
 

 

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

KALLELSE  
Datum 

2021-08-19 
 

  

 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Kallas härmed till sammanträde torsdagen den 19 augusti 2021 i 
Kommunhuset, Ideboås/digitalt via Teams klockan 13.30 för att behandla 
följande ärenden: 

 

Ärende  

 95. Upprop  

 96. Val av justerare, tid för justering och 
godkännande av dagordning 

 

Administrativa ärenden 

 97. Delegeringsbeslut  

 98. 2021.36 
Månadsrapportering Ekonomi jan-juli 2021 

 

 99. 2019.127 
Rättidsprövning av överklagan 
Lenhovda 74:1 

 

Planärenden 

 100. 2021.168 
Samråd - Detaljplan 
Lenhovda 5:27 

 

Miljö- och livsmedelsärenden 

 101. 2021.295 
Ansökan om strandskyddsdispens 
Lillåker  

 

 102. 2021.299 
Ansökan om strandskyddsdispens 
Karskruv  

 

mailto:marcus.landley@uppvidinge.se


 
   

 

 

Ärende  

 103. 2021.236 
Ansökan om tillstånd för inrättande av 
avloppsanläggning 
Tångabo  

 

Bygglovs- och byggsanktionsärenden 

105. 2021.213 
Nybyggnad carport 
Nottebäcks-  

 

106. 2021.230 
Rivning av byggnad 
Linné  

 

107. 2021.254 
Nybyggnad miljöhus 
Lenhovda 99:8 

 

108. 2021.278 
Nybyggnad enbostadshus 
Åseda 12:1 

 

.   

Informationsärenden 

109. Meddelanden  

 
 
 

Marie Hammarström Linnér 
Ordförande 

Marcus Landley 
Nämndsekreterare 
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Datum Beteckning

2021-08-12 2021.36

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

mbn@uppvidinge.se www.uppvidinge.se

Månadsrapport januari-till juli 2021

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut

Godkänna redovisningen

Sammanfattning av ärendet

Miljö-och byggnadsnämnden får ett förväntat underskott på ca 450 000 kronor.

Detta eftersom bygglovsintäkterna och intäkterna på miljö-och hälsoskydd

förväntas minska med motsvarande belopp.

Beslutsunderlag

Utdrag ur ekonomiska redovisningssystemet

Bilagor

Se ovan

Beslutet skickas till

Camilla Gustavsson

Kommunstyrelsen

Karin Holst

Förvaltningschef



Kod Verksamhet
Slag
Slag

Årsbudget
Jan 21 - Mån 13 21

Redovisat
Jan 21 - Juli 21

Återstår %

Verksamhet
11950 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND 579,0 198,5 380,5 34
Slag
5 KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT 488,0 156,5 331,5 32
50110 FAST ARVODE FÖRTROENDEV. 118,0 39,6 78,4 34
50120 SAMMANTRÄDESARVODEN 200,0 62,3 137,7 31
50130 FÖRRÄTTNINGSARVODEN 0,0 0,1 -0,1 00
50140 FÖRLORAD ARBETSINKOMST 56,0 0,9 55,1 2
50400 UPPDRAGSTAGARE 0,0 8,4 -8,4 00
55200 BILERSÄTTNINGAR 26,0 0,0 26,0 00
55210 BILERSÄTTNING SKATTEFRI 0,0 0,8 -0,8 00
55220 BILERSÄTTN. SKATTEPLIKTIG 0,0 0,5 -0,5 00
56100 LAGSTADGADE ARB.GIV.AVG. 66,0 29,8 36,2 45
56350 SÄRSKILD LSK AVSÄTT. PEN. 0,0 1,9 -1,9 00
56700 ARB.MARKNADSFÖRSÄKRING 0,0 0,0 0,0 00
57211 PENSIONSKOSTNAD SCHABLON 0,0 7,7 -7,7 00
58110 UTBILDNINGSKOSTNADER 22,0 0,0 22,0 00
58710 PERSONALREPRESENTATION 0,0 2,3 -2,3 00
58910 MINNESGÅVOR 0,0 2,2 -2,2 00
Slag
6 37,0 0,0 37,0 00
64600 26,0 0,0 26,0 00
64699 ÖVR FÖRBRUKNINGSMTRL 11,0 0,0 11,0 00
Slag
7 54,0 42,0 12,0 78
74321 IT DRIFT (AV SYSTEM) 49,0 22,2 26,8 45
74323 LICENSAVGIFTER 5,0 2,7 2,3 54
74910 LARMTJÄNST TRYGGHETSLARM 0,0 3,6 -3,6 00
76101 MEDLEMSAVGIFTER 0,0 13,6 -13,6 00
Verksamhet
21200 BYGGLOVVERKSAMHET 725,5 711,9 13,6 98
Slag
3 INTÄKTER -1 196,0 -431,4 -764,6 36
31115 PLANARBETE 0,0 0,0 0,0 00
31117 BYGGLOV -1 171,0 -425,6 -745,4 36

760000

Utskriven av : Marcus Landley
Driftuppföljning 3 begrepp

2021-08-12 13:00 Sida 1/14



Innev. månad
Jan 21 - Juli 21

198,5

156,5
39,6
62,3
0,1
0,9
8,4
0,0
0,8
0,5

29,8
1,9
0,0
7,7
0,0
2,3
2,2

0,0
0,0
0,0

42,0
22,2
2,7
3,6

13,6

711,9

-431,4
0,0

-425,6

760000

Utskriven av : Marcus Landley
Driftuppföljning 3 begrepp

2021-08-12 13:00 Sida 2/14



Kod Verksamhet
Slag
Slag

Årsbudget
Jan 21 - Mån 13 21

Redovisat
Jan 21 - Juli 21

Återstår %

31136 FÖRHANDSBESKED 0,0 -4,9 4,9 00
31924 Byggsanktionsavgift -25,0 0,0 -25,0 00
35119 DFB ÖVRIG STAT/MYNDIGHET 0,0 -0,9 0,9 00
Slag
4 KOSTNADER-UTGIFTER 0,0 8,4 -8,4 00
40229 INKÖP ÖVR INVENTARIER 0,0 8,4 -8,4 00
Slag
5 KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT 1 646,5 920,1 726,4 56
50211 MÅNADSLÖNER 1 001,3 582,2 419,1 58
50223 OB HELGER 0,0 0,2 -0,2 00
51110 SEMESTERLÖN MÅNADSLÖN 128,1 60,0 68,1 47
51210 SJUKLÖN MÅNADSLÖN 0,0 3,6 -3,6 00
55200 BILERSÄTTNINGAR 11,0 0,0 11,0 00
56100 LAGSTADGADE ARB.GIV.AVG. 454,0 203,0 251,0 45
56350 SÄRSKILD LSK AVSÄTT. PEN. 0,0 10,8 -10,8 00
56700 ARB.MARKNADSFÖRSÄKRING 0,0 0,8 -0,8 00
57211 PENSIONSKOSTNAD SCHABLON 0,0 44,6 -44,6 00
58110 UTBILDNINGSKOSTNADER 52,0 14,9 37,1 29
Slag
6 87,0 40,0 47,0 46
60100 LOKAL-OCH BOSTADSHYROR 49,0 28,4 20,6 58
64310 BÖCKER 0,0 1,1 -1,1 00
64320 TIDNINGAR OCH TIDSKR. 0,0 7,0 -7,0 00
64600 34,0 0,0 34,0 00
65500 TRYCKSAKER 0,0 0,2 -0,2 00
68120 MOBILTELEFONI 4,0 0,7 3,3 18
69510 HYRA/LEASING BILAR 0,0 2,5 -2,5 00
Slag
7 184,0 174,9 9,1 95
72200 ANNONSERING 10,0 0,9 9,1 9
74321 IT DRIFT (AV SYSTEM) 0,0 93,3 -93,3 00
74322 VERKSAMH- OCH ADM SYSTEM 58,0 0,0 58,0 00
74323 LICENSAVGIFTER 0,0 4,8 -4,8 00
74329 ÖVRIGA IT TJÄNSTER 0,0 4,4 -4,4 00
74500 KONSULTTJÄNSTER 0,0 55,4 -55,4 00

760000

Utskriven av : Marcus Landley
Driftuppföljning 3 begrepp

2021-08-12 13:00 Sida 3/14



Innev. månad
Jan 21 - Juli 21

-4,9
0,0

-0,9

8,4
8,4

920,1
582,2

0,2
60,0
3,6
0,0

203,0
10,8
0,8

44,6
14,9

40,0
28,4
1,1
7,0
0,0
0,2
0,7
2,5

174,9
0,9

93,3
0,0
4,8
4,4

55,4

760000

Utskriven av : Marcus Landley
Driftuppföljning 3 begrepp

2021-08-12 13:00 Sida 4/14



Kod Verksamhet
Slag
Slag

Årsbudget
Jan 21 - Mån 13 21

Redovisat
Jan 21 - Juli 21

Återstår %

74910 LARMTJÄNST TRYGGHETSLARM 0,0 7,2 -7,2 00
76101 MEDLEMSAVGIFTER 31,0 8,9 22,1 29
79400 AVSKRIVNING ENLIGT PLAN 85,0 0,0 85,0 00
Slag
8 ÖVRIGA INTÄKTER KOSTNADER 4,0 0,0 4,0 00
86000 INTERNRÄNTA 4,0 0,0 4,0 00
Verksamhet
21400 DETALJPLANERING 1 218,6 615,7 602,9 51
Slag
3 INTÄKTER -206,0 -181,0 -25,0 88
31115 PLANARBETE -206,0 -181,0 -25,0 88
Slag
4 KOSTNADER-UTGIFTER 0,0 3,5 -3,5 00
40224 INKÖP MOBILTELEFONER 0,0 2,4 -2,4 00
40229 INKÖP ÖVR INVENTARIER 0,0 1,1 -1,1 00
Slag
5 KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT 1 273,6 720,3 553,3 57
50211 MÅNADSLÖNER 790,3 465,1 325,2 59
50223 OB HELGER 0,0 0,1 -0,1 00
51110 SEMESTERLÖN MÅNADSLÖN 101,8 42,6 59,2 42
51210 SJUKLÖN MÅNADSLÖN 0,0 4,0 -4,0 00
51950 FÖRÄLDRAPENNINGTILLÄGG 0,0 2,2 -2,2 00
55200 BILERSÄTTNINGAR 4,0 0,0 4,0 00
56100 LAGSTADGADE ARB.GIV.AVG. 357,5 161,5 196,0 45
56350 SÄRSKILD LSK AVSÄTT. PEN. 0,0 8,6 -8,6 00
56700 ARB.MARKNADSFÖRSÄKRING 0,0 0,7 -0,7 00
57211 PENSIONSKOSTNAD SCHABLON 0,0 35,4 -35,4 00
58110 UTBILDNINGSKOSTNADER 20,0 0,0 20,0 00
Slag
6 39,0 19,6 19,4 50
60100 LOKAL-OCH BOSTADSHYROR 25,0 15,2 9,8 61
64320 TIDNINGAR OCH TIDSKR. 0,0 2,1 -2,1 00
64600 12,0 0,0 12,0 00
64699 ÖVR FÖRBRUKNINGSMTRL 0,0 0,7 -0,7 00
65100 KONTORSMTRL 0,0 0,4 -0,4 00

760000

Utskriven av : Marcus Landley
Driftuppföljning 3 begrepp

2021-08-12 13:00 Sida 5/14



Innev. månad
Jan 21 - Juli 21

7,2
8,9
0,0

0,0
0,0

615,7

-181,0
-181,0

3,5
2,4
1,1

720,3
465,1

0,1
42,6
4,0
2,2
0,0

161,5
8,6
0,7

35,4
0,0

19,6
15,2
2,1
0,0
0,7
0,4

760000

Utskriven av : Marcus Landley
Driftuppföljning 3 begrepp

2021-08-12 13:00 Sida 6/14



Kod Verksamhet
Slag
Slag

Årsbudget
Jan 21 - Mån 13 21

Redovisat
Jan 21 - Juli 21

Återstår %

65500 TRYCKSAKER 0,0 0,2 -0,2 00
68120 MOBILTELEFONI 2,0 0,3 1,7 15
69510 HYRA/LEASING BILAR 0,0 0,7 -0,7 00
Slag
7 112,0 53,3 58,7 48
72200 ANNONSERING 35,0 16,3 18,7 47
74321 IT DRIFT (AV SYSTEM) 0,0 9,8 -9,8 00
74322 VERKSAMH- OCH ADM SYSTEM 32,0 0,0 32,0 00
74323 LICENSAVGIFTER 0,0 6,3 -6,3 00
74329 ÖVRIGA IT TJÄNSTER 0,0 2,9 -2,9 00
74500 KONSULTTJÄNSTER 102,0 5,5 96,5 5
74910 LARMTJÄNST TRYGGHETSLARM 0,0 3,6 -3,6 00
76101 MEDLEMSAVGIFTER 0,0 8,9 -8,9 00
76199 ÖVRIGA AVGIFTER -57,0 0,0 -57,0 00
Verksamhet
21500 KART-MÄTNING-GIS 806,9 512,8 294,1 64
Slag
3 INTÄKTER -104,0 -47,5 -56,5 46
31116 LANTMÄTERI/G I S -104,0 -47,5 -56,5 46
Slag
5 KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT 746,9 415,4 331,5 56
50211 MÅNADSLÖNER 457,1 274,7 182,4 60
50223 OB HELGER 0,0 0,1 -0,1 00
51110 SEMESTERLÖN MÅNADSLÖN 59,0 21,7 37,3 37
55200 BILERSÄTTNINGAR 3,0 0,0 3,0 00
56100 LAGSTADGADE ARB.GIV.AVG. 206,7 93,1 113,6 45
56350 SÄRSKILD LSK AVSÄTT. PEN. 0,0 5,0 -5,0 00
56700 ARB.MARKNADSFÖRSÄKRING 0,0 0,4 -0,4 00
57211 PENSIONSKOSTNAD SCHABLON 0,0 20,5 -20,5 00
58110 UTBILDNINGSKOSTNADER 21,0 0,0 21,0 00
Slag
6 59,0 27,3 31,7 46
60100 LOKAL-OCH BOSTADSHYROR 28,0 17,0 11,0 61
63200 HYRA/LEASING AV INVENTARI 0,0 6,4 -6,4 00
64320 TIDNINGAR OCH TIDSKR. 0,0 2,1 -2,1 00

760000

Utskriven av : Marcus Landley
Driftuppföljning 3 begrepp

2021-08-12 13:00 Sida 7/14



Innev. månad
Jan 21 - Juli 21

0,2
0,3
0,7

53,3
16,3
9,8
0,0
6,3
2,9
5,5
3,6
8,9
0,0

512,8

-47,5
-47,5

415,4
274,7

0,1
21,7
0,0

93,1
5,0
0,4

20,5
0,0

27,3
17,0
6,4
2,1

760000

Utskriven av : Marcus Landley
Driftuppföljning 3 begrepp

2021-08-12 13:00 Sida 8/14



Kod Verksamhet
Slag
Slag

Årsbudget
Jan 21 - Mån 13 21

Redovisat
Jan 21 - Juli 21

Återstår %

64600 30,0 0,0 30,0 00
66100 REP./UH AV INVENTARIER 0,0 0,0 0,0 00
68120 MOBILTELEFONI 1,0 0,5 0,5 50
69510 HYRA/LEASING BILAR 0,0 1,3 -1,3 00
Slag
7 103,0 117,6 -14,6 114
74321 IT DRIFT (AV SYSTEM) 0,0 33,3 -33,3 00
74322 VERKSAMH- OCH ADM SYSTEM 51,0 62,8 -11,8 123
74323 LICENSAVGIFTER 0,0 5,3 -5,3 00
74324 SERVICE O UNDERH AV ADMSY 0,0 9,7 -9,7 00
74329 ÖVRIGA IT TJÄNSTER 0,0 1,5 -1,5 00
74910 LARMTJÄNST TRYGGHETSLARM 0,0 3,6 -3,6 00
76101 MEDLEMSAVGIFTER 5,0 1,5 3,5 30
79400 AVSKRIVNING ENLIGT PLAN 47,0 0,0 47,0 00
Slag
8 ÖVRIGA INTÄKTER KOSTNADER 2,0 0,0 2,0 00
86000 INTERNRÄNTA 2,0 0,0 2,0 00
Verksamhet
27100 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD 2 204,6 1 665,0 539,6 76
Slag
3 INTÄKTER -1 139,0 -145,6 -993,4 13
31110 LIVSMEDELSTILLSYN -221,0 -7,6 -213,4 3
31111 MILJÖTILLSYN -553,0 0,0 -553,0 00
31112 AVLOPPSTILLSTÅND -61,0 -41,0 -20,0 67
31119 ÖVRIGT (EXV UPPDRAG) -304,0 0,0 -304,0 00
31121 VÄRMEPUMPSAVGIFTER MH 0,0 -68,0 68,0 00
31126 KÖLDMEDIE 0,0 2,0 -2,0 00
35119 DFB ÖVRIG STAT/MYNDIGHET 0,0 -31,0 31,0 00
Slag
4 KOSTNADER-UTGIFTER 31,0 6,5 24,5 21
40220 31,0 0,0 31,0 00
40229 INKÖP ÖVR INVENTARIER 0,0 6,5 -6,5 00
Slag
5 KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT 2 897,6 1 620,4 1 277,2 56
50120 SAMMANTRÄDESARVODEN 0,0 0,9 -0,9 00

760000

Utskriven av : Marcus Landley
Driftuppföljning 3 begrepp

2021-08-12 13:00 Sida 9/14



Innev. månad
Jan 21 - Juli 21

0,0
0,0
0,5
1,3

117,6
33,3
62,8
5,3
9,7
1,5
3,6
1,5
0,0

0,0
0,0

1 665,0

-145,6
-7,6
0,0

-41,0
0,0

-68,0
2,0

-31,0

6,5
0,0
6,5

1 620,4
0,9

760000

Utskriven av : Marcus Landley
Driftuppföljning 3 begrepp

2021-08-12 13:00 Sida 10/14



Kod Verksamhet
Slag
Slag

Årsbudget
Jan 21 - Mån 13 21

Redovisat
Jan 21 - Juli 21

Återstår %

50211 MÅNADSLÖNER 1 769,9 934,9 835,0 53
50223 OB HELGER 0,0 0,1 -0,1 00
51110 SEMESTERLÖN MÅNADSLÖN 227,8 190,3 37,5 84
51210 SJUKLÖN MÅNADSLÖN 0,0 22,3 -22,3 00
55200 BILERSÄTTNINGAR 36,0 0,0 36,0 00
56100 LAGSTADGADE ARB.GIV.AVG. 802,0 360,7 441,3 45
56350 SÄRSKILD LSK AVSÄTT. PEN. 0,0 18,9 -18,9 00
56700 ARB.MARKNADSFÖRSÄKRING 0,0 1,5 -1,5 00
57211 PENSIONSKOSTNAD SCHABLON 0,0 78,0 -78,0 00
58110 UTBILDNINGSKOSTNADER 62,0 12,6 49,4 20
58910 MINNESGÅVOR 0,0 0,3 -0,3 00
Slag
6 306,0 72,5 233,5 24
60100 LOKAL-OCH BOSTADSHYROR 55,0 32,2 22,8 59
63200 HYRA/LEASING AV INVENTARI 0,0 12,8 -12,8 00
64100 FÖRBRUKNINGSINVENTARIER 0,0 1,1 -1,1 00
64310 BÖCKER 0,0 4,6 -4,6 00
64320 TIDNINGAR OCH TIDSKR. 0,0 13,9 -13,9 00
64600 51,0 0,0 51,0 00
64699 ÖVR FÖRBRUKNINGSMTRL 200,0 0,2 199,8 00
65500 TRYCKSAKER 0,0 0,4 -0,4 00
68120 MOBILTELEFONI 0,0 1,5 -1,5 00
69510 HYRA/LEASING BILAR 0,0 5,8 -5,8 00
Slag
7 109,0 111,2 -2,2 102
72200 ANNONSERING 0,0 0,1 -0,1 00
74321 IT DRIFT (AV SYSTEM) 50,0 22,3 27,7 45
74323 LICENSAVGIFTER 37,0 43,7 -6,7 118
74329 ÖVRIGA IT TJÄNSTER 0,0 5,8 -5,8 00
74399 ÖVR ADM TJÄNSTER 0,0 3,5 -3,5 00
74910 LARMTJÄNST TRYGGHETSLARM 0,0 14,3 -14,3 00
76101 MEDLEMSAVGIFTER 22,0 18,2 3,8 83
76102 ENTRÉ- OCH DELTAGAR AVG 0,0 3,3 -3,3 00
76199 ÖVRIGA AVGIFTER 0,0 0,0 0,0 00
Verksamhet

760000

Utskriven av : Marcus Landley
Driftuppföljning 3 begrepp

2021-08-12 13:00 Sida 11/14



Innev. månad
Jan 21 - Juli 21

934,9
0,1

190,3
22,3
0,0

360,7
18,9
1,5

78,0
12,6
0,3

72,5
32,2
12,8
1,1
4,6

13,9
0,0
0,2
0,4
1,5
5,8

111,2
0,1

22,3
43,7
5,8
3,5
14,3
18,2
3,3
0,0

760000

Utskriven av : Marcus Landley
Driftuppföljning 3 begrepp

2021-08-12 13:00 Sida 12/14



Kod Verksamhet
Slag
Slag

Årsbudget
Jan 21 - Mån 13 21

Redovisat
Jan 21 - Juli 21

Återstår %

27130 AGENDA 21 32,0 0,0 32,0 00
Slag
7 32,0 0,0 32,0 00
76104 PROVTAGNINGAR 32,0 0,0 32,0 00
Verksamhet
27210 MILJÖUNDERSÖKANDE ANALYS 51,0 0,0 51,0 00
Slag
7 51,0 0,0 51,0 00
76104 PROVTAGNINGAR 51,0 0,0 51,0 00
Totaler 5 617,6 3 703,9 1 913,7 66

760000

Utskriven av : Marcus Landley
Driftuppföljning 3 begrepp

2021-08-12 13:00 Sida 13/14



Innev. månad
Jan 21 - Juli 21

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

3 703,9

760000

Utskriven av : Marcus Landley
Driftuppföljning 3 begrepp

2021-08-12 13:00 Sida 14/14



Kod Verksamhet

Text
BUDGET

Jan 21 - Juli 21
REDOVISAT

Jan 21 - Juli 21
ÅTERSTÅR

FÖRBRUKAT
I PROCENT

11950 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND 579,0 198,5 380,5 34
1 POLITISK VERKSAMHET 579,0 198,5 380,5 34
21200 BYGGLOVVERKSAMHET 725,5 711,9 13,6 98
21400 DETALJPLANERING 1 218,6 615,7 602,9 51
21500 KART-MÄTNING-GIS 806,9 512,8 294,1 64
27100 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD 2 204,6 1 665,0 539,6 76
27130 AGENDA 21 32,0 0,0 32,0 00
27210 MILJÖUNDERSÖKANDE ANALYS 51,0 0,0 51,0 00
2 INFRASTRUKTUR O SKYDD 5 038,6 3 505,4 1 533,2 70
Totaler 5 617,6 3 703,9 1 913,7 66

760000

Utskriven av : Marcus Landley
Drift hela kommunen

2021-08-12 13:01 Sida 1/1
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Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Box 59, 36421 Åseda Besök: Kyrkogatan Tfn: 0474-47069  

john.pettersson@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se 

Rättidsprövning gällande delegationsbeslut om beviljat 
startbesked 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Bestäms på sammanträdet 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om bygglov inkom 13 mars 2019. Ärendet togs upp på miljö- och 
byggnadsnämndens sammanträde 25 april 2019, ärendet återremitterades då 
till förvaltningen. Ärendet togs upp igen på nämndens sammanträde 27 juni 
2019. Nämndens beslut blev att bevilja bygglov. Underrättelsen expedierades 
till rågrannar den 9 juli 2019, beslutet annonserades också på post- och 
inrikestidningar med publiceringsdatum 11 juli. 

Beslutsunderlag 

Bygglovsbeslut 2019-06-27 § 85 2019-06-27 

Överklagan 1  2021-07-29 

Överklagan 2  2021-08-11 

 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen Kronoberg 

Klagande 
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Samråd för detaljplan för Lenhovda 5:27 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Godkänna upprättat planförslag med tillhörande handlingar och skicka ut 
det på samråd enligt 5 kap. 11 § plan- och bygglagen. 

Förutsättningar 
Plan- och bygglagen 

5 kap. 11 § I arbetet med att ta fram ett program enligt 10 § eller ett förslag 
till en detaljplan ska kommunen samråda med 
   1. länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och de kommuner som berörs, 
   2. de kända sakägarna och de kända bostadsrättshavare, hyresgäster och 
boende som berörs, 
   3. de kända organisationer av hyresgäster som har avtal om 
förhandlingsordning för en berörd fastighet eller, om någon 
förhandlingsordning inte gäller, som är anslutna till en riksorganisation 
inom vars verksamhetsområde en berörd fastighet är belägen, och 
   4. de myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett 
väsentligt intresse av förslaget. 

Kommunen behöver dock inte samråda med bostadsrättshavare, 
hyresgäster, boende eller organisationer av hyresgäster, om det är 
uppenbart att förslaget saknar betydelse för dem. 

För samråd enligt första stycket 2-4 är det tillräckligt att kommunen ger 
tillfälle till samråd. 

Krävs sådant samråd som avses i 6 kap. 6 eller 9 och 10 §§ miljöbalken, ska 
samrådet enligt första stycket genomföras så att det uppfyller kraven om 
samråd i nämnda bestämmelser. Trots det som sägs där om samråd med 
andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli 
berörda av planen eller programmet, ska kommunen i fråga om statliga 
myndigheter enbart samråda med länsstyrelsen. 

11 a § Om planförslaget är ett sådant förslag som avses i 7 §, ska kommunen 
kungöra förslaget och samråda om det under en viss tid som ska vara minst 
tre veckor (samrådstid). 

För planförslag som avses i 7 a § finns bestämmelser om kungörelse i 18 a 
§.  

11 b § En kungörelse ska anslås på kommunens anslagstavla och föras in i 
en ortstidning. Av kungörelsen ska det framgå 
   1. vilket område detaljplanen avser, 
   2. om förslaget avviker från översiktsplanen, 
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   3. var förslaget finns tillgängligt och hur lång samrådstiden är, 
   4. att den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra det under 
samrådstiden, och 
   5. till vem synpunkter på förslaget ska lämnas. 

Kungörandet ska ske enligt lagen (1977:654) om kungörande i mål och 
ärenden hos myndighet m.m. 

11 c § Under samrådstiden ska kommunen hålla planförslaget tillgängligt 
för alla som vill ta del av det. Kommunen ska också se till att det underlag 
som avses i 8-10 §§ finns tillgängligt liksom det planeringsunderlag i övrigt 
som kommunen anser har betydelse för bedömningen av förslaget. 

13 § Under ett samråd om ett planförslag ska kommunen redovisa förslaget, 
skälen för förslaget, det planeringsunderlag som har betydelse och hur 
kommunen avser att handlägga förslaget. Kommunen får låta bli att 
redovisa skälen för planförslaget och planeringsunderlaget om det är 
uppenbart obehövligt. 

Om det finns ett program enligt 10 §, ska kommunen redovisa detta. 

Om kommunen avser att ingå exploateringsavtal eller genomföra 
markanvisningar, ska kommunen redovisa dessa avtals huvudsakliga 
innehåll och konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med 
stöd av ett eller flera sådana avtal. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnadsnämnden fattade beslut om att påbörja planarbetet 
2021-06-17. 

Planförslaget syftar till att öka den berörda fastighetens byggrätt genom att 
ta bort bestämmelser om mark som inte får bebyggas (prickmark) samt 
genom att utöka den tillåtna användningen till att även innefatta centrum 
och kontor, utöver bostäder. Förslaget möjliggör mer bebyggelse på 
fastigheten än vad som är tillåtet enligt gällande plan, både sett till 
byggnadsarea och höjd. Planförslaget reglerar även andelen mark som ska 
vara genomsläpplig för att säkerställa att lokalt omhändertagande av 
dagvatten är möjligt. 

Kommunen bedömer att den befintliga byggnaden har ett arkitektoniskt 
värde och har därför valt att precisera de generella 
varsamhetsbestämmelserna enligt 8 kap. 17 § plan- och bygglagen. För 
eventuellt ny bebyggelse inom fastigheten finns krav på utformning för att 
inte påverka den befintliga byggnaden negativt.  

Planförslaget kommer att vara ute på samråd i fyra veckor. Planhandlingar 
kommer att finnas tillgängliga på Uppvidinge kommuns hemsida, 
kommunhusets reception samt hos miljö- och byggnadsförvaltningen. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Ett planavtal har upprättats mellan planbeställaren och kommunen. De 
kostnader som förorsakas kommunen i samband med planläggningen 
kommer att debiteras planbeställaren.  

Beslutsunderlag 
Plankarta 
Planbeskrivning 
Undersökning 
Fastighetsförteckning 
Sändlista 
 

Beslutet skickas till 
Sakägare enligt sändlista 

 

Oskar Johansson 
Planarkitekt 
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Inledning 

Planhandlingar 

Till planförslaget har följande handlingar upprättats: 

Plankarta med planbestämmelser 

Plan- och genomförandebeskrivning (denna handling) 

Fastighetsförteckning 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 

Planens syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att öka fastighetens byggrätt genom att ta bort prickmark som 

omfattar hela fastigheten, inklusive delar av nuvarande byggnad. Vidare är syftet att utöka 

den tillåtna användningen till att även omfatta kontor och centrumverksamhet utöver redan 

tillåten användning för bostäder. 

Beställare 

Beställare av planen är Samhällsserviceförvaltningen.   

Läge 

Planområdet ligger centralt i Lenhovda och utgörs i sin helhet av fastigheten Lenhovda 5:27. 

Markägoförhållanden 

Fastigheter som helt eller delvis ingår i planområdet: 

Lenhovda 5:27 – Ägare: Uppvidinge kommun 
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Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 

I gällande översiktsplan är planområdet utpekat som centrumbebyggelse. Planförslaget 

stämmer således överens med intentionerna i översiktsplanen.  

Detaljplaner 

Planområdet tar en del av Stadsplan för Lenhovda köping (07-LEK-168) i anspråk. 

Ianspråktaget område är planlagt för bostadsändamål.  

 

Figur 1: Rödmarkerat område ingår i aktuellt planförslag. 

Miljöbedömning 

En undersökning enligt 6 kap. 5 § miljöbalken har upprättats och bifogas planhandlingarna. 

Enligt undersökningen anses planförslaget inte medföra en betydande miljöpåverkan och en 

strategisk miljöbedömning kommer således inte att upprättas. 
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Kommunala beslut 

Uppvidinge kommun via Samhällsserviceförvaltningen inkom 2021-04-12 med en ansökan 

om planbesked. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2021-05-10 § 75 att meddela 

positivt planbesked. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2021-06-17 § 86 att påbörja 

arbetet med detaljplanen. Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande.  
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Förutsättningar 

Bebyggelse 

Nuläge 

Inom planområdet finns en byggnad som tidigare har fungerat som banklokal. Byggnaden 

uppfördes 1973 och byggdes delvis om 1984. Den är uppförd i en våning med tegel- och 

glasfasad. Byggnaden har en enhetlig färgskala där fasad, tak och detaljer såsom 

fönsterspröjs och lister går i en mörkbrun/svart ton. Taket är valmat och byggnaden har en 

helt rektangulär, nästan kvadratisk form. Kommunen bedömer att byggnaden har ett visst 

arkitektoniskt värde vad gäller färgskala, fasadmaterial, glaspartier och form som är värda att 

bevara.  

 

Figur 2: Fasadritning från ansökan om bygglov 1973. Ritningen visar byggnadens framsida som gränsar 

mot Storgatan. Av ritningen framgår delar av det glasparti och fasad som anses värt att bevara. 

 

Figur 3:  Samma fasad som ovan men från ansökan om bygglov 1983. Bygglovet innebar endast en mindre 

förändring av byggnaden där entrén flyttades och glaspartierna försågs med spröjs/lister. 
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Angränsande bebyggelse i väster och norr består av bostäder, i öster av Storgatan samt 

bostäder och i söder av en bilverkstad.  

Planförslag och konsekvenser 

Planförslaget möjliggör bebyggelse av bostäder, kontor och centrumverksamhet. Högsta 

tillåtna nockhöjd anges till 8 meter, vilket motsvarar två våningar. Av fastighetens storlek får 

högst 40 % bebyggas. Fastigheten är 4177 m2 stor vilket ger en byggrätt i byggnadsarea om 

1670 m2. Planområdet förses med prickmark (mark som inte får förses med byggnad) 4,5 

meter intill fastighetsgränserna samt i den norra delen av fastigheten i syfte att säkerställa ett 

markreservat för allmänna underjordiska ledningar.  

Sammantaget innebär planförslaget en förtätning av fastigheten i relation till vad befintlig 

detaljplan tillåter. Användningen är mer flexibel och tillåter utöver bostadsändamål även 

kontor och centrumverksamhet.  

Eftersom kommunen anser att den befintliga byggnaden har ett arkitektoniskt värde 

innehåller planförslaget varsamhetsbestämmelser i syfte att precisera de generella 

varsamhetskraven som framgår av 8 kap. 17 § plan- och bygglagen. Vilka delar av 

byggnaden som anses särskilt värdefulla framgår av nulägesbeskrivningen i avsnittet ovan. 

Det rör sig som det valmade taket, byggnadens fasader (både glaspartiet längs den östra och 

södra fasaden samt tegelpartiet längs byggnadens övriga fasader) och den bruna/svarta 

färgskalan. Byggnaden har tidigare fungerat som banklokal och karaktären är tydligt den av 

en offentlig lokal med tidstypiska (1970-tal) färg- och materialval. Även om byggnadens 

användning och/eller utformning ändras ska denna karaktär bibehållas. 

Varsamhetsbestämmelsen formuleras enligt följande: 

• Arkitektoniskt värdefull byggnad som ska bibehållas till sin karaktär med avseende på 

fasadmaterial, glaspartier, takutformning och färgsättning. 

Varsamhetsbestämmelserna gäller endast för befintlig byggnad. För den övriga delen av 

fastigheten finns krav på utformning som säkerställer att eventuella till- eller nybyggnader 

samspelar med den befintliga byggnaden. För ny bebyggelse inom fastigheten ställs följande 

krav: 

• Fasadmaterial ska vara av tegel eller trä och ha en brun kulör. 

• Takmaterial ska vara av papp, shingel, tegel eller betong och ha en svart kulör.  

• Fönster, foder och spröjs ska ha samma kulör som tak- eller fasadmaterial. 

Naturmiljö 

Nuläge 

Naturmiljön inom planområdet är av trädgårdskaraktär med gräsbeklädd mark och inslag av 

enstaka träd och buskar. Det förekommer inga fynd av rödlistade arter inom planområdet.  
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Planförslag och konsekvenser 

Planförslaget möjliggör mer bebyggelse på fastigheten än vad som i gällande plan är tillåtet. 

Det medför att naturmiljö kommer att tas i anspråk för ny bebyggelse och/eller hårdgjorda 

ytor.   

Kulturmiljö 

Nuläge 

Planområdet ingår inte i kommunens kulturmiljöplan. Det angränsar i norr till det gamla 

häradsfängelset ”tjuvakällaren” som anses vara av kulturhistoriskt värde.  

Planförslag och konsekvenser 

Planförslaget har ingen påverkan på kulturhistoriskt värdefull miljö. Den gamla banklokalen 

som ligger på fastigheten anses dock ha ett arkitektoniskt värde, se beskrivning under 

avsnittet Bebyggelse ovan. Hur detta värde hanteras beskrivs i ovan nämnda avsnitt.  

Stads- och landskapsbild 

Nuläge 

Den berörda fastigheten är relativt stor med stora öppna ytor. Den utgör en del av Lenhovda 

centrum med närliggande service så som café, restauranger och livsmedelsbutiker. Med 

anledning av fastighetens stora obebyggda ytor samt avsaknaden av aktiv verksamhet kan 

den upplevas som tom och ödslig i ett annars centralt område.   

Planförslag och konsekvenser 

Planförslaget möjliggör en förtätning av fastigheten och en utökning av den tillåtna 

användningen, vilket skulle kunna bidra till att verksamhet bedrivs där återigen. En sådan 

förändring ses som mycket positiv för Lenhovda och kan på sikt skapa mer liv och rörelse i 

centrum.  

Fornlämningar 

Nuläge 

Det finns inga kända fornlämningar inom området. 

Planförslag och konsekvenser 

Planförslaget medför ingen påverkan på kända fornlämningar. Fornlämningar är skyddade 

enligt Kulturmiljölagen (1988:950) oavsett vad som anges i detaljplanen. Vid fynd av 

misstänkta fornlämningar ska eventuella mark- eller byggnadsarbeten stoppas och 

länsstyrelsen ska kontaktas omgående. 
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Gator och trafik 

Nuläge 

Planområdet angränsar till Storgatan i öster. Storgatan är en allmän väg (vägnummer 953) 

med Trafikverket som väghållare. Hastighetsgränsen är 50 km/h och den totala 

årsdygnstrafiken uppgår till 1694 fordon. 

Planförslag och konsekvenser 

Planförslaget medför ingen förändring i det befintliga vägnätet.  

Befintlig byggnad är idag placerad 5,5 meter från fastighetsgräns och 10 meter från vägkant. 

Detta avstånd uppfyller inte det byggnadsfria avstånd om 12 meter som gäller för allmänna 

vägar likt Storgatan. Kommunen är dock av åsikten att det befintliga avståndet om 10 meter 

från vägkant fortsättningsvis bör kunna gälla inom aktuellt planområde med anledning av 

vägens begränsade trafikmängd. Om ett byggnadsfritt avstånd om 12 meter påbjuds blir en 

del av byggnaden planstridig vilket väsentligen försvårar kommunens möjlighet att i framtiden 

bevilja bygglov. Med anledning av ovan införs ett område där marken inte får förses med 

byggnad (prickmark) i planområdets östra gräns för att bibehålla det befintliga avståndet om 

10 meter mellan byggnad och vägkant.  

Geotekniska förhållanden 

Nuläge 

Marken består uteslutande av morän och bedöms ha en medelhög genomsläpplighet enligt 

data från SGU.  

Planförslag och konsekvenser 

Erfarenheter från tidigare byggnation inom planområdet och angränsande områden visar på 

goda grundläggningsförhållanden. Markens genomsläpplighet möjliggör infiltration av 

dagvatten inom planområdet.  

Ras, skred och översvämning 

Nuläge 

Tillgängligt underlag från SGU visar ingen förhöjd risk för ras, skred eller översvämning.  

Planförslag och konsekvenser 

Mot bakgrund av planområdets små nivåvariationer, markbeskaffenhet och avstånd till 

vattendrag bedöms risken för ras, skred eller översvämning som mycket små.  
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Hälsa och säkerhet 

Nuläge 

Det finns inga kända föroreningar inom planområdet. Tidigare markanvändning har bestått av 

kontorsverksamhet och kan inte antas ha medfört till föroreningar. 

Planförslag och konsekvenser 

Om föroreningar påträffas under genomförandet av planen ska berörd myndighet kontaktas 

och föroreningarna avhjälpas. 

Buller 

Nuläge 

Planområdet ligger på ett behörigt avstånd från större verksamheter och industrier och 

utsätts således inte för något industri- eller verksamhetsbuller.  

Planområdet angränsar till en gata: Storgatan. Storgatan har en total årsdygnstrafik om 1694 

fordon där tung trafik utgör 8 % av den totala trafikmängden. Hastighetsgränsen är 50 km/h 

utanför planområdet.  

Planförslag och konsekvenser 

Enligt schablonräkning från SKL:s diagram ”Hur mycket bullrar vägtrafiken?” resulterar den 

trafikmängd som presenteras ovan och det avstånd mellan väg och byggnad som anges i 

plankartan i en ekvivalent ljudnivå om ungefär 57 dBA. Planförslaget håller sig således inom 

riktvärdet för trafikbuller.  

Enligt Trafikverkets basprognos kan den genomsnittliga trafikökningen förväntas bli 1,8 % för 

godstransporter respektive 1 % för persontransporter per år fram till 2040. En årlig ökning av 

trafiken i enlighet med prognosen skulle år 2040 ge en total årsdygnstrafik om 2072 fordon 

där 190 utgörs av tunga transporter. Med utgångspunkt i den schablonräkning som använts 

ovan medför trafikökningen inga förhöjda bullernivåer och planområdet håller sig således 

inom riktvärdet för trafikbuller även i framtiden.   

Dagvatten 

Nuläge 

Markens genomsläpplighet bedöms som medelhög enligt SGU och fastigheten är flack med 

mycket små nivåvariationer. Kommunal dagvattenledning finns i Storgatan. 

Dagvattenledningen är av en mindre dimension och mängden vatten som kan tas emot är 

begränsad. Den större delen av fastigheten består av gräsbeklädd mark eller annan 

vegetation där dagvatten kan infiltreras.  
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Planförslag och konsekvenser 

Planförslaget möjliggör mer bebyggelse och hårdgjorda ytor än vad som är möjligt idag, vilket 

kan ge upphov till en snabbare avrinning och färre möjligheter till fördröjning och infiltration. 

Möjligheten till lokalt omhändertagande av dagvatten bedöms som goda. För att säkerställa 

att infiltration och fördröjning inom fastigheten är möjligt även efter planförslaget införs en 

bestämmelse som reglerar andelen genomsläpplig mark. Bestämmelsen anger att minst 20 % 

av fastigheten (motsvarande 835 m2) ska vara genomsläpplig. 

Miljökvalitetsnormer för vatten och luft 

Nuläge 

Mätningar av luftkvaliteten görs med jämna mellanrum i Uppvidinge kommun. Kommunen 

ligger på en låg nivå avseende luftföroreningar.  

Recipient för dagvatten från det kommunala ledningsnätet är Bykebäcken (”Bäck från 

Lenhovdasjön” i VISS). Miljökvalitetsnormen för Bykebäcken är angiven som god ekologisk 

status med en tidsfrist till 2027 och god kemisk ytvattenstatus. Bykebäcken har en måttlig 

ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Klassningen av den ekologiska statusen 

motiveras enligt följande: ”Den sammanvägda ekologiska statusen klassas till måttlig status 

med avseende på hydromorfologi”. Den kemiska statusen uppnår ej god status med 

avseende på för höga halter av kvicksilver och bromerade difenyletrar (PBDE).  

Recipient för dagvatten som infiltreras inom fastigheten är grundvattenförekomsten 

”Lenhovda”. Lenhovda har en god kvantitativ och kemisk status och uppfyller således 

miljökvalitetsnormerna. Bedömningen av den kvantitativa statusen motiveras enligt följande: 

”Den kvantitativa statusen i Lenhovda är god. Det finns kända större grundvattenuttag i 

förekomsten. Det finns inga uppgifter om återkommande vattenbrist i området och det kan 

därför anses råda balans mellan grundvattenuttag och grundvattenbildning”. Bedömningen 

av den kemiska statusen motiveras enligt följande: ”Den kemisk statusen i Lenhovda är god. 

Det saknas undersökningar av grundvattnets kvalitet. Det finns ingen känd betydande 

påverkan från mänskliga aktiviteter inom förekomsten. Det är därför troligt att vattenkvaliteten 

är god”. Tillförlitligheten i bedömningarna bedöms som medel.  

Planförslag och konsekvenser 

Planförslaget har ingen påverkan på miljökvalitetsnormerna för luft. 

Enligt beskrivningen av dagvattenhanteringen möjliggörs infiltration av det dagvatten som inte 

leds till det kommunala ledningsnätet. Infiltration i grönyta ger en god reningseffekt för i 

princip samtliga studerade ämnen (fosfor, kväve, koppar, zink, partiklar, olja och PAH16) 

enligt reningstabell framtagen av Stockholm vatten och avfall (2016-11-18). Infiltrationsytan 

(minst 835 m2) bedöms som tillräckligt stor för att kunna hantera det dagvatten som uppstår 

inom fastigheten. Planförslaget medger ingen användning för verksamheter som kan antas 

bidra till en försämring av miljökvalitetsnormerna för vare sig yt- eller 

grundvattenförekomsten.  



10 

 

För höga halter av bromerad difenyleter och kvicksilver är konsekvent för samtliga av 

Sveriges vattendrag. Ytterligare förorening av dessa ämnen undviks bäst genom att de 

förbud och regler som finns gällande användning och återvinning följs. 

Förklaring av planbestämmelserna 

Kvartersmark 

Beteckning på 

kartan 

Bestämmelseformulering Laghänvisning Syfte 

 Bostäder 
4 kap. 5 § 1 st. 3 p, 

PBL 

Planförslaget 

möjliggör nya 

bostäder. Området 

bedöms som lämpligt 

för 

bostadsbyggnation 

med anledning av det 

centrala läget och 

närheten till service.  

 Centrum 
4 kap. 5 § 1 st. 3 p, 

PBL 

Användningen 

centrum möjliggör för 

ytterligare 

verksamheter så som 

caféer, restauranter 

och liknande. 

 
Kontor 

4 kap. 5 § 1 st. 3 p, 

PBL 

Planförslaget 

möjliggör även för 

byggnation av kontor 

för att skapa en mer 

flexibel plan. Om 

bostäder inte är 

aktuellt, eller om 

delar av byggnaden 

förblir oanvänd kan 

kontor anläggas 

istället. 

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark 

Beteckning på 

kartan 

Bestämmelseformulering Laghänvisning Syfte 

 

Högsta nockhöjd är 8 

meter 

4 kap. 16 § 1 st. 1 p. 

PBL 

Bestämmelsen 

möjliggör byggnader i 

högst två våningar.  

 

Största byggnadsarea är 

40 % av fastighetsarean 

inom användningsområdet 

4 kap. 11 § 1 st. 1 p, 

PBL 

Bestämmelsen syftar 

till att säkerställa 

erforderligt utrymme 

för parkeringsplatser, 

leveranser, 

framkomlighet för 

räddningstjänst och 

dagvattenhantering. 
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Marken får inte förses med 

byggnad 

4 kap. 11 § 1 st. 1 p, 

PBL 

Prickmarken inom 

planområdet syftar till 

att dels bibehålla ett 

byggnadsfritt avstånd 

om 4,5 meter till 

fastighetsgräns, dels 

säkerställa utrymme 

för markreservat för 

allmännyttiga 

underjordiska 

ledningar och erhålla 

ett byggnadsfritt 

avstånd om minst 10 

meter till Storgatan. 

 

Minst 20 % av 

fastighetsarean ska vara 

genomsläpplig 

4 kap. 16 § 1 st. 1 p, 

PBL 

Bestämmelsen är en 

del i att säkerställa att 

lokalt 

omhändertagande av 

dagvatten möjliggörs 

inom fastigheten. 

 

Markreservat för 

allmännyttiga 

underjordiska ledningar 

4 kap. 6 §, PBL 

I den norra delen av 

fastigheten löper i öst-

västlig riktning en 

kulverterad ledning 

för Bykebäcken (som 

rinner från 

Lenhovdasjön i öster). 

Ledningens fortsatta 

drift och funktion 

skyddas med 

bestämmelser om 

prickmark (mark som 

inte får bebyggas) 

samt markreservat för 

allmännyttiga 

underjordiska 

ledningar. 

 

Tak ska vara av papp, 

shingel, tegel eller betong 

och ha en svart kulör 

4 kap. 16 § 1 st. 1 p, 

PBL 

Bestämmelsen 

säkerställer att ny 

bebyggelse ges en 

utformning som 

överensstämmer med 

befintlig bebyggelse. 

 

Fasadmaterial ska vara av 

tegel eller trä och ha en 

brun kulör. Fönster, foder 

och spröjs ska ha samma 

kulör som tak- eller 

fasadmaterial 

4 kap. 16 § 1 st. 1 p, 

PBL 

Bestämmelsen 

säkerställer att ny 

bebyggelse ges en 

utformning som 

överensstämmer med 

befintlig bebyggelse. 

 

Arkitektoniskt värdefull 

byggnad som ska 

bibehållas till sin karaktär 

med avseende på 

fasadmaterial, glaspartier, 

takutformning och 

färgsättning 

4 kap. 16 § 1 st. 2 p, 

PBL 

Bestämmelsen syftar 

till att precisera de 

varmsamhetskrav som 

ställs enligt PBL och 

underlätta vid 

eventuellt framtida 

bygglov. 
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Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

Planområdet ingår i det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Nya 

anslutningar till VA-nätet bekostas av fastighetsägaren i enlighet med kommunens taxa. 

Ledningar 

E.ON Energidistribution AB är elnätsägare inom planområdet och ansvariga för elförsörjning 

till/inom planområdet. Eventuell flytt eller nedgrävning av ledningar bekostas av 

exploatören/fastighetsägaren och samråd ska ske med berörd ledningsägare.  

I den norra delen av fastigheten löper i öst-västlig riktning en kulverterad ledning för 

Bykebäcken (som rinner från Lenhovdasjön i öster). Ledningens fortsatta drift och funktion 

skyddas med bestämmelser om prickmark (mark som inte för bebyggas) samt markreservat 

för allmännyttiga underjordiska ledningar. Bildande av ledningsrätt bekostas och ansöks av 

ledningsägaren.  

Ledningar för fiber finns i Storgatan.   

Avfall 

Hantering av avfall ska ske i enlighet med kommunens avfallsplan. 

Genomförandebeskrivning 

Tidplan 

Beslut om samråd  augusti 2021 

Samrådstid   4 veckor 

Beslut om granskning  oktober 2021 

Granskningstid  3 veckor 

Beslut om antagande  november 2021 

Laga kraft   december 2021 

Ovanstående tidplan är preliminär och kan komma att förändras beroende på vad som 

framkommer under samrådet och granskningen. 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år från det datum planen vinner laga kraft. 

Efter genomförandetiden fortsätter planen att gälla men den kan ändras/upphävas utan att 

berörda fastighetsägare har rätt till ersättning. 
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Huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom området.  

Ekonomiska frågor 

Ett planavtal har upprättats mellan planbeställaren och kommunen. De kostnader som 

förorsakas kommunen i samband med planläggningen kommer att debiteras planbeställaren. 

Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser 

Planförslaget medför inga fastighetsrättsliga konsekvenser.  

Genomförandefrågor 

Uppvidinge kommun avser inte att ingå i något exploaterings- eller markanvisningsavtal i 

samband med planläggningen.  
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Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 

Planförslaget har inga direkta ekonomiska konsekvenser.  

Sociala konsekvenser 

En förtätning av samhällets centrala delar kan bedöms som positivt ur ett socialt perspektiv. 

Planförslaget möjliggör flera användningar vilket kan bidra till att skapa liv och rörelse under 

stora delar av dygnet.  

Miljökonsekvenser 

En större del av fastigheten kan tas i anspråk än tidigare men överlag bedöms 

miljökonsekvenserna som försumbara.   

Medverkande tjänstemän 
Plan- och genomförandebeskrivning samt plankarta har upprättats av Oskar Johansson, 

planarkitekt, i samarbete med tjänstemän på tekniska kontoret och kart-, mät- och GIS-

ansvarig. 



 

 

               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 

2021-08-11  

 

Ansökan om bygglov för NYBYGGNAD GARAGE på 
fastigheten NOTTEBÄCKS-NÖBBELE  
Dnr: 2021.213 

Fastighetens adress: NOTTEBÄCKS-NÖBBELE , Norrhult 

 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
1. Bevilja bygglov för NYBYGGNAD GARAGE med stöd av 9 kap. 30 § plan- 

och bygglagen, PBL (SFS 2010:900).  

2. Godta  som kontrollansvarig. 

3. Rivning av befintlig garagebyggnad måste genomföras senast 1 år från att 
byggnaden är färdigställd. Därefter anses ny byggnad som olovlig. 

4. Fastställer avgiften för bygglovet till 7 011 kronor.1 

 

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 §§.  

 

 

Planförutsättningar 

Gällande fastighet ligger inom planlagt område och som detaljplan fungerar 
0760-P88/7 daterad 1988-09-22, genomförandetiden har utgått. Enligt gällande 
detaljplan betecknas fastigheten som BF I, område för fristående bostadshus. 
En huvudbyggnad och en gårdsbyggnad får uppföras på fastigheten, men 
enbart en bostadslägenhet får inredas i huvudbyggnaden. 25 procent av 
fastigheten får bebyggas. Högsta byggnadshöjd är satt till 4,4 meter. 
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Kulturmiljövärden 

Fastigheten omfattas inte av det kulturmiljöprogram som antagits av 
kommunfullmäktige 2011-04-26.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser NYBYGGNAD GARAGE. Sökanden vill uppföra en byggnad 
innehållande garage, carport och förråd på fastigheten. Fastighetens storlek är 
3 075 kvm. Detta ger en tillåten byggnadsarea på 769 kvm. Befintlig 
bebyggelse uppgår till cirka 162 kvm. Sammanlagd föreslagen byggnadsarea 
blir cirka 258 kvm vilket motsvarar 8,4 % av fastighetsarean. Befintlig 
garagebyggnad på 79 kvm kommer rivas innan den sökta åtgärden påbörjas. 

Byggnaden uppförs i gräns till, men inte på befintligt u-område. 

Den föreslagna tillbyggnaden utgör en avvikelse från gällande detaljplan då 
garagebyggnad redan finns på fastigheten. 

 

Föreslagen kontrollansvarig för åtgärden är  med behörighet N. 

 

 

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

Sökande uppger att de inte kommer kunna riva befintligt garage innan det 
nya är byggt då de saknar förvaringsplats under tiden mellan rivning och klar 
byggnad. 

 

Bedömning 
Då befintligt garage är i dåligt skick kommer det att rivas varpå detaljplanens 
krav på en komplementbyggnad kommer tillgodoses. 

Intilliggande granne har godtagit placeringen av garaget, trots närheten till 
egna komplementbyggnaden.  

Under förutsättning att befintlig komplementbyggnad rivs, kommer åtgärden 
att vara helt planenlig, varpå beslutet bör innehålla ett krav på att tidigare 
byggnad rivs innan bygglovet blir giltigt. 

Totalt kommer cirka 8,4 % av fastigheten bebyggas, vilket är klart under 
tillåten utnyttjandegrad på 25 %. 

 

 



 

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 
Åtgärden kan anses uppfylla kraven enligt 9 kap. 30 §, PBL om befintlig 
komplementbyggnad rivs. Bygglov bör därför kunna ges för den sökta 
åtgärden under förutsättning att rivningslov söks och rivning genomförs av 
befintligt garage. 

 

Beslutsunderlag 
Ansökan    2021-05-04 

Teknisk beskrivning   2021-05-04 

Situationsplan   2021-06-03 

Planritningar    2021-06-03 

Fasadritningar   2021-06-03 

Anmälan kontrollansvarig   2021-06-03 

Grannhörande   t.o.m. 2021-06-22 

 

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 krävs inte i detta ärende. 

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 2021-08-11 

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

 

 

John Pettersson 
Byggnadsinspektör 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total avgift för åtgärden: 7 011 kronor 

Bygglovavgift inkl. startbesked + grannhörande + kostnad för kungörelse = 
total avgift  

5 484 kr + 1 332 kr + 195 kr = 7 011 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. 



 

 

               TJÄNSTESKRIVELSE 
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2021-08-12  

 
Ansökan om bygglov för RIVNING AV BYGGNAD på 
fastigheten LINNÉ  
Dnr: 2021.230 

Fastighetens adress: LINNÉ  Åseda 

 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
1. Bevilja rivningslov för RIVNING AV BYGGNAD med stöd av 9 kap. 34 § 

plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900). 

2. Fastställer avgiften för rivningslovet till 2 680 kronor.1 
 

 

Förutsättningar 
Plan- och bygglagen  

9 kap. 10 § Det krävs rivningslov för att riva en byggnad eller en del av en 
byggnad 

   1. inom ett område med detaljplan, om kommunen inte har bestämt något 
annat i planen, och 

   2. utanför ett område med detaljplan, om kommunen i 
områdesbestämmelser har bestämt att ett rivningslov krävs. 

 

9 kap. 34 § Rivningslov ska ges för en åtgärd som avser en byggnad eller 
byggnadsdel som inte 

   1. omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 

   2. bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde. 

 

 

 

 

Planförutsättningar 
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Fastigheten ligger inom planlagt område och som gällande stadsplan fungerar  
07-ÅSS-82 daterad 1968-05-31. Genomförandetiden för planen har utgått. 
Gällande stadsplan är en ändring av tidigare plan. Enligt gällande detaljplan 
betecknas fastigheten som BF II vilket innebär fristående bostadshus i högst 
två våningar. Högst tillåtna byggnadshöjd för fastigheten är satt till 7,6 meter. 
Tak får inte ha större lutning än 30 grader. Fastighet får ej bebyggas mer än 1/5 
eller 150 kvm. 
 

Kulturmiljövärden 

Fastigheten omfattas av det kulturmiljöprogram som antagits av 
kommunfullmäktige 2011-04-26. Byggnadens kulturhistoriska värde beror på 
dess ålder, då den antas vara uppförd under 1890 samt dess välbevarade yttre. 
 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser RIVNING AV BYGGNAD. Sökanden vill riva befintlig 
förrådsbyggnad på fastigheten. Byggnaden uppgår till 45 kvm och antas ha 
uppförts kring 1890. Fasaden utgörs av stående träpanel i falurött och svarta 
dörrar. Sökande vill riva byggnaden för att komma åt att ta ner den granhäck 
som växer på sökandes fastighet, bakom berörd byggnad. 

En kontrollansvarig krävs inte för åtgärden. 

 

 

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

 

Remissvar från Kulturparken Småland: 

”Byggnader äldre än 1920 ska vi vara särskilt varsamma med vilket även Boverket 
understryker.  

Tycker det är olyckligt att byggnaden rivs, särskilt när platsen bara ersätts med gräs. 

Vill rekommendera avslag med hänvisning till byggnadens ålder och dess välbevarade 
yttre, kvarterskaraktären, kommunens kulturmiljöplan samt att dylika objekt blir allt 
ovanligare i centrumnära miljöer.  

Skulle även i detta fall finnas möjlighet att söka bidrag kopplat till takomläggning.” 

Sökanden svar på Kulturparken Smålands yttrande: 
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” Den huvudsakliga anledningen till min önskan att riva skjulen är den 
bakomliggande granhäcken som planterades någon gång på tidigt 60-tal och som nu 
blivit en granskog med en del träd som blivit dåliga. 

Dessa träd riskerar att vid storm, skada mitt och mina grannars bostadshus och, rent 
krasst, ser rätt anskrämliga ut. Det går inte att komma åt dessa granar utan att riva 
skjulen. 

Jag förstår önskan att bevara gamla byggnader, men detta är dåligt underhållna skjul 
och ett gammalt utedass som inte är varken K eller Q märkta.” 

 

Bedömning 
Byggnaden har ingen framträdande placering, varpå dess rivning inte 
kommer ha en större påverkan på stadsbilden. 

Kulturparken Småland anser det olyckligt att byggnaden rivs, men risken att 
byggnaden bara får stå och förfalla bedöms vara överhängande, då den redan 
idag är i behov av underhåll som kommer medföra vissa kostnader. 

Byggnaden omfattas inte av rivningsförbud och är inte heller en sådan 
byggnad som ska skyddas. Rivningslov bör därför beviljas.  
 

Frågan om nedtagning av träd har ingen påverkan på beslutet. 

 

Motivering förslag till beslut 
Då byggnaden inte är skyddad och byggnaden förmodligen kommer låtas 
förfalla bör rivningslov ges med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen, PBL 
(SFS 2010:900). 

 

 

Beslutsunderlag 
Ansökan    2021-05-18 

Rivningsplan med tillhörande materialinventering 2021-05-30 

Situationsplan   2021-06-08 

Bild på byggnaden   2021-06-08 

Remissyttrande från Kulturparken Småland 2021-06-21 

Bemötande    2021-06-25 
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Beslutet skickas till 
Sökanden 

Rågrannar 

Fastighetsägare 

 
 

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

Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. 

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 2021-08-12 

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

 

John Pettersson 
Byggnadsinspektör 

 

 

Total avgift för åtgärden: 2 680 kronor 

Rivningslovavgift inkl. startbesked + kostnad för kungörelse = total avgift  

2 485 kr + 195 kr = 2 680 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. 



 

 

               TJÄNSTESKRIVELSE 
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2021-08-12 

 
Ansökan om bygglov för NYBYGGNAD 
KOMPLEMENTBYGGNAD på fastigheten LENHOVDA 99:8 
Dnr: 2021.254 

Fastighetens adress: LENHOVDA 99:8 

 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
1. Bevilja bygglov för MILJÖHUS med stöd av 9 kap. 31 c 1 § plan- och bygglagen, 

PBL (SFS 2010:900). 

2. Fastställer avgiften för bygglovet till 6 496 kronor.1 

 

Förutsättningar 
Plan- och bygglagen  

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

9 kap. 31 c § Efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får 
bygglov utöver vad som följer av 31 b § ges för en åtgärd som avviker från 
detaljplan, om åtgärden 

1. Är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt 
behov eller ett allmänt intresse, eller  

2. Innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt 
komplement till en användning som har bestämts i detaljplanen.  

 

Plan- och byggförordningen, PBF (2011:338)  

6 kap. 1 § punkt 2 I fråga om andra anläggningar än byggnader krävs det 
bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra upplag och 
materialgårdar.  

 

Planförutsättningar 

Fastigheten ligger inom planlagt område och gällande stadsplan är  
07-LEK-168 antagen 1968-05-31. Genomförandetiden har utgått. Fastigheten har 
beteckningen BS II vilket innebär bostäder, sammanbyggda hus i två våningar. 
Punkt- och korsprickad mark får ej bebyggas eller användas för upplag av något slag. 
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Kulturmiljövärden 

Fastigheten omfattas inte av det kulturmiljöprogram som antagits av 
kommunfullmäktige 2011-04-26. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser NYBYGGNAD KOMPLEMENTBYGGNAD. Sökanden vill uppföra 
ett miljöhus på fastigheten. I detaljplanen är marken där tillbyggnaden föreslås 
markerad som punktprickad, mark som icke får bebyggas. Inga begränsningar finns 
för byggrätten. Miljöhuset uppgår till cirka 24 kvm och är 2,53 m högt. Fasaden 
utgörs av aluminium och taket av kanalplast. 

Den föreslagna byggnaden utgör en avvikelse från gällande detaljplan. 
 
En kontrollansvarig krävs inte för åtgärden. 

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

Sökanden har getts tillfälle att bemöta inkomna yttranden. 

 
Bedömning 
Åtgärden strider mot detaljplanen då den placeras till 100 % på prickmark, dock 
bedöms den inte strida mot planens syfte. 

Byggnaden placeras i sin helhet på punktprickad mark. Åtgärden kan därför inte 
anses vara en liten avvikelse enligt 9 kap. 31 b §. All mark som inte är bebyggd är 
markerad med punktprickad mark i detaljplanen och sökande har därför inte 
möjlighet till att ändra placeringen för att få åtgärden planenlig. Miljöhuset betjänar 
flerbostadshusen på Långgatan. Åtgärden kommer samtliga i flerbostadshusen till 
godo och anses tillgodose ett angeläget gemensamt behov, varpå bygglov bör kunna 
beviljas för åtgärden. 

 
Åtgärden uppfyller gällande krav i PBL vad gäller lämplighet för sitt ändamål, 
god färg-, form- och materialverkan samt genom att vara tillgänglig och 
användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 

  
Motivering förslag till beslut 
Åtgärden anses vara förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett 
angeläget gemensamt behov. Bygglov bör beviljas enligt 9 kap. 31 c § 1. 
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Beslutsunderlag 
Ansökan    2021-06-02 

Anmälan om kontrollansvarig  2021-06-02 

Situationsplan   2021-06-17 

Planritningar    2021-06-17 

Fasadritningar   2021-06-17 

Grannhörande   t.o.m. 2021-07-09 

 

 

Beslutet skickas till 
Sökanden 

Rågrannar 

Fastighetsägare 

 

 

 

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

Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. 

Kontrollplan ska upprättas och inlämnas innan startbesked kan ges. 

Verifierad kontrollplan skall inlämnas då arbetena är färdigställda. 

Begäran om slutbesked skall inlämnas då byggnationen färdigställts. 

Lovet skickas för kännedom till berörda grannar och andra kända sakägare samt 
annonseras i Post- och inrikes tidningar.  
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Åseda 2021-08-12 

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

 

 

John Pettersson 
Byggnadsinspektör 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total avgift för åtgärden: 6 496 kronor 

Bygglovavgift inkl. startbesked + grannhörande + kostnad för kungörelse = total 
avgift  

4 969 kr + 1 332 kr + 195 kr = 6 496 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. 



 

 

               TJÄNSTESKRIVELSE 
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2021-08-12 

 
Ansökan om bygglov för NYBYGGNAD ENBOSTADSHUS 
på fastigheten ÅSEDA  
Dnr: 2021.278 

Fastighetens adress: ÅSEDA  

 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
1. Bevilja bygglov för NYBYGGNAD ENBOSTADSHUS med stöd av 9 kap. 31 b 

§ plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900) då avvikelsen anses som liten och 
förenlig med detaljplanens syfte. 

2. Godta  som kontrollansvarig. 

3. Fastställer avgiften för bygglovet till 23 804 kronor.1 

 

Förutsättningar 
Plan- och bygglagen  

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

 
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 gällande stadsplan är 0760-P93/5 
antagen 1993-11-04. Genomförandetiden har utgått. Fastigheten har beteckningen 
B vilket innebär bostäder. Utnyttjandegraden är satt till 25 % med enbart en 
huvudbyggnad per fastighet. Fasader ska utgöras av trä eller puts, byggnaden får 
enbart uppföras i en våning med möjlighet till inredd vind, dock ej källare. 
Takvatten får ej anslutas till ledningssystemet.  

 

 



 

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 

Kulturmiljövärden 

Fastigheten omfattas inte av det kulturmiljöprogram som antagits av 
kommunfullmäktige 2011-04-26.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser NYBYGGNAD ENBOSTADSHUS. Sökanden vill uppföra ett 
enbostadshus och garage på fastigheten. I detaljplanen är del av marken där 
garaget placeras markerad med kors, mark som icke får bebyggas med garage 
och uthus. Fastighetens storlek är 1 133 kvm. Detta ger en tillåten byggnadsarea 
på 283,25 kvm. Fastigheten är sedan tidigare obebyggd. Sammanlagd föreslagen 
byggnadsarea blir 210,4 kvm vilket motsvarar cirka 18,6 % av fastighetsarean.  

Byggnadernas fasader utgörs av liggande träpanel i grå/grönt. Takbeläggningen 
utgörs av betongplattor. Platta på mark används för båda byggnaderna. 

Det föreslagna garaget utgör en avvikelse från gällande detaljplan. 
 
Föreslagen kontrollansvarig för åtgärden är  med behörighet K. 

 

Yttranden 
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Ett yttrande har inkommit om 
att man inte vill att träd på fastighetens södra del inte ska tas bort. 

Sökanden har getts tillfälle att bemöta inkomna yttranden. 
 
Då tänkt placering av garagebyggnad är planstridig har sökande lämnat 
följande motivering till placeringen: 

* Vid köp av tomten gavs informationen att plusmarken innebar att 
komplementbyggnad fick placeras där. Då konstruktören uppmärksammade 
detta och kontaktade kommunen sades att åtgärden kunde anses utgöra en 
liten avvikelse. 

* Placeringen krävs för att slippa högre brandklassning på byggnaderna. 

* Tomten och berörd plusmark ansluter till en allmänning. 

 

Bedömning 
Korsmark anger i omvänd ordning att komplementbyggnader ej får byggas 
inom området. Normalt används korsmark för att enbart tillåta att 
komplementbyggnader uppförs inom området. I berörd detaljplan har 
korsmarkens betydelse medvetet ändrats till det motsatta. Anledningen är att 
en bil ska kunna ställas upp på tomtmark framför garaget. 

På fastigheten Åkern  som omfattas av samma detaljplan, har garaget placerats 
delvis på korsmark, likt aktuell åtgärd.  
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Garaget placeras cirka 7,5 kvm på korsmark vilket motsvarar 13,8 % eller 3,6 % 
av den totala byggnadsyta som tillkommer på fastigheten. Garage och 
huvudbyggnad kan placeras på sådant sätt att åtgärden blir helt planenlig.  

Frågan om en avvikelse från en plan är att anse som mindre bör inte bedömas 
utifrån absoluta mått och tal utan bör ses i förhållande till samtliga 
föreliggande omständigheter (se RÅ 1990 ref. 53 II, RÅ 1990 ref. 91 I och II, RÅ 
1991 ref. 57 och Mark- och miljööverdomstolens dom 2017-03-17 i mål nr P 
5414-16). Då garagets placering tillåter att bil placeras på tomtmarken framför 
byggnaden anses syftet med korsmarken vara uppfylld. Åtgärden kan således 
anses stämma väl överens med planens syfte. Åtgärden bedöms därför utgöra 
en liten avvikelse trots att byggnaden till stor del, sett i procent, är placerad på 
korsmark.  

Yttrande från granne angående bevarande av träd beaktas ej. 

Åtgärden uppfyller gällande krav i PBL vad gäller lämplighet för sitt 
ändamål, god färg-, form- och materialverkan samt genom att vara tillgänglig 
och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 

 

Motivering förslag till beslut 
Åtgärden godkänts tidigare för fastighet Åkern  och åtgärden 
överensstämmer med korsmarkens syfte. Sett till alla omständigheter ska 
bygglov kunna beviljas för åtgärden enligt 9 kap. 31 b §, PBL, då avvikelsen är 
att betrakta som liten. 

 
 

Beslutsunderlag 
Anmälan om kontrollansvarig  2021-06-21 

Nybyggnadskarta   2021-06-21 

Planritningar    2021-06-21 

Fasadritningar   2021-06-21 

Sektionsritningar   2021-06-21 

Teknisk beskrivning   2021-06-21 

Ansökan    2021-06-23 

Grannhörande   t.o.m. 2021-07-12 

 

 

Beslutet skickas till 
Sökanden 

Rågrannar 

Fastighetsägare 
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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, (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 2021-08-12 

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

 

 

John Pettersson 
Byggnadsinspektör 

 

 
 

 

 

Total avgift för åtgärden: 23 804 kronor 

Bygglovavgift inkl. startbesked + grannhörande + kostnad för kungörelse = total avgift  

22 277 kr + 1 332 kr + 195 kr = 23 804 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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