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

KALLELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2018-08-23 

Miljö- och byggnadsnämnden 
kallas härmed till sammanträde torsdagen den 23 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

4. Ekonomisk delårsrapport jan – juli 2018

Miljö- och hälsoskydd och livsmedel 

5. 2018.0155
Marhult 7:1 Copperland Recycling AB
Anmälan om miljöfarlig verksamhet

6. 2017.0295
Profilgruppen Extrusions AB
Yttrande till Länsstyrelsen

Bygglovsärenden

7. 2018.0003
Gjutaren 3
Ändring bygglov

8.

Nybyggnad enbostadshus



Ärende Anteckningar 

9.

Tillbyggnad lager

10. Riktlinje för återkallande av lov

11.

Återkallande av bygglov

12.

Behovsprövning gällande färdigställandeskydd

Tillsyn 

13. 2018.0219
Klavreda 42:1
Olovligt byggande

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 

2017-08-23 

Redovisning av delegeringsbeslut 

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

 rivningslov samt bygglov för nybyggnad garage

 delstartsbesked nybyggnad enbostadshus

Dnr 2018.0235
valtavlor socialdemokraterna, mottagningsbevis

 slutbesked utvändig ändring

 bygglov för utvändig ändring

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

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

anmälan om anslutning av bad-, disk- och tvättvatten till
befintlig avloppsanläggning

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

Glasblåsaren 10, delstartsbesked tillbyggnad industri

7) Livsmedelsinspektör Katrin Thydén har med stöd av delegering fattat
beslut i följande ärenden:

Dnr 2018.0226
Lenhovda 68:2, årlig avgift för livsmedelskontroll

Dnr 2018.0231
Älghult 1:60, registrering av livsmedelsanläggning

Dnr 2018.0236
Lenhovda 68:2, beslut om föreläggande

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



TJÄNSTESKRIVELSE 1 
Datum 
2018-08-16 

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-juli 2018 

Förslag till beslut 
Godkänna rapporten 

Sammanfattning av ärendet 
Intäkterna på miljö-och hälsoskydd kommer inte riktigt att nå upp till den 
budgeterade intäkten och just nu kan inte underskottet täckas av andra 
intäkter.  

Beslutsunderlag 
Månadsrapport 

Ekonomiska konsekvenser 
Underskott på 150tkr 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
Silja Savela 

Karin Holst   
förvaltningschef 
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Kod Verksamhet

Text
BUDGET

Jan 18 - Juli 18
REDOVISAT

Jan 18 - Juli 18
ÅTERSTÅR

FÖRBRUKAT
I PROCENT

11950 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND 462,0 251,1 210,9 54
1 POLITISK VERKSAMHET 462,0 251,1 210,9 54
21200 BYGGLOVVERKSAMHET 493,0 955,3 -462,3 194
21400 DETALJPLANERING 613,3 486,7 126,6 79
21500 KART-MÄTNING-GIS 740,5 584,8 155,7 79
27100 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD 2 052,3 1 076,4 975,9 52
27130 AGENDA 21 32,0 0,0 32,0 00
27210 MILJÖUNDERSÖKANDE ANALYS 85,0 0,0 85,0 00
2 INFRASTRUKTUR O SKYDD 4 016,1 3 103,2 912,9 77
Totaler 4 478,1 3 354,3 1 123,8 75

760000

Utskriven av : Marcus Landley
Drift hela kommunen

2018-08-13 16:13 Sida 1/1



TJÄNSTESKRIVELSE  1(3) 

Datum Ärendenummer 

2018-08-16 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 

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).

• Om verksamheten upphör ska detta anmälas till tillsynsmyndigheten i god
tid före nedläggningen. Kemiska produkter, avfall (tillförd råvara) och
färdiga produkter ska då tas om hand och transporteras bort från
fastigheten. Bolaget ska vidare i samråd med tillsynsmyndigheten
undersöka om fastigheten är förorenad och i så fall ansvara för att området
efterbehandlas.

• Den totala mängden avfall eller färdig produkt på anläggningen får aldrig
överskrida 7 000 ton vardera (befintligt avfall ej inkluderat).

• Enbart de fraktioner som anges i anmälan får hanteras, om detta förändras
ska tillsynsmyndigheten informeras om detta.

• Inget mer ”fluff” får transporteras till anläggningen.
• Verksamhetsutövaren ska blanda i så höga procenttal som det är möjligt av

den fluff som finns på fastigheten, dock minst 5 %. Verksamhetsutövaren
ska även sträva efter att fluffhögarna är borta inom 10 år.

• En årsrapport för föregående kalenderår ska lämnas in till
tillsynsmyndigheten senast den 31 mars varje år. I den ska den totala
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    2 
 Datum  Ärendenummer 
 2018-08-16  2018.0155 

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

mängden inköpt avfall uppdelat i fraktioner samt den totala mängden såld 
produkt under året redovisas. 

 

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. 

 

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 
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 Datum  Ärendenummer 
 2018-08-16  2018.0155 

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

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 

 

 

Beslutet skickas till: 

Copperland Recycling AB 

Kolonivägen 10 

267 34 Bjuv 

Kopia på e-post: Copperland@outlook.com 

 



TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2018-08-16 

Ärendenummer 
2017.0295 

Yttrande till Miljöprövningsdelegationen vid Läns-
styrelsen i Kalmar län över ansökan från ProfilGruppen 
Extrusions AB om fortsatt och utökad verksamhet på 
fastigheterna Filen 1, Släggan 1, Industrien 23 och Verket 
1, Uppvidinge kommun 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lämnar nedanstående synpunkter som sitt 
yttrande till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kalmar län. 

Sammanfattning av ärendet 

ProfilGruppen Extrusions AB har till Miljöprövningsdelegationen vid 
Länsstyrelsen i Kalmar län lämnat in en ansökan om fortsatt och utökad 
verksamhet på fastigheterna Filen 1, Släggan 1, Industrien 23 och Verket 1, 
Uppvidinge kommun. 

Beslutsunderlag 

Ansökan, med miljökonsekvensbeskrivning, från ProfilGruppen Extrusions 
AB daterad den 20 december 2017. 

Komplettering av ansökan daterad den 4 juni 2018. 

Tjänsteskrivelse från miljö- och byggnadsförvaltningen den 16 augusti 2018. 

Ärendet 

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

ProfilGruppen har bedrivit verksamhet inom pressning och ytbehandling 
av aluminiumprofiler i Åseda sedan 1981. Gällande tillstånd enligt miljö-
balken för verksamheten meddelades av Miljöprövningsdelegationen vid 
Länsstyrelsen i Kalmar län i beslut den 28 november 2013.  

Tillståndet omfattar ytbehandling av anodiserat aluminiumgods upp till 3,3 
miljoner kvadratmeter per år. Tillståndet omfattar även strängpressning av 
aluminiumprofiler, metallbearbetning, avfettning av gods och våttrumling 
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Uppvidinge kommun 
Datum 
2018-08-16 

Ärendenummer 
2018.0126 

Sida 
2(2) 

 

 

samt behandling av farligt avfall som uppkommer i den egna 
verksamheten. 

 

ProfilGruppen Extrusions AB ansöker nu om tillstånd för en utökad 
produktion av anodiserat aluminiumgods, upp till 4,0 miljoner 
kvadratmeter per år. 

 

Bolaget begär att några av villkoren i nuvarande tillstånd ska ändras. 
Begränsningen av utsläppet av sulfat i utgående vatten, enligt villkor 2, vill 
bolaget ändra från högst 324 ton/kalenderår till högst 372 ton/kalenderår. 

 

Recipient för utsläpp till vatten är sjön Kållen. Av Alsteråns recipient-
kontroll framgår att näringsämnen, syre, växtplankton och bottenfauna 
visar på sämre status i Kållen än övriga provtagna vattendrag och sjöar.  
Miljö- och byggnadsnämnden har i tidigare yttranden i tillståndsärenden 
rörande utökning av ProfilGruppens verksamhet framhållit att Kållens 
ekologiska och kemiska status inte får försämras utan måste förbättras på 
sikt. 

 

Ett utökat utsläpp av sulfat kan accepteras om det inte försämrar Kållens 
ekologiska och kemiska status. 

 

Per-Ove Oscarsson 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör  

 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen i Kalmar län 
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Ansökan om bygglov för NYBYGGNAD 
BRANDSTATION på fastigheten Gjutaren 3 – ÄNDRING 
BYGGLOV  
Dnr: 2018.0003 

Fastighetens adress: Lillgatan 8, Åseda 

Förutsättningar 

Plan- och bygglagen 

2 kap. 9 § Planläggning av mark och vattenområden samt lokaliering, 
placering och utformning av byggnadsverk, skyltar och ljusandordningar 
enligt denna lag får inte ske så att den avsedda användningen eller 
byggnadsverket, skylten eller ljusanordningen kan medföra en sådan 
påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för 
människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.  

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

9 kap. 30 § Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan om, 

1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser överensstämmer med
detaljplanen.

2. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 §
tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket 3, 6 7, 9-11 §§, 12 §
första stycket, 13, 17 och 18 §§.

Planförutsättningar 

Gällande fastighet ligger inom detaljplanelagt område och som detaljplan 
fungerar 0760-P86/10 daterad 1986-12-19. Genomförandetiden har utgått.  

Sammanfattning 

Ansökan avser ändring av bygglov för nybyggnad av brandstation på 
fastigheten Gjutaren 3, Åseda. Bygglov för nybyggnad av brandstation 
beviljades av Miljö- och byggnadsnämnden 2018-01-25 § 12. Sökanden önskar 
nu förlänga byggnaden mot söder. Byggnaden kommer att uppgå till cirka 422 
m2 (22,0 x 19,2 meter) och byggnadshöjden till cirka 6,2 meter. Fasadmaterial 
kommer att utgöras av plåt i grå kulör (RAL 9007) och takbeläggning av papp.  
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Enligt plan 0760-P86/10 betecknas fastigheten som Jm vilket innebär 
Industriändamål. Högsta byggnadshöjd är satt till 4,5 meter och max tillåten 
byggnadsarea till 40 %. Fastighetens storlek är 1 859 m2. Detta ger en tillåten 
byggnadsarea på 744 m2. Den föreslagna nybyggnaden utgör en avvikelse från 
gällande detaljplan.  

 

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

 

Yttranden 

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

 

Berörda grannar och andra kända sakägare har beretts tillfälle till yttrande. 
Senaste datum för erinran är 2018-08-20. 

 

Bedömning 

Byggnadshöjd uppgår till cirka 6,2 meter som enligt gällande detaljplan ej får 
överskrida 4,5 meter. Åtgärden bedöms strida mot gällande detaljplan. 

 

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

 

Motivering förslag till beslut 

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

 

Beslutsunderlag 

Ansökan   2018-07-30 

Fasadritning   2018-07-29 

Planritning   2018-07-29 

Situationsplan  2018-08-01 

 



 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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Förslag till beslut 

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

2. Fastsäller avgiften för påbörjad handläggning till 3 200 kronor.  

 

Beslutet skickas till 

Sökanden 

 

INFORMATION 

Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen enligt bifogad 
överklagandehänvisning.  

 

Åseda 2018-08-14 

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

 

Pannida Khammeeseenon 
Byggnadsinspektör 

 

Total avgift för åtgärden: 3 200 kronor 

Hanläggning 4 timme 

 

Upplysning: Fakturan skickas separat 

_____________________________________________________________________ 
1 Avgiften är framräknad från Uppvidinge kommuns Plan- och bygglovstaxa 2011. 
Taxan fastställdes av kommunfullmäktige den 28 juni 2011 och reviderades 28 augusti 
2012, § 73. 
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Ansökan om bygglov för NYBYGGNAD 
ENBOSTADSHUS på fastigheten  
Dnr:  

Fastighetens adress:  

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. 31 b § Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för 
en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om 
avvikelsen är förenlig med 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 detaljplanelagt område och gällande detaljplan är 07-
LEK-512 daterad 1975-12-09.  

Sammanfattning 

Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus på fastigheten  
Rivningslov för rivning av befintlig byggnad på gällande fastigheten 
beviljades 2017-06-16 då byggnaden var brandskadad och i dåligt skick. Nu 
önskar sökanden uppföra ett nytt bostadshus på befintligt grund.  
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Fasadmaterial kommer att utgöras av trä samt puts. Byggnaden kommer 
uppföras i 1,5 plan och byggnadshöjd kommer uppgå till cirka 7 meter. 
Åtgärden innebär att fastigheten bebyggs med cirka 135 m2 byggnadsarea 
(BYA). 

 

Avståndet mellan byggnaden och fastighetgräns, mot fastigheten  
 understiger 4,5 meter.  

 

Enligt gällande detaljplan betecknas området som BFI vilket innebär område 
för bostadsändamål, fristående hus samt byggnad får ej uppföras till större 
höjd än 4,0 meter. Åtgärden uppförs även delvis, entrédelen, på punktprickad 
mark. Entrén uppgår till 5,4 m2 (1,8 x 3,0 meter).  Åtgärden utgör en avvikelse 
mot gällande detaljplan.  

 

Föreslagen kontrollansvarig för åtgärden är Mikael Borgström, SC1180-11 
med behörighetsnivå K.  

 

Yttranden 

Då åtgärden utgör en avvikelse från gällande detaljplan har grannar beretts 
tillfälle -till yttrande. Senaste svarsdatum är satt till 2018-08-31.  

 

 

Bedömning 

Då plan ett görs tillgänglighetsanpassas anses byggnaden vara lämplig för sitt 
ändamål, vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- 
eller orienteringsförmåga.  

 

 Tilltänkt 
placering ligger utanför strandskyddsområde. Takkupor uppförs med skäl av 
att utnyttja den utsikten mot sjön.  

 

Föreslagen åtgärd bedöms strida mot gällande detaljplan då byggnadshöjden 
uppgår till cirka 7 meter samt entrén placeras på marken som ej får bebyggas. 
Frågan är således om åtgärden ändå kan tillåtas som en mindre avvikelse.  

 

Motivering förslag till beslut 

Åtgärden anses inte följa förutsättningar för lov enligt. 9 kap. 30 plan- och 
bygglagen. I en samlad bedömning kan inte heller avvikelsen från gällande 
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detaljplan ses som liten. Ansökan bör avslås då åtgärden strider mot gällande 
detaljplan.  

 

Beslutsunderlag 

Ansökan   2017-06-07 
Anmälan om kontrollansvarig  2017-06-07 

Situationsplan   2018-08-13 

Planritningar   2018-08-01 

Fasadritningar   2018-08-01 

Sektionsritningar   2018-08-01 

 

Förslag till beslut 

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

2. Fastställer avgiften till 4 000 kronor.1 

 

Beslutet skickas till 

Sökanden 

 

INFORMATION 

Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen enligt bifogad 
överklagandehänvisning.  

 

 

Åseda 2018-08-15 

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

 

 

Pannida Khammeeseenon 
Byggnadsinspektör 
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Total avgift för åtgärden: 4 000 kronor 

Tidsersättning 5 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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Ansökan om bygglov för TILLBYGGNAD- samt 
OMBYGGNAD BUTIKSLOKAL på fastigheten Klavreda 
74:3 
Dnr: 2018.0241 

Fastighetens adress: Köpmangatan 6, Norrhult 

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 detaljplanelagt område och gällande detaljplan är 
0760-P08/3 daterad 2018-01-31. Genomförandetiden för planen utgick 2018-01-
31. 

Sammanfattning 

Ansökan avser tillbyggnad- samt ombyggnad av butikslokal på fastigheten 
Klavreda 74:3 (ICA Nära Norrhult). Sökanden önskar bygga om/till befintlig 
lager/personalutrymme med cirka 92 m2 samt utöka butiksdelen motsvarande 
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cirka 164 m2 (9,0 x 18,2 meter). Enligt gällande detaljplan betecknas fastigheten 
som HI vilket innebär handel och i ett plan.  

 

Tillbyggnaden av butiksdelen uppförs med snedtak och uppgår till en 
totalhöjd av cirka 3,6 meter samt tillbyggnaden av lager/personalutrymme av 
4,5 meter.  

 

Enligt gällande detaljplan hamnar tillbyggnaden av butiksdelen delvis på 
punktprickad mark, d.v.s. mark som ej får bebyggas. Åtgärden utgör en 
avvikelse mot gällande detaljplan.  

 

Föreslagen kontrollansvarig för åtgärden är Anders Johansson, SC0427-12 
med behörighetsnivå K. 

 

Yttranden 

Då åtgärden i ansökan strider mot gällande detaljplan har berörda grannar 
och andra kända sakägare beretts tillfälle till yttrande. Senaste svarsdatum är 
satt till 2018-09-03.  

 

Bedömning 

Enligt gällande detaljplan börja punktprickad mark cirka 2 meter från fasadliv 
på befintlig byggnad. Då tillbyggnaden av butiksdelen är 9,0 meter lång och 
18,2 meter bred innebär det cirka 128 m2 (7 x 18,2 meter) hamnar på mark som 
inte få bebyggas.  

Syftet med den punktprickade marken saknas i detaljplanen.  

I ärende gällande bygglov skall bebyggelse lokaliseras till mark som är 
lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat jord, berg och 
vattenförhållandena samt risken för översvämning och erosion.  

Föreslagen åtgärd berörs inte av några riksintressen.  

 

Motivering förslag till beslut 

Del i ansökan gällande tillbyggnad/ombyggnad av lager/personalutrymme 
anses följa förutsättningar för att bygglov skall kunna beviljas enligt 9 kap. 30 
§ plan- och bygglagen.  

 

Del i ansökan gällande tillbyggnaden av butikslokal upptar en stor del av den 
punktprickade marken och innebär en avvikelse från gällande detaljplan som 
ej kan ses som liten.  
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Beslutsunderlag 

Ansökan   2018-08-06 
Anmälan om kontrollansvarig 2018-08-06 

Situationsplan  2018-08-06 

Planritningar   2018-08-06 

Fasadritningar  2018-08-06 

Sektionsritningar  2018-08-06 

 

Förslag till beslut 

1. Delegera till byggnadsinspektör för att bevilja bygglov i den del av ansökan 
som avser tillbyggnad/ombyggnad av lager/personalutrymme då berörda 
grannar har beretts tillfälle att yttra sig och inga synpunkter har inkommit.  

2. Avslå den del av ansökan som avser tillbyggnad av butiksdel då åtgärden 
avviker från gällande detaljplan. 

3. Godta Anders Johansson som kontrollansvarig. 

4. Fastställer avgiften för bygglovet till 11 251 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 ska hållas inför startbesked, (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. 
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Lovet skickas för kännedom till berörda grannar och andra kända sakägare 
samt annonseras i Post- och inrikes tidningar.  
 

Åseda 2018-08-16 

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

 

Pannida Khammeeseenon 
Byggnadsinspektör 

 

Total avgift för åtgärden: 11 251 kronor 

Bygglovavgift inkl. startbesked + kostnad för kungörelse = total avgift  

 

11 057 kr + 194 kr = 11 251 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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2018-08-16 

Behov av riktlinje – Återtagande av ansökan efter bygglovet 
har beviljats.  

Förutsättningar: 

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 
9 kap. 40 a § Om byggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggningen av ett 
ärende om lov eller förhandsbesked, ska nämnden i sitt beslut om avgift 
redovisa hur avgiften har fastställs.  

12 kap. 8 § Byggnadsnämnden får ta ut avgifter för 
1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked,

slutbesked och ingripandebesked,
2. beslut om lov,
3. tekniska samråd
4. slutsamråd
5. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,
6. upprättande av nybyggnadskartor,
7. framställning av arkivbeständiga handlingar,
8. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §§, och
9. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. Lag (2018:1136).

Sammanfattning: 

För frågan gällande avgift för återtagande av ansökan efter bygglovet har 
beviljas ansvarar Uppvidinge Kommun Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- 
och byggnadsförvaltningen föreslås att Miljö- och byggnadsnämnden fastställa 
ny taxa. Förändring i taxan föreslås endast i den del som avser avgift för 
återtagande av ansökan efter bygglov har beviljats. Resterande avgifter är 
oförändrade.  

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår följande riktlinjer:  
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i Plan- och bygglovtaxa, 
Uppvidinge kommun, beslutar Miljö- och byggnadsnämnden om särskild 
avgift grundad på tidsersättning.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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Förslag till beslut 

Anta riktlinjer enligt förslag från Miljö- och byggnadsförvaltningen.  

 

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggnadsförvaltningen  
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Ansökan om bygglov för NYBYGGNAD 
ENBOSTADSHUS på fastigheten  
Dnr:  

Fastighetens adress: Ännu ej fastställt, Åseda 

Tidigare ärendehantering 

I sammansträde 2018-08-07 § 99 beslutade Miljö- och bygnadsnämnden att 
återremittera ärende till Miljö- och bygnadsförvaltningen.   

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 en e-post 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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Förslag till beslut 

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

2. Fastställer avgiften till 1 600 kronor.1 

 

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 2018-08-16 

 

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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Behovsprövning gällande färdigställandeskydd för 
uppförande av NYBYGGNAD ENBOSTADSHUS på 
fastigheten  
Dnr:  

Fastighetens adress:  

Sammanfattning 

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på del av fastigheten  
beviljades 2018-06-20. I e-post daterad 2018-08-13 redovisar kontrollansvarig 
och sökanden skäl till varför ett färdigställandeskydd i detta fall ses som 
obehövligt. Entreprenad för  understiger 10 prisbasbelopp d.v.s. 
455 000 kronor samt projektet är en delad entreprenad och ingen 
totalentreprenad.  

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 tabellet ”När krävs färdigställandeskydd (FSS)” på boverkets websida 
(https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--
byggande/byggprocessen/fardigstallandeskydd/) kan man läsa att 
”färdigställandeskydd krävs för småhus, nybyggnad – självbyggare och 
entreprenad”.   

I ansökan om bygglov daterad 2018-03-19 uppger sökanden en uppskattad 
sammanslagd produktionskostnad, inkl. moms till 2 600 000 kronor.  

Beslutsunderlag 

E-post från kontrollansvarig 2018-08-13 

Förslag till beslut 
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1. Färdigställandeskydd krävs i detta ärende.  

 

Beslutet skickas till 

Sökanden 

 

Åseda 2018-08-16 

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

 

Pannida Khammeeseenon 
Byggnadsinspektör 

 
 



tjänsteskrivelse 
2018-08-16 
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Uttagande av sanktionsavgift för påbörjande av åtgärd som 
kräver bygglov utan startbesked på fastigheten Klavreda 
42:1 
Dnr: 2018.0219 

Fastighetens adress: Malmgatan 4-8, 364 45 Klavreström 

Fastighetsägare: PB FASTIGHET I NORRHULT AKTIEBOLAG, 556391-2236 

Ärendet 

Ärendet avser uttagande av byggsanktionsavgift för att ha påbörjat en åtgärd 
som kräver bygglov utan startbesked. 

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsförvaltningen har 2018-05-21 vid platsbesök funnit att 
åtgärder som kräver bygglov påbörjats utan startbesked på fastigheten 
Klavreda 42:1.  

Det har inkommit en ansökan om bygglov 2018-04-10 dnr 2018.0119 och 
bygglov beviljades 2018-06-28, men inget startbesked har givits. 

Vid platsbesök 2018-07-13 kunde man konstatera att ändringarna inte hade 
åtgärdats. 

Lagstöd 

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 områdesbestämmelse Klavreströms samhälle. 
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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.  
 
2018-07-18 skickades kommunicering inför beslut, inget yttrande inkom men 
delgivningskvitto. Den 2018-08-16 skickades på nytt kommunicering inför 
beslut ut. 

 

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 
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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 
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. 

 

Plan- och byggförordning (2011:338) 9 kap 10 § 3 p 
 

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och 

bygglagen (2010:900) påbörja en sådan ändring av en byggnad som kräver lov 
enligt 9 kap. 2 § första stycket 3 c eller 8 § första stycket 2 a 

eller c eller 4 plan- och bygglagen och som avser en byggnads yttre utseende 
innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är: 
 

3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller en 
byggnad för kultureller 

idrottsevenemang, 0,25 prisbasbelopp med ett tilllägg av 0,002 prisbasbelopp 
per kvadratmeter av den area som ändringen avser, och. 
 
Beräkningsgrundande formel = ((0,25*pbb)+(0,002*pbb*area))/2 
Beräkning = ((0,25*45500)+(0,002*45500*4))/2 
Beräknad sanktionsavgift : 5870 kronor 
 

Beslutsunderlag 

Observation från platsbesök   2018-05-21 

Foton från platsbesök     2018-05-21 

Fasadritning ärende 2018.0119   2018-04-10 

Tjänsteskrivelse    2018-08-16 

 



 

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 

Yttrande 

 

Förslag till beslut 

1. Påföra ägaren till fastigheten Uppvidinge Klavreda 42:1 PB FASTIGHET I 
NORRHULT AKTIEBOLAG, 556391-2236 byggsanktionsavgift om 5870 
kronor för på börjande av åtgärder som kräver bygglov utan startbesked med 
stöd av 11 kap. 51 & 57 §§ plan- och bygglagen samt 9 kap. 10 § 3 p plan- och 
byggförordningen. Avgiften ska betalas senast två månader efter att 
fastighetsägaren delgivits beslutet enligt 11 kap 61 § plan- och bygglagen.  

 

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

 

Beslutsexpediering 

Fastighetsägare med delgivningskvitto  

 

Åseda 2018-04-19 

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

 

Jonas Karlsson 
Byggadministratör 
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