
 

 

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

KALLELSE  
Datum 

2021-03-18 
 

  

 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Kallas härmed till sammanträde torsdagen den 18 mars 2021 i 
Kommunhuset, Ideboås klockan 13.30 för att behandla följande ärenden: 

 

Ärende  

 34. Upprop  

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

 

Administrativa ärenden 

 36. Delegeringsbeslut  

 37. 2021.36 
Månadsrapportering Ekonomi jan 2021 

 

 38. Kravpolicy Tas eventuellt inte upp 

 39. 2021.38 
Bokslut 

Återremitterades feb 

 40. 2021.53 
Begäran om yttrande gällande nätkoncession 

 

 .   

Miljö-, hälsoskydd- och livsmedelsärenden 

 41. 2021.65 
Kontrollplan för offentliga livsmedelskontroller 

 

 42. 2021.54 
Samråd i fastighetsregleringsärende 

 

 

mailto:marcus.landley@uppvidinge.se


 
   

 

 

Ärende  

 43. 2021.87 
Ansökan om strandskyddsdispens 
Hohult 2:22 

 

 44. 2021.31 
Begäran om yttrande om bergtäkt 

 

 

 .   

Planärenden 

 45. 2021.66 
Detaljplan 
Lenhovda 112:1 

 

Bygglovs- och byggsanktionsärenden 

46. 2021.56 
Ansökan om förhandsbesked 

 

 

47. 2021.47 
Tillbyggnad industri 
Hohult 7:78 

 

48. 2021.35 
Ändrad användning 
Klavreda 3:55 

Återremitterades feb 

49. 2021.23 
Nybyggnad padelhall 
Klavreda 75:1 

Återremitterades feb 

50. 2021.44 
Tillbyggnad enbostadshus 

 

 

51. 2021.74 
Nybyggnad komplementbyggnad 

 

 

52. 2021.79 
Nybyggnad garage och förråd 

 

 



 
   

 

 

Ärende  

Informationsärenden 

53. Meddelanden 
 

 

   

 
Marie Hammarström Linnér 
Ordförande 

Marcus Landley 
Nämndsekreterare 

 

 
 



 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-03-11 

Referens 
"[Skriv diarienummer här]"  

  

 
 

Miljö-och byggnadsförvaltning 
Box59, 36421 Åseda Besök: Kyrkbacken 1 Tfn: 0474-47084 Mobil: 0706618672  

karin.holst@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se 

 Månadsrapport jan-feb 2021  
 
 

Miljö-och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Godkänna redovisningen 

Sammanfattning av ärendet 
Svårt att bedöma efter så kort tid men trots pandemin ser ärendegången in 
normal ut eller vissa fall fler ärenden än normalt. Årsbokslutet borde bli inom 
ram. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur ekonomisystemet 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Camilla Gustavsson 
 
Karin Holst     
förvaltningschef    



Kod Verksamhet

Text
BUDGET

Jan 21 - Feb 21
REDOVISAT

Jan 21 - Feb 21
ÅTERSTÅR

FÖRBRUKAT
I PROCENT

11950 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND 525,0 47,3 477,7 9
1 POLITISK VERKSAMHET 525,0 47,3 477,7 9
21200 BYGGLOVVERKSAMHET 687,0 135,6 551,4 20
21400 DETALJPLANERING 1 196,0 142,3 1 053,7 12
21500 KART-MÄTNING-GIS 794,0 142,0 652,0 18
27100 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD 2 034,0 452,6 1 581,4 22
27130 AGENDA 21 32,0 0,0 32,0 00
27210 MILJÖUNDERSÖKANDE ANALYS 51,0 0,0 51,0 00
2 INFRASTRUKTUR O SKYDD 4 794,0 872,5 3 921,5 18
Totaler 5 319,0 919,8 4 399,2 17

760000

Utskriven av : Marcus Landley
Drift hela kommunen

2021-03-08 11:30 Sida 1/1



Kod Verksamhet
Slag
Slag

Årsbudget
Jan 21 - Mån 13 21

Redovisat
Jan 21 - Feb 21

Återstår %

Verksamhet
11950 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND 525,0 47,3 477,7 9
Slag
5 KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT 488,0 44,4 443,6 9
50110 FAST ARVODE FÖRTROENDEV. 118,0 14,3 103,7 12
50120 SAMMANTRÄDESARVODEN 200,0 17,5 182,5 9
50130 FÖRRÄTTNINGSARVODEN 0,0 0,1 -0,1 00
50140 FÖRLORAD ARBETSINKOMST 56,0 0,4 55,6 1
55200 BILERSÄTTNINGAR 26,0 0,0 26,0 00
55210 BILERSÄTTNING SKATTEFRI 0,0 0,2 -0,2 00
55220 BILERSÄTTN. SKATTEPLIKTIG 0,0 0,1 -0,1 00
56100 LAGSTADGADE ARB.GIV.AVG. 66,0 7,9 58,1 12
56350 SÄRSKILD LSK AVSÄTT. PEN. 0,0 0,5 -0,5 00
56700 ARB.MARKNADSFÖRSÄKRING 0,0 0,0 0,0 00
57211 PENSIONSKOSTNAD SCHABLON 0,0 2,2 -2,2 00
58110 UTBILDNINGSKOSTNADER 22,0 0,0 22,0 00
58710 PERSONALREPRESENTATION 0,0 0,5 -0,5 00
58910 MINNESGÅVOR 0,0 0,6 -0,6 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 0,0 2,9 -2,9 00
74910 LARMTJÄNST TRYGGHETSLARM 0,0 0,1 -0,1 00
76101 MEDLEMSAVGIFTER 0,0 2,8 -2,8 00
Verksamhet
21200 BYGGLOVVERKSAMHET 687,0 135,6 551,4 20
Slag
3 INTÄKTER -1 196,0 -138,3 -1 057,7 12
31115 PLANARBETE 0,0 0,0 0,0 00
31117 BYGGLOV -1 171,0 -135,0 -1 036,0 12
31136 FÖRHANDSBESKED 0,0 -3,3 3,3 00
31924 Byggsanktionsavgift -25,0 0,0 -25,0 00
Slag

760000

Utskriven av : Marcus Landley
Driftuppföljning 3 begrepp

2021-03-08 11:31 Sida 1/12



Innev. månad
Jan 21 - Feb 21

47,3

44,4
14,3
17,5
0,1
0,4
0,0
0,2
0,1
7,9
0,5
0,0
2,2
0,0
0,5
0,6

0,0
0,0
0,0

2,9
0,1
2,8

135,6

-138,3
0,0

-135,0
-3,3
0,0

760000

Utskriven av : Marcus Landley
Driftuppföljning 3 begrepp

2021-03-08 11:31 Sida 2/12



Kod Verksamhet
Slag
Slag

Årsbudget
Jan 21 - Mån 13 21

Redovisat
Jan 21 - Feb 21

Återstår %

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 1 608,0 252,4 1 355,6 16
50211 MÅNADSLÖNER 977,0 178,7 798,3 18
50223 OB HELGER 0,0 0,1 -0,1 00
51110 SEMESTERLÖN MÅNADSLÖN 125,0 0,0 125,0 00
51210 SJUKLÖN MÅNADSLÖN 0,0 1,3 -1,3 00
55200 BILERSÄTTNINGAR 11,0 0,0 11,0 00
56100 LAGSTADGADE ARB.GIV.AVG. 443,0 56,6 386,4 13
56350 SÄRSKILD LSK AVSÄTT. PEN. 0,0 3,0 -3,0 00
56700 ARB.MARKNADSFÖRSÄKRING 0,0 0,2 -0,2 00
57211 PENSIONSKOSTNAD SCHABLON 0,0 12,5 -12,5 00
58110 UTBILDNINGSKOSTNADER 52,0 0,0 52,0 00
Slag
6 87,0 12,0 75,0 14
60100 LOKAL-OCH BOSTADSHYROR 49,0 8,1 40,9 17
64320 TIDNINGAR OCH TIDSKR. 0,0 3,2 -3,2 00
64600 34,0 0,0 34,0 00
68120 MOBILTELEFONI 4,0 0,1 3,9 3
69510 HYRA/LEASING BILAR 0,0 0,6 -0,6 00
Slag
7 184,0 1,1 182,9 1
72200 ANNONSERING 10,0 0,2 9,8 2
74322 VERKSAMH- OCH ADM SYSTEM 58,0 0,0 58,0 00
74323 LICENSAVGIFTER 0,0 0,8 -0,8 00
74910 LARMTJÄNST TRYGGHETSLARM 0,0 0,1 -0,1 00
76101 MEDLEMSAVGIFTER 31,0 0,0 31,0 00
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 1 196,0 142,3 1 053,7 12
Slag

760000

Utskriven av : Marcus Landley
Driftuppföljning 3 begrepp

2021-03-08 11:31 Sida 3/12



Innev. månad
Jan 21 - Feb 21

8,4
8,4

252,4
178,7

0,1
0,0
1,3
0,0
56,6
3,0
0,2

12,5
0,0

12,0
8,1
3,2
0,0
0,1
0,6

1,1
0,2
0,0
0,8
0,1
0,0
0,0

0,0
0,0

142,3

760000

Utskriven av : Marcus Landley
Driftuppföljning 3 begrepp

2021-03-08 11:31 Sida 4/12



Kod Verksamhet
Slag
Slag

Årsbudget
Jan 21 - Mån 13 21

Redovisat
Jan 21 - Feb 21

Återstår %

3 INTÄKTER -206,0 -61,0 -145,0 30
31115 PLANARBETE -206,0 -61,0 -145,0 30
Slag
4 KOSTNADER-UTGIFTER 0,0 1,1 -1,1 00
40229 INKÖP ÖVR INVENTARIER 0,0 1,1 -1,1 00
Slag
5 KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT 1 251,0 188,0 1 063,0 15
50211 MÅNADSLÖNER 776,0 129,9 646,1 17
50223 OB HELGER 0,0 0,1 -0,1 00
51110 SEMESTERLÖN MÅNADSLÖN 100,0 2,0 98,0 2
51950 FÖRÄLDRAPENNINGTILLÄGG 0,0 2,2 -2,2 00
55200 BILERSÄTTNINGAR 4,0 0,0 4,0 00
56100 LAGSTADGADE ARB.GIV.AVG. 351,0 42,1 308,9 12
56350 SÄRSKILD LSK AVSÄTT. PEN. 0,0 2,3 -2,3 00
56700 ARB.MARKNADSFÖRSÄKRING 0,0 0,2 -0,2 00
57211 PENSIONSKOSTNAD SCHABLON 0,0 9,3 -9,3 00
58110 UTBILDNINGSKOSTNADER 20,0 0,0 20,0 00
Slag
6 39,0 5,7 33,3 15
60100 LOKAL-OCH BOSTADSHYROR 25,0 4,3 20,7 17
64320 TIDNINGAR OCH TIDSKR. 0,0 1,0 -1,0 00
64600 12,0 0,0 12,0 00
64699 ÖVR FÖRBRUKNINGSMTRL 0,0 0,3 -0,3 00
68120 MOBILTELEFONI 2,0 0,0 2,0 00
Slag
7 112,0 8,6 103,4 8
72200 ANNONSERING 35,0 0,0 35,0 00
74321 IT DRIFT (AV SYSTEM) 0,0 2,8 -2,8 00
74322 VERKSAMH- OCH ADM SYSTEM 32,0 0,0 32,0 00
74323 LICENSAVGIFTER 0,0 0,2 -0,2 00
74500 KONSULTTJÄNSTER 102,0 5,5 96,5 5
74910 LARMTJÄNST TRYGGHETSLARM 0,0 0,1 -0,1 00
76199 ÖVRIGA AVGIFTER -57,0 0,0 -57,0 00
Verksamhet
21500 KART-MÄTNING-GIS 794,0 142,0 652,0 18

760000

Utskriven av : Marcus Landley
Driftuppföljning 3 begrepp

2021-03-08 11:31 Sida 5/12



Innev. månad
Jan 21 - Feb 21

-61,0
-61,0

1,1
1,1

188,0
129,9

0,1
2,0
2,2
0,0

42,1
2,3
0,2
9,3
0,0

5,7
4,3
1,0
0,0
0,3
0,0

8,6
0,0
2,8
0,0
0,2
5,5
0,1
0,0

142,0

760000

Utskriven av : Marcus Landley
Driftuppföljning 3 begrepp

2021-03-08 11:31 Sida 6/12



Kod Verksamhet
Slag
Slag

Årsbudget
Jan 21 - Mån 13 21

Redovisat
Jan 21 - Feb 21

Återstår %

Slag
3 INTÄKTER -104,0 -9,0 -95,0 9
31116 LANTMÄTERI/G I S -104,0 -9,0 -95,0 9
Slag
5 KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT 734,0 116,0 618,0 16
50211 MÅNADSLÖNER 449,0 82,8 366,2 18
51110 SEMESTERLÖN MÅNADSLÖN 58,0 0,0 58,0 00
55200 BILERSÄTTNINGAR 3,0 0,0 3,0 00
56100 LAGSTADGADE ARB.GIV.AVG. 203,0 26,0 177,0 13
56350 SÄRSKILD LSK AVSÄTT. PEN. 0,0 1,4 -1,4 00
56700 ARB.MARKNADSFÖRSÄKRING 0,0 0,1 -0,1 00
57211 PENSIONSKOSTNAD SCHABLON 0,0 5,7 -5,7 00
58110 UTBILDNINGSKOSTNADER 21,0 0,0 21,0 00
Slag
6 59,0 8,3 50,7 14
60100 LOKAL-OCH BOSTADSHYROR 28,0 4,9 23,1 18
63200 HYRA/LEASING AV INVENTARI 0,0 1,8 -1,8 00
64320 TIDNINGAR OCH TIDSKR. 0,0 1,0 -1,0 00
64600 30,0 0,0 30,0 00
66100 REP./UH AV INVENTARIER 0,0 0,0 0,0 00
68120 MOBILTELEFONI 1,0 0,0 1,0 00
69510 HYRA/LEASING BILAR 0,0 0,5 -0,5 00
Slag
7 103,0 26,7 76,3 26
74321 IT DRIFT (AV SYSTEM) 0,0 7,1 -7,1 00
74322 VERKSAMH- OCH ADM SYSTEM 51,0 17,9 33,1 35
74323 LICENSAVGIFTER 0,0 1,5 -1,5 00
74910 LARMTJÄNST TRYGGHETSLARM 0,0 0,1 -0,1 00
76101 MEDLEMSAVGIFTER 5,0 0,0 5,0 00
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 2 034,0 452,6 1 581,4 22

760000

Utskriven av : Marcus Landley
Driftuppföljning 3 begrepp

2021-03-08 11:31 Sida 7/12



Innev. månad
Jan 21 - Feb 21

-9,0
-9,0

116,0
82,8
0,0
0,0

26,0
1,4
0,1
5,7
0,0

8,3
4,9
1,8
1,0
0,0
0,0
0,0
0,5

26,7
7,1

17,9
1,5
0,1
0,0
0,0

0,0
0,0

452,6

760000

Utskriven av : Marcus Landley
Driftuppföljning 3 begrepp

2021-03-08 11:31 Sida 8/12



Kod Verksamhet
Slag
Slag

Årsbudget
Jan 21 - Mån 13 21

Redovisat
Jan 21 - Feb 21

Återstår %

Slag
3 INTÄKTER -1 139,0 -48,2 -1 090,8 4
31110 LIVSMEDELSTILLSYN -221,0 -2,2 -218,8 1
31111 MILJÖTILLSYN -553,0 0,0 -553,0 00
31112 AVLOPPSTILLSTÅND -61,0 -24,0 -37,0 39
31119 ÖVRIGT (EXV UPPDRAG) -304,0 0,0 -304,0 00
31121 VÄRMEPUMPSAVGIFTER MH 0,0 -24,0 24,0 00
31126 KÖLDMEDIE 0,0 2,0 -2,0 00
Slag
4 KOSTNADER-UTGIFTER 31,0 2,8 28,2 9
40220 31,0 0,0 31,0 00
40229 INKÖP ÖVR INVENTARIER 0,0 2,8 -2,8 00
Slag
5 KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT 2 814,0 461,2 2 352,8 16
50120 SAMMANTRÄDESARVODEN 0,0 0,9 -0,9 00
50211 MÅNADSLÖNER 1 717,0 303,1 1 413,9 18
50223 OB HELGER 0,0 0,1 -0,1 00
51110 SEMESTERLÖN MÅNADSLÖN 221,0 20,1 200,9 9
51210 SJUKLÖN MÅNADSLÖN 0,0 4,0 -4,0 00
55200 BILERSÄTTNINGAR 36,0 0,0 36,0 00
56100 LAGSTADGADE ARB.GIV.AVG. 778,0 102,9 675,1 13
56350 SÄRSKILD LSK AVSÄTT. PEN. 0,0 5,5 -5,5 00
56700 ARB.MARKNADSFÖRSÄKRING 0,0 0,4 -0,4 00
57211 PENSIONSKOSTNAD SCHABLON 0,0 22,6 -22,6 00
58110 UTBILDNINGSKOSTNADER 62,0 1,5 60,5 2
Slag
6 306,0 15,4 290,6 5
60100 LOKAL-OCH BOSTADSHYROR 55,0 9,2 45,8 17
64310 BÖCKER 0,0 0,9 -0,9 00
64320 TIDNINGAR OCH TIDSKR. 0,0 4,7 -4,7 00
64600 51,0 0,0 51,0 00
64699 ÖVR FÖRBRUKNINGSMTRL 200,0 0,0 200,0 00
68120 MOBILTELEFONI 0,0 0,1 -0,1 00
69510 HYRA/LEASING BILAR 0,0 0,5 -0,5 00
Slag

760000

Utskriven av : Marcus Landley
Driftuppföljning 3 begrepp

2021-03-08 11:31 Sida 9/12



Innev. månad
Jan 21 - Feb 21

-48,2
-2,2
0,0

-24,0
0,0

-24,0
2,0

2,8
0,0
2,8

461,2
0,9

303,1
0,1

20,1
4,0
0,0

102,9
5,5
0,4
22,6
1,5

15,4
9,2
0,9
4,7
0,0
0,0
0,1
0,5

760000

Utskriven av : Marcus Landley
Driftuppföljning 3 begrepp

2021-03-08 11:31 Sida 10/12



Kod Verksamhet
Slag
Slag

Årsbudget
Jan 21 - Mån 13 21

Redovisat
Jan 21 - Feb 21

Återstår %

7 22,0 21,4 0,6 97
74323 LICENSAVGIFTER 0,0 19,7 -19,7 00
74399 ÖVR ADM TJÄNSTER 0,0 1,0 -1,0 00
74910 LARMTJÄNST TRYGGHETSLARM 0,0 0,2 -0,2 00
76101 MEDLEMSAVGIFTER 22,0 0,5 21,5 2
Verksamhet
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 5 319,0 919,8 4 399,2 17

760000

Utskriven av : Marcus Landley
Driftuppföljning 3 begrepp

2021-03-08 11:31 Sida 11/12



Innev. månad
Jan 21 - Feb 21

21,4
19,7
1,0
0,2
0,5

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

919,8

760000

Utskriven av : Marcus Landley
Driftuppföljning 3 begrepp

2021-03-08 11:31 Sida 12/12



 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-02-04 

Referens 
"[Skriv diarienummer här]"  

  

 
 

Miljö-och byggnadsförvaltning 
Box59, 36421 Åseda Besök: Kyrkbacken 1 Tfn: 0474-47084 Mobil: 0706618672  

karin.holst@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se 

Bokslut 2020  
 

Miljö-och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Godkänna redovisningen 

Sammanfattning av ärendet 
Trots ett annorlunda år med nedstängda företag och företag med ändrad 
produktion och besöksförbud har vår verksamhet ändå kunnat tuffa på.  In i 
2021 tar vi med oss tillsynsskulder på livsmedels- och miljösidan som vi 
förhoppningsvis ska kunna avverka. I övrigt har vi klarat både budgeten och 
våra interna uppsatta mål. 

Av fullmäktiges mål klarar vi det specialdestinerade planmålet och övriga 
delvis. De mål vi klarar delvis följs upp i internkontrollplanen. 

Beslutsunderlag 
Bokslutskommentarer för 2020 

Ekonomiska konsekvenser 
Ett överskott på ca 70 tkr 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Camilla Gustavsson 
 
Karin Holst     
förvaltningschef  



MILJÖ-OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2020 
 
Ordförande:  
Marie Hammarström Linnér (S)  
 

Förvaltningschef: 
Karin Holst 
 
Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljöskydd, hälsoskydd, 
livsmedelskontroll, bygglovshandläggning och detaljplanering. Beslut fattas i huvudsak i 
enlighet med miljöbalken, plan- och bygglagen och livsmedelsförordningarna.  
____________________________________________________________________ 

VIKTIGA HÄNDELSER  
_____________________________________________________________________ 

• Coronapandemin har påverkat nämndens verksamhet på olika sätt.  
o På uppdrag av statlig myndighet har det  genomförts kontinuerliga kontroller 

av efterlevnad av Folkhälsomyndighetens restriktioner.  
o Endast absolut nödvändig tillsyn av livsmedelslokalers kök och miljöfarlig 

verksamhet har genomförts.  
o Färre bygglovsansökningar som ännu inte är uppe i vanlig omfattning. 
o Förvaltningen har i större utsträckning arbetat på distans för att minska 

smittspridning. 
• Nytt ärendehanteringssystem har upphandlats. 
• Tre medarbetare har avslutat sin anställning. Två har påbörjat anställning, varav en 

var ett vikariat under medarbetares föräldraledighet. 
 
____________________________________________________________________ 

UPPFÖLJNING AV MÅL 
_____________________________________________________________________ 

Den sammanfattade bedömningen är att fem mål kommer att nås, tre mål kommer inte att 
nås. 
 
Uppvidingebon 
Vi har ett gott bemötande och god tillgänglighet. 
Målet är delvis uppnått 
 För nämnden är detta en viktig fråga, i verksamheten genomförs rutiner som ska 
säkerställa att de som är i kontakt med verksamheten i högre utsträckning ska uppleva att 
förvaltningen är tillgänglig och ger relevanta svar på deras frågor. 
 
Vi har ett gott bemötande och god tillgänglighet mot våra företag 
  Det är nämndens ambition att tillsammans med andra nämnder och dess förvaltningar 
ha en god service gentemot företagen i kommunen. 
Inom samtliga verksamheter finns också en stor del service till företag och allmänhet i 
form av att besvara frågor av mer allmän karaktär. 
 
 
 



Vi har god planberedskap 
Målet är uppnått 
 
 
Nämndens ambition är att så fort översiktsplanen eller annat politiskt beslut finns  påbörja arbetet 
för att möjliggöra fortsatt bostadsbyggande. 
 
 

 

Medarbetare och organisation 

Vi är en attraktiv arbetsgivare med engagerade medarbetare 
Våra medarbetare är motiverade och engagerade i sina uppdrag 
Målet är uppnått 
 Det som avviker negativt är styrning inom verksamheten. Pågående insatser inom 
verksamheten är en stärkt integrering av kommunövergripande mål och utökad 
måldiskussion, vilket också är en del i nämndens internkontrollplan. Även introduktion 
av nyanställda är en viktig del i planerade insatser.   
 
Våra medarbetare har god hälsa 
Målet är uppnått 
 Medarbetarnas hälsa har ett gott resultat och prognosen är att målet nås. Sjukfrånvaron 
är 4,7 procent och hälsokorset för 2020 visar att 83 procent av medarbetarna upplever att 
de är ”Friska och mår bra”. 
 
Vi är en effektiv och utvecklingsorienterad organisation 
Vi har en digitaliserad verksamhet 
Målet är delvis uppnått 
 Sedan mars är all extern mötesverksamhet digitaliserad. Den liknar därmed övriga delen 
av den kommunala verksamheten. Planering av e- tjänster pågår tillsammans med övriga 
förvaltningar men kräver för verksamheten att det nya ärendehanteringsprogrammet 
installeras, vilket skedde under hösten.  
 
Vi driver utvecklingsarbete i samverkan 
Målet är uppnått 
Prognosen är positiv. Verksamheten driver utvecklingsarbete i Bygg och Miljösamverkan 
Kronoberg och Blekinge. Hela nämndens verksamhet bidrar i hög grad till miljöbalkens 
miljömål samt till att Agenda 2030-målen blir uppfyllda. 
 
Ekonomi 

Vi har en tydlig ekonomistyrning och god kontroll 
Vi har en god budgetdisciplin 
Målet är uppnått 
 För att stärka ekonomistyrning och budgetdisciplin har nämnden fått månadsvisa 
redovisningar av det ekonomiska läget. 
____________________________________________________________________ 



VERKSAMHETENS OMFATTNING 
_____________________________________________________________________ 

I vår verksamhet ingår i princip endast myndighetsutövning genom ansökningar eller 
tillsyn/kontroll av objekt. De objekt som har årlig tillsyn är ett 80-tal livsmedelsföretag och 
cirka 50 objekt som bedriver miljöfarlig verksamhet. Därutöver tillkommer hälsoskyddobjekt 
såsom förskolor och skolor.  
 
På plan-och byggsidan hanteras någonstans mellan 100 och 200 ärenden per år, cirka fem 
detaljplaner genomförs per år. 
 
 
____________________________________________________________________ 

EKONOMISK REDOGÖRELSE 
_____________________________________________________________________ 

 
Driftredovisning, tkr Budget Bokslut Avvikelse
Politisk verksamhet 519 341 178
Bygglov 930 859 71
Planer 625 943 -318
Kart-mätning-GIS 789 831 -42
Miljö- och hälsoskydd 1 846 1 741 105
Agenda 21 32 0 32
Miljöundersökande analyser 51 7 44
Totalt 4 791 4 722 70  
 
Miljö- och byggnadsnämnden redovisar ett positivt resultat i förhållande till årets budget 
med 70 tusen kronor.  
 
Den politiska verksamhetens redovisar ett överskott till följd av färre sammanträden och 
sänkta arvoden. Inom planverksamheten ger färre antagna planer lägre intäkter. Inom 
verksamheten har det även varit högre konsult- och personalkostnader i samband med 
ordinarie personals ledighet. Miljö- och hälsoskyddsverksamhetens visar ett positivt resultat 
i förhållande till budget till följd av viss vakans inom verksamheten samt ökade intäkter för 
ansökan om strandskyddsdispens inför uppförande av nya vindkraftsparker.   
 
Nettokostnaden i förhållande till föregående år har ökat med 720 tusen kronor, vilket 
motsvarar 18 procent. Intäkterna har minskat med 318 tusen kronor, 10,9 procent. Det är 
intäkterna för externa planarbeten, miljö- och tillsynsavgifter samt byggsanktionsavgifter 
som tillsammans ger 675 tusen kronor i lägre intäkter. Trots pandemin har intäkterna för 
bygglov ökat något och med anledning av uppförandet av nya vindkraftsparker har 
intäkterna för ansökan om strandsskyddsdispens ökat, tillsammans är ökningen 300 tusen 
kronor. Förvaltningen har under året tillförts medel avseende kompensation för 
sjuklönekostnader med 74 tusen kronor.  
 
Kostnaderna uppgår till 7,3 miljoner kronor vilket är en ökning med 5,8 procent, 402 tusen 
kronor. Ökningen kan till största del förklaras med ökade konsultkostnader i samband med 
introduktion av nyanställd personal, samt personal som gått omlott vid nyrekrytering.  



Personalkostnaderna har ökat med 1,7 procent, 101,5 tusen kronor Kostnaden för årets 
lönerevision är 132 tusen kronor.  
 
Övriga kostnader har ökat med 300 tusen kronor, 30,2 procent, vilket avser 
konsultkostnader. 
 
I delårsbokslutet prognostiserades ett negativt resultat i förhållande till årets budget med 400 
tusen kronor. Utfallet blev 330 tusen kronor bättre vilket beror på att intäkterna har 
utvecklats i positiv riktning under hösten samt att driftskostnader för införande av nytt 
ärendesystem kommer först under nästa år.  
 
____________________________________________________________________ 

FRAMTIDSFRÅGOR 
_____________________________________________________________________ 

Viktigaste framtidsfrågan är att ha en uthållig organisation under Coronapandemin. 
Upphandlingen av nytt ärendehanteringsprogram har slutförts och programmet installeras 
med början i oktober. 
 
Tillsammans med samhällsserviceförvaltningen arbetar vi med förfallna farliga hus, där 
förfallet har gjort de farliga för allmänheten. Förhoppningsvis kan vi jobba även med 
bevarande av förfallna byggnader på samma sätt om nuvarande fastighetsägarna inte har 
förmåga. 
Vi kommer kunna fortsätta vår rensning avseende prickmark.  Vi hann slutföra en städaplan  
helt under året och nästa blir färdig i februari. Vi har också många övriga planer att jobba med  
trots att samhället varit ganska nedstängt under delar av året. 
 
Ett arbetsområde som verka fortsätta öka är tillsyn av dumpning av olika sorters avfall på öde 
industrifastigheter i kommunen. Denna form av miljöbrottslighet är ny för oss och kanske för 
samhället i stort. 
Slutligen hoppas vi att kunna bedriva en normal tillsynsfrekvens både på miljö-och 
livsmedelssidan i varje fall under stora delar av året. 
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Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Box 59, 36421 Åseda Besök: Kyrkbacken 1 Tfn: 0474-47068  
mbn@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se 

Yttrande avseende ansökan om nätkoncession 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Godkänna förslag till yttrande enligt denna skrivelse. 

Sammanfattning av ärendet 
Energimarknadsinspektionen (Ei dnr: 2020-102092) har inkommit med 
begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession. Marhult Nät AB har 
ansökt hos Energimarknadsinspektionen om tillstånd att bygga och använda 
en kraftledning. Ansökan avser en ledning i markkabelutförande från 
planerad station Bredhälla till kopplingskiosk i Marhult. Den ska drivas med 
33 kV (nominell spänning) och konstrueras för 36 kV 
(konstruktionsspänning). Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-02-
02 § 12 att uppdra åt tekniska avdelningen att inhämta yttrande från miljö- 
och byggnadsnämnden i ärendet. 

Sökande har tidigare i ansökningsprocessen genomfört en 
miljökonsekvensbeskrivning där kommunen hade möjlighet att lämna 
synpunkter i ärendet. Miljö- och byggnadsnämnden hade inga synpunkter vid 
detta tillfälle. 

Yttrande 
Förenlighet med planer och områdesbestämmelser 
I gällande översiktsplan för Uppvidinge kommun anges (s. 76) att 
”kraftledningar för högspänd kraftöverföring skall så långt möjligt läggas i 
kabel för att minska påverkan på skogsbruket och landskapet. Kommunen 
anser att allt lägre än 130 kV ska jordförläggas, i vissa fall även 130 kV 
ledningar”. Kommunen noterar att ledningsdragningen avses utföras i 
enlighet med översiktsplanens riktlinjer och har således inget att erinra.  

Den föreslagna ledningen påverkar inga gällande, pågående eller planerade 
detaljplaner eller områdesbestämmelser. 

Störningskänsliga verksamheter 
Ledningen passerar inga störningskänsliga verksamheter så som skolor, 
vårdinrättningar eller liknande. Kommunen har inget att erinra. 



Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Box 59, 36421 Åseda Besök: Kyrkbacken 1 Tfn: 0474-47068  
mbn@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se 

Skyddsåtgärder 
Kommunen har inget att erinra vad gäller planerade skyddsåtgärder. 

Övrigt 
Kommunen har inget övrigt att tillägga. 

Beslutsunderlag 
Ansökningshandlingar i ärende 2020-102092 hos 
Energimarknadsinspektionen 
Beslut av Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-02 § 12 
Tjänsteskrivelse av planarkitekt 

Beslutet skickas till 
Teknisk chef 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 
 
Oskar Johansson  
Planarkitekt 



!.
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Kontrollplan 2021-2023 för offentliga livsmedelskontrollen 

Förslag till beslut 

- Att anta Uppvidinge kommuns kontrollplan för livsmedelskontrollen 
2021-2023 
 

Sammanfattning  
Enligt gällande regelverk för livsmedelskontrollen ska kontrollmyndigheten 
årligen fastställa en plan för livsmedelskontrollen. Planen ska omfatta en 
period om minst tre år. 
Uppvidinge kommuns kontrollplan uppdateras årligen och omfattar den 
närmaste treårsperioden, men har fokus främst på det första året i perioden.  
Alla livsmedelsföretag ska få en regelbunden kontroll baserad på risk och 
erfarenhet. Målet inför 2021 är att alla anläggningar med riskklass 7 eller 
högre ska få minst en kontroll. Det inkluderar även de kommunala 
vattenverken. Kontrollerna under 2021 kommer i de fall det är aktuellt att 
inriktas på spårbarhet för kött och ägg samt allergener, i överensstämmelse 
med de övergripande målen i den nationella kontrollplanen. 
Grundförutsättningar för hygien samt allmän spårbarhet kommer också att 
vara viktiga kontrollområden. Den pågående Coronapandemin ger inte skäl 
att skjuta upp kontrollerna, men metodiken kan behöva anpassas med 
hänsyn till smittskyddet.  

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer att det från år 2021 finns 
tillräckliga resurser för att utföra livsmedelskontrollen.  

 

Uppföljning och utvärdering av kontrollen sker halvårsvis och rapporteras 
till miljö- och byggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Kontrollplan 2021-2023 

  
 
Karin Settersjö 
Livsmedelsinspektör 

 

http://www.uppvidinge.se/
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1 – Sammanfattning 
Enligt gällande regelverk för livsmedelskontrollen ska kontrollmyndigheten årligen 

fastställa en plan för livsmedelskontrollen. Planen ska omfatta en period om minst tre år. 

Uppvidinge kommuns kontrollplan uppdateras årligen och omfattar den närmaste 

treårsperioden, men har fokus främst på det första året i perioden.  

Alla livsmedelsföretag ska få en regelbunden kontroll baserad på risk och erfarenhet. Målet 

inför 2021 är att alla anläggningar med riskklass 7 eller högre ska få minst en kontroll. Det 

inkluderar även de kommunala vattenverken. Kontrollerna under 2021 kommer i de fall det 

är aktuellt att inriktas på spårbarhet för kött och ägg samt allergener, i överensstämmelse 

med de övergripande målen i den nationella kontrollplanen. Grundförutsättningar för 

hygien samt allmän spårbarhet kommer också att vara viktiga kontrollområden. Den 

pågående Coronapandemin ger inte skäl att skjuta upp kontrollerna, men metodiken kan 

behöva anpassas med hänsyn till smittskyddet.  

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer att det från år 2021 finns tillräckliga resurser för 

att utföra livsmedelskontrollen.  

 

Uppföljning och utvärdering av kontrollen sker halvårsvis och rapporteras till miljö- och 

byggnadsnämnden. 

 

 

2 – Mål för den offentliga kontrollen 

2.1 Mål och kontrollplan 

De övergripande målen med livsmedelslagstiftningen är att livsmedel som släpps ut på 

marknaden ska vara säkra att äta, samt att konsumenten ska få riktig information om 

livsmedlen och inte bli vilseledd. Livsmedelskontrollens uppgift är att granska hur 

livsmedelsföretagen följer lagstiftningen, samt att vid behov ställa krav på åtgärder för att 

reglerna ska följas. Begreppet ”livsmedelsföretag” omfattar både privata och offentliga 

aktörer som regelbundet och i organiserad form tillhandahåller livsmedel. 

Livsmedelskontrollens arbetssätt är också reglerat i lagstiftningen, och kan bli föremål för 

revision från Livsmedelsverket. Ledord för livsmedelskontrollen är att den ska vara effektiv, 

riskbaserad, ändamålsenlig, rättssäker och enhetlig. 

 

Kontrollplanen för livsmedelskontrollen i Uppvidinge kommun omfattar en period av tre 

år, men har sitt huvudsakliga fokus på det kommande året. Kontrollplanen uppdateras 

årligen, samt vid behov, och antas av miljö- och byggnadsnämnden. Den här planen är en 

uppdatering av planen för 2020-2022, som antogs av nämnden i februari 2020. 

 

I kontrollplanen beskrivs målen med livsmedelskontrollen vilka också inkluderar målen i 

den nationella kontrollplanen.  
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2.2 Mål i den nationella kontrollplanen 

Den nationella kontrollplanen för år 2020-2022 innehåller 21 stycken operativa mål inom 

områdena säkert dricksvatten, säkerställa information i livsmedelskedjan, kemiska risker 

samt mikrobiologiska risker. Miljö- och byggnadsförvaltningen har gått igenom målen och 

fångat upp vilka av dem som är aktuella för livsmedelsföretag i Uppvidinge kommun. 

Dessa mål framgår i stycket nedan.  

 

2.3 Särskilda mål för livsmedelskontrollen i Uppvidinge kommun 

Livsmedelföretag, allmänt 

Alla livsmedelsföretag ska få en regelbunden kontroll baserad på risk och erfarenhet. Målet 

inför 2021 är att alla anläggningar med riskklass 7 eller högre ska få minst en kontroll.  

 

Vid samtliga företag ska vi kontrollera åtminstone Administrativa krav samt 

Grundförutsättningar hygien. Dessa punkter bör alltid ingå i någon utsträckning, eftersom 

de handlar om att verksamheten bedrivs av den aktör och med den inriktning som är 

registrerad hos myndigheten, samt att personal, utrustning och lokaler har förutsättningar 

för att livsmedel ska kunna produceras på ett säkert sätt. Spårbarhet i livsmedelskedjan 

kommer också att kontrolleras i stor utsträckning. 

 

Mål från den nationella kontrollplanen som berör företag i kommunen: 

- Spårbarhet kött, kontroll hos livsmedelsbutiker som inte är ansluta till någon av de 

stora butikskedjorna. Målet berör för närvarande 3 företag i Uppvidinge. 

- Spårbarhet ägg, kontroll hos butiker enligt ovan samt hos restauranger och butiker 

som hanterar färska ägg. Kontrollen är aktuell hos ett flertal företag i Uppvidinge. 

- Allergener i storhushåll. Under 2021 kommer kontrollpunkten att ingå både för de 

privata storhushållen och för de kommunala storköken inom förskola, skola och 

äldreomsorg.  

- Uppgifter om ingredienser – kontroll hos butiker som utformar egen märkning. 

Kontrollen är inriktad på allergener och mängdangivelser.  

 

Dricksvattenanläggningar 

Samtliga kommunala vattenverk kontrolleras årligen, och ska kontrolleras även under 2021. 

De kontrollområden från den nationella kontrollplanen som ska införlivas i årets kontroll är 

mikrobiologiska och kemiska risker i dricksvatten, samt skötsel och underhåll av 

reservoarer. Vid vattentäkt med infiltrerat ytvatten finns ett nationellt mål för kontroll av 

cyanotoxiner. Det berör ett vattenverk i Uppvidinge.  

 

Samtliga enskilda vattentäkter som används i livsmedelsföretag ska ha kontrollerats 

avseende placering och skalskydd. Denna punkt förs vidare från föregående års plan. 

Uppvidinge kommun har ca 5 vattentäkter som är berörda. 
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3 – Organisation och utförande av kontrollen  

3.1 Registrering av kontrollobjekt 

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för den offentliga kontrollen vid 104 

livsmedelsanläggningar varav 14 dricksvattenanläggningar. Enligt gällande regelverk från 

EU ska myndigheten upprätthålla aktuella register över anläggningar som är föremål för 

kontroll. Nya livsmedelsföretag ska göra en anmälan om registrering. Uppdatering av 

registret sker löpande vid behov, t ex i samband med kontroll på ett livsmedelsföretag.  

 

3.2 Rutiner för utförande av kontroll 

Verksamhetsrutiner för livsmedelskontrollen finns framtagna i mars 2020. Rutinen bör ses 

över varje år så att den fortfarande är aktuell.  

 

Enligt gällande regelverk för livsmedelskontrollen är huvudregeln att kontrollbesök ska ske 

oanmält. Miljö- och byggnadsförvaltningen planerar dock att under 2021 till stor del göra 

föranmälda besök. Det beror dels på att livsmedelsinspektören är ny och behöver få tillfälle 

att skapa en bra kontakt med företagen, men också på de osäkerhetsfaktorer som 

coronapandemin medför. Pandemin gör också att kontrollbesöken kan behöva anpassas på 

olika sätt. Det kan röra sig om t ex tidpunkt för besök eller vilken del av utrymmena som 

kan kontrolleras. Det kan i vissa fall också innebära att inspektören inte besöker 

anläggningen fysiskt, utan istället granskar dokumentation och rutiner -så kallad 

skrivbordskontroll.  

  

 

4 – Samordning 

4.1 Samordning mellan berörda myndigheter 

Livsmedelsinspektören deltar i de samordningsträffar för livsmedelskontrollen inom 

Kronobergs och Blekinge län som anordnas av länsstyrelsen och livsmedelsverket. Träffar 

hålls två gånger per år. Det finns också ett samverkansforum mellan länets kommuner 

gällande tillsyn inom både miljöbalkens och livsmedelslagstiftningens område.  

 

Förvaltningschefen deltar i träffar på chefsnivå inom Miljösamverkan Kronoberg – Blekinge.  

 

Vid tolkningsfrågor där samsyn behövs finns det möjlighet att snabbt kunna diskutera med 

kollegor i andra kommuner inom länet, eller att ställa en fråga på Livsmedelsverkets Forum. 

Livsmedelsinspektören använder också det webbaserade väglednings- och utbildnings-

material som Livsmedelsverket tillhandahåller.  

4.2 Samordning inom berörda myndigheter 

Livsmedelsinspektören arbetar nära övriga förvaltningens medarbetare och 

förvaltningschef. Återkommande forum för samordning av arbetet är arbetsplatsträffen 

samt arbetsmöten med handläggare för miljötillsyn. 
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5 – Resurser för kontrollen 

5.1 Kontrollpersonal 

För livsmedelskontrollen finns en livsmedelsinspektör med arbetsgraden 75%, som även ska 

tillgodose kontroll av tobaksförsäljning, försäljning av läkemedel samt tillsyn av hälsoskydd 

på fasta objekt så som skolor, förskolor och äldreboenden. Tillsyn av hälsoskydd kommer 

dock inte att vara prioriterad under år 2021. Under januari – mars 2021 finns ytterligare en 

livsmedelsinspektör i omfattningen 40%. Förvaltningschefen kontrollerar de kommunala 

vattenverken.   

 

Utöver livsmedelskontrollen har inspektören också administrativa arbetsuppgifter så som 

planering, information, upprätthållande av register, beredningsmöten, arkivering med 

mera. Under början av 2021 läggs en del tid på uppdatering av register efter övergång till 

ärendehanteringssystemet EDP Vision. Tanken är att om systemet har rätt uppgifter, ska det 

underrlätta administrationen i framtiden. EDP Vision har funktioner för bland annat 

skrivelsemallar, fakturering samt sammanställning av kontrollstatistik för rapportering till 

livsmedelsverket. 

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer att det inför 2021 finns tillräckliga resurser för 

att utföra livsmedelskontrollen.  

5.2 Utrustning 

Livsmedelsinspektören har tillgång till nödvändig utrustning så som skyddskläder och 

termometrar. Livsmedelsverket har inte rekommenderat kommunerna att använda någon 

kompletterande skyddsutrustning på grund av coronapandemin, utan man ska i första 

hand anpassa kontrollmetoden så att smittskyddet bibehålls. Instickstermometer för 

temperaturkontroll kalibreras en gång per år.  

 
Avtal finns med laboratorium, som kan ta emot livsmedels- och vattenprover alla dagar på 

året. 

 

5.3 Konsekvensbeskrivning 

Under 2020 har antalet kontrollbesök varit reducerat på grund av osäkerhetsfaktorer i 

samband med Coronapandemin samt att det saknades en inspektör under del av året. 

Under 2021 lades också mycket tid på handläggning av tillstånd för tobaksförsäljning. 

Prognosen för 2021 är att kontrollen kommer att kunna återupptas i planerad omfattning, 

även om metoderna emellanåt måste anpassas med hänsyn till pandemin. Livsmedels-

företagen och samhället i stort har nu hunnit ställa om till de nya förutsättningarna.  

 

Lagstiftningen ger ingen möjlighet att tillfälligt sätta ner kontrollavgifterna på grund av 

pandemin. Livsmedelsverket bedömer att livsmedelskontrollen är en samhällsviktig uppgift 

som ska utföras.  
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5.4 Finansiering av kontrollen 

Livsmedelskontrollen finansieras huvudsakligen genom avgifter. Årlig kontrollavgift tas ut 

från livsmedelsföretagen. Avgiftens storlek baseras på riskklassificering av anläggningen. I 

ett längre tidsperspektiv ska avgiften också påverkas av erfarenhetsklass. Det innebär att 

företag som visar god efterlevnad av lagstiftningen också får en lägre kontrollavgift, samt 

att företag som har mycket avvikelser får en högre kontrollavgift.  

 

Om kontrollmyndigheten behöver ägna mer tid åt uppföljning av ett företag än vad som 

ryms inom den årliga kontrolltiden, ska myndigheten ta ut en extra avgift (957 kronor per 

timme). Timtaxan för ordinarie livsmedelskontroll är för närvarande 1086 kronor per 

timme. Information, rådgivning, obefogade klagomål och vissa administrativa 

arbetsuppgifter finansieras av skattemedel.  

 

Regeringen har beslutat om en proposition som ska anpassa svenska lagar till EU:s nya 

kontrollförordning. I propositionen görs bedömningen att obligatorisk efterhandsdebitering 

bör införas för avgifter inom livsmedelskontrollen. Det innebär att livsmedelsföretagen får 

betala sin kontrollavgift efter genomförda kontrollbesök istället för som nu, i början av varje 

kalenderår. Det kan komma att införas tidigast år 2022.    

 

 

6 - Uppföljning och revision av kontrollen  

6.1 Uppföljning 

Uppföljning och utvärdering av kontrollen sker halvårsvis och rapporteras till miljö- och 

byggnadsnämnden. 

 

6.2 Revisioner 

Externa revisioner av livsmedelskontrollen utförs av länsstyrelsen och livsmedelsverket. De 

senaste revisionerna av Uppvidinge kommun har gjorts åren 2015 och 2019.  
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 Miljö- och byggnadsnämnden 

 

 

 

Beslut om yttrande från Miljö- och 
byggnadsnämnden gällande OX2:s 
tillståndsansökan för bergtäkt på fastighet 
Klavreda , Uppvidinge kommun 

Miljö- och byggnadsförvaltningens (MBN) förslag till 
beslut 
MBN anser i sitt yttrande att tillstånd inte bör ges då flera punkter i OX2:s 
ansökan ännu är oklara och således rimligen kräver vidare utredning med 
tydligare och/eller starkare belägg för tillstånd till täkten - särskilt med 
hänsyn till hushållningsprincipen då det finns andra täkter att tillgå i 
närområdet; men även sett ur försiktighetsprincipiella mått innehåller 
OX2:s ansökan flera osäkra underlag. 

Sammanfattning 
MBN ombeds besluta om sitt yttrande i OX2:s ansökan om tillstånd för 
bergtäkt på Klavreda . Bergtäktens syfte är att försörja 
anläggningsarbeten i Karskruv och Marhults vindparker med material. 
Vindparkerna har idag tillstånd enligt Miljöbalken med förlängd 
igångsättningstid till 2024-12-14. 

MBN har sett brister i ansökan, och utifrån LST:s yttrande bekräftas att 
OX2:s ansökan ej innehåller tillräckligt underlag för att tillstånd bör ges till 
den ansökta täktverksamheten. 

Beskrivning av ärendet 
Miljöprövningsdelegationen (MPD), Kalmar Länsstyrelse skickade 2021-01-
27 till Miljö-och Byggnadsnämnden (MBN), Uppvidinge kommun, en 
begäran om yttrande i OX2:s ansökan om en bergtäkt på fastighet Klavreda 
3:57. Undertecknad begärde anstånd om förlängd tid till detta och nytt sista 
datum för yttrande sattes av MPD till 2021-03-25. 
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Gällande tillstånd för vindpark Karskruv 
OX2 innehar i dagsläget tillstånd enligt miljöbalken för uppförande av 
maximalt 26 vindkraftverk i Uppvidinge kommun, enligt beslut från 
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kalmar samt senare 
villkorsändringar i domar från Mark- och miljödomstolen vid Växjö 
tingsrätt, Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. Tillståndet gäller 
i 30 år från det datum det vinner laga kraft (till 2046-12-14). 
Vindkraftsparken har fått förlängd igångsättningstid till 2024-12-14. 

Observera att aktuell ansökan om tillstånd endast gäller bergtäkt inom Karskruv 
vindkraftspark. Täktens syfte är att försörja anläggningsarbeten i Karskruv och 
Marhults vindparker med material (massor). 

OX2:s Yrkanden 
OX2 AB (OX2) yrkar att Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i 
Kalmar län meddelar OX2 tillstånd enligt miljöbalken till: 

1. Att inom fastigheten Klavreda  i Uppvidinge kommun bedriva 
verksamhet i form av bergtäkt, med ett totalt uttag av upp till 412 
000 ton massor. 

2. Anläggning för sortering och krossning av berg inom fastigheten 
Klavreda 3:57 i Uppvidinge kommun. 

OX2 yrkar vidare att Miljöprövningsdelegationen: 

1. Meddelar en tillståndstid om 4 år 
2. Bestämmer igångsättningstiden enligt 22 kap. 25 § andra stycket 

miljöbalken till 3 år från lagakraftvunnet tillstånd 
3. Fastställer de villkor som föreslås i avsnitt 7 i ansökan 
4. Meddelar verkställighetsförordnande, d.v.s. förklarar att tillståndet 

får tas i anspråk även om domen inte har vunnit laga kraft 
5. Godkänner den till ansökan bifogade 

miljökonsekvensbeskrivningen (”MKB”), bilaga B 

Grund för OX2:s yrkanden 
Alternativa lokaliseringar i närområdet har utretts, men valts bort antingen 
med anledning av påverkan på naturvärden, sämre kvalitet på massor eller 
att det ej varit möjligt att träffa avtal med markägare. Andra passande 
täkter ligger på betydligt större avstånd. 

Tillåtlighet 
I Uppvidinge kommuns översiktsplan 2011–2016 står det att nya bergtäkter 
kan behövas vid vindkraftsetablering. I översiktsplanen finns inga 
motstående allmänna intressen utpekade inom området för täkten. 
Området omfattas av riksintresse för vindbruk enligt 3 kap. 8 § 
miljöbalken. 

Det finns inga detaljplaner i området för planerad bergtäkt.  
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Beskrivning av täktverksamheten  
Täktverksamheten planeras att påbörjas i anslutning till att tillståndet för 
aktuell vindpark tas i anspråk, och anläggningsarbeten planeras att 
påbörjas under första kvartalet 2021. 

Täkten kommer att avvecklas och återställas inom ett år efter att 
vindkraftsanläggningarna tagits i drift. Platserna för täkten kommer efter 
brytningen att ingå i planerad vindpark, efterbehandling behöver därför 
anpassas till vindkraftsanläggningens behov. 

Miljö- och hälsokonsekvenser/risker av verksamheten samt tilltänkta 
skyddsåtgärder 
OX2:s konsekvensanalys med föreslagna skyddsåtgärder lyfts 
sammanfattande i huvudbilagan för ansökan. Värt att nämna inför 
nämndens beslut är:  

1. Dagvatten från verksamhetsområdet har inte direktkontakt med 
något dike eller vattendrag. Förutsatt att vattnet rinner genom 
terrängen i sydostlig riktning så når vattnet ej Skärvfällebäcken. 
MBN:s kommentar: detta är en bristfällig kartläggning av 
vattenflödena. 

2. Konsekvenserna för naturmiljön inom området för täkten bedöms 
som små. Vanlig groda samt lummerväxter omfattas av fridlysning 
enligt Artskyddsförordningen, 6 § respektive 9 §. Arterna bedöms 
inte riskera negativ påverkan på populationsnivå av den planerade 
verksamheten. Skyddsåtgärder kommer vidtas vid behov; t ex 
kommer platser med habitat snitslas (märkas ut) och i möjligaste 
mån undvikas. Om miljöerna inte kan undvikas så ska kontakt tas 
med Länsstyrelsen, för bedömning. 
MBN:s kommentar: detta bör vara klargjort innan verksamheten 
startar. 

3. Bullerutredningen visar att man utan skyddsåtgärder inte klara 
bullervärdena enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för fastigheterna i 
Karskruv. Skyddsåtgärder behöver därför vidtas. 
MBN:s kommentar: risk för olägenhet med följande 
klagomålsärenden till MBN. 

4. Bebyggelsens vibrationsrestriktioner bedöms ej bli begränsande för 
brytningen. Även luftstötvågor från sprängningarna beräknas 
kunna hållas på en låg nivå. Kontrollprogram kommer att upprättas 
för mätning av vibrationer.  
MBN:s kommentar: risk för olägenhet med följande 
klagomålsärenden till MBN. 

OX2 AB föreslår följande villkor för den sökta verksamheten: 
1. Gränsen för verksamhetsområdet ska vara tydligt utmärkt i 

terrängen under hela verksamhetstiden. 
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2. Brytning av berg får endast ske inom den markerade gränsen för 
brytningsområdet i karta bilaga A2 till den Tekniska beskrivningen 
(bilaga A), och inte på en lägre nivå än + 280 meter i det västra 
brytområdet och + 275 meter i det östra brytområdet. Övrig 
verksamhet i samband med täktverksamheten får inte ske utanför 
gränsen för verksamhetsområdet.  

3. Buller från verksamheten ska begränsas så att det inte ger upphov 
till högre ekvivalenta ljudnivåer utomhus vid bostadshus än: 
- 50 dB (A) vardagar måndag – fredag kl. 06.00-18.00,  
- 45 dB(A) vardagar måndag – fredag kl. 18.00-22.00 samt lördag, 
söndag och helgdag kl. 06.00-18.00,  
- 40 dB(A) övrig tid.  

4. Uppföljning av ljudnivå ska framgå av kontrollprogram.  
5. Kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras och förvaras 

inlåst på tät yta utan avlopp, skyddat från nederbörd och i övrigt på 
sådant sätt att eventuellt spill och läckage kan samlas upp. Kärl 
med farligt avfall ska vara märkta med angivelse om innehåll. 

6. Spillberedskap ska finnas lättillgängligt vid förvaringsplats för 
drivmedel och övriga kemiska produkter samt i arbetsfordon och 
maskiner som används inom verksamhetsområdet.  

7. Efterbehandling ska ske i samråd med tillsynsmyndighet och i 
huvudsak följa den beskrivning som finns i 
ansökningshandlingarna, om inte tillsynsmyndigheten beslutar 
annat. 

8. För fullgörande av efterbehandlingen av täkten ska OX2 ställa en 
ekonomisk säkerhet om 805 314 kronor. Säkerheten ska ställas 
innan tillståndet får tas i anspråk och godkännas av 
Miljöprövningsdelegationen. 

9. För verksamheten ska finnas ett kontrollprogram, som möjliggör en 
bedömning av om villkoren följs. Förslag till kontrollprogram ska 
inges till tillsynsmyndigheten senast tre månader efter det att 
tillståndet tagits i anspråk. 

Föreslagen säkerhet enligt 9 kap. 6 e § och 16 kap. 3 § miljöbalken har 
beräknats med utgångspunkt i Miljösamverkan Sveriges rapport 
Efterbehandling av täkter (2006), utifrån vägledning av 
Miljöprövningsdelegationerna 2018-01-243, samt utifrån platsspecifika 
behov av återställning. Se beräkning i bilaga C till föreliggande ansökan. 
Baserat på beräkningen föreslår OX2 en säkerhet om 805 314 kronor. 

Samråd och yttranden  
Den aktuella verksamhet antas enligt 6 § punkt 2 
miljöbedömningsförordningen medföra betydande miljöpåverkan, därför 
har OX2 genomfört ett avgränsningssamråd, dvs samråd kring 
miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). Samrådskretsen har identifierats till 
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närboende inom en kilometer från verksamhetsområdets yttre gräns. Till 
samrådskretsen hör även ett antal myndigheter, företag och organisationer 
som har bedömts bli berörda eller ha information att tillföra samrådet.  

Myndigheter, föreningar och organisationer fick underlaget via e-post 
den 14 april 2020. Yttranden som beaktas i nämndens beslut: 
Länsstyrelsen i Kronobergs län: 

1. Behovet av projekttäkten bör motiveras i förhållande till nyttjande 
av befintliga täkter i närområdet. 

2. MKB:n bör bedöma påverkan på Hjärtsjön. 

3. OX2 bör säkerställa att livsmiljöer för vanlig groda inte påverkas. 

4. OX2 behöver utreda områdets eventuella betydelse för tjäder. 

5. OX2 behöver visa att man inte påverkar eventuellt kungsörnsrevir, 
och ska samordna sig med LST:s kungsörnsgrupp. 

6. Då strandskyddad bäck finns inom verksamhetsområdet bör detta 
ingå i tillståndsansökan. 

7. Eventuell påverkan från vibrationer bör beskrivas. 

8. Eventuell påverkan på riksintresse för kulturmiljö Granhult bör 
beskrivas. 

9. Det ska kontrolleras om området berör ett besatt kungsörnsrevir. 
OX2 behöver inventera inom ett område två km från täkten räknat 
från täktens yttre gränser. Eftersök samordnas med LST:s 
kungsörnsgrupp och ska inte göras tidigare än Midsommar. 

10. Fågel- och naturvärdesinventeringar ska vara enligt SiS-norm.  

Skogsstyrelsen: 
Inom området finns sumpskogsbestånd som berörs av de planerade 
åtgärderna. Täktverksamheten skulle kunna påverka hydrologin i dessa 
bestånd.  

Föreningen Svenskt Landskapsskydd och Föreningen Vi: 

• Menar att frågan om bergtäkt redan är beslutad inom ramen för 
tillståndsansökan för vindkraftsparken; detta i och med att man i 
MKB beskrivit att material ska köpas från närliggande bergtäkter, 
förutsatt att uppkomna massor i anläggningsarbetet inte är 
tillräckliga.  

• Det är bättre att använda befintliga bergtäkter. I yttrandet menar 
föreningarna också att det sedan tidigare finns  

• Kännedom om två kungsörnsbon i området. Det kan förekomma 
örn inom eller i närheten av etableringsområdet. 
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Instämmer med yttrandet från föreningarna Svenskt Landskapsskydd och 
Vi. 

 
 

• Underlaget saknar riktvärden som kommer gälla för buller och 
motsätter sig bullrande verksamhet överstigande 40 dB vid den 
gemensamma yttre tomtgränsen för bostäderna. De menar att en 
skrivbordsstudie av buller inte accepteras.  

• Det saknas beskrivning av alternativ lokalisering av täkten.  

• I övrigt anser fastighetsägarna att samrådstiden var för kort då de 
behövde hjälp från Länsstyrelsen och annan kunnig expertis på 
området. 

 (enskild inom samrådskretsen): 

• Man bör kunna hämta material från befintlig bergtäkt tio km från 
föreslagen plats. 

•  Det finns sju möjliga täkter för material inom 50 km. 

Motivering till beslutet 
MBN lyfter särskilt dessa uppgifter som avgörande för beslutet:  

1. Länsstyrelsens (LST) kontrollberäkning av uttag i ansökt täkt visar 
att mängden på 412 000 ton ej verkar stämma och är mer än vad 
som kan tas ut enligt OX2:s reviderade måttangivelser. Detta 
riskerar att en stor mängd massor ändå kommer behöva hämtas 
från annat håll vilket till viss del omkullkastar meningen med 
täkten. 

2. LST anser sammantaget att tillstånd ej bör ges till den ansökta 
täkten då OX2 ej tillräckligt kan styrka behovet av en ny täkt. Då 
LST är tillsynsmyndighet väger deras utredning och 
rekommendationer tung i MBN:s beslut för sitt yttrande. 

3. Utredningen av befintliga täkter inom närområdet, Uppvidinge 
kommun med omnejd, som kan försörja aktuellt projekt med 
massor är ej tillräcklig – befintliga täkter och andra eventuella 
upplag av massor bör i första hand övervägas i anläggningsarbetet. 
LST ser t ex fyra befintliga täkter inom 30 km. 

4. Förtydligande i vattenutredningen krävs då det är oklart om vattnet 
från projektområdet rinner mot Skärvfällebäcken och vidare till 
Hjärtsjön, eller på annat håll. 
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5. Enligt Skogsstyrelsen finns det sumpskogsbestånd som berörs av de 
planerade åtgärderna i området. Täktverksamheten skulle kunna 
påverka hydrologin i dessa bestånd. Detta är en osäker situation där 
försiktighetsprincipen i 2 kap. 3 § miljöbalken tas i anspråk. 

6. Föreningen Svenskt Landskapsskydd och Föreningen Vi menar att 
bergtäkter orsakar skador i naturen och att det då är bättre att 
använda befintliga bergtäkter (se hushållningsprincipen 2 kap. 5 § 
miljöbalken). Föreningarna lyfter sin kännedom om två 
kungsörnsbon i området, och att det kan förekomma örn inom eller 
i närheten av etableringsområdet. Detta kan dock vidare bekräftas 
av Länsstyrelsens kungsörnsgrupp. 

7. Närboende på Karskruv 2:1 är tveksamma till att bullernivåerna 
kommer klara tillåtna riktvärden. De påpekar även att den korta 
samrådstiden gjorde att de närboende ej hann få utlåtande från 
expertis som belägg för deras yttrande i ärendet. Svårigheter att 
klara gränsvärdena för buller bekräftas av OX2. 

8. Fredrik Karlsson (enskild person) anser att material bör kunna 
hämtas från befintlig bergtäkt tio km från den ansökta täkten. 
Fredrik Karlsson menar att det finns sju täkter inom 50 km som kan 
övervägas innan en ny täkt ges tillstånd. Detta går i linje med LST:s 
och MBN:s åsikt, och detta möter även hushållningsprincipen enligt 
miljöbalken. 

MBN ställer sig direkt emot: 

1. Att tillståndet tas i anspråk även om domen inte har vunnit laga 
kraft; motiveringen är att MBN förespråkar avslag på tillstånd för 
täkten enligt ovannämnda punkter. 

2. Att verksamheten tillåts pågår på lördag, söndag och helgdag. Ej 
heller under semestermånaden juli. Skulle tillstånd till täkten ändå 
ges anser MBN att särskild hänsyn måste tas till närboende och 
besökare under tider som vanligen är avsedda för vila och 
rekreation. En sannolik konsekvens ur utökade tider för 
verksamheten bedöms bli ökad arbetsbelastning pga 
klagomålsärenden om olägenhet till MBN. 

Lagstiftning 
Miljöbalk (1998:808) 1 kap. 1 §; 2 kap. 2, 3, 5, 6, 7 §§ 

Beslutsunderlag 
OX2:s ansökan med bilagor 2020-06-12 

Länsstyrelsens yttrande 2021-03-09 (Ärendenummer 551-555-2021) 
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Planbeslut för detaljplan för Del av Lenhovda 112:1 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Påbörja handläggning av rubricerad detaljplan i enlighet med denna 
skrivelse. 

Förutsättningar 
Plan- och bygglagen 

4 kap. 34 § Krävs en sådan strategisk miljöbedömning som avses i 6 kap. 
miljöbalken, ska redovisningen enligt 33 § första stycket 4 i fråga om 
miljökonsekvenserna ha det innehåll som följer av 6 kap. 11, 12 och 16 §§ 
miljöbalken. 

Redovisningen ska också uppfylla kraven i 6 kap. 35, 37 och  
43 §§ miljöbalken och föreskrifter som har meddelats i anslutning till dessa 
bestämmelser, om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet får tas i anspråk för  
   1. industriändamål,  
   2. ett köpcentrum, en parkeringsanläggning eller något annat projekt för 
sammanhållen bebyggelse,  
   3. en skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar,  
   4. en hamn för fritidsbåtar,  
   5. ett hotellkomplex eller en fritidsby med tillhörande anläggningar, 
utanför sammanhållen bebyggelse,  
   6. en permanent campingplats,  
   7. en nöjespark,  
   8. en djurpark,  
   9. en spårväg, eller  
   10. en tunnelbana. 

5 kap. 7 § Särskilda bestämmelser om ett utökat planförfarande finns i 11 a § 
första stycket, 11 b och 11 c §§, 17 § första stycket, 18 § andra och tredje 
styckena samt 25 § för en detaljplan som 
   1. inte är förenlig med översiktsplanen eller länsstyrelsens 
granskningsyttrande enligt 3 kap. 16 §, 
   2. är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, 
eller 
   3. kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

7 a § Särskilda bestämmelser om ett samordnat planförfarande finns i 11 a § 
andra stycket, 16 och 18 a §§, 21 § andra stycket och 23 § andra stycket för 
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en detaljplan som är förenlig med översiktsplanen och länsstyrelsens 
granskningsyttrande enligt 3 kap. 16 § och som enbart gäller 
   1. en verksamhet som har tillståndsprövats eller ska tillståndsprövas 
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 9 kap. 6 § miljöbalken, 
eller 
   2. en åtgärd som har prövats eller ska prövas genom upprättande och 
fastställande av en vägplan enligt väglagen (1971:948) eller en järnvägsplan 
enligt lagen (1995:1649) om byggande av järnväg. 

5 kap 10 § Om kommunen bedömer att det behövs för att underlätta 
detaljplanearbetet, ska kommunen ange planens utgångspunkter och mål i 
ett särskilt program 

10 a § Under arbetet med att ta fram en detaljplan får kommunen begära ett 
planeringsbesked enligt 10 f §. 

10 f § Om kommunen begär det, ska länsstyrelsen ge ett planeringsbesked. 

I beskedet ska länsstyrelsen, i den utsträckning kommunen begär det, 
bedöma om en åtgärd som kommunen avser att planera för i en detaljplan 
har en sådan innebörd som anges i 11 kap. 10 § andra stycket. Ett 
planeringsbesked får förenas med villkor. 

Ett planeringsbesked ska ges inom sex veckor från det att en fullständig 
begäran kom in till länsstyrelsen, om inte längre tid är nödvändig med 
hänsyn till ärendets omfattning eller andra särskilda omständigheter. 

Miljöbalken 

6 kap. 5 § En myndighet eller kommun som upprättar eller ändrar en plan 
eller ett program som krävs i lag eller annan författning ska undersöka om 
genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra 
en betydande miljöpåverkan, om  
   1. frågan om betydande miljöpåverkan inte är avgjord i föreskrifter som 
regeringen har meddelat med stöd av 4 §, eller  
   2. planen, programmet eller ändringen inte omfattas av undantaget i 3 § 
andra stycket. 

6 kap. 7 § Myndigheten eller kommunen ska efter undersökningen i ett 
särskilt beslut avgöra om genomförandet av planen, programmet eller 
ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Beslutet ska redovisa de omständigheter som talar för eller emot en 
betydande miljöpåverkan. 

Beslutet ska göras tillgängligt för allmänheten. 
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Sammanfattning av ärendet 
Syftet med detaljplanen är att öka byggrätten. En undersökning enligt 6 
kap. 5 § miljöbalken kommer i samband med samrådet att upprättas. 
Genomförandet av planen kan i nuläget inte antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. 

Eftersom detaljplanen är förenlig med översiktsplanen, inte är av betydande 
intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse samt inte kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan sker handläggningen med ett 
standardförfarande.  

Ekonomiska konsekvenser 
Miljö- och byggnadsnämnden står för plankostnaden. Intäkter sker via lov- 
och anmälningsavgifter. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om planbesked 
Situationsplan 
Planavtal 
 

Beslutet skickas till 
Sökande 
Planarkitekt 

 

Magnus Josefsson 
Planarkitekt 



Skala 1:3000
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Ansökan om förhandsbesked på fastigheten ÄLGHULT  
Dnr: 2021.56 
Fastighetens adress: ÄLGHULT   

 

Förutsättningar 

Plan- och bygglagen  
9 kap. 17 § Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska 
byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den 
avsedda platsen. 
 
9 kap. 18 § Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid 
den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år 
från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. 
 
Planförutsättningar 
Översiktsplan för Uppvidinge kommun antagen 2011-04-26 gäller. 
 
Kulturmiljövärden 
Fastigheten eller närområdet är inte upptaget i kommunens kulturmiljöplan. Det 
anses i övrigt inte finnas några särskilda kulturmiljövärden på platsen. 

Sammanfattning 

Ansökan avser förhandsbesked. Sökanden vill uppföra ett fritidshus med 
tillhörande komplementbyggnader på fastigheten Älghult . Byggnaden beräknas 
bli ungefär 105 m2 stor och uppförs i ett plan. Det tilltänkta området angränsar till en 
bostadsfastighet i nordväst. I övrigt består närområdet av skogsmark. Vatten och 
avlopp avses lösas på egen hand inom fastigheten.  

Yttranden 

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

Fastigheten Älghult  eller dess direkta närhet ligger inte inom eller i 
närheten av sådana områden som avses i 3, 4 och 7 kap. miljöbalken eller 
andra känsliga eller skyddsvärda områden enligt annan lagstiftning.  
 
Åtgärden bedöms inte uppfylla de krav på reglering med detaljplan som 
anges i 4 kap. 2 § plan- och bygglagen.  

Motivering förslag till beslut 

Då platsen för den ansökta åtgärden bedöms som lämplig och åtgärden inte 
kräver reglering med detaljplan bör förhandsbesked beviljas enligt 9 kap. 17 § 
plan- och bygglagen. 

Beslutsunderlag 

Ansökan    2021-02-16 
Situationsplan    2021-02-16 
Översiktskarta    2021-02-16 
Yttrande från miljö- och hälsoskyddsinspektör 2021-02-19 
Tjänsteskrivelse av planarkitekt   2021-03-08 

Förslag till beslut 

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

2. Fastställer avgiften för förhandsbeskedet till 5525 kronor.1 

Beslutet skickas till 

Sökanden 
Rågrannar 
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INFORMATION 

Ett beviljat förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. Innan åtgärden 
kan påbörjas krävs ett beviljat bygglov med tillhörande startbesked. 

För inrättande av ny enskild avloppsanläggning krävs tillstånd av miljö- och 
byggnadsnämnden. En sådan ansökan om tillstånd görs separat och handläggs inte 
inom ramen för detta förhandsbesked. 

Förhandsbeskedet skickas för kännedom till berörda grannar och andra kända 
sakägare samt annonseras i Post- och inrikes tidningar.  

 
Åseda 2021-03-08 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 

 
Oskar Johansson 
Planarkitekt 

 
 

Total avgift för åtgärden: 5525 kronor 
Avgift för förhandsbesked + grannhörande + kostnad för kungörelse = total avgift  
 
3332 kr + 1999 kr + 194 kr = 5525 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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2021-02-23  
 

Ansökan om bygglov för TILLBYGGNAD INDUSTRI på fastigheten 
Hohult 7:78 
Dnr: 2021.47 
Fastighetens adress: Rydeforsvägen 16, Alstermo 

 

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut 

1. Bevilja bygglov för TILLBYGGNAD INDUSTRI med stöd av 9 kap. 30 § plan- och 
bygglagen, PBL (SFS 2010:900). 

2. Godta  som kontrollansvarig. 

3. Fastställer avgiften för bygglovet till 53 916 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 §§.  
 

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.  
 

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.  
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Planförutsättningar 
Fastigheten ligger inom planlagt område och gällande detaljplan är 0760-P15/4 antagen 
2015-04-01. Genomförandetiden för ändring genom tillägg har utgått. Fastigheten har 
beteckningen J vilket innebär industri. Fastigheten får bebyggas till max 50 % och högsta 
byggnadshöjd är satt till 15 meter. Minsta tillåtna fastighet är 5 000 kvm. Verksamheten 
får inte vara störande för omgivningen. 
 
 
Kulturmiljövärden 
Fastigheten omfattas inte av det kulturmiljöprogram som antagits av 
kommunfullmäktige 2011-04-26.  
 
 

Sammanfattning 

Ansökan avser TILLBYGGNAD INDUSTRI. Sökanden vill bygga in befintligt 
skärmtak, samt uppföra en tillbyggnad på fastigheten. Fastighetens storlek är 10 833 
kvm. Detta ger en tillåten byggnadsarea på 5 417 kvm. Befintlig bebyggelse 
uppskattas uppgå till cirka 4 600 kvm. Tillkommande byggnadsyta uppgår till cirka 
807 kvm. Sammanlagd föreslagen byggnadsarea blir 5 407 kvm vilket motsvarar 
49,9 % av fastighetsarean.  
 
Föreslagen kontrollansvarig för åtgärden är . 
 
 

Yttranden 

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

 
 

Bedömning 

Åtgärden följer gällande detaljplan. Tillbyggnaden kan anses vara lämplig för sitt 
ändamål samt ha god färg- form- och materialverkan. Åtgärden anses inte utgöra 
olägenhet för omkringliggande fastigheter. 
 
 

Motivering förslag till beslut 

Då åtgärden överensstämmer med gällande detaljplan ska bygglov ges för åtgärden enligt 
9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900). 
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Beslutsunderlag 

Ansökan   2021-02-08 
Anmälan om kontrollansvarig  2021-02-08 
Situationsplan   2021-02-08 
Planritningar   2021-02-08 
Fasadritningar   2021-02-08 
Sektionsritningar   2021-02-08 
 
 

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, (tid för samråd kan beställas hos byggnadsinspektören, 
telefon 0474-470 69). 

Kontrollplan ska upprättas och inlämnas innan startbesked kan ges. 

Verifierad kontrollplan skall inlämnas då arbetena är färdigställda. 

Begäran om slutbesked skall inlämnas då byggnationen färdigställts. 

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

 

 
 
Åseda 2021-03-04 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 
 
John Pettersson 
Byggnadsinspektör 
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Total avgift för åtgärden: 53 916 kronor 
Bygglovavgift inkl. startbesked + grannhörande + kostnad för kungörelse = total 
avgift  
 
53 721 kr + 195 kr = 53 916 kr 
 
 
Upplysning: Fakturan skickas separat 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
1 Avgiften är framräknad från Uppvidinge kommuns Plan- och bygglovstaxa 2011. Taxan 
fastställdes av kommunfullmäktige den 28 juni 2011 och reviderades 28 augusti 2012, § 73. 
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Ansökan om bygglov för TIDSBEGRÄNSAT BYGGLOV på 
fastigheten Klavreda 3:55 
Dnr: 2021.35 
Fastighetens adress: Klavreda 3:55, Klavreström 

 

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut 

1. Bevilja tidsbegränsat bygglov för ÄNDRAD ANVÄNDNING med stöd av 9 kap. 33 
§ plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900). 

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

3. Fastställer avgiften för bygglovet till 18 573 kronor.1 

 

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 § Det krävs bygglov för 
 … 

3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att 
a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen 
annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt 
senast beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen 
kommit till stånd, … 

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

1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 
   a) överensstämmer med detaljplanen, eller 
   b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare     
      bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en  
      fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen    
      fastighetsbildningslagen (1970:988), 
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 



 

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 

3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar 
löpa, och 
4. 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. 33 § För en åtgärd som uppfyller någon eller några men inte alla förutsättningar 
enligt 30-32 a §§ får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär det och åtgärden 
avses att pågå under en begränsad tid. Ett sådant lov ska ges, om åtgärden har stöd i 
en detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller mark. 
 
Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran 
förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får överstiga femton år 
endast om lovet ska användas för ett ändamål som avses i 9 §. Lag (2014:900). 
 
 
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
35 §   Det skall finnas tillräckligt med toaletter i eller i anslutning till byggnader där 
människor vistas under en längre tid av dygnet. 
 

 
Planförutsättningar 
Fastigheten ligger inom planlagt område och gällande stadsplan är 0760-P95/9 antagen 
1995-10-24. Genomförandetiden har utgått. Fastigheten har beteckningen I vilket innebär 
industri.  
 
 
Kulturmiljövärden 
Fastigheten omfattas av det kulturmiljöprogram som antagits av 
kommunfullmäktige 2011-04-26. Dock är förändringen enbart invändig. 
 

Sammanfattning 

Ansökan avser TIDSBEGRÄNSAT BYGGLOV för ändrad användning. Sökanden 
vill anlägga paddelbanor i befintlig byggnad. Byggnaden som omfattas av 
ändringen uppgår till 966 kvm och har tidigare inrymt verksamhet som sysslat med 
elektronik. Den föreslagna ändringen utgör en avvikelse från gällande detaljplan då 
användningen ändras från industri till idrottslokal. Inga byggnationer kommer 
genomföras invändigt, utöver de padelbanor som anläggs. I direkt anslutning till 
lokalen finns 3st duschar och 6st toaletter att tillgå. 
 

Yttranden 

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

Ansökan omfattar en tidsbegränsad ändring av användningen för byggnaden, från 
industriverksamhet till idrottslokal.  
 
Den nya användningen strider mot gällande områdesbestämmelser, då det rör sig 
om ett industriområde som kommer tas i bruk för idrottsändamål. 
 
Ett tidsbegränsat bygglov kan sökas för åtgärden som inte är av permanent natur 
samt att platsen kan återställas efter att tiden löpt ut. 
Då ett tidsbegränsat bygglov är sökt, räcker det enligt 9 Kap. 33 § PBL, att enbart 
någon eller några förutsättningar uppfylls för att ett bygglov ska kunna ges.  
 
Åtgärden kan anses vara av tillfällig natur och uppfyller de kravs som ställs i  
2 Kap. 6 § 1, 5, 8, 6 § tredje stycket och 2 Kap. 8§. Kraven enligt 8 Kap. behöver ej 
vara uppfyllda för att lov ska kunna ges för en tidsbegränsad åtgärd (RÅ 1994:13).  

 
Sökande uppger att det finns tillgång till omklädning, dusch och toaletter i 
intilliggande lokal. Inga krav ställas på att tillgång ska ges till dessa enligt PBL då 8 
Kap. PBL, inte behöver vara uppfyllt. Dock finns krav på att det skall finnas tillgång 
till toaletter i byggnader där människor vistas under en längre tid av dygnet, enligt 
35 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH). 
 

Motivering förslag till beslut 

Då åtgärden uppfyller flera av kraven i 9 Kap. 2 § och 8 §, samt att toalett och dusch 
finns att tillgå, PBL, bör tidsbegränsat bygglov kunna beviljas för åtgärden. 
 

Beslutsunderlag 

Situationsplan   2021-02-01 
Planritningar   2021-02-01 
Ansökan   2021-02-03  
Grannhörande   t.o.m. 2021-02-22 
 
 
 

Beslutet skickas till 

Sökanden 
Rågrannar 
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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 och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. 

Kontrollplan ska upprättas och inlämnas innan startbesked kan ges. 

Verifierad kontrollplan skall inlämnas då arbetena är färdigställda. 

Begäran om slutbesked skall inlämnas då byggnationen färdigställts. 

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

 

 
 
Åseda 2021-02-04 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 
 
John Pettersson 
Byggnadsinspektör 
 
 
 
 
 
Total avgift för åtgärden: 18 573 kronor 
Bygglovavgift inkl. startbesked + kostnad för kungörelse = total avgift  
 
18378 kr + 195 kr = 18 573 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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2021-02-04 
 

Ansökan om bygglov för NYBYGGNAD PADELHALL på fastigheten 
Klavreda 75:1 
Dnr: 2021.23 
Fastighetens adress: Klavreda 75:1, Norrhult 

 

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut 

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

2. Godta  som kontrollansvarig. 

3. Fastställer avgiften för bygglovet till 43 511 kronor.1 

 

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 §   Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden 

   1. inte strider mot områdesbestämmelser, 
   2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och 
   3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 
7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i 
områdesbestämmelser. Lag (2014:900). 
 
 

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
35 §   Det skall finnas tillräckligt med toaletter i eller i anslutning till byggnader där 
människor vistas under en längre tid av dygnet. 

 
Planförutsättningar 
Översiktsplan för Uppvidinge kommun antagen 2011-04-26 gäller. 
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Kulturmiljövärden 
Fastigheten omfattas inte av det kulturmiljöprogram som antagits av 
kommunfullmäktige 2011-04-26.  
 

Sammanfattning 

Ansökan avser NYBYGGNAD PADELHALL. Sökanden vill uppföra en idrottshall 
avsedd för padel på fastigheten. Delen av fastigheten som bebyggs omfattas inte av 
detaljplan. Fastighetens storlek är 50 682 kvm. Befintlig bebyggelse uppgår till cirka 
335 kvm. Sökt åtgärd uppgår till 736,3 kvm. Sammanlagd föreslagen byggnadsarea 
blir 1 071,3 kvm vilket motsvarar 2,1 % av fastighetsarean. Fasaden utgörs av 
sandwichelement i grå kulör och taktäckningen av svart takduk.  
 
Föreslagen kontrollansvarig för åtgärden är  med behörighet N. 
 

Yttranden 

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig, inga synpunkter har 
inkommit. 
 
Sökanden kommer ges tillfälle att bemöta inkomna yttranden. 

Bedömning 

Åtgärden uppförs utanför detaljplanelagt område.  
 
Platsen kan anses vara väl lämpad för byggnaden, som i sin tur kan anses ha god 
färg- form- och materialverkan. Åtgärden kan inte anses medföra olägenhet för 
omgivningen.  
 
Parkeringsmöjligheterna är goda och tillgängligheten till byggnaden lika så. 
Invändigt finns omklädningsrum som ej är tillgänglighetsanpassade samt WC och RWC. 
 
Enligt 8 Kap. 1 § 1, PBL, ska byggnaden vara lämplig för sitt ändamål. Att 
byggnaden saknar dusch är inget som gör den mindre lämplig för sitt ändamål som 
padelhall då funktionen som padelhall inte påverkas. Inga lagkrav finns på att 
omklädning och dusch ska finnas i idrottshallar. 
 
Krav ställs enligt 3:1453, BBR 28, att det ska finnas minst ett RWC då WC inrättas 
men inget krav kan ställas på att omklädningsrum ska vara tillgängliga. Tillgång till 
dusch och omklädning finns dock inom idrottsområdet. 
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Motivering förslag till beslut 

Åtgärden kan anses uppfylla de krav som ställs i 9 Kap. 31 §, PBL, varpå bygglov 
kan ges för åtgärden. 
 

Beslutsunderlag 

Ansökan   2021-01-27 
Anmälan om kontrollansvarig  2021-01-27 
Situationsplan   2021-01-27 
Planritningar   2021-01-27 
Fasadritningar   2021-01-27 
Sektionsritningar   2021-01-27 
Material- och kulörtbeskrivning  2021-01-27 
Grannhörande   t.o.m. 2021-02-15 
 

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 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 2021-02-04 
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Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 
 
 
John Pettersson 
Byggnadsinspektör 
 
 
 
 
 
Total avgift för åtgärden: 43 511 kronor 
Bygglovavgift inkl. startbesked + grannhörande + kostnad för kungörelse = total avgift  
 
41 983 kr + 1 333 kr + 195 kr = 43 511 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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2021-02-23  

 

Ansökan om bygglov för TILLBYGGNAD ENBOSTADSHUS på 
fastigheten Korpen  
Dnr: 2021.44 
Fastighetens adress:  Åseda 

 

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut 

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

2. Fastställer avgiften för påbörjad handläggning till 1600 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 §§.  
 

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 07-ÅSS-1109 antagen 
1976-06-04. Genomförandetiden för ändring genom tillägg har utgått. Fastigheten har 
beteckningen BF I vilket innebär fristående bostäder i ett plan. Fastigheten får bebyggas till 
max 25 % och högsta byggnadshöjd är satt till 4,4 meter. En huvudbyggnad och en 
gårdsbyggnad får uppföras där gårdsbyggnaden inte får inrymma bostad. 
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Kulturmiljövärden 
Fastigheten omfattas inte av det kulturmiljöprogram som antagits av 
kommunfullmäktige 2011-04-26.  
 

Sammanfattning 

Ansökan avser TILLBYGGNAD BOSTADSHUS. Sökanden vill uppföra en altan på 
fastigheten på cirka 158,9 kvm. Fastighetens storlek är 1 037 kvm. Detta ger en tillåten 
byggnadsarea på 259,25 kvm. Befintlig bebyggelse uppgår till cirka 173 kvm. 
Sammanlagd föreslagen byggnadsarea blir 331,9 kvm vilket motsvarar 32 % av 
fastighetsarean. Det ger en överyta på cirka 72,7 kvm.  
Den föreslagna tillbyggnaden utgör en avvikelse från gällande detaljplan. 
 
Föreslagen kontrollansvarig för åtgärden är Xxxxx Xxxxxxxx. 
 
 

Yttranden 

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig, inga synpunkter har inkommit. 
 
Sökanden har getts tillfälle att bemöta inkomna yttranden. 

 
 

Bedömning 

Tillbyggnaden utgörs av tre avsatser ger sammantaget ett dominerande intryck trots att 
vissa delar understiger 1,2 meter. På grund av detta kan altanen anses vara underbyggd.  
Altaner som anses vara underbyggda inräknas i byggnadsytan.  
 
Hela den tillkommande ytan utgör en avvikelse från gällande detaljplan då byggrätten 
överskrids med cirka 72 kvm eller 28 %.  
 
Åtgärden placeras cirka 1,6 meter från fastighetsgräns, vilket berörda fastighetsägare har 
godkänt. 
 
Den utökade byggnadsarean medför varken några inskränkningar i grannars möjlighet till 
utnyttjande av egen mark eller annan olägenhet.  

 
Enligt 9 kap. 31 b §, PBL, kan bygglov beviljas för en åtgärd om avvikelsen är att betrakta 
som liten. Det finns flertalet domar som behandlar frågan, bland annat P 11778-17/MÖD. I 
berörd dom anses ett överskridande av byggnadsarean med 10 % inte utgöra en liten 
avvikelse, då det inte fanns några speciella skäl för detta. Inte heller i detta fall anses det 
finnas skäl att bedöma avvikelsen som liten. 
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Motivering förslag till beslut 

Då åtgärden avviker från gällande detaljplan och avvikelsen inte är att bedöma som 
liten, bör bygglov ej beviljas. 
 

Beslutsunderlag 

Ansökan   2021-02-05 
Situationsplan   2021-02-05 
Planritningar   2021-02-05 
Fasadritningar   2021-02-05 
3D illustration   2021-02-05 
Grannhörande   t.o.m 2021-03-05 
Bemötande   2014-XX-XX 
 
 
 

Beslutet skickas till 

Sökanden 
 

 
 
Åseda 2021-03-01 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 
 
John Pettersson 
Byggnadsinspektör 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total avgift för åtgärden: 1600 kronor 
Handläggningsavgift á 2 timmar 
 
2 x 800 kr = 1600 kr 
 
Upplysning: Fakturan skickas separat 
_____________________________________________________________________ 
1 Avgiften är framräknad från Uppvidinge kommuns Plan- och bygglovstaxa 2011. Taxan 
fastställdes av kommunfullmäktige den 28 juni 2011 och reviderades 28 augusti 2012, § 73. 
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Ansökan om bygglov för NYBYGGNAD 
KOMPLEMENTBYGGNAD på fastigheten Norrhult  
Dnr: 2021.74 
Fastighetens adress:  

 

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut 

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

2. Fastställer avgiften för påbörjad handläggning till 1600 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 §§.  
 

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 07-NKS-1 antagen 
1961-04-07. Genomförandetiden för ändring genom tillägg har utgått. Fastigheten har 
beteckningen Gs I vilket innebär garage- och motorservice i ett plan. Högsta 
byggnadshöjd är satt till 4,4 meter. Inga övriga begränsningar finns angivna. 
 
Kulturmiljövärden 
Fastigheten omfattas inte av det kulturmiljöprogram som antagits av 
kommunfullmäktige 2011-04-26.  



 

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 

Sammanfattning 

Ansökan avser NYBYGGNAD KOMPLEMENTBYGGNAD. Sökanden vill uppföra 
ett växthus på fastigheten på cirka 45 kvm. Fastighetens storlek är 3 816 kvm. 
Befintlig bebyggelse uppgår till cirka 189 kvm. Sammanlagd föreslagen 
byggnadsarea blir 234 kvm. Byggnadshöjden uppgår till 1,8 meter. 
 
Ingen kontrollansvarig krävs för åtgärden. 
 

Yttranden 

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig, inga synpunkter har 
inkommit. 
 
Sökanden har getts tillfälle att bemöta inkomna yttranden. 

 
 

Bedömning 

Utgångläget för fastigheten är planstridigt då fastighetsbildningen är felaktig och 
inte stämmer inte överens med detaljplanen. Detaljplanen anger även att fastigheten 
ska användas för garage- och motorservice, vilket aldrig verkar ha varit fallet. 
Åtgärden kan inte heller anses stämma överens med detaljplanens syfte. 
 
Åtgärden placeras mer än 4,5 meter från fastighetsgräns. 
 
Den tillkommande byggnaden medför varken några inskränkningar i grannars möjlighet 
till utnyttjande av egen mark eller annan olägenhet.  
 
 

Motivering förslag till beslut 

Då åtgärden avviker från gällande detaljplan, bör bygglov ej beviljas. 
 

Beslutsunderlag 

Ansökan   2021-02-05 
Situationsplan   2021-02-05 
Planritningar   2021-02-05 
Fasadritningar   2021-02-05 
3D illustration   2021-02-05 
Grannhörande   t.o.m 2021-03-05 
Bemötande   2014-XX-XX 
 
 
 



 

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 

Beslutet skickas till 

Sökanden 
 

 
 
Åseda 2021-03-01 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 
 
John Pettersson 
Byggnadsinspektör 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total avgift för åtgärden: 1600 kronor 
Handläggningsavgift á 2 timmar 
 
2 x 800 kr = 1600 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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Bygglovsansökan gällande garagebyggnad på fastighet 

Åtgärden strider mot detaljplan då den placerat helt på prickmark.

Fastigheten betecknas som BFII, vilket innebär fristående bostadshus i två våningar (max byggnadshöjd 7,6 meter).

Fastigheten uppgår till 1 850 kvm och utnyttjande graden är satt till 20 % (370 kvm).

Befintlig byggnad har en byggnadsyta på cirka 122 kvm och tillkommande garagebyggnad på cirka 99 kvm.

Total byggnadsarea uppgår till cirka 221 kvm.

FÖRSLAG TILL BESLUT:

Bygglov bör ej beviljas då åtgärden placeras till 100% på prickmark som ej får bebyggas.
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