
 

 

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

KALLELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2018-08-07 

 

  

 

Miljö- och byggnadsnämnden 
kallas härmed till sammanträde tisdag den 7 augusti 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  

Planärenden  

4. 2018.0145 
Åseda 14:121 
Ändring av detaljplan 

 
 

5.  
 

Förhandsbesked 

 
 

Bygglovsärenden 

6.  
 

Sökande återkallar sin bygglovsansökan 

 
 

7. 2018.0176 
Hohult 45:1 
Rättidsprövning Överklagan 

 
 



 
   

 

 

Ärende Anteckningar 

8. 2018.0192 
Hohult 55:13 
Rättidsprövning Överklagan 

 
 

9.  
 

Rättidsprövning Överklagan 

 
 

Tillsyn 

10.  
 

Rättidsprövning Överklagan 

 
 

 

 

 

 
Ingemar Hugosson 
Ordförande 

Marcus Landley 
Nämndsekreterare 
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2018-08-07  

 
Redovisning av delegeringsbeslut 

 

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

 
 Startbesked (10 kap. 23-25 § Plan- och bygglagen) nybyggnad 

enbostadshus 

2018.0195 

Lenhovda 110:8, Startbesked (10 kap. 23-25 § Plan- och bygglagen) 
nybyggnad lager 

 

 Startbesked (10 kap. 23-25 § Plan- och bygglagen) nybyggnad 
garage/förråd 

2018.0223 

Sävsjö 1:11, Bygglov för tillbyggnad industri 

 

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

 

 Slutbesked tillbyggnad enbostadshus 
 

 Slutbesked tillbyggnad enbostadshus 

2017.0036 

Kålshult 3:10, , Slutbesked tillbyggnad anläggning 

 

, Bygglov för tillbyggnad enbostadshus 

2018.0191 

Lenhovda 18:5, Bygglov för nybyggnad flerbostadshus samt förråd 

2018.0220 

Lenhovda 89:5, Bygglov för skyltanordning 
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 Slutbesked nybyggnad enbostadshus 

 

 Bygglov för nybyggnad mur 

2017.0290 

Rådhuset 8, Slutbesked nybyggnad transformatorstation 

 

 Slutbesked tillbyggnad enbostadshus 

2018.0198 

Lenhovda-Nöbbele 3:2, Bygglov för nybyggnad anläggning 

 

 Bygglov för nybyggnad fritidshus samt garage 

 

 Bygglov för nybyggnad fritidshus 

 

 Avvisad ansökan för nybyggnad av garage 

 

 Delstartbesked 1 (10 kap. 23-25 § Plan- och bygglagen) 
nybyggnad enbostadshus 

 

 Avvisad bygganmälan för tillbyggnad av fritidshus 

2018.0035 

Rörmokaren 2, Slutbesked tillbyggnad lager 

 

 Slutbesked tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av lagertält 

2018.0218 

Hohult 7:81, Bygglov och startbesked för skyltanordning 

2018.0176 

Hohult 45:1, Bygglov och startbesked för ljusanordning 

 

 bygglovsansökan 

 

 Avvisad rivninganmälan 

2018.0119 

Klavreda 42:1, Bygglov för ändrad användning samt tillbyggnad 
flerbostadshus 
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 Bygglov för ändring i byggnad 

 

 Startbesked (10 kap. 23-25 § Plan- och bygglagen) rivning 
av byggnad 

 

 Avvisad bygglovsansökan 

 

 Startbesked (10 kap. 23-25 § Plan- och bygglagen) 
nybyggnad enbostadshus 

2017.0340 

Filen 1, Slutbesked rivning och nybyggnad lager 

2017.0339 

Filen 1, Slutbesked nybyggnad lager 

 

 Slutbesked nybyggnad mur/plank 

 

 Slutbesked tillbyggnad komplementbyggnad 

 

 Slutbesked tillbyggnad carport och fasadändring 

 

 Slutbesked nybyggnad komplementbyggnad 

 

 Startbesked (10 kap. 23-25 § Plan- och bygglagen) tillbyggnad 
enbostadshus 

 

 Förnyelse av bygglov för nybyggnad enbostadshus 

 

 Avvisad bygglovsansökan 

 

 Bygglov för nybyggnad enbostadshus 

 

 Startbesked (10 kap. 23-25 § Plan- och bygglagen) nybyggnad 
enbostadshus 

2018.0117 

Kållehylte 1:6, Delstartbesked 1 (10 kap. 23-25 § Plan- och bygglagen) 
nybyggnad industri 

2018.0196 

Lenhovda 84:4, Bygglov för tillbyggnad skärmtak 
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 Bygglov för tillbyggnad enbostadshus 

2018.0166 

Fagraskog 1:2, Bygglov och startbesked för nybyggnad transformatstation 

 

 Bygglov och startbesked för utvändig ändring 

2018.0195 

Lenhovda 110:8, Bygglov för nybyggnad lager 

 

 Bygglov och startbesked för utvändig ändring 

 

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

 

 Slutbesked installation eldstad 

 

 Startbesked (10 kap. 23-25 § Plan- och bygglagen) installation 
eldstad 

 

 Slutbesked installation eldstad 

 

 Slutbesked 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 

 

 Tillstånd till avloppsanläggning med ansluten vattentoalett 

 

 Tillstånd till avloppsanläggning med ansluten vattentoalett 

 

 Anmälan om att inrätta en värmepumpsanläggning 

 

Tillstånd till avloppsanläggning med ansluten vattentoalett 

 

 Tillstånd till avloppsanläggning med ansluten vattentoalett 
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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, Årlig avgift för livsmedelskontroll enligt förordning om 
avgifter för offentlig kontroll av livsmedel (SFS 2006:1166) samt artiklarna 
26-29 i förordningen (EG) nr 882/2004 

2018.0226 

Lenhovda 68:2, Registrering av livsmedelsanläggning 

2018.0121 

Höjden 10, Årlig avgift för livsmedelskontroll enligt förordning om avgifter 
för offentlig kontroll av livsmedel (SFS 2006:1166) samt artiklarna 26-29 i 
förordningen (EG) nr 882/2004 

2018.0164 

Horvhult 3:6, Årlig avgift för livsmedelskontroll enligt förordning om 
avgifter för offentlig kontroll av livsmedel (SFS 2006:1166) samt artiklarna 
26-29 i förordningen (EG) nr 882/2004 
2018.0147 

Lenhovda 88:1, Årlig avgift för livsmedelskontroll enligt förordning om 
avgifter för offentlig kontroll av livsmedel (SFS 2006:1166) samt artiklarna 
26-29 i förordningen (EG) nr 882/2004 

2018.0178 
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Lenhovda 111:6, Årlig avgift för livsmedelskontroll enligt förordning om 
avgifter för offentlig kontroll av livsmedel (SFS 2006:1166) samt artiklarna 
26-29 i förordningen (EG) nr 882/2004 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2018-07-25 

Referens 
Miljö- och 
byggnadsförvaltningen 
Dnr: 2018.0145 

Granskning av 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 granskning av 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.    

Planförslaget har varit ute på samråd mellan den 5 juni 2018 och den 3 juli 
2018. Totalt har tre yttranden med synpunkter inkommit under 
samrådstiden. Synpunkterna har föranlett följande förändringar i planen: 

Plankartan 

• Förändrad layout från A1 till A2

• Prickmark som försvann vid digitaliseringen har synliggjorts.

• Plankartan har försetts med ny bestämmelse, n2 – endast 60 % av 
fastighetsarean får hårdgöras.

• u-områdets avgränsning har justerats. 

Planbeskrivning 

• Texten för kulturmiljö har utökats och kompletterats med enklare 
illustrationer.

• Texten för dagvatten och MKN för vatten har kompletterats och 
förtydligats.

• Texten för planbestämmelser har reviderats i enlighet med 
ändringar i plankartan.

• Kompletterande text för förorenad mark har lagts till.

• Övriga redaktionella ändringar. 

Planförslaget beräknas vinna laga kraft i oktober. 
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Uppvidinge kommun 

Datum 
2018-07-25 «Databas» 

«Diarienr» 

Sida 
2(2) 

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

Beslutsunderlag 
Plankarta 
Planbeskrivning 
Fastighetsförteckning 
Undersökning 
Samrådsredogörelse 

Oskar Johansson 
Planarkitekt 

Beslutet skickas till 
Rågrannar 
Myndigheter och förvaltningar enligt sändlista 
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Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus på 
fastigheten 

Förslag till beslut 

1. Bevilja förhandsbesked med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen, PBL (SFS
2010:900).

2. Fastställer avgiften för förhandsbeskedet till 7201 kronor.1

Förutsättningar 

Plan- och bygglagen 

9 kap. 17 § Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, 
ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas 
på den avsedda platsen. 

9 kap. 18 § Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är 
bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov 
görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. 

Planförutsättningar 

Översiktsplan för Uppvidinge kommun antagen 2011-04-26 gäller. Ansökan 
strider inte mot översiktsplanen. 

Kulturmiljövärden 

Fastigheten ligger i byn  som är upptagen i det kulturmiljöprogram som 
antagits av kommunfullmäktige i september år 2000. Byns kulturhistoriska 
värde utgörs av de äldre byggnaderna. Bebyggelsen innefattar flera äldre, 
relativt oförändrade byggnader. Flera av bostadshusen är byggda på 1920- och 
30-talet.

Sammanfattning 

Ansökan avser nybyggnation av enbostadshus. Sökanden vill uppföra två 
byggnader, ett bostadshus och ett garage, på fastigheten 
Totalt rör det sig om ca 164 m². Byggnaderna kommer få röd träfasad med vita 
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knutar och rött tegel. Bostadshuset ska vara två våningar med en takvinkel om 
ungefär 27 grader. Vatten och avlopp ska vara enskilt.  Området är inte 
detaljplanelagt. 

Yttranden 

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

Bedömning 

Den tilltänkta tomten påverkas inte av några riksintressen, områdeskydd eller 
strandskydd. Byn  är upptagen i kommunens kulturmiljöprogram, där 
värdet utgörs av de äldre byggnaderna. Mot bakgrund av beskrivningen av de 
planerade byggnadernas utformning görs bedömningen att åtgärden inte 
inkräktar på de kulturhistoriska värdena i byn. Det finns inga av kommunen, 
länsstyrelsen eller andra myndigheter utpekade värden på platsen. 

Åtgärden bedöms uppfylla 2 kap. 5 § PBL och strider inte mot bestämmelser i 
3 eller 4 kap. miljöbalken.  

Beslutsunderlag 

Ansökan 2018-06-07 
Situationsplan 2018-06-07 

Översiktskarta 2018-06-07 

Grannhörande 2018-06-11 

Beslutet skickas till 

Sökanden 

Rågrannar 

Fastighetsägare 

INFORMATION 

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

Ett beviljat förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. 

Observera att det krävs tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden för nya 
avloppsanläggningar. 
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E.ON Energidistribution AB har längs med vägen, mot fastighetsgränsen,
markförlagd lågspänningskabel. Kabeln är inte inmätt. Kablarnas exakta lägen
måste säkerställas innan markarbete påbörjas.

Då in- och utfarten kommer att korsa jordkabeln kan denna komma att behöva 
förläggas i rör. Ta kontakt med Gunilla Nilsson, E.ON, på telefon 070-672 13 
51 för samråd kring detta. 

Åseda 2018-07-17 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Oskar Johansson 
Planarkitekt 

Total avgift för åtgärden: 7201 kronor 

Avgift för förhandsbesked + grannhörande + kostnad för kungörelse = total 
avgift 

3185 kr + 3822 kr + 194 kr = 7201 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 
ENBOSTADSHUS på fastigheten 

Fastighetens adress: Ännu ej fastställt, Åseda 

Förslag till beslut 

1. Sökanden kan återkalla ärendet och debitera för byggnadsinspektörs nedlagda
timmar.

2. Fastställer avgiften till 1 600 kronor.1

Sammanfattning 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 
 inkom till Miljö- och byggnadsnämnden 2018-06-04. Sökanden önskar att 

uppföra ett nytt bostadshus samt garage. Avstånd mellan garage och 
fastighetsgräns understiger 4,5 meter, grannhörande skickades ut 2018-06-19 
till fastigheten  Senaste datum för erinran var 2018-07-04.  

2018-06-14 beslutade Miljö- och byggnadsnämnden att delegera till 
byggnadsinspektör att bevilja bygglov då berörda granna har beretts tillfälle 
att yttra sig och inga synpunkter har inkommit och när alla handlingar är 
kompletta, godta Tomas Andersson som kontrollansvarig samt fastställer 
avgiften för bygglovet till 18 503 kronor. Beslut av Miljö- och 
byggnadsnämnden skickades ut till sökanden 2018-06-29.  

2018-06-20 inkom ett e-postmeddelande från sökanden att återkalla sin 
ansökan om bygglov. 

Bedömning 

Sökanden har rätt att återkalla sin ansökan om bygglov. 

Beslutsunderlag 

Ansökan   2018-06-04 
Beslut från Miljö- och byggnadsnämnd 2018-06-14 

E-post från sökanden 2018-06-20 
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Beslutet skickas till 

Sökanden 

INFORMATION 

Det beslut som meddelas i ärendet kommer att kunna överklagas till 
länsstyrelsen enligt bestämmelserna i 13 kap. 3 § plan- och bygglagen 
(2010:900).  

Åseda 2018-07-31 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Pannida Khammeeseenon 
Byggnadsinspektör 

Total avgift för åtgärden: 1 600 kronor = Påbörjad handläggning 2 timmar. 

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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2018-07-31 

Överklagande gällande LJUSANORDNING på fastigheten 
Hohult 45:1 
Dnr: 2018.0176 

Fastighetens adress: Larmgatan 10, Alstermo 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 

Överklagan har inkommit i rätt tid.  

Ärendet 

Överklagande av delegationsbeslut 2018-06-29 inkom 2018-07-24. 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen  

Kopia till: 

Klagande 

Sökande 
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2018-07-31 

Överklagande av beslut gällande NYBYGGNAD PARHUS 
på fastigheten Hohult 55:13 
Dnr: 2018.0192 

Fastighetensadress: Norrgatan 2A-D, Alstermo 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 

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

Sammanfattning 

Överklagande av Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2018-06-14 § 87 inkom 
2018-07-12.  

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen 

Kopia till: 

Sökande 

Klagande 

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 

8



 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 

Överklagande av beslut gällande NYBYGGNAD 
FRITIDSHUS på fastigheten 

Fastighetens adress: 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 

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

Sammanfattning 

Överklagande av Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2018-06-14 inkom 
2018-07-27.  

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen 

Kopia till: 

Klagande 

Sökande 
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 TJÄNSTESKRIVELSE

Överklagande av beslut gällande OLOVLIGT 
BYGGANDE på fastigheten 

Fastighetensadress: 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 

Överklagan har inkommit i rätt tid.

Sammanfattning 
Överklagande av Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2018-04-26 § 54 
inkom 2018-07-23. E-postmeddelandet skickades ut 2018-07-04. Beslutet 
skickades först ut som brev med delgivningskvitto och mottagarbekräftelse., 
datum för detta var 2018-05-11. Brevet med tillhörande handlingar kom dock 
tillbaka. Det bestämdes sedan att skicka det via e-post. E-postmeddelandet 
skickades 2018-07-04. 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen 

Kopia till: 

Klagande 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Box 59, 364 21 ÅSEDA Besök: Kyrkbacken Tfn: 0474-470 69 Fax: 0474-470 60 
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