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Plats och tid Ideboås, Kommunhuset i Åseda 13:30-15:00 

Beslutande Ledamöter och ersättare 
Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 
Justerare Einar Håkansson 

Justeringens plats och tid 2020-11-23 kl. 08:00, Kommunhuset i Åseda, 364 21 Åseda 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer   
 Jonas Karlsson 150-165 

                      Ordförande 

 
 
 

 

 Marie Hammarström Linnér 150-165 

 Justerare 

 
 
 

 
 
 

 
Einar Håkansson 150-165 

    
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Miljö- och byggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-11-16 
Datum då anslaget sätts 
upp 2020-11-23 

Datum då anslaget tas 
ned 2020-12-15 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunhuset i Åseda, 364 21 Åseda 
 

Underskrift 
  

 Jonas Karlsson  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter Marie Hammarström Linnér (S) ordförande 

Kenth Bergqvist (S) 

Peter Ekman (S) 

Einar Håkansson (C) 

Mikael Thelander (M) Vice ordförande 

Anna-Carin Torstensson Palmqvist (tjänstgörande ersättare för Magnus 
Gustafsson (C)) (C) 

Övriga närvarande  

Ersättare  

Tjänstemän Per-Ove Oscarsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör §§ 156-161 

John Pettersson, byggnadsinspektör §§ §§ 163-165 

Karin Holst, förvaltningschef §§ 150-165 

Jonas Karlsson, byggadministratör §§ 150-165 

Övriga  
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§ 151 

Godkännande av dagordning 
 

Ärenden som utgår från sammanträdet 
 

Ärenden som tillkommer på sammanträdet 
§ 164  
2020.0424 
Bygglov Nybyggnad garage 
Prästkragen  

§ 165 
2020.0419 
Informationsärende tillbyggnad carport 
Åseda  

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Godkänner dagordningen efter ovanstående ändringar. 

 

Ärende  

 150. Upprop  

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

 

Administrativa ärenden 
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Ärende  

 152. Delegeringsbeslut  

 153. 2020.0014 
Månadsrapportering Ekonomi jan-oktober 2020 

 

 154. Budget 2021 och verksamhetsplan 2022-2023  

 155. Sammanträdesplan 2021  

    

Miljö-, hälsoskydd- och livsmedelsärenden 

 156. 2020.0196 
Ansökan om strandskyddsdispens 
Hökanäs  

 

 157. 2020.0203 
Ansökan om strandskyddsdispens 
Brorsmåla 1:10 

 

 158. 2019.0204 
Ansökan om strandskyddsdispens 
Karskruv  

 

 159. 2020.0205 
Ansökan om strandskyddsdispens 
Karskruv  
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Ärende  

 160. 2020.0206 
Ansökan om strandskyddsdispens 
Karskruv  

 

 161. 2020.0207 
Ansökan om strandskyddsdispens 
Vithult 6:1 

 

Planärenden 

162. 2020.0418 
Begäran om planbesked, förskola Lenhovda 
Lenhovda 59:8 

 

Bygglovs- och byggsanktionsärenden 

163. 2020.0491 
Nybyggnad balkonger 
Sankt Sigfrid 2 

 

164. 2020.0424 
Tillbyggnad garage 
Prästkragen  

 

Informationsärenden 

165. 2020.0419 
Nybyggnad carport 
Åseda  
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Marie Hammarström Linnér 
Ordförande 

Marcus Landley 
Nämndsekreterare 
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§ 152 

Redovisning av delegeringsbeslut 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Godkänner redovisningen av de delegerade besluten. 

 

1) Byggnadsinspektör John Pettersson har med stöd av delegering fattat beslut 
i följande ärenden: 

2020.0379 
Hjorten  Slutbesked rivning av byggnad 

2020.0125 
Hohult 51:2, nybyggnad transformatorstation 

2017.0278 
Klavreda , bygglov för nybyggnad garage och förråd 

2020.0468 
Industrien 11, bygglov och startbesked för nybyggnad lager 

2020.0408 
Lenhovda , bygglov och startbesked för nybyggnad mur/plank 

2016.0133 
Åseda , slutbesked ändring i byggnad 

2011.0177 
Klavreda , interimistiskt slutbesked nybyggnad enbostadshus 

2020.0435 
Björneke 3:1, bygglov och startbesked för nybyggnad av 
transformatorstation 

2018.0368 
Kålshult 3:10, startbesked tillbyggnad anläggning 
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2020.0194 
Garpatorp , slutbesked nybyggnad garage och förråd 

2020.0396 
Norrhult , bygglov nybyggnad förråd 

2015.0178 
Rörmokaren 2, slutbesked tillbyggnad lager 

2020.0451 
Åseda 12:1, startbesked nybyggnad anläggning 

2020.0450 
Sankt Sigfrid 2, rivningslov för rivning av balkonger 

2020.0456 
Hohult , startbesked nybyggnad komplementbyggnad 

2020.0437 
Ryd , rivningslov för rivning av byggnad 

2019.0437 
Klavreda , slutbesked rivning av byggnad 

2020.0419 
Åseda , föreläggande om komplettering 

2016.0129 
Ugglan , slutbesked nybyggnad carport 

2019.0088 
Brändebol 1:32, startbesked tillbyggnad lager 

2020.0449 
Tvinnesheda-Badeboda, bygganmälan vindkraftverk 

2019.0283 
Hohult , slutbesked tillbyggnad garage 

2020.0451 
Åseda 12:1, bygglov nybyggnad anläggning 
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2017.0150 
Sävsjö , slutbesked nybyggnad garage och förråd 

2019.0348 
Åseda 12:15 mfl, slutbesked nybyggnad komplementbyggnad och 
parkering 

2020.0073 
Lenhovda , slutbesked nybyggnad komplementbyggnad 

 

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

2020.0459 
Nottebäcks-Hult , anmälan om värmepumpsanläggning 

2020.0452 
Norrhult , anmälan om värmepumpsanläggning 

2020.0422 
Ålatorp , anmälan om värmepumpsanläggning 

2020.0234 
Ålatorp  tillstånd till avloppsanläggning med ansluten vattentoalett 

2020.0446 
Nottebäck , anmälan om värmepumpsanläggning 

2020.0439 
Hovgård , anmälan om värmepumpsanläggning 

2020.0436 
Älghults-Fröseke , anmälan om värmepumpsanläggning 

2020.0432 
Älghults-Fröseke , anmälan om värmepumpsanläggning 

2020.0434 
Ösjöbol , anmälan om värmepumpsanläggning 
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2020.0412 
Hohult , anmälan om värmepumpsanläggning  
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§ 153  2020.0014 

Ekonomi jan-okt 2020 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar i enlighet med miljö- och 
byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om miljö- och byggnadsnämnden kan besluta i enlighet 
med miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner att nämnden beslutat i enlighet med miljö- och 
byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

 

__________________________________________________________ 

Miljö-och byggnadsförvaltningen förslag till beslut 
Godkänna redovisningen 

 

Sammanfattning av ärendet 
Under slutet av året börjar delar vindkraftsparkernas uppförande trilla ner 
som arbetsuppgifter hos oss och därmed får vi också tillfälliga ökade 
intäkter. Har vi tur får vi kanske ett nollresultat eller ett litet överskott vid 
årsskiftet men där är vi inte än utan just nu ser vi ut att få ett underskott på 
ca 100tkr. 

 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur ekonomisystemet 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Camilla Gustavsson 
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§ 154 

Budget 2021 och verksamhetsplan 2022 samt 2023 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar i enlighet med miljö- och 
byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om miljö- och byggnadsnämnden kan besluta i enlighet 
med miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner att nämnden beslutat i enlighet med miljö- och 
byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

__________________________________________________________ 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Godkänner redovisat förslag. 
 

Sammanfattning av ärendet 
De förändringar som ligger i budgeten är 100 från 1195 till 212 för drift av 
nya diariesystemet samt ansökan om en projektanställning i år för 
detaljplaneläggning och tillsyn av förfallna hus 700tkr. 
 

Beslutsunderlag 
Förslag budget 2021 och verksamhetsplan 2022, 2023 
Tjänsteskrivelse 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
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§ 155 

Sammanträdesplan miljö- och byggnadsnämnden 2021 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till 
förvaltningen för beslut på december sammanträdet. 

 

Förslag på beslut under sammanträdet 
Marie Hammarström Linnér (S) yrkar på att återremittera ärendet till 
nästkommande sammanträde. 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om miljö- och byggnadsnämnden kan besluta i enlighet 
med miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande frågar om miljö- och byggnadsnämnden kan besluta i enlighet 
med Marie Hammarström Linnérs (S) förslag till beslut. 

Ordförande finner att miljö- och byggnadsnämnden beslutat i enlighet med 
Marie Hammarström Linnér (S) förslag till beslut. 

 

__________________________________________________________ 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Godkänna redovisat förslag 
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Sammanfattning av ärendet 
Planerandet av miljö- och byggnadsnämndens sammanträden har lagts 
efter kommunfullmäktiges sammanträden. Nämnden kommer att ha elva 
sammanträden inplanerat där juli månad blir fri från nämndsammanträde. 

 

Beslutsunderlag 
Förslag sammanträdesplan 2021 

Tjänsteskrivelse 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 156  Dnr 2020.0196 

Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av 
en bastu på fastigheten Hökanäs , Uppvidinge 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar i enlighet med miljö- och 
byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om miljö- och byggnadsnämnden kan besluta i enlighet 
med miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner att nämnden beslutat i enlighet med miljö- och 
byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

 

Övriga upplysningar  
1. Överprövning och överklagande 

Länsstyrelsen ska inom tre veckor besluta om de ska överpröva detta beslut 
eller inte. Du bör därför avvakta länsstyrelsens beslut och eventuell vidare 
handläggning innan några åtgärder påbörjas. 

2. Bygglov  

Bygglov krävs för att uppföra bastun.  

3. Faktura 

Faktura för avgiften kommer att skickas separat. 

 

_______________________________________________________ 
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Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
1. Strandskyddsdispens ges för uppförande av en bastu på fastigheten 

Hökanäs , intill Hökasjön, på den plats som anges på situations-
planen vilken kompletterade ansökan 2020-07-11. 

2. Den yta som får tas i anspråk är begränsad till bastubyggnadens yta. 

3. Avgiften för denna ansökan är 6 622 kronor1. 

 

Giltighetstid 

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

___________ 

Sammanfattning av ärendet 
, söker strandskydds-

dispens för att uppföra en bastu med måtten 4,4 x 2,7 meter (under tak) på 
fastigheten Hökanäs , intill södra stranden av Hökasjön  

Sökanden har som särskilt skäl för dispens från strandskyddet angett: 

• Anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet. 

I ansökan som kom in den 11 maj 2020 anges att bastun ska uppföras och 
utföras så att den smälter in i den omgivande naturen, med hjälp av 
materialval och färger. Bastun placeras cirka 2–3 meter från stranden och 
avståndet till bostadshuset blir drygt 80 meter. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 25 juni 2020 att återremittera 
ärendet. 

Ansökan kompletterades den 11 juli 2020 med en ny situationsplan där 

 
1 Avgiften är framräknad från Uppvidinge kommuns Plan- och bygglovstaxa. Taxan fastställdes 
av kommunfullmäktige den 28 juni 2011 och reviderades den 28 augusti 2012, § 73. 
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bastun placerats i skogskanten cirka 12 meter från stranden. En befintlig stig 
går mellan stranden och den tänkta placeringen av bastubyggnaden. 

Sökanden uppger att stranden närmast bostadshuset inte är lämplig för bad 
varför bastun önskas placeras så nära bryggan som möjligt. 

 

Beslutsunderlag 
Ansökan    2020-05-11 

Fotografier   2017, 2020-05-19 

Komplettering av ansökan  2020-07-11 

Tjänsteskrivelse   2020-11-13 

 

Beslutsmotivering 
Förhållandena på platsen 

En stor del av fastigheten Hökanäs  ligger inom strandskyddat område, 
d.v.s. inom 100 meter från strandlinjen vid Hökasjön. Området är inte 
detaljplanerat och platsen berörs heller inte av andra områdesskydd. 

I ängs- och betesmarksinventeringen noteras 2019-07-08 för området från 
stranden och till vägen (objekt QQDKEH): ”Gamla gårdskärnan. Grova ekar 
på udden. Ohävdat. Större ytor skulle kunna restaureras.” 

Vid platsbesök den 19 maj 2019 noterades att det finns en badtunna, 
vedförråd, grillplats och utemöbler nära en brygga. Avståndet mellan 
bostadshuset och stranden är cirka 45 meter. Området längs stranden och 
delvis mot bostadshuset är nyligen gallrat och röjt på träd och buskar. På 
foto från år 2017 syns bara bryggan vid stranden och inga av de 
anordningar som finns där nu. 

Bedömning 

Eftersom strandskydd råder krävs strandskyddsdispens för att uppföra en 
byggnad.  
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Som särskilt skäl för strandskyddsdispens får enligt 7 kap. 18c § p.3 miljö-
balken endast beaktas om det område som dispensen avser behövs för en 
anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan 
tillgodoses utanför området.  

Även om dispens ges ska det mellan byggnader och strandlinjen finnas ett 
område med fri passage för allmänheten. För att bestämmelsen ska få 
genomslag behöver området i fråga ha en sådan omfattning att det i 
praktiken inte avhåller allmänheten från att passera. Områdets bredd bör 
normalt vara minst några tiotals meter, men detta kan variera beroende på 
förhållandena på platsen, lokala byggnadstraditioner m.m. (Regeringens 
proposition 2008/09:119 Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden, 
sidan 112). På området med fri passage får därmed inte till exempel 
badtunna, vedförråd, grillplats och utemöbler finnas. I det här fallet 
placeras bastun i skogskanten och får därmed en mindre avhållande effekt 
än om bastun placerats på den öppna ytan. Dessutom går en stig längs 
stranden vilket gör att det redan finns en naturlig passage förbi bryggan. 

Ansökan om strandskyddsdispens bör därför beviljas. Dispensen bedöms 
också förenlig med strandskyddets syften eftersom allmänheten får tillträde 
till strandområdet mellan bastun och stranden, och livsvillkoren för växt- 
och djurlivet på land eller i vatten inte heller förändras.  

När dispens meddelas för andra byggnader än bostadshus bör byggnaden 
sällan få ta i anspråk större tomt än byggnadens yta (Regeringens 
proposition 1997/98:45 Miljöbalk, sidan 728). 

 

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

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

I 7 kap. 15 § miljöbalken finns de åtgärder uppräknade som är förbjudna 
inom strandskyddat område. 
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För att dispens ska kunna beviljas måste något av de särskilda skäl som 
anges i miljöbalken (7 kap. 18 c-d § §) vara uppfyllt och vara förenligt med 
strandskyddets syften (7 kap 26 § miljöbalken). 

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

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

 

Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen, se bilaga. 

 

Bilaga 
Hur man överklagar 

 

Beslutet skickas till 
Sökanden 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 
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§ 157  Dnr 2020.0203 

Ansökan om strandskyddsdispens för åtgärder vid 
vattenområde V10, enligt ansökan, på fastigheten 
Brorsmåla 1:10, Uppvidinge 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar i enlighet med miljö- och 
byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om miljö- och byggnadsnämnden kan besluta i enlighet 
med miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner att nämnden beslutat i enlighet med miljö- och 
byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

 

__________________________________________________________ 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
1. Strandskyddsdispens ges för genomförande av planerad åtgärd på 

fastigheten Brorsmåla 1:10 inom vindkraftpark Karskruv, vilken är 
markerad som V10 på bilaga, daterad 2020-05-13, till ansökan. 

2. Avgiften för denna ansökan är 6 622 kronor1. 

 

Giltighetstid 

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



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
22(52) 

Sammanträdesdatum 
2020-11-16 

 
 

  
 

 
 
 
  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

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

___________ 

Sammanfattning av ärendet 
OX2 AB, Box 2299, 103 17 Stockholm, söker strandskyddsdispens för att 
lägga elkabel över eller under vattendrag vid befintlig väg på fastigheten 
Brorsmåla 1:10 inom vindkraftspark Karskruv. Platsen finns markerad på 
karta i bilaga, daterad 2020-05-13, till ansökan och benämns vattenområde 
V10.  

Sökanden har som särskilt skäl för dispens från strandskyddet angett: 

Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt 
intresse som inte kan tillgodoses utanför området. 

OX2 AB planerar byggnation av en vindkraftspark vid Karskruv i 
Uppvidinge kommunen. Bolaget har ett lagakraftvunnet tillstånd att 
uppföra maximalt 26 vindkraftverk vid Karskruv. 

 

Beslutsunderlag 
Ansökan    2020-05-13 

Fotografier   2020-11-02 

Tjänsteskrivelse   2020-11-09 

 

Beslutsmotivering 
Förhållandena på platsen 

Platser där elkabel ska läggas ligger inom strandskyddat område, d.v.s. 
inom 100 meter från ett vattendrag vilket rinner mot Forsaån. Området är 
inte detaljplanerat och berörs heller inte av andra områdesskydd. Elkabeln 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
23(52) 

Sammanträdesdatum 
2020-11-16 

 
 

  
 

 
 
 
  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

ska läggas på norra sidan av vägen för att undvika Vithults naturreservat på 
södra sidan. 

Vid inspektion den 2 november 2020 konstaterades att inga speciella 
naturvärden finns på platsen där arbetet ska utföras. 

Bedömning 

Eftersom strandskydd råder krävs strandskyddsdispens för att utföra de 
åtgärder som beskrivs i ansökan.  

Som särskilt skäl för strandskyddsdispens får enligt 7 kap 18 c § p.5 
miljöbalken beaktas om det område dispensen avser behöver tas i anspråk för 
att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför 
området.  

Uppförande av en vindkraftspark, för vilken ett gällande tillstånd enligt 
miljöbalken finns, är en åtgärd som långsiktigt kan ge fördelar för samhället 
genom elförsörjning och därmed uppfyller kriterierna för ett angeläget 
allmänt intresse. 

Dispensen bedöms också förenlig med strandskyddets syften eftersom 
allmänhetens tillgång till strandområden inte bedöms påverkas av de sökta 
åtgärderna. Påverkan på växt- och djurlivet bedöms enbart bli liten oavsett 
om alternativet med schakt genom bäckfåran eller ny trumma väljs. 

 

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

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

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



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

För att dispens ska kunna beviljas måste något av de särskilda skäl som 
anges i miljöbalken (7 kap. 18 c-d § §) vara uppfyllt och vara förenligt med 
strandskyddets syften (7 kap 26 § miljöbalken). 

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

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

 

Övriga upplysningar  
1. Överprövning och överklagande 

Länsstyrelsen ska inom tre veckor besluta om de ska överpröva detta beslut 
eller inte. Du bör därför avvakta länsstyrelsens beslut och eventuell vidare 
handläggning innan några åtgärder påbörjas. 

2. Faktura 

Faktura för avgiften kommer att skickas separat. 

 

Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen, se bilaga. 

 

Bilaga 
Hur man överklagar 

 

Beslutet skickas till 
Sökanden 

Länsstyrelsen i Kronobergs län  



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
25(52) 

Sammanträdesdatum 
2020-11-16 

 
 

  
 

 
 
 
  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 158  Dnr 2020.0204 

Ansökan om strandskyddsdispens för åtgärder vid 
vattenområde V24, enligt ansökan, på fastigheten 
Karskruv , Uppvidinge 
 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
1. Strandskyddsdispens ges för genomförande av planerad åtgärd på 

fastigheten Karskruv  inom vindkraftpark Karskruv, vilken är 
markerad som V24 på bilaga, daterad 2020-05-13, till ansökan. 

2. Avgiften för denna ansökan är 6 622 kronor1. 

 

Giltighetstid 

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

___________ 

Sammanfattning av ärendet 
OX2 AB, Box 2299, 103 17 Stockholm, söker strandskyddsdispens för att 
lägga elkabel över eller under vattendrag vid befintlig väg på fastigheten 
Karskruv  inom vindkraftspark Karskruv. Platsen finns markerad på 
karta i bilaga, daterad 2020-05-13, till ansökan och benämns vattenområde 
V24.  

Sökanden har som särskilt skäl för dispens från strandskyddet angett: 

Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt 
intresse som inte kan tillgodoses utanför området. 

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



 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

OX2 AB planerar byggnation av en vindkraftspark vid Karskruv i 
Uppvidinge kommunen. Bolaget har ett lagakraftvunnet tillstånd att 
uppföra maximalt 26 vindkraftverk vid Karskruv. 

 

Beslutsunderlag 
Ansökan    2020-05-13 

Fotografier   2020-11-02 

Tjänsteskrivelse   2020-11-09 

 

Beslutsmotivering 
Förhållandena på platsen 

Platser där elkabel ska läggas ligger inom strandskyddat område, d.v.s. 
inom 100 meter från ett vattendrag vilket rinner mot Forsaån. Området är 
inte detaljplanerat och berörs heller inte av andra områdesskydd. Elkabeln 
ska läggas på norra sidan av vägen för att undvika hasselrik aspskog på 
södra sidan. 

Vid inspektion den 2 november 2020 konstaterades att inga speciella 
naturvärden finns på platsen där arbetet ska utföras. 

Bedömning 

Eftersom strandskydd råder krävs strandskyddsdispens för att utföra de 
åtgärder som beskrivs i ansökan.  

Som särskilt skäl för strandskyddsdispens får enligt 7 kap 18 c § p.5 
miljöbalken beaktas om det område dispensen avser behöver tas i anspråk för 
att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför 
området. 

Uppförande av en vindkraftspark, för vilken ett gällande tillstånd enligt 
miljöbalken finns, är en åtgärd som långsiktigt kan ge fördelar för samhället 
genom elförsörjning och därmed uppfyller kriterierna för ett angeläget 
allmänt intresse. 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
27(52) 

Sammanträdesdatum 
2020-11-16 

 
 

  
 

 
 
 
  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Dispensen bedöms också förenlig med strandskyddets syften eftersom 
allmänhetens tillgång till strandområden inte bedöms påverkas av de sökta 
åtgärderna. Påverkan på växt- och djurlivet bedöms enbart bli liten oavsett 
om alternativet med schakt genom bäckfåran eller ny trumma väljs. 

 

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

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

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

För att dispens ska kunna beviljas måste något av de särskilda skäl som 
anges i miljöbalken (7 kap. 18 c-d § §) vara uppfyllt och vara förenligt med 
strandskyddets syften (7 kap 26 § miljöbalken). 

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

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

 

Övriga upplysningar  
1. Överprövning och överklagande 

Länsstyrelsen ska inom tre veckor besluta om de ska överpröva detta beslut 
eller inte. Du bör därför avvakta länsstyrelsens beslut och eventuell vidare 
handläggning innan några åtgärder påbörjas. 

2. Faktura 

Faktura för avgiften kommer att skickas separat. 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen, se bilaga. 

 

Bilaga 
Hur man överklagar 

 

Beslutet skickas till 
Sökanden 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 

  



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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29(52) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 159  Dnr 2020.0205 

Ansökan om strandskyddsdispens för åtgärder vid 
vattenområde V25, enligt ansökan, på fastigheten 
Karskruv , Uppvidinge 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar i enlighet med miljö- och 
byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om miljö- och byggnadsnämnden kan besluta i enlighet 
med miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner att nämnden beslutat i enlighet med miljö- och 
byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

 

__________________________________________________________ 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
1. Strandskyddsdispens ges för genomförande av planerad åtgärd på 

fastigheten Karskruv  inom vindkraftpark Karskruv, vilken är 
markerad som V25 på bilaga, daterad 2020-05-13, till ansökan. 

2. Avgiften för denna ansökan är 6 622 kronor1. 

 

Giltighetstid 

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



 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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Sida 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

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

___________ 

Sammanfattning av ärendet 
OX2 AB, Box 2299, 103 17 Stockholm, söker strandskyddsdispens för att 
lägga elkabel över eller under vattendrag vid befintlig väg på fastigheten 
Karskruv  inom vindkraftspark Karskruv. Platsen finns markerad på 
karta i bilaga, daterad 2020-05-13, till ansökan och benämns vattenområde 
V25.  

Sökanden har som särskilt skäl för dispens från strandskyddet angett: 

• Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt 
intresse som inte kan tillgodoses utanför området. 

OX2 AB planerar byggnation av en vindkraftspark vid Karskruv i 
Uppvidinge kommunen. Bolaget har ett lagakraftvunnet tillstånd att 
uppföra maximalt 26 vindkraftverk vid Karskruv. 

 

Beslutsunderlag 
Ansökan    2020-05-13 

Fotografier   2020-11-02 

Tjänsteskrivelse   2020-11-09 

 

Beslutsmotivering 
Förhållandena på platsen 

Platser där elkabel ska läggas ligger inom strandskyddat område, d.v.s. 
inom 100 meter från ett vattendrag vilket rinner mot Forsaån. Området är 
inte detaljplanerat och berörs heller inte av andra områdesskydd. Elkabeln 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

ska läggas på norra sidan av vägen för att undvika hasselrik aspskog på 
södra sidan. 

Vid inspektion den 2 november 2020 konstaterades att inga speciella 
naturvärden finns på platsen där arbetet ska utföras. 

Bedömning 

Eftersom strandskydd råder krävs strandskyddsdispens för att utföra de 
åtgärder som beskrivs i ansökan.  

Som särskilt skäl för strandskyddsdispens får enligt 7 kap 18 c § p.5 
miljöbalken beaktas om det område dispensen avser behöver tas i anspråk för 
att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför 
området.  

Uppförande av en vindkraftspark, för vilken ett gällande tillstånd enligt 
miljöbalken finns, är en åtgärd som långsiktigt kan ge fördelar för samhället 
genom elförsörjning och därmed uppfyller kriterierna för ett angeläget 
allmänt intresse. 

Dispensen bedöms också förenlig med strandskyddets syften eftersom 
allmänhetens tillgång till strandområden inte bedöms påverkas av de sökta 
åtgärderna. Påverkan på växt- och djurlivet bedöms enbart bli liten oavsett 
om alternativet med schakt genom bäckfåran eller ny trumma väljs. 

 

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

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

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

För att dispens ska kunna beviljas måste något av de särskilda skäl som 
anges i miljöbalken (7 kap. 18 c-d § §) vara uppfyllt och vara förenligt med 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

strandskyddets syften (7 kap 26 § miljöbalken). 

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

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

 

Övriga upplysningar  
1. Överprövning och överklagande 

Länsstyrelsen ska inom tre veckor besluta om de ska överpröva detta beslut 
eller inte. Du bör därför avvakta länsstyrelsens beslut och eventuell vidare 
handläggning innan några åtgärder påbörjas. 

2. Faktura 

Faktura för avgiften kommer att skickas separat. 

 

Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen, se bilaga. 

 

Bilaga 
Hur man överklagar 

 

Beslutet skickas till: 
Sökanden 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 

  



 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 160  Dnr 2020.0206 

Ansökan om strandskyddsdispens för åtgärder vid 
vattenområde V26, enligt ansökan, på fastigheten 
Karskruv , Uppvidinge 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar i enlighet med miljö- och 
byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om miljö- och byggnadsnämnden kan besluta i enlighet 
med miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner att nämnden beslutat i enlighet med miljö- och 
byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

 

__________________________________________________________ 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
1. Strandskyddsdispens ges för genomförande av planerad åtgärd på 

fastigheten Karskruv  inom vindkraftpark Karskruv, vilken är 
markerad som V26 på bilaga, daterad 2020-05-13, till ansökan. 

2. Avgiften för denna ansökan är 6 622 kronor1. 

 

Giltighetstid 

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



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
34(52) 

Sammanträdesdatum 
2020-11-16 
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Enligt lag upphör detta beslut att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 
två år eller inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga 
kraft (7 kap. 18 h § miljöbalken). 

___________ 

Sammanfattning av ärendet 
OX2 AB, Box 2299, 103 17 Stockholm, söker strandskyddsdispens för en ny 
vägtrumma på vilken elkablar förläggs, på fastigheten Karskruv  inom 
vindkraftspark Karskruv. Platsen finns markerad på karta i bilaga, daterad 
2020-05-13, till ansökan och benämns vattenområde V26.  

Sökanden har som särskilt skäl för dispens från strandskyddet angett: 

 

Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt 
intresse som inte kan tillgodoses utanför området. 

OX2 AB planerar byggnation av en vindkraftspark vid Karskruv i 
Uppvidinge kommunen. Bolaget har ett lagakraftvunnet tillstånd att 
uppföra maximalt 26 vindkraftverk vid Karskruv. 

 

Beslutsunderlag 
Ansökan    2020-05-13 

Fotografier   2020-11-02 

Tjänsteskrivelse   2020-11-09 

 

Beslutsmotivering 
Förhållandena på platsen 

Platsen där elkabel ska läggas ligger inom strandskyddat område, d.v.s. 
inom 100 meter från ett vattendrag vilket rinner mot Forsaån. Befintliga 
vägtrummor grävs bort och ersätts med nya. Området är inte detaljplanerat 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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och berörs heller inte av andra områdesskydd.  Bäcken ingår i området 
”Storafly” i Naturvårdsprogram för Kronobergs län (1989).   

Vid inspektion den 2 november 2020 konstaterades att våtmarker finns 
väster och öster om platsen där arbeten ska utföras men inga speciella 
naturvärden noterades vid den befintliga vägen där elkablar ska dras över 
bäcken.  

Bedömning 

Eftersom strandskydd råder krävs strandskyddsdispens för att utföra de 
åtgärder som beskrivs i ansökan.  

Som särskilt skäl för strandskyddsdispens får enligt 7 kap 18 c § p.5 
miljöbalken beaktas om det område dispensen avser behöver tas i anspråk 
för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 
utanför området.  

Uppförande av en vindkraftspark, för vilken ett gällande tillstånd enligt 
miljöbalken finns, är en åtgärd som långsiktigt kan ge fördelar för samhället 
genom elförsörjning och därmed uppfyller kriterierna för ett angeläget 
allmänt intresse. 

Dispensen bedöms också förenlig med strandskyddets syften eftersom 
allmänhetens tillgång till strandområden inte bedöms påverkas av de sökta 
åtgärderna och påverkan på växt- och djurlivet bedöms enbart bli liten. 

 

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

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

I 7 kap. 15 § miljöbalken finns de åtgärder uppräknade som är förbjudna 
inom strandskyddat område. 
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För att dispens ska kunna beviljas måste något av de särskilda skäl som 
anges i miljöbalken (7 kap. 18 c-d § §) vara uppfyllt och vara förenligt med 
strandskyddets syften (7 kap 26 § miljöbalken). 

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

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

 

Övriga upplysningar  
1. Överprövning och överklagande 

Länsstyrelsen ska inom tre veckor besluta om de ska överpröva detta beslut 
eller inte. Du bör därför avvakta länsstyrelsens beslut och eventuell vidare 
handläggning innan några åtgärder påbörjas. 

2. Faktura 

Faktura för avgiften kommer att skickas separat. 

 

Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen, se bilaga. 

 

Bilaga 
Hur man överklagar 

 

Beslutet skickas till 
Sökanden 

Länsstyrelsen i Kronobergs län  
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§ 161  Dnr 2020.0207 

Ansökan om strandskyddsdispens för åtgärder vid 
vattenområde V5, enligt ansökan, på fastigheten 
Vithult 6:1, Uppvidinge 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar i enlighet med miljö- och 
byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om miljö- och byggnadsnämnden kan besluta i enlighet 
med miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner att nämnden beslutat i enlighet med miljö- och 
byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

 

__________________________________________________________ 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
1. Strandskyddsdispens ges för genomförande av planerad åtgärd på 

fastigheten Vithult 6:1 inom vindkraftpark Karskruv, vilken är 
markerad som V5 på bilaga, daterad 2020-05-13, till ansökan. 

2. Avgiften för denna ansökan är 6 622 kronor1. 

 

Giltighetstid 

 
1 Avgiften är framräknad från Uppvidinge kommuns Plan- och bygglovstaxa. Taxan fastställdes 
av kommunfullmäktige den 28 juni 2011 och reviderades den 28 augusti 2012, § 73. 
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Enligt lag upphör detta beslut att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 
två år eller inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga 
kraft (7 kap. 18 h § miljöbalken). 

___________ 

Sammanfattning av ärendet 
OX2 AB, Box 2299, 103 17 Stockholm, söker strandskyddsdispens för 
kabelpassage av vattendrag på fastigheten Vithult 6:1 inom vindkraftspark 
Karskruv. Platsen finns markerad på karta i bilaga, daterad 2020-05-13, till 
ansökan och benämns vattenområde V5.  

Sökanden har som särskilt skäl för dispens från strandskyddet angett: 

Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt 
intresse som inte kan tillgodoses utanför området. 

OX2 AB planerar byggnation av en vindkraftspark vid Karskruv i 
Uppvidinge kommunen. Bolaget har ett lagakraftvunnet tillstånd att 
uppföra maximalt 26 vindkraftverk vid Karskruv. 

 

Beslutsunderlag 
Ansökan    2020-05-13 

Fotografier   2020-11-02 

Tjänsteskrivelse   2020-11-10 

 

Beslutsmotivering 
Förhållandena på platsen 

Platsen där ny vägtrumma och elkabel ska läggas ligger inom strand-
skyddat område, d.v.s. inom 100 meter från ett vattendrag vilket rinner mot 
sjön Madkroken. Området är inte detaljplanerat och berörs heller inte av 
andra områdesskydd.  Vid inspektion den 2 november 2020 noterades inga 
speciella naturvärden i området. 
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Bedömning 

Eftersom strandskydd råder krävs strandskyddsdispens för att utföra de 
åtgärder som beskrivs i ansökan.  

Som särskilt skäl för strandskyddsdispens får enligt 7 kap 18 c § p.5 
miljöbalken beaktas om det område dispensen avser behöver tas i anspråk för 
att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför 
området.  

Uppförande av en vindkraftspark, för vilken ett gällande tillstånd enligt 
miljöbalken finns, är en åtgärd som långsiktigt kan ge fördelar för samhället 
genom elförsörjning och därmed uppfyller kriterierna för ett angeläget 
allmänt intresse. 

Dispensen bedöms också förenlig med strandskyddets syften eftersom 
allmänhetens tillgång till strandområden inte bedöms påverkas av de sökta 
åtgärderna och påverkan på växt- och djurlivet bedöms bli mycket liten. 

 

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

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

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

För att dispens ska kunna beviljas måste något av de särskilda skäl som 
anges i miljöbalken (7 kap. 18 c-d § §) vara uppfyllt och vara förenligt med 
strandskyddets syften (7 kap 26 § miljöbalken). 

I 7 kap. 18 f och 18 h §§ miljöbalken finns bestämmelser om fri passage för 
allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet, tomtplats-
avgränsning och tidsbegränsning av dispensen. 
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Beslut om strandskyddsdispens får enligt 16 kap. 2 § miljöbalken förenas 
med villkor. 

 

Övriga upplysningar 
1. Överprövning och överklagande 

Länsstyrelsen ska inom tre veckor besluta om de ska överpröva detta beslut 
eller inte. Du bör därför avvakta länsstyrelsens beslut och eventuell vidare 
handläggning innan några åtgärder påbörjas. 

2. Faktura 

Faktura för avgiften kommer att skickas separat. 

 

Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen, se bilaga. 

 

Bilaga 
Hur man överklagar 

 

Beslutet skickas till 
Sökanden 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 

  



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
41(52) 

Sammanträdesdatum 
2020-11-16 

 
 

  
 

 
 
 
  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 162  Dnr 2020.0482 

Planbesked Lenhovda 59:8 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar i enlighet med miljö- och 
byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om miljö- och byggnadsnämnden kan besluta i enlighet 
med miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner att nämnden beslutat i enlighet med miljö- och 
byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

 

__________________________________________________________ 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås ge ett positivt planbesked till 
sökanden.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Befintlig detaljplan för Lenhovda 59:8 – 0760-P89/14 hindrar ombyggnad av 
förskola. Sökanden vill ha en planändring för att städa bort prickmarken för 
att möjliggöra den nya förskolan. Sökanden vill också möjliggöra för en 
större exploateringsgrad.  

 

Ekonomiska konsekvenser 
Ett planavtal kommer att upprättas mellan planbeställaren och kommunen.  
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Beslutsunderlag 
Checklista planbesked 
Ansökan 

 

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Sökande 
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§ 163  Dnr 2020.0461 

Ansökan om bygglov för FASADÄNDRING på 
fastigheten Sankt Sigfrid 2 
Fastighetens adress: Olofsgatan 3, Åseda 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Delegera till byggnadsinspektör att bevilja bygglov för 

FASADÄNDRING med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL 
(SFS 2010:900). (DP och OB) 

2. Godta Mikael Borgström som kontrollansvarig. 

3. Fastställer avgiften för bygglovet till 7 052 kronor.1 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om miljö- och byggnadsnämnden kan besluta i enlighet 
med miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner att nämnden beslutat i enlighet med miljö- och 
byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

 

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. 
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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. 

__________________________________________________________ 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
1. Delegera till byggnadsinspektör att bevilja bygglov för 

FASADÄNDRING med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL 
(SFS 2010:900). (DP och OB) 

2. Godta  som kontrollansvarig. 

3. Fastställer avgiften för bygglovet till 7 052 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, 

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

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 

Fastigheten ligger inom planlagt område och som gällande detaljplan 
fungerar 07-ÅSS-143 daterad 1959-11-20. Genomförandetiden för planen har 
utgått. Enligt gällande detaljplan betecknas fastigheten som BS IIIv vilket 
innebär bostadsändamål i tre våningar med möjlighet att inreda vind samt 
att byggnaden ska placeras i gräns mot granntomt där sådan gräns 
förekommer inom området. Högst tillåtna byggnadshöjd för fastigheten är 
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satt till 11 meter. Enligt planen ska fastigheten ha en areal på minst 800 m2. 
Då fastigheten uppgår till 582 m2, är utgångläget planstridigt. 

Kulturmiljövärden 

Fastigheten omfattas av det kulturmiljöprogram som antagits av 
kommunfullmäktige 2011-04-26. Byggnaden är inte direkt utpekad, men 
följande nämns om området: ”Viktiga och bevaransvärda är Kyrkbacken och 
järnvägsområdet med de äldre byggnaderna utefter Olofsgataan och 
Järnvägsgatan…” 

Sökande har uttryckt att den befintliga stilen önskas bevaras i den 
utsträckning det går.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser bygglov för FASADÄNDRING på fastigheten Sankt Sigfrid 
2. Sökanden önskar riva befintliga balkonger i betong (Dnr. 2020.0450) och 
ersätta dessa med nya balkonger i trä.  Nybyggnaden placeras på platserna 
för befintliga balkonger. Åtgärden innebär att fastigheten bebyggs till 
samma yta som tidigare (total yta är ej fastslagen). 

Enligt Svensk Standard SS 02 10 52, framgår att byggnadsarea för balkonger 
inte räknas till byggnadsarean då de placeras utanför fasadliv, förutsatt de 
placeras på en höjd mellan 3 – 5 meter och framkanten inte ligger mer än 1,5 
meter från fasadliv. Balkonger över 5 meter räknas inte till byggnadsarean 
oavsett hur långt de sticker ut. 

Balkongerna på gaveln är placerade på cirka 3,1 och 5,9 meters höjd. 
Balkongerna som berörs på baksidan av huset är placerade på cirka 5,9 
meters höjd. 

Den nedersta balkongen på gaveln sticker ut cirka 1,5 meter från fasaden. 

Föreslagen kontrollansvarig för åtgärden är  med 
behörighetsnivå K. 

För detaljplaner uppförda före 1987 ska placering ske 4,5 meter från 
fastighetsgräns utan att särskild bedömning behöver göras. Då åtgärden 
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placeras cirka 1,2 meter från fastighetsgräns har berörd granne beretts 
tillfälle till yttrande. 

 

Yttranden 
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig t.o.m. 2020-11-09, inga 
synpunkter har ännu inkommit. 

Sökanden ges tillfälle att bemöta eventuella yttranden. 

 

Bedömning 
Fastigheten kan anses ha ett visst kulturellt värde, varpå dess utformning 
bör bevaras i den utsträckning detta är möjligt. 

Byggnadens balkonger är utdömda och måste rivas för att inte riskera 
personsäkerheten, varpå de ersätts med nya balkonger. Att inte tillåta att 
nya balkonger ersätter de gamla bedöms ge en större påverkan på utseendet 
än om de ersätts med nya som avviker något från tidigare utförande. 

Balkongerna uppförs i samma stil som befintliga balkonger, bortsett från de 
stag som placeras undertill. 

Utgångsläget för fastigheten är planstridigt då fastigheten är mindre än vad 
som reglerats i planen, vilket i vanliga fall omöjliggör beviljande av 
bygglov. Dock är fasadändring undantagen kravet på planenligt 
utgångsläge, varpå åtgärden ändå kan beviljas. Åtgärden ses som en 
fasadändring då berörda balkonger inte anses utgöra en del av 
byggnadsarean enligt Svensk Standard SS 02 10 52. 

 

Motivering förslag till beslut 
Balkongerna måste rivas då risk för person- och egendomsskador finns. Då 
sökande önskar uppföra nya balkonger i samma stil som befintliga, bedöms 
inverkan på det kulturella värdet påverkas i mindre utsträckning om dessa 
tillåts än om inga nya balkonger tillåts uppföras. 
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Inget hinder föreligger i planen trots det planstridiga utgångsläget, då det 
rör sig om en fasadändring, varpå bygglov bör beviljas för åtgärden enligt 9 
kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900). 

 

Beslutsunderlag 
Ansökan   2020-10-06 

Anmälan om kontrollansvarig 2020-10-06 

Fasadritningar  2020-10-06 

Balkongritning  2020-10-06 

 

Beslutet skickas till 
Sökanden 

Rågrannar 

 

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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§ 164  Dnr 2020.0424 

Ansökan om bygglov för TILLBYGGNAD GARAGE på 
fastigheten Prästkragen  
Fastighetens adress: Prästvägen , Åseda 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Avslå ansökan om bygglov då tillbyggnaden avviker från gällande 

detaljplan. 

2. Fastställer avgiften för påbörjad handläggning till 1600 kronor.1 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om miljö- och byggnadsnämnden kan besluta i enlighet 
med miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner att nämnden beslutat i enlighet med miljö- och 
byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

 

_______________________________________________________________ 

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

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

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

9 kap. 31 b § Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 311 a § 2 får bygglov ges 
för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, 
om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas 
syfte och 

1. Avvikelsen är liten, eller 

2. Åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området 
ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.  

Planförutsättningar 

Fastigheten ligger inom planlagt område och som gällande detaljplan 
fungerar  

07-ÅSS-345 daterad 1973-08-21. Genomförandetiden för planen har utgått. 
Enligt gällande detaljplan betecknas fastigheten som BFI vilket innebär 
fristående bostäder i en våning. Högst tillåtna byggnadshöjd för fastigheten 
är satt till 4,4 meter och max tillåtna exploateringsgrad till 20 % (211.2 m2).  

Kulturmiljövärden 

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

 

Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för TILLBYGGNAD GARAGE på fastigheten 
Prästkragen  Sökanden önskar bygga till befintligt garage i västlig 
riktning. Garaget är placerat i fastighetsgräns söder om befintlig 
huvudbyggnad. Åtgärden innebär att fastigheten bebyggs med 27 m2. 
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Fasadbeklädnad utförs i samma stil som befintligt garage med stående 
träpanel. Takhöjden uppgår till 3 meter. 

Fastighetens storlek är totalt 1 056 m2, vilket ger en tillåten byggnadsarea på 
211.2 m2. Befintlig bebyggelse uppgår till cirka 223 m2. Sammanlagd 
föreslagen byggnadsarea blir cirka 250 m2 vilket motsvarar 23,7 % av 
fastighetsarean. Det ger en överyta på  
cirka 38,8 kvm. Den föreslagna tillbyggnaden utgör en avvikelse från 
gällande detaljplan. 

Kontrollansvarig krävs inte för åtgärden. 

 

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

 

Bedömning 
Utgångsläget är planstridigt då byggrätten redan sedan utnyttjats till 105,6 
% på grund av att fastigheten bebyggts med cirka 11.8 m2 utöver den gräns 
som fastställts i detaljplanen. Tillkommande tillbyggnad innebär att 
byggrätten överskrids med ytterligare 27 m2 vilket innebär att byggrätten 
utnyttjats till 118,4 %. 

Enligt 9 Kap. 31 b § 1, PBL, kan bygglov beviljas för åtgärd som är förenlig 
med detaljplanens syfte, samt att avvikelsen kan anses som liten. Åtgärden 
kan anses vara förenlig med planens syfte. Då tillbyggnaden i sin helhet 
överskrider detaljplanens utnyttjandegrad, anses åtgärden inte utgöra en 
liten avvikelse.  

 

Motivering förslag till beslut 
Då åtgärden är planstridig och avvikelsen genom en samlad bedömning 
inte är att betrakta som liten, bör bygglov ej beviljas. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Beslutsunderlag 
Ansökan   2020-10-19 

Situationsplan  2020-10-19 

Planritningar   2020-10-19 

Fasadritningar  2020-10-19 

Grannhörande  t.o.m. 2020-11-11 

 

Beslutet skickas till 
Sökanden 

 

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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§ 165  Dnr 2020.0419 

Informationsärende angående ärende tillbyggnad 
carport på fastigheten Åseda  
 

Miljö- och byggnadsnämnden 
Notera informationen till protokollet 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser bygglov för carport på fastigheten Åseda . Sökanden 
önskar bygga till befintlig komplementbyggnad med en carport. Carporten 
uppförs i vinkel från befintlig komplementbyggnad och placeras söder om 
befintlig huvudbyggnad. Carportens höjd uppgår till 3,8 meter men 
nockhöjden överstiger inte befintlig komplementbyggnads nockhöjd. 
Åtgärden innebär att fastigheten bebyggs med cirka 29 m2. Tillbyggnaden 
uppförs cirka 4 meter från befintligt bostadshus. 

Fastigheten uppgår till totalt 1 575 m2 och befintlig bebyggelse till cirka 176 
m2. Sammanlagd föreslagen byggnadsarea blir 205 m2 vilket motsvarar 13,0 
% av fastighetsarean. Den föreslagna tillbyggnaden utgör en avvikelse från 
gällande detaljplan då maximal byggnadshöjd överskrids med cirka 26,7 %.  

Kontrollansvarig krävs inte för åtgärden. 

 

 

 

 

 




