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Datum

2019-03-21
Miljö- och byggnadsnämnden
Marcus Landley
marcus.landley@uppvidinge.se

Miljö- och byggnadsnämnden
Kallas härmed till sammanträde torsdagen den 21 mars 2019 i
Kommunhuset, Ideboås klockan 13.30 för att behandla följande ärenden:
Ärende
1.

Upprop

2.

Val av justerare, tid för justering och
godkännande av dagordning

Administrativa ärenden
3.

Delegeringsbeslut

4.

Ekonomisk rapport
2019.0119

5.

Delegationsordningen

Miljö- och hälsoskydd och livsmedel
6.

Älghult 1:37
Miljösanktionsavgift enligt 30 kap. 1 § MB
2019.0100

Planärenden
7.

Hohult 2:136 m.fl.
Detaljplan för Hohult 2:136
2019.0034

8.

Idrotten 1 m.fl.
Detaljplan för Kv. Idrotten
2017.0087

Bygglovs- och byggsanktionsärenden

Anteckningar

Ärende
9.

Anteckningar

Brändebol 1:32
Tillbyggnad affärslokal
2019.0088

Informationsärenden
10.

Uppvind Ekonomisk förening
Anmälan enligt miljöbalken
2014:0151

11.

Revision
Granskning intern kontroll
2019.0016

12.

Gödeshult 1:4
Kulturmiljö

Marie Hammarström-Linnér
Ordförande

Marcus Landley
Nämndsekreterare

3

2019-03-21

Redovisning av delegeringsbeslut
1) Byggnadsinspektör Linn Bengtsson har med stöd av delegering fattat
beslut i följande ärenden:
Slutbesked rivning av byggnad
, Slutbesked nybyggnad garage och förråd
2019.0077
Gödeshult 2:17, Bygglov och startbesked nybyggnad transformatorstation
2019.0073
Åseda 12:1, Bygglov och nybyggnad anläggning
Slutbesked nybyggnad komplementbyggnad
Slutbesked tillbyggnad garage
2018.0387
Glasblåsaren 2, Startbesked tillbyggnad skärmtak
Föreläggande om komplettering
2019.0070
Uranäs 1:24, Bygglov tillbyggnad anläggning
2018.0120
Klavreda 3:8, Slutbesked tillbyggnad anläggning
2018.0056
Klavreda 3:8, Slutbesked rivning av byggnad
, Slutbesked utvändig ändring
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Box 59, 364 21 Åseda Besök: Olofsgatan 4 B Tfn: 0474-47070 Fax: 0474-47060
mbn@uppvidinge.se www.uppvidinge.se

Slutbesked tillbyggnad enbostadshus
Interimistiskt slutbesked nybyggnad enbostadshus
2018.0359
Hohult 2:136, Startbesked tillbyggnad industri
Slutbesked ändring i byggnad
Bygglov utvändig ändring
2012.0244
Älghult 4:118, Slutbesked skyltanordning
Slutbesked ändring VA
Interimistiskt slutbesked bygglov
2019.0088
Brändebol 1:32, Föreläggande om komplettering
2) Förvaltningssekreterare Jonas Karlsson har med stöd av delegering fattat
beslut i följande ärenden:
Startbesked installation eldstad
Startbesked installation eldstad
Startbesked installation eldstad
3) Miljö- och hälsoskyddsinspektör Per-Ove Oskarsson har med stöd av
delegering fattat beslut i följande ärenden:
Anmälan om värmepumpsanläggning
Anmälan om värmepumpsanläggning
Anmälan om värmepumpsanläggning
Anmälan om värmepumpsanläggning
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Box 59, 364 21 Åseda Besök: Olofsgatan 4 B Tfn: 0474-47070 Fax: 0474-47060
mbn@uppvidinge.se www.uppvidinge.se

Anmälan om värmepumpsanläggning
Anmälan om värmepumpsanläggning
Anmälan om värmepumpsanläggning
Tillstånd till avloppsanläggning med ansluten vattentoalett
Anmälan om värmepumpsanläggning

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

5) Miljö- och hälsoskyddsinspektör Johanna Hermanson har med stöd av
delegering fattat beslut i följande ärenden:

6) Förvaltningschef Karin Holst har med stöd av delegering fattat beslut i
följande ärenden:

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

8) Ordförande i miljö- och byggnadsnämnden Marie Hammarström-Linnér
har med stöd av delegering fattat beslut i följande ärenden:

Miljö- och byggnadsförvaltningen

Box 59, 364 21 Åseda Besök: Olofsgatan 4 B Tfn: 0474-47070 Fax: 0474-47060
mbn@uppvidinge.se www.uppvidinge.se
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Datum

Referens

2019-03-14

Månadsrapport jan-februari 19
Förslag till beslut:

1(1)
"[Skriv diarienummer här]"

4

Godkänna rapporten

Sammanfattning av ärendet
Det är förtidigt att dra några slutsatser för hela året med det lilla underlag vi
har. Men ett bra tillfälle att gå igenom vårt ekonomiska redovisningssystem.

Beslutsunderlag
Månadsrapport i siffror

Ekonomiska konsekvenser
För tidigt att bedöma.

Beslutet skickas till
Jens mortensen
Kommunstyrelsen

Karin Holst
förvaltningschef

Miljö-och byggnadsförvaltningen

Box 59, 36421 Åseda Besök: Kyrkbacken 1 Tfn: 0474-47084 Fax: 0474-47060 Mobil: 070-6618672
karin.holst@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se
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2019-03-14

"[Skriv diarienummer här]"

Delegationsordning för ordförande och förvaltningschef
MB och livsmedelsförordningarna

5

Förslag till beslut
Godkänna förslaget

Sammanfattning av ärendet
Vi behöver aktualisera denna delegationsordning eftersom den nuvarande
inte är så robust som vi vill och inte alltid har hänvisning till nuvarande
lagrum.
Förslaget innebär att förvaltningschefen i sin tur vidaredelegerar
arbetsuppgifter i ytterligare en delegationsordning för miljö-och
hälsoskyddsinspektörerna.

Beslutsunderlag
Förslag till delegationsordning

Ekonomiska konsekvenser
Inga men indirekt eftersom vi får en effektivare beslutsgång.

Beslutet skickas till
Ordföranden mbn
Karin Holst
förvaltningschef

Miljö-och byggnadsförvaltningen

Box 59, 36421 Åseda Besök: Kyrkbacken 1 Tfn: 0474-47084 Fax: 0474-47060 Mobil: 070-6618672
karin.holst@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se
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Tjänsteskrivelse
Miljö- och byggnadsnämnden
Datum: 2019-03-14
Dnr:2019-0100
«Diariear».«Diarienummer».«Ärende_Aren
dekod»
Barn- och utbildningsnämnden
Box 59
364 21 Åseda

Miljösanktionsavgift för att utan att anmäla påbörjat verksamhet
enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.
Fastighet:

Älghult 1:37

Ärende:

Förslag till beslut om miljösanktionsavgift enligt 3 kap. 3§ förordningen
(2012:259) om miljösanktionsavgifter

Förslag till beslut
Med stöd av 30 kap. miljöbalken och 3 kap. 3 § förordningen (2012:259) om
miljösanktionsavgifter beslutar miljö- och byggnadsnämnden att barn- och
utbildningsnämnden, 212000-0605 ska betala miljösanktionsavgift om 3000kr.
Avgiften ska betalas inom 30 dagar från att ni har delgetts detta beslut och enligt
särskild betalningsuppmaning från Kammarkollegiet.
Efter sista betalningsdagen får detta beslut verkställas som lagakraftvunnen dom (se
30 kap. 5 § andra stycket miljöbalken) och beloppet förfaller sålunda till betalning
detta datum, även om detta beslut överklagas. Se bifogat informationsmaterial från
Kammarkollegiet. Detta beslut kan överklagas hos mark- och miljödomstolen inom
tre veckor från delgivning, se bilaga.
UPPLYSNING: Upprepas överträdelsen inom två år från dagen för detta beslut,
påförs miljösanktionsavgift med dubbelt belopp.

Redogörelse för ärendet
Samtal från personal på förskolan Älgalyckan inkom den 2019-02-12. Syftet med
samtalet var att informera myndigheten om personalens oro för framtida
förändringar gällande antalet barn på förskolan. Miljö- och byggnadsförvaltningen
saknade uppgifter om verksamheten och någon anmälan gick ej att finna.
Tillsynsbesök gjordes på förskolan den 2019-02-18. Närvarande var förskolepersonal
och
. Enligt personalens uppgifter startade
verksamheten i nuvarande regi den 2018-08-06. Personalen informerades om att
Uppvidinge kommun Box 59, 364 21 Åseda Besök: Kyrkbacken 1 Åseda
Telefon vx:0474-47000 Orgnr: 212000- 0605 Regional kod: 0760
E-post:mbn@uppvidinge.se, Hemsida:www.uppvidinge.se

Dnr: 2019-0100

förskoleverksamheter är anmälningspliktiga verksamheter enligt 38§ förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Motivering

Enligt 3 kap. 3 § förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter ska en
miljösanktionsavgift om 3000 kr betalas av den som utan att ha gjort en anmälan,
trots att en sådan krävs, påbörjat en verksamhet enligt 38 § förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Barn- och utbildningsnämnden har utan att anmäla till miljö- och
byggnadsförvaltningen påbörjat förskoleverksamhet. Överträdelsen har ägt rum
från verksamhetens start 2018-08-06.
Miljö- och byggnadsnämnden anser inte att det i detta ärende har kommit fram
någon sådan omständighet att det kan anses som oskäligt att påföra avgift. Barnoch utbildningsnämnden ska därför debiteras miljösanktionsavgift.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Kommunicering

För Miljö- och byggnadsnämnden
___________________________
Katrin Thydén
Beslut skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen
Kammarkollegiet

Bilagor
Delgivningskvitto

(2) 2
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1(3)
Referens

Miljö- och
byggnadsförvaltningen
Dnr: 2019.0034

Planbeslut för Hohult 2:136 m.fl.
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
«OrgGatuadress1», «OrgPostnr» «OrgPostadress» Besök: «OrgGatuadress2»Tfn: «AnvTelnr»
«AnvEpost» · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se
«AnvNamn» «AnvSign»

Datum

Uppvidinge kommun

2019-03-13

«Databas»
«Diarienr»

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.

Sammanfattning av ärendet
Ett positivt planbesked lämnades den 2019-02-28 för Hohult 2:136. Ansökan
avser möjligheten att planlägga Kabelvägen som kvartersmark för att
möjliggöra ett förvärv av vägen.
Planarbetet bedöms kunna påbörjas utan att ett särskilt program upprättas.

Sida
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Datum

Uppvidinge kommun

2019-03-13

«Databas»
«Diarienr»

En undersökning enligt 6 kap. 5 § miljöbalken har upprättats.
Genomförandet av planen kan inte antas medföra en betydande
miljöpåverkan.
Den tilltänkta åtgärden strider mot gällande översiktsplan då två tidigare
fastigheter inom planområdet är utpekade som bostäder. Sedan
översiktsplanens antagande har dessa fastigheter förvärvats av sökanden
och är idag obebodda. Översiktsplanen får därför anses vara inaktuell i
denna del. Eftersom detaljplanen inte är förenlig med översiktsplanen sker
handläggningen med ett utökat förfarande.

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

Beslutsunderlag
Ansökan om planbesked
Prövning av planbesked
Undersökning
Planavtal
Beslutet skickas till
Sökande
Oskar Johansson
Planarkitekt

Sida
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2019-03-13

1(3)
Referens

Miljö- och
byggnadsförvaltningen
Dnr: 2017.0087

Samråd för detaljplan för Kv Idrotten
Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut
Godkänner upprättat planförslag med tillhörande handlingar och skickar ut
det på samråd enligt 5 kap. 11 § Plan- och bygglagen.

Förutsättningar
Plan- och bygglagen
5 kap. 11 § I arbetet med att ta fram ett program enligt 10 § eller ett förslag
till en detaljplan ska kommunen samråda med
1. länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och de kommuner som berörs,
2. de kända sakägarna och de kända bostadsrättshavare, hyresgäster och
boende som berörs,
3. de kända organisationer av hyresgäster som har avtal om
förhandlingsordning för en berörd fastighet eller, om någon
förhandlingsordning inte gäller, som är anslutna till en riksorganisation
inom vars verksamhetsområde en berörd fastighet är belägen, och
4. de myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett
väsentligt intresse av förslaget.
Kommunen behöver dock inte samråda med bostadsrättshavare,
hyresgäster, boende eller organisationer av hyresgäster, om det är
uppenbart att förslaget saknar betydelse för dem.
För samråd enligt första stycket 2-4 är det tillräckligt att kommunen ger
tillfälle till samråd.
Krävs sådant samråd som avses i 6 kap. 6 eller 9 och 10 §§ miljöbalken, ska
samrådet enligt första stycket genomföras så att det uppfyller kraven om
samråd i nämnda bestämmelser. Trots det som sägs där om samråd med
andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli
berörda av planen eller programmet, ska kommunen i fråga om statliga
myndigheter enbart samråda med länsstyrelsen.
11 a § Om planförslaget är ett sådant förslag som avses i 7 §, ska kommunen
kungöra förslaget och samråda om det under en viss tid som ska vara minst
tre veckor (samrådstid).
För planförslag som avses i 7 a § finns bestämmelser om kungörelse i 18 a
§.
11 b § En kungörelse ska anslås på kommunens anslagstavla och föras in i
en ortstidning. Av kungörelsen ska det framgå
«OrgGatuadress1», «OrgPostnr» «OrgPostadress» Besök: «OrgGatuadress2»Tfn: «AnvTelnr»
«AnvEpost» · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se
«AnvNamn» «AnvSign»

Datum

Uppvidinge kommun

2019-03-13

«Databas»
«Diarienr»

1. vilket område detaljplanen avser,
2. om förslaget avviker från översiktsplanen,
3. var förslaget finns tillgängligt och hur lång samrådstiden är,
4. att den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra det under
samrådstiden, och
5. till vem synpunkter på förslaget ska lämnas.
Kungörandet ska ske enligt lagen (1977:654) om kungörande i mål och
ärenden hos myndighet m.m.
11 c § Under samrådstiden ska kommunen hålla planförslaget tillgängligt
för alla som vill ta del av det. Kommunen ska också se till att det underlag
som avses i 8-10 §§ finns tillgängligt liksom det planeringsunderlag i övrigt
som kommunen anser har betydelse för bedömningen av förslaget.
13 § Under ett samråd om ett planförslag ska kommunen redovisa förslaget,
skälen för förslaget, det planeringsunderlag som har betydelse och hur
kommunen avser att handlägga förslaget. Kommunen får låta bli att
redovisa skälen för planförslaget och planeringsunderlaget om det är
uppenbart obehövligt.
Om det finns ett program enligt 10 §, ska kommunen redovisa detta.
Om kommunen avser att ingå exploateringsavtal eller genomföra
markanvisningar, ska kommunen redovisa dessa avtals huvudsakliga
innehåll och konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med
stöd av ett eller flera sådana avtal.

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden fattade beslut om att påbörja planarbetet
2019-02-28 § 12.
Planförslaget möjliggör byggandet av ungefär 70 bostadslägenheter fördelat
på två områden. Dels planeras ett område för flerbostadshus i upp till sex
våningar, dels ett område för flerbostadshus i upp till två våningar.
Utöver ny mark för bostäder ges befintliga flerbostadshus längs Södra
Esplanaden en större byggrätt genom att prickmark tas bort. Planförslaget
möjliggör därför utbyggnad av husen samt byggnation av
komplementbyggnader i form av miljöhus och förråd. Ett område avsett för
komplementbyggnader och parkeringar planläggs i anslutning till
flerbostadshusen.
En del av den naturmark som tas i anspråk i samband med planförslaget
sparas och planläggs som park eller natur. Den nya parken ligger centralt
och kan tillgodose rekreationsbehov från både nuvarande och framtida
boenden.
Planförslaget kommer att vara ute på samråd i tre veckor. Planhandlingar
kommer att finnas tillgängliga på Uppvidinge kommuns hemsida,
kommunhusets reception, miljö- och byggnadsförvaltningen samt Åseda
bibliotek.
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Datum

Uppvidinge kommun

2019-03-13

«Databas»
«Diarienr»

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

Beslutsunderlag
Plankarta
Planbeskrivning
Undersökning
Fastighetsförteckning
Underrättelse om samråd
Samrådsbrev
Sändlista
Beslutet skickas till
Sakägare enligt sändlista och fastighetsförteckning
Oskar Johansson
Planarkitekt
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TJÄNSTESKRIVELSE

Ansökan om bygglov för TILLBYGGNAD LAGER på
fastigheten Brändebol 1:32
Dnr: 2019.0088
Fastighetens adress: Lenhovdavägen 2, Älghult
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.

Planförutsättningar
Fastigheten ligger inom planlagt område och som detaljplan gäller 07-ÄLG-997,
daterad 1955-07-09. Genomförandetiden har utgått. Fastigheten är betecknad som G
vilket innefattar garageändamål och har en begränsad byggnadshöjd på 5.6 meter.

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 TILLBYGGNAD LAGER. Sökanden vill bygga till befintliga
affärslokaler med butikslokal på bottenplan och lagerlokal samt förråd på
källarplan. Tillbyggnaden innebär att huvudbyggnaden byggs till i två plan på
respektive 85 kvm mot öster och ett plan på 35 kvm mot norr. I samband med
tillbyggnaden förses entrén med ramp för att göra butikslokalen tillgänglig.
Fasadbeklädnaden kommer att utgöras av ljus plåt medan plåttaket får samma röda
färg som befintligt tak. I detaljplanen är marken där tillbyggnaden föreslås
markerad som punktprickad, mark som icke får bebyggas. Den föreslagna
tillbyggnaden utgör en avvikelse från gällande detaljplan.
Föreslagen kontrollansvarig för åtgärden är Viktoria Birgersson.
Yttranden
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig, sista datum att inkomma med
yttrande är satt till 2019-03-27. Sökande ges tillfälle att bemöta inkomna
yttranden. Trafikverket har som sakägare beretts tillfälle att yttra sig, sista
datum att inkomma med yttrande är satt till 2019-04-01.
Bedömning
Av förrådets yta på 35 kvm hamnar cirka 6 kvm på punktprickad mark, cirka
17 procent. Hela tillbyggnaden i form av butikslokal och lagerlokal hamnar på
punktprickad mark. Gällande detaljplan är av det äldre slaget och större delen
av fastigheten är markerad med punktprickad mark, inklusive del av
fastigheten som är bebyggd. Fastighetsägaren vill göra tillbyggnaderna för att
kunna utöka sin verksamhet.
Motivering förslag till beslut
Åtgärden innebär en avvikelse från gällande detaljplan som inte kan anses
som liten enligt 9 kap. 31 b § och ansökan bör därför avslås.
Beslutsunderlag
Ansökan
Anmälan om kontrollansvarig
Situationsplan
Planritningar
Fasadritningar
Sektionsritningar

2019-02-19
2019-03-11
2019-03-06
2019-03-06
2019-03-06
2019-03-06

Miljö- och byggnadsförvaltningen
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Förslag till beslut
1. Avslå ansökan om bygglov då tillbyggnaden avviker från gällande detaljplan.
2. Fastställer avgiften för påbörjad handläggning till 1600 kronor.1

Beslutet skickas till
Sökanden
Rågrannar
Trafikverket
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 2019-03-14
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Linn Bengtsson
Byggnadsinspektör

Total avgift för åtgärden: 1600 kronor
2 timmar handläggning
2 x 800 kr = 1600 kr

Upplysning: Fakturan skickas separat
_____________________________________________________________________
Avgiften är framräknad från Uppvidinge kommuns Plan- och bygglovstaxa 2011. Taxan
fastställdes av kommunfullmäktige den 28 juni 2011 och reviderades 28 augusti 2012, § 73.
1
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Uppvidinge kommun
Bygg- och Miljöförvaltningen
Box 59
364 21 ÅSEDA

Vy från Ekhöjden Åseda

Ansökan angående:
Bygglov enligt Plan- och bygglagen samt Miljöanmälan enligt Miljöbalken för
vindkraftsetablering på fastigheterna:
Skögle 1:8
Skögle 1:4
Åseda 6:11
Sjömillan 1:4
Inlämnad 2018-09-01.Rev. 2019-02-25
Sökanden Uppvind ek. förening org.nr 769621-3649

Hjo vind
AB 556778-9614
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