 
vidare åtgärderna. Balning av avfallet kommer att ske 1 eller 2 gånger om 
året. De färdiga balarna kommer sedan att, inplastade, läggas i hög inför 
försäljning vilken troligen kommer att ske under vintern. 
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    2 
 Datum  Ärendenummer 
 2018-06-01  2018.0155 

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

Beslutsunderlag 
Anmälan om miljöfarlig verksamhet daterad 2018-04-30 
Kompletteringar inkomna 2018-05-18 samt 2018-05-30 
 
Bedömning av ärendet 
Det ”fluff” som finns på fastigheten idag behöver flyttas och det här är ett 
bra alternativ för en långsiktig lösning. Allt fluff kommer inte att kunna 
flyttas med en gång utan det handlar om 500 ton/ år. I denna takt kommer 
bedömt ”fluffet” vara borta från fastigheten på 9-10 år. När vi besökte 
fastigheten tillsammans med bl.a. Hans Hoffman på Copperland Recycling 
AB konstaterades att ”fluffet” både är ett problem och en resurs. 
Copperland kommer att prioritera att flytta bort de mindre högarna med 
fluff som ligger i närheten av husen vid fastighetsgränsen. Deras 
verksamhet kommer inte att innebära någon större påverkan på miljön då 
de kommer att bedriva den mest störande verksamheten inomhus vilket 
minskar påverkan från damm och buller. Balmaskinen som används flyttas 
runt i landet och balning kommer därför bara att ske 1 eller 2 gånger om 
året. Krossning av avfallet kan Copperland tänka sig att genomföra när 
luften är fuktigare för att minska att damm uppstår. Avfallet som 
transporteras till anläggningen är inte farligt och någon direkt utlakning 
kommer inte att ske från det när det ligger inomhus. Avfall som kommer 
att förvaras utomhus kommer i huvudsak vara trä. De 5 % som går till 
deponi kommer direkt att läggas i container, det avfallet kommer därmed 
inte ge någon påverkan. Copperland avser även att installera oljeavskiljare 
på dagvattenbrunnarna. De färdiga balarna ser Copperland som en vara 
och inte ett avfall. De kommer att förvaras utomhus innan försäljning men 
anses av Copperland inte kunna ge någon påverkan då de är citat: 
”inneslutna i sin egen behållare”, d.v.s. inplastat.  
 
Med hänsyn till den information som har inkommit och att ”fluffet” är ett 
problem som måste lösas ses detta som det i dagsläget bästa alternativet för 
en lösning. 
 
 
Johanna Hermanson 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 



TJÄNSTESKRIVELSE  1(1) 

Datum Ärendenummer 

2018-06-01 2018.0168 

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 byggnadsnämnden 

Miljösanktionsavgift för försent inkommen köldmedierapport enligt 9:20 
§ i Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter

Förslag till beslut  
Belägga A-Plast AB med miljösanktionsavgift om 1000 kronor för försent 
inkommen köldmedierapport. 

Sammanfattning av ärendet 
A-Plast AB är skyldiga att årligen lämna i en köldmedierapport senast den
31 mars då deras anläggning överskrider 14 ton CO2(e). 2018-03-28
påmindes de med ett mejl om detta. Ytterligare en påminnelse via mejl
gjordes 2018-04-23. Alexander Blad säger att han ska ha skickat in
köldmedierapporten 2018-04-23, något som inte inkommit till miljö- och
byggnadsförvaltningen. 2018-05-17 skickades ett meddelande med
information om eventuell miljösanktionsavgift för försenad
köldmedierapport. 2018-05-30 inkom rapporten till miljö- och
byggnadsförvaltningen. Rapporten kom då in nästan 2 månader försent.

Beslutsunderlag 
Meddelande daterat 2018-05-17 

Bedömning av ärendet 
A-Plast AB har under många år skickat in en köldmedierapport och är
medvetna om att det dels ska ske varje år och att rapporten ska in senast 31
mars. 2 påminnelser har gjorts till företaget utan att någon rapport har
kommit in. Det var först när informationen om eventuell
miljösanktionsavgift kom som rapporten skickades in. Förra året var
rapporten även då försenad.

Då företaget dels är väl medvetet om gällande lagkrav men även var 
försenade med rapporten förra året föreslås att A-Plast AB ska beläggas 
med en miljösanktionsavgift om 1000 kronor för försenad 
köldmedierapport. 

Johanna Hermansson 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
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TJÄNSTESKRIVELSE  1(1) 

Datum Ärendenummer 

2018-06-01 2018.0169 

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 byggnadsnämnden 

Miljösanktionsavgift för försent inkommen köldmedierapport enligt 9:20 
§ i Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter

Förslag till beslut  
Belägga Coop nära Älghult med miljösanktionsavgift om 1000 kronor för 
försent inkommen köldmedierapport. 

Sammanfattning av ärendet 
Coop nära Älghult är skyldiga att årligen lämna i en köldmedierapport 
senast den 31 mars då deras anläggning överskrider 14 ton CO2(e). 2018-03-
28 påmindes de över telefon om detta. Ytterligare en påminnelse över 
telefon gjordes 2018-04-23. Vid telefonsamtalen var det två olika 
medarbetare som svarade de skulle informera ”chefen” om att 
köldmedierarapporten inte skickats in. Mattias Karlsson säger att han inte 
blivit delgiven denna information. 2018-05-17 skickades ett meddelande 
med information om eventuell miljösanktionsavgift för försenad 
köldmedierapport. 2018-05-25 inkom rapporten till miljö- och 
byggnadsförvaltningen. Rapporten kom då in nästan 2 månader försent. 

Beslutsunderlag 
Meddelande daterat 2018-05-17 

Bedömning av ärendet 
Coop nära Älghult har under många år skickat in en köldmedierapport och 
är medvetna om att det dels ska ske varje år och att rapporten ska in senast 
31 mars. Något som dessutom stod på försättsbladet till deras inskickade 
köldmedierapport. 2 påminnelser har gjorts till företaget utan att någon 
rapport har kommit in. Det var först när informationen om eventuell 
miljösanktionsavgift kom som rapporten skickades in. Förra året var 
rapporten några dagar försenad.  

Då företaget är väl medvetet om gällande lagkrav föreslås att Coop nära 
Älghult ska beläggas med en miljösanktionsavgift om 1000 kronor för 
försenad köldmedierapport. 

Johanna Hermanson 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
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Box 59, 364 21 Åseda Besök: Kyrkbacken Tfn: 0474-470 68 
· www.uppvidinge.se ·

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2018-06-07 

Referens 
Miljö- och 
byggnadsförvaltningen 
Dnr: 2016.0379 

Antagande av detaljplan för Älghult 4:100 m.fl., 
Älghults samhälle 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden antar upprättat planförslag 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 att proportioner och 
liknande ska bevaras och vid byte av fönster, fasad och dörrar krävs 
bygglov. 

Planförslaget har varit ute på granskning mellan 2018-05-08 till 2018-05-29. 
Ett yttrande med synpunkter har inkommit under granskningstiden. Det 
besvaras i granskningsutlåtandet, men föranleder inga förändringar i 
planen. 

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 
2018-06-07 

 
«Databas»  
«Diarienr» 

Sida 
2(2) 

 

 

Beslutsunderlag 
Plankarta 

Planbeskrivning 

Fastighetsförteckning 

Behovsbedömning 

Samrådsredogörelse 

Granskningsutlåtande 

Oskar Johansson 
Planarkitekt 

  
  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Sökande 



 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 

2018-06-01 

Ansökan om bygglov för NYBYGGNAD FLERBOSTADSHUS 
på fastigheten Del av Åseda 12:1 
Dnr: 2018.0185 
Fastighetens adress: Ännu ej fastställt, Åseda 

Förutsättningar 

Plan- och bygglagen  
8 kap. 1 § En byggnad ska 

1. vara lämplig för sitt ändamål,
2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och
3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller

orienteringsförmåga.

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

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

detaljplanen.
5. 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 (2011:338) 
6 kap. 1 § I fråga om andra anläggningar än byggnader krävs det bygglov för att 
anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra parkeringsplatser utomhus. 

Planförutsättningar 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område och gällande detaljplan är 0760-
P2018/1 daterad 2018-02-15. Genomförandetiden för planen är pågående.  

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

Sammanfattning 

Uppvidingehus AB ansöker om bygglov för nybyggnad av tre stycken 
flerbostadshus, tre stycken förrådsbyggnader, två stycken miljöhus samt 
anordnande av parkeringsplatser på del av fastigheten Åseda 12:1. 
Huvudbyggnaderna uppförs i 4 våningar med tre stycken bostäder i varje och 
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innehåller totalt 35 lägenheter. Lägenheterna har storlekarna 1,5 – 4 ROK. 
Byggnaderna uppgår till en totalhöjd av cirka 14 meter.  
 
Lägenheterna är uppdelade enligt följande: 
 
Hus A 

• Plan 1 LGH 80-001 1,5 ROK BOA 33,4 m2 
• Plan 1 LGH 80-002 2 ROK BOA 60,8 m2 
• Plan 1 LGH 80-003 3 ROK BOA 71,5 m2 
• Plan 2 LGH 80-004 3 ROK BOA 71,4 m2 
• Plan 2 LGH 80-005 2 ROK BOA 60,8 m2 
• Plan 2 LGH 80-006 3 ROK BOA 71,7 m2 
• Plan 3 LGH 80-007 3 ROK BOA 71,4 m2 
• Plan 3 LGH 80-008 2 ROK BOA 60,8 m2 
• Plan 3 LGH 80-009 3 ROK BOA 71,7 m2 
• Plan 4 LGH 80-010 3 ROK BOA 71,4 m2 
• Plan 4 LGH 80-011 2 ROK BOA 60,0 m2 
• Plan 4 LGH 80-012 3 ROK BOA 71,7 m2 

 
Hus B 

• Plan 1 LGH 80-013 2 ROK BOA 54,4 m2 
• Plan 1 LGH 80-014 4 ROK BOA 86,0 m2 
• Plan 2 LGH 80-015 2 ROK BOA 54,6 m2 
• Plan 2 LGH 80-016 4 ROK BOA 86,0 m2 
• Plan 2 LGH 80-017 2 ROK BOA 40,4 m2 
• Plan 3 LGH 80-018 3 ROK BOA 68,1 m2 
• Plan 3 LGH 80-019 3 ROK BOA 73,3 m2 
• Plan 3 LGH 80-020 2 ROK BOA 39,9 m2 
• Plan 4 LGH 80-021 3 ROK BOA 67,9 m2 
• Plan 4 LGH 80-022 3 ROK BOA 73,3 m2 
• Plan 4 LGH 80-023 2 ROK BOA 39,7 m2 

 

Hus C 
• Plan 1 LGH 80-024 3 ROK BOA 71,5 m2 
• Plan 1 LGH 80-025 2 ROK BOA 60,8 m2 
• Plan 1 LGH 80-026 1,5 ROK BOA 33,4 m2 
• Plan 2 LGH 80-027 3 ROK BOA 71,7 m2 
• Plan 2 LGH 80-028 2 ROK BOA 60,9 m2 
• Plan 2 LGH 80-029 3 ROK BOA 71,4 m2 
• Plan 3 LGH 80-030 3 ROK BOA 71,7 m2 
• Plan 3 LGH 80-031 2 ROK BOA 60,6 m2 
• Plan 3 LGH 80-032 3 ROK BOA 71,4m2 
• Plan 4 LGH 80-033 3 ROK BOA 71,7 m2 
• Plan 4 LGH 80-034 2 ROK BOA 60,1 m2 
• Plan 4 LGH 80-035 3 ROK BOA 71,4 m2 
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Fasadmaterial kommer att utgöras av puts i en ljusgul kulör (kulör nr. 33006) för 
hus A, en gul kulör (kulör nr. 33201) för Hus B och en sand kulör (kulör nr. 33052) 
för Hus C. Takbeläggningen kommer att utgöras av betongpannor. Fönster samt 
sockel kommer att vara grå respektive grön (för Hus A och C) och grågrön (för Hus 
B). Vatten och avlopp kommer att anslutas till det kommunala systemet.  
 
Enligt gällande detaljplan betecknas området som B1C vilket innebär flerbostadshus 
och centrum. Gällande området betecknas även som f1f2n1 vilket innebär ny 
bebyggelse ska anpassas till befintliga byggnader vad gäller placering som ska ske 
med långsidan mot Järnvägsgatan för att bevara och stärka de äldre strukturerna i 
kulturmiljön, färgsättning ska vara i jordnära toner samt endast 50 % av markytan 
får hårdgöras. Högsta tillåtna totalhöjd är satt till 15 meter. Föreslagna åtgärden 
följer gällande detaljplan.  
 
Föreslagen kontrollansvarig för åtgärden är Anders Johansson med 
behörighetsnivå K. 

 

Yttranden 

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

Bedömning 

Byggnaden förses med hiss, huvudentréer är tillgängliga för handikappade. Varje 
lägenhet förses med tvättutrustning. Parkeringsplatser anordnas inom kvarteret och 
finns att tillgå inom 25 meter. Det är 42 stycken parkeringsplats, varav två stycken 
är handikapparkeringsplats. Två miljösorteringar finns redovisat på situationsplan 
inom 50 meter från huvudentréer. Förråd på entréplan (plan 1) möjliggör förvaring 
av cyklar och rullatorer. Förrådbyggnaderna placeras syd om huvudbyggnaderna 
(baksidan sett från Järnvägsgatan).  
 
Placering av byggnaderna ligger cirka 10 meter från Järnvägsgatan. Enligt 
planbeskrivning är Järnvägsgatan en av Åsedas största gator och har ett trafikflöde 
på drygt 2 300 fordon per dygn. Skyltad hastighet är 30 km/h, risk för störning av 
trafikbuller bedöms inte påverka åtgärden.  
 
Tilltänkt platsen för åtgärden ligger centralt i Åseda och är idag en gräsyta. 
Tilltänkta platsen finns goda möjligheter att anordna friytor för lek och utevistelse. 
Närliggande bebyggelse består av enbostadshus samt flerbostadshus med 
centrumverksamhet i bottenplan. Byggnadernas ytskikt och kulör varierar.  
 

Tilltänkt byggnation ligger inom ett område som utpekat i kommunens 
kulturmiljöplan. Enligt gällande detaljplan till tillkommande bebyggelse anpassas 
till befintliga byggnader vad gäller placering som ska ske med långsidan mot 
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Järnvägsgatan samt färgsättning ska vara i jordenära toner. Då tilltänkt utformning 
för föreslagna byggnaderna är puts i en ljusgul, gul respektive sand kulör bedöms 
föreslagna åtgärden följer gällande detaljplan och samverka med omgivningen på 
ett bra sätt.  

 
Tilltänkta byggnationen berörs inte av något riksintresse. 

 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 

Föreslagen nybyggnad av tre stycken flerbostadshus bedöms som lämplig för sitt 
ändamål och tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse och 
orienteringsförmåga enligt 8 kap. 1 § plan- och bygglagen.  

I övrigt anses föreslagna åtgärden följa förutsättningar för att bygglov ska kunna 
beviljas enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL. 

  

Beslutsunderlag 

Ansökan   2018-05-30 
Anmälan om kontrollansvarig  2018-05-30 
Situationsplan   2018-05-30 
Planritningar   2018-05-30 
Fasadritningar   2018-05-30 
Sektionsritningar   2018-05-30 
Kulörbeskrivning utvändigt  2018-05-30 

 

Förslag till beslut 

1. Bevilja bygglov för nybyggnad av tre stycken flerbostadshus, tre stycken 
förrådsbyggnader samt två stycken miljöhus stöd av 9 kap. 30 § plan- och 
bygglagen, PBL (SFS 2010:900).  

2. Bevilja bygglov för anordnande av parkeringsplatser enligt 6 kap. 1 § plan- och 
byggförordningen, PBF (SFS 2011:338).  

3. Utstakning krävs i detta ärende.  

4. Godta Anders Johansson som kontrollansvarig. 

5. Fastställer avgiften för bygglovet till 119 440 kronor.1 

 

Beslutet skickas till 

Sökanden 
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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 2018-06-01 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 
 
Pannida Khammeeseenon 
Byggnadsinspektör 
 
 
Total avgift för åtgärden: 119 440kronor 
Bygglovavgift inkl. startbesked + kostnad för kungörelse = total avgift  
 
119 246 kr + 194 kr = 55 558 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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Ansökan om bygglov för NYBYGGNAD GARAGE OCH 
FÖRRÅD 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 b § Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 311 a § 2 får bygglov ges för en 
åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är 
förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och 

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

kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.

Planförutsättningar 
Fastigheten ligger inom planlagt område och som gällande detaljplan fungerar 0760-
P98/3 daterad 1998-06-20. Genomförandetiden för planen har utgått.  

Sammanfattning 

Ansökan avser nybyggnad av garage/förråd på fastigheten  
Sökanden önskar uppföra ett garage cirka 6 meter från den norra fastighetsgränsen. 
Åtgärden innebär att fastigheten bebyggs med cirka 103 m2 (12,1 x 8,5 meter).  

Enligt gällande detaljplan betecknas område som BFI vilket innebär 
bostadsändamål, friståendehus i en plan. Max tillåtna byggnadsarea per tomt är satt 
till 200 m2. Byggnadsarea bedöms idag uppgå till cirka 600 m2 (448 + 103 m2) vilket 
innebär en avvikelse mot gällande detaljplan.  

Föreslagen kontrollansvarig för åtgärden är Martin Alriksson, med behörighetsnivå 
N.
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Yttranden 

Sökanden har informerats om att ansökan kan avslås då åtgärden utgör en 
avvikelse mot gällande detaljplan.  
 
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig, senaste datum för erinran är 
satt till 2018-06-20.  

 

Bedömning 

Åtgärden bedöms avvikelse mot gällande detaljplan, frågan är således om åtgärden 
ändå kan tillåtas som en liten avvikelse. Avvikelsen gällande överskridande av 
reglerad byggnadsarea genom nybyggnad av ett nytt garage på 103 m2 kan inte ses 
som liten då befintliga byggnader redan överskrider bestämmelse.  

 

Motivering förslag till beslut 

Föreslagen åtgärden innebär en avvikelse från gällande detaljplan som ej kan ses 
som liten.  

 

Beslutsunderlag 

Ansökan   2018-05-30 
Anmälan om kontrollansvarig  2018-05-30 
Situationsplan   2018-05-30 
Planritningar   2018-05-30 
Fasadritningar   2018-05-30 
Sektionsritningar   2018-05-30 
 
 

Förslag till beslut 

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

2. Fastställer avgiften till 800 kronor.1 

 

Beslutet skickas till 

Sökanden 
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INFORMATION 

Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen enligt bifogad överklagandehänvisning.  

 

 
 

Åseda 2018-06-05 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 
 
Pannida Khammeeseenon 
Byggnadsinspektör 
 
 

 
 
Total avgift för åtgärden: 800 kronor 
Timersättning = Timersättning 
 
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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Ansökan om bygglov för NYBYGGNAD av BOSTÄDER på 
fastigheten Hohult 55:13 
Dnr: 2018.0192 
Fastighetens adress: Norrgatan 2 A-D, Alstermo 

Förutsättningar 

Plan- och bygglagen  
8 kap. 1 § En byggnad ska 

1. vara lämplig för sitt ändamål,
2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och
3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller

orienteringsförmåga.

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 §§.

Plan- och byggförordningen (2011:338) 
6 kap. 1 § I fråga om andra anläggningar än byggnader krävs det bygglov för att 
anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra parkeringsplatser utomhus.  
+ 
Planförutsättningar 
Gällande fastigheten ligger inom planlagt område och gällande detaljplan är 0760-
P79/12 daterad 1979. Genomförandetiden för planen har utgått.  

Sammanfattning 

Ansökan avser nybyggnad av två stycken parhus, nybyggnad av två stycken 
förrådsbyggnader samt anordnande av parkeringsplatser på fastigheten Hohult 
55:13. Huvudbyggnaderna uppförs i en våning med två stycken bostäder i varje. 
Den högra byggnaden (sett från Norrgatan) uppgår boytan per bostad till 68,9 m2 
och den vänstra byggnaden uppgår till 60,0 m2. Förrådsbyggnaderna placeras 
sydöst om huvudbyggnaderna (bakom huvudbyggnaderna, baksidan sett från 
Norrgatan). Den högra förrådbyggnaden (sett från Norrgatan) innehåller två 
stycken förråd (uppgår till 5 m2 i styck) och en apparatrum/UC (uppgår till cirka 5 
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im2). Den vänstra förrådbyggnaden innehåller två stycken förråd och uppgår till 5,0 
m2 i styck. Åtgärden innebär att fastigheten bebyggs med cirka 334 m2 (BYA).  
 
Fasadmaterial kommer att utgöras av trä i beige kulör (NCS S 1505-Y30R).  
Takbeläggning kommer att utgöras av grafitgrå betongpannor. Sockel kommer att 
vara i betong och natur. Fönster kommer att vara i mörkbeige färg (RAL 1019), 
ytterdörr i roströd samt avvattning i antracitgrå (Antracit matt, typ 044 Lindab).  
 
Vatten och avlopp kommer att anslutas till det kommunala systemet.  
 
Enligt gällande detaljplan betecknas området som BII vilket innebär bostäder i max 
2 plan. Åtgärden följer gällande detaljplan.  
 
Föreslagen kontrollansvarig för åtgärden är Bo Wiger, SC0181-13 med 
behörighetsnivå N.  
 

Yttranden 

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

 

Bedömning 

Då tilltänkt utformning för föreslagna byggnaderna är trä i beige och tak som utgörs 
av grafitgrå betongpannor bedöms föreslagna åtgärden samverka med befintliga 
byggnader (Norrgatan 2 E-J) samt omgivningen på ett bra sätt.  

Huvudentréer (mot Norrgatan) görs tillgängliga. Varje bostad förses med 
tvättutrustning. Parkeringsplats till varje bostad finns att tillgå inom 25 meter från 
entréer. Miljöstation finns redovisat på situationsplan inom 50 meter från entréer. 
Varje bostad har även tillgång till varsitt friliggande förråd.  

Föreslagna åtgärden bedöms följer gällande detaljplan.  

 

Motivering förslag till beslut 

Åtgärden bedöms som lämplig för sitt ändamål och tillgänglig och användbar för 
personer med nedsatt rörelse och orienteringsförmåga enligt 8 kap. 1 § plan- och 
bygglagen, PBL. 

I övrigt anses föreslagna åtgärden följa förutsättningar för att bygglov ska kunna 
beviljas enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL. 
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Beslutsunderlag 

Ansökan   2018-05-30 
Anmälan om kontrollansvarig  2018-05-30 
Situationsplan   2018-05-30 
Planritningar   2018-05-30 
Fasadritningar   2018-05-30 
Sektionsritningar   2018-05-30 
Kulörbeskrivning utvändigt  2018-05-30 
 

Förslag till beslut 

1. Bevilja bygglov för nybyggnad av två stycken parhus samt två stycken förråd med 
stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900). (DP och OB) 

2. Godta Bo Wiger som kontrollansvarig. 

3. Fastställer avgiften för bygglovet till 21 488 kronor.1 

 

Beslutet skickas till 

Sökanden 
Rågrannar 

 

INFORMATION 

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

Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. 

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.  
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Åseda 2018-06-07 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 
 
Pannida Khammeeseenon 
Byggnadsinspektör 
 
 
 
Total avgift för åtgärden: 21 488 kronor 
Bygglovavgift inkl. startbesked + kostnad för kungörelse = total avgift  
 
21 294 kr + 194 kr = 21 488 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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Ansökan om bygglov för NYBYGGNAD FLERBOSTADSHUS 
på fastigheten Lenhovda 18:5 
Dnr: 2018.0191 
Fastighetens adress: Köpmansgatan 25, Lenhovda 

Förutsättningar 

Plan- och bygglagen  
8 kap. 1 § En byggnad ska 

1. vara lämplig för sitt ändamål,
2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och
3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller

orienteringsförmåga.

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 fastigheten ligger inom planlagt område och gällande detaljplan är 0760-
P79/12 daterad 1979. Genomförandetiden för planen har utgått.  

Sammanfattning 

Ansökan avser nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Lenhovda 18:5. 
Sökanden önskar att uppföra ett flerbostadshus samt två stycken förrådsbyggnader. 
Byggnaden uppförs i tv våningar med 4 stycken bostäder i varje. Byggnaden 
innehåller totalt 8 bostäder. Lägenheterna har storlekar 2 – 3 ROK. Byggnaden 
uppgår till en totalhöjd av cirka 9 meter.  

Fasadmaterial kommer att utgöras av puts i vit kulör (kulör nr. 1002-Y) och träpanel 
i ”linax natur” kulör. Taktäckning kommer att utgöras av betongtakpannor i 
mellangrå kulör. Fönster och partier i fasad av puts kommer att vara i mörkockra 
(kulör nr. RAL 1011) och i fasad av trä i gråsvart (kulör nr. RAL 7013). Entrépartier 
kommer att vara i gråsvart (kulör nr. RAL 7013).  
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Vatten och avlopp kommer att anslutas till det kommunala systemet.  
 
Enligt gällande detaljplan betecknas fastigheten som BIIV vilket innebär bostäder 
med max två våningar, vind får ej inredas. Högsta exploateringsgrad i bruttoarea 
per fastighetsarea är satt till 0,45. I gällande detaljplan står det även att ”området 
ska utgöra en fastighet”.  
 
Föreslagen kontrollansvarig är Jakob Henriksson, med behörighetsnivå K.  
 

Yttranden 

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

Bedömning 

Byggnaden förses med hiss vilket innebär att även plan två blir tillgängligt. 
Huvudentré (mot Köpmangatan) görs tillgängliga för handikappade. Varje bostad 
förses med tvättutrustning. Förråd på plan två möjliggör förvaring av barnvagn och 
rullstol, förråd på plan ett saknas. Samtliga lägenheter har balkong/uteplats.  

Två stycken förrådsbyggnader placeras väst om byggnaden (vänster sida sett från 
Köpmangatan). Förrådsbyggnaderna innehåller totalt 16 förråd.  Parkeringsplats 
och miljösortering har inte redovisats. Betongplattor görs mellan trottoar och 
huvudentré samt på ”baksidan” mellan parkeringsplats (från fastigheten Lenhovda 
18:21, Köpmangatan 23) entré.   

 
Kringliggande bebyggelse består främst av bostäder och då både enbostads- och 
flerbostadshus. På andra sidan Köpmangatan finns även en järnhandel. 
Byggnadernas kulör och ytskikt varierar.  
 
Då tilltänkt utformning för föreslagna byggnaderna är puts i vit kulör och träpanel i 
”linax natur” kulör och taktäckning som utgörs av ”linax natur” betongpannor 
bedöms föreslagna åtgärden samverka med befintliga byggnader (Norrgatan 2 E-J) 
samt omgivningen på ett bra sätt.  
 
I gällande detaljplan står det att ”området ska utgöras av en fastighet”. Planen är 
från 1992 och någon samreglering av Lenhovda 18:21 samt Lenhovda 18:5 har inte 
gjorts. Åtgärden bedöms inte strida mot gällande detaljplan och bestämmelsen 
anses inte utgöra ett hinder för att bygglov ska kunna beviljas. Fastighetsägaren 
samt Uppvidinge kommun bör dock snarast se över möjligheterna för att 
samreglera fastigheterna alternativt ändra gällande detaljplan.   

 



 

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 

Motivering förslag till beslut 

Föreslagen nybyggnad av tre stycken flerbostadshus bedöms som lämplig för sitt 
ändamål och tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse och 
orienteringsförmåga enligt 8 kap. 1 § plan- och bygglagen.  

I övrigt anses föreslagna åtgärden följa förutsättningar för att bygglov ska kunna 
beviljas enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL. 

 
 

Beslutsunderlag 

Ansökan   2018-05-30 
Anmälan om kontrollansvarig  2018-05-30 
Situationsplan   2018-05-30 
Planritningar   2018-05-30 
Fasadritningar   2018-05-30 
Sektionsritningar   2018-05-30 
Kulörbeskrivning utvändigt  2018-05-30 
 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 

1. Delegera till byggnadsinspektör att bevilja bygglov när redovisning av 
parkeringsplatser samt miljösortering har redovisats.  

2. Godta Jakob Henriksson som kontrollansvarig. 

3. Fastställer avgiften för bygglovet till 55 558 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. 
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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 2018-06-07 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 
 
Pannida Khammeeseenon 
Byggnadsinspektör 
 
 
 

 
Total avgift för åtgärden: 55 558 kronor 
Bygglovavgift inkl. startbesked + kostnad för kungörelse = total avgift  
 
55 364 kr + 194 kr = 55 558 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. 



Nybyggnad enbostadshus 

 
 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 

Pannida Khammeeseenon får på delegation ge ett beslut efter ett positivt grannhörande. 
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Nybyggnad anläggning (ridhus) 

 
 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 

Pannida Khammeeseenon får på delegation ge ett beslut efter positivt grannhörande. 
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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 . 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. 
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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.  
 
Nybyggnad av fritidshus placeras längre än 4,5 meter från fastighetsgräns. 
Närmaste bebyggelse ligger på fastigheten  cirka 40 meter 
från tilltänkta byggnationen. Tillträde till fastigheten kommer att ske via 
befintlig väg,   

 

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. 



Nybyggnad fritidshus 

 
 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 

Pannida Khammeeseenon får på delegation ge ett beslut efter positivt grannhörande. 
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2018-05-31 

Uttagande av byggsanktionsavgift för uppförande av tält utan 
startbesked på fastigheten Hohult 7:76 
Dnr: 2018.0180 
Fastighetens adress: Aspvägen 17-19, Härdvägen 1, 364 43 Alstermo 

Förutsättningar 

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

10 kap. 3 § En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett 
startbesked, om åtgärden kräver  

1. bygglov, marklov eller rivningslov, eller
2. en anmälan enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 8 §.

Gällande fastighet ligger inom detaljplanelagt område. 

Plan- och byggförordningen, PBF (2011:338) 

9 kap 6 § Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och 
bygglagen (2010:900) påbörja en sådan nybyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § 
första stycket 1 eller 8 § första stycket 2 a, 3 eller 4 plan- och bygglagen eller kräver 
anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2, 9 eller 10 innan byggnadsnämnden har 
gett ett startbesked är: 
4. för en annan byggnad än de som avses i 1-3, 3 prisbasbelopp med ett tillägg av
0,01 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea. Förordning
(2015:837).

Bakgrund 

2017-11-30 § 145 beslutade miljö- och byggnadsnämnden att delegera till miljö- och 
byggnadsförvaltningen att bevilja tidsbegränsat bygglov till och med 2027-10-26  för 
nybyggnad av lagerhall på fastigheten. Nybyggnaden bestod av en hall i 
stålkonstruktion med duk (tält). Hallens totalhöjd är 10 meter och area 1050 kvm 
(30*35). Den 2017-12-09 beviljades bygglov för åtgärden. 2018-05-29 inkom ett 
telefonsamtal från fastighetensägare där det framkom att tältet hade uppförts utan 
att startbesked hade utfärdats. 
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Påföljd  

Plan- och bygglagen, PBL (2010:900)  
11 kap. 5 § ska en tillsynsmyndighet pröva förutsättningarna för och behovet av att 
ingripa eller besluta om en påföljd enligt detta kapitel., så snart det finns anledning 
att anta att någon inte har följt en bestämmelse i denna lag, i föreskifter, domar eller 
andra beslut som har meddelats med stöd av lagen eller i EU-förordningar som rör 
frågor inom lagens tillämpningsområde.  
 
11 kap 51 §  
Om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. eller i föreskrifter eller beslut som 
har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap. 2-10 § eller mot en 
bestämmelse i en EU-förordning om krav på byggnadsverk eller byggprodukter, 
ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt 
föreskrifter som har meddelats med stöd av 16. Kap. 12 §.  

 
11 kap. 57 §  
En byggsanktionsavgift skall tas ut av: 
• Den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det 

byggnadsverk som överträdelsen avser. 
• Den som begick överträdelsen, eller 
• Den som har fått fördel av överträdelsen 

 

Yttranden 

Enligt 11 kap. 58 § plan- och bygglagen (2010:900) ska den som anspråket riktas mot 
ges tillfälle att yttra sig innan tillsynsmyndigheten beslutar att ta ut en 
byggsanktionsavgift. En byggsanktionsavgift får inte beslutas, om den som 
anspråket riktas mot inte har getts tillfälle att yttra sig inom fem år efter 
överträdelsen.  
 

Specifikation av sanktionsavgift  

Enligt 9 kap. 1 § plan- och byggförordningen (2011:338) ska en byggsanktionsavgift 
enligt 11 kap. plan- och bygglagen (2010:900) stas ut för de överträdelser och med 
det belopp som följer av detta kapitel. Avgiften fastställs med tillämpning av det 
prisbasbelopp som gäller för det år som beslutet om avgiften fattas. Avgiften får 
uppgå till högst 50 prisbasbelopp. Förordning (2013:308)  

9 kap. 3 a § plan- och byggförordningen (2011:338) Om en byggsanktionsavgift ska 
tas ut på grund av att den avgiftsskyldige har påbörjat en åtgärd innan 
byggnadsnämnden har gett ett startbesked, ska avgiften bestämmas till hälften av 
det belopp som annars följer av detta kapitel om den avgiftsskyldige när åtgärden 
påbörjades 
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1. hade fått bygglov för åtgärden, eller 
2. hade fullgjort skyldigheten att anmäla åtgärden. Förordning (2013:308). 

För år 2018 är prisbasbeloppet 45 500 kronor.  
 
Nybyggnaden uppgår enligt gällande beslutsunderlag till bygglov med dnr. 
2017.0322 till 1050 m2. 
 
Beräkningsgrundande formel = ((3 * pbb) + (0,01 * pbb * sanktionsarea)) /2 
 
Beräkning = ((3 * 45500) + (0,01 * 45500 * 1035)) /2 
 
Beräknad sanktionsavgift = 303 712 kr 
 
Plan- och bygglagen (2010:900) 
 
11 kap. 53 a § En byggsanktionsavgift får i ett enskilt fall sättas ned om avgiften inte 
står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften får sättas ned 
till hälften eller en fjärdedel. 

Bedömning 

 

Motivering förslag till beslut 

 
 

Beslutsunderlag 

Anmälan om olovligt byggande  2018-05-29 
Platsbesök   2018-06-04 
Yttrande   2018-06- 
Tjänsteskrivelse   2018-06- 
 
 

Förslag till beslut 

1. Påföra ägaren till fastigheten Uppvidinge Hohult 7:76 GFAB lindberg & 
co AB, 556081-7586, ASPVÄGEN 21, 364 43 ALSTERMO,  
byggsanktionsavgift om kronor för nybyggnad av tält utan startbesked 
med stöd av 11 kap. 51 & 57 §§ plan- och bygglagen samt 9 kap 6 § 4 p 
plan- och byggförordningen. Avgiften ska betalas senast två månader 
efter att fastighetsägaren delgivits beslutet enligt 11 kap 61 § plan- och 
bygglagen.  

 

2. Rättelse har inte vidtagits. 
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Beslutet skickas till 

Fastighetsägare 
 
 
 
INFORMATION 

 
Åseda 2018-05-31 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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