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

KALLELSE 
Datum 

2021-02-11 

Miljö- och byggnadsnämnden 
Kallas härmed till sammanträde torsdagen den 11 februari 2021 i 
Kommunhuset, Ideboås klockan 13.30 för att behandla följande ärenden: 

Ärende 

17. Upprop

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

Administrativa ärenden 

19. Delegeringsbeslut

20. 2021.36
Månadsrapportering Ekonomi jan 2021

21. 2021.30
Internkontrollplan 2021

22. 2021.38
Verksamhetsberättelse 2020

23. 2021.39
Interna mål 2020

Miljö-, hälsoskydd- och livsmedelsärenden 

24. 2020.531
Ansökan om strandskyddsdispens
Nottebäck 

25. 2020.530
Ansökan om strandskyddsdispens
Kuttaboda :



 
   

 

 

Ärende  

 . 2021.31 
Begäran om yttrande från MBN 
Klavreda 3:57 

Anstånd har begärts från 
Länsstyrelsen i Kalmar län. Ärendet 
tas upp på sammanträdet i mars. 

 26. 2014.151 
Förfrågan ändring 
Skögle 1:8 med flera 

 

Planärenden 

 27. 2020.217 
Planbeslut för detaljplan 
Åseda 12:1 och 12:15 med flera 

 

 28. 2020.482 
Planbeslut för detaljplan 
Lenhovda 59:8 

 

 29. 2020.213 
Detaljplan 
Ugglan 

 

 30. 2020.174 
Detaljplan 
Vasa 1 

 

Bygglovs- och byggsanktionsärenden 

31. 2020.535 
Nybyggnad lager 
Industrien 16 

 

32. 2021.23 
Nybyggnad padelhall 
Klavreda 75:1 

 

33. 2021.35 
Ändrad användning 
Klavreda :  

 

Informationsärenden 

34. Meddelanden 
 

 



 
   

 

 

Ärende  

   

 
Marie Hammarström Linnér 
Ordförande 

Marcus Landley 
Nämndsekreterare 
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 Månadsrapport jan 2021  

Miljö-och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Godkänna redovisningen 

Sammanfattning av ärendet 
En månadsredovisning visar kanske inte så mkt men det ser ut som vi klarar 
att hålla budgeten. 

Beslutsunderlag 
Underlag från ekonomisystemet 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
Camilla Gustavsson 

Karin Holst   
förvaltningschef 
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Kod Verksamhet

Text
BUDGET

Jan 21 - Feb 21
REDOVISAT

Jan 21 - Feb 21
ÅTERSTÅR

FÖRBRUKAT
I PROCENT

11950 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND 525,0 22,9 502,1 4
1 POLITISK VERKSAMHET 525,0 22,9 502,1 4
21200 BYGGLOVVERKSAMHET 687,0 134,7 552,3 20
21400 DETALJPLANERING 1 196,0 88,5 1 107,5 7
21500 KART-MÄTNING-GIS 794,0 91,4 702,6 12
27100 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD 2 034,0 251,3 1 782,7 12
27130 AGENDA 21 32,0 0,0 32,0 00
27210 MILJÖUNDERSÖKANDE ANALYS 51,0 0,0 51,0 00
2 INFRASTRUKTUR O SKYDD 4 794,0 565,9 4 228,1 12
Totaler 5 319,0 588,8 4 730,2 11

760000

Utskriven av : Marcus Landley
Drift hela kommunen

2021-02-01 11:27 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 22,9 502,1 4
Slag
5 KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT 488,0 20,1 467,9 4
50110 FAST ARVODE FÖRTROENDEV. 118,0 7,1 110,9 6
50120 SAMMANTRÄDESARVODEN 200,0 7,3 192,7 4
50140 FÖRLORAD ARBETSINKOMST 56,0 0,4 55,6 1
55200 BILERSÄTTNINGAR 26,0 0,0 26,0 00
56100 LAGSTADGADE ARB.GIV.AVG. 66,0 3,7 62,3 6
56350 SÄRSKILD LSK AVSÄTT. PEN. 0,0 0,2 -0,2 00
56700 ARB.MARKNADSFÖRSÄKRING 0,0 0,0 0,0 00
57211 PENSIONSKOSTNAD SCHABLON 0,0 1,0 -1,0 00
58110 UTBILDNINGSKOSTNADER 22,0 0,0 22,0 00
58910 MINNESGÅVOR 0,0 0,4 -0,4 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 687,0 134,7 552,3 20
Slag
3 INTÄKTER -1 196,0 -2,9 -1 193,1 00
31117 BYGGLOV -1 171,0 -2,9 -1 168,1 00
31924 Byggsanktionsavgift -25,0 0,0 -25,0 00
Slag
5 KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT 1 608,0 128,5 1 479,5 8
50211 MÅNADSLÖNER 977,0 91,6 885,4 9
51110 SEMESTERLÖN MÅNADSLÖN 125,0 0,0 125,0 00
55200 BILERSÄTTNINGAR 11,0 0,0 11,0 00
56100 LAGSTADGADE ARB.GIV.AVG. 443,0 28,8 414,2 7
56350 SÄRSKILD LSK AVSÄTT. PEN. 0,0 1,5 -1,5 00

760000

Utskriven av : Marcus Landley
Driftuppföljning 3 begrepp

2021-02-01 11:28 Sida 1/10



Innev. månad
Jan 21 - Feb 21

22,9

20,1
7,1
7,3
0,4
0,0
3,7
0,2
0,0
1,0
0,0
0,4

0,0
0,0
0,0

2,9
0,1
2,8

134,7

-2,9
-2,9
0,0

128,5
91,6
0,0
0,0

28,8
1,5

760000

Utskriven av : Marcus Landley
Driftuppföljning 3 begrepp

2021-02-01 11:28 Sida 2/10



Kod Verksamhet
Slag
Slag

Årsbudget
Jan 21 - Mån 13 21

Redovisat
Jan 21 - Feb 21

Återstår %

56700 ARB.MARKNADSFÖRSÄKRING 0,0 0,1 -0,1 00
57211 PENSIONSKOSTNAD SCHABLON 0,0 6,3 -6,3 00
58110 UTBILDNINGSKOSTNADER 52,0 0,0 52,0 00
Slag
6 87,0 8,2 78,8 9
60100 LOKAL-OCH BOSTADSHYROR 49,0 8,1 40,9 17
64600 34,0 0,0 34,0 00
68120 MOBILTELEFONI 4,0 0,1 3,9 3
Slag
7 184,0 0,9 183,1 00
72200 ANNONSERING 10,0 0,0 10,0 00
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 88,5 1 107,5 7
Slag
3 INTÄKTER -206,0 0,0 -206,0 00
31115 PLANARBETE -206,0 0,0 -206,0 00
Slag
5 KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT 1 251,0 81,1 1 169,9 6
50211 MÅNADSLÖNER 776,0 55,7 720,3 7
51110 SEMESTERLÖN MÅNADSLÖN 100,0 0,0 100,0 00
51950 FÖRÄLDRAPENNINGTILLÄGG 0,0 2,2 -2,2 00
55200 BILERSÄTTNINGAR 4,0 0,0 4,0 00
56100 LAGSTADGADE ARB.GIV.AVG. 351,0 18,2 332,8 5
56350 SÄRSKILD LSK AVSÄTT. PEN. 0,0 1,0 -1,0 00
56700 ARB.MARKNADSFÖRSÄKRING 0,0 0,1 -0,1 00
57211 PENSIONSKOSTNAD SCHABLON 0,0 4,0 -4,0 00
58110 UTBILDNINGSKOSTNADER 20,0 0,0 20,0 00

760000

Utskriven av : Marcus Landley
Driftuppföljning 3 begrepp

2021-02-01 11:28 Sida 3/10



Innev. månad
Jan 21 - Feb 21

0,1
6,3
0,0

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

0,9
0,0
0,0
0,8
0,1
0,0
0,0

0,0
0,0

88,5

0,0
0,0

81,1
55,7
0,0
2,2
0,0
18,2
1,0
0,1
4,0
0,0

760000

Utskriven av : Marcus Landley
Driftuppföljning 3 begrepp

2021-02-01 11:28 Sida 4/10



Kod Verksamhet
Slag
Slag

Årsbudget
Jan 21 - Mån 13 21

Redovisat
Jan 21 - Feb 21

Återstår %

Slag
6 39,0 4,4 34,6 11
60100 LOKAL-OCH BOSTADSHYROR 25,0 4,3 20,7 17
64600 12,0 0,0 12,0 00
68120 MOBILTELEFONI 2,0 0,0 2,0 00
Slag
7 112,0 3,0 109,0 3
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 0,0 102,0 00
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 91,4 702,6 12
Slag
3 INTÄKTER -104,0 0,0 -104,0 00
31116 LANTMÄTERI/G I S -104,0 0,0 -104,0 00
Slag
5 KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT 734,0 58,0 676,0 8
50211 MÅNADSLÖNER 449,0 41,4 407,6 9
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 13,0 190,0 6
56350 SÄRSKILD LSK AVSÄTT. PEN. 0,0 0,7 -0,7 00
56700 ARB.MARKNADSFÖRSÄKRING 0,0 0,1 -0,1 00
57211 PENSIONSKOSTNAD SCHABLON 0,0 2,9 -2,9 00
58110 UTBILDNINGSKOSTNADER 21,0 0,0 21,0 00
Slag
6 59,0 6,7 52,3 11
60100 LOKAL-OCH BOSTADSHYROR 28,0 4,9 23,1 18
64600 30,0 0,0 30,0 00
66100 REP./UH AV INVENTARIER 0,0 1,8 -1,8 00
68120 MOBILTELEFONI 1,0 0,0 1,0 00

760000

Utskriven av : Marcus Landley
Driftuppföljning 3 begrepp

2021-02-01 11:28 Sida 5/10



Innev. månad
Jan 21 - Feb 21

4,4
4,3
0,0
0,0

3,0
0,0
2,8
0,0
0,2
0,0
0,1
0,0

91,4

0,0
0,0

58,0
41,4
0,0
0,0
13,0
0,7
0,1
2,9
0,0

6,7
4,9
0,0
1,8
0,0

760000

Utskriven av : Marcus Landley
Driftuppföljning 3 begrepp

2021-02-01 11:28 Sida 6/10



Kod Verksamhet
Slag
Slag

Årsbudget
Jan 21 - Mån 13 21

Redovisat
Jan 21 - Feb 21

Återstår %

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 2 034,0 251,3 1 782,7 12
Slag
3 INTÄKTER -1 139,0 4,0 -1 143,0 00
31110 LIVSMEDELSTILLSYN -221,0 0,0 -221,0 00
31111 MILJÖTILLSYN -553,0 0,0 -553,0 00
31112 AVLOPPSTILLSTÅND -61,0 0,0 -61,0 00
31119 ÖVRIGT (EXV UPPDRAG) -304,0 0,0 -304,0 00
31121 VÄRMEPUMPSAVGIFTER MH 0,0 2,0 -2,0 00
31126 KÖLDMEDIE 0,0 2,0 -2,0 00
Slag
4 KOSTNADER-UTGIFTER 31,0 0,0 31,0 00
40220 31,0 0,0 31,0 00
Slag
5 KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT 2 814,0 235,3 2 578,7 8
50120 SAMMANTRÄDESARVODEN 0,0 0,9 -0,9 00
50211 MÅNADSLÖNER 1 717,0 144,7 1 572,3 8
51110 SEMESTERLÖN MÅNADSLÖN 221,0 20,1 200,9 9
51210 SJUKLÖN MÅNADSLÖN 0,0 2,4 -2,4 00
55200 BILERSÄTTNINGAR 36,0 0,0 36,0 00
56100 LAGSTADGADE ARB.GIV.AVG. 778,0 52,6 725,4 7
56350 SÄRSKILD LSK AVSÄTT. PEN. 0,0 2,8 -2,8 00
56700 ARB.MARKNADSFÖRSÄKRING 0,0 0,2 -0,2 00
57211 PENSIONSKOSTNAD SCHABLON 0,0 11,5 -11,5 00

760000

Utskriven av : Marcus Landley
Driftuppföljning 3 begrepp

2021-02-01 11:28 Sida 7/10



Innev. månad
Jan 21 - Feb 21

26,7
7,1

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

0,0
0,0

251,3

4,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,0
2,0

0,0
0,0

235,3
0,9

144,7
20,1
2,4
0,0

52,6
2,8
0,2
11,5

760000

Utskriven av : Marcus Landley
Driftuppföljning 3 begrepp

2021-02-01 11:28 Sida 8/10



Kod Verksamhet
Slag
Slag

Årsbudget
Jan 21 - Mån 13 21

Redovisat
Jan 21 - Feb 21

Återstår %

58110 UTBILDNINGSKOSTNADER 62,0 0,0 62,0 00
Slag
6 306,0 9,8 296,2 3
60100 LOKAL-OCH BOSTADSHYROR 55,0 9,2 45,8 17
64320 TIDNINGAR OCH TIDSKR. 0,0 0,5 -0,5 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
Slag
7 22,0 2,2 19,8 10
74323 LICENSAVGIFTER 0,0 1,0 -1,0 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 0,0 22,0 00
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 5 319,0 588,8 4 730,2 11

760000

Utskriven av : Marcus Landley
Driftuppföljning 3 begrepp

2021-02-01 11:28 Sida 9/10



Innev. månad
Jan 21 - Feb 21

0,0

9,8
9,2
0,5
0,0
0,0
0,1

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

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

588,8

760000

Utskriven av : Marcus Landley
Driftuppföljning 3 begrepp

2021-02-01 11:28 Sida 10/10



Granskningsområde Riskbild Riskbedömnin
g 

Åtgärd/kontrollmomen
t 

Omfattnin
g 

Ansvarig Rapporteras till Rapporteras 
när 

Tillgänglighet vid 
telefonsamtal 

Tar lång tid 
innan någon 
svarar i 
telefon 

Problem för 
den ringande -
kommer 
någon att 
svara eller inte 

Ta varandras telefoner 
vid fortsatt signal 

  MBF Alla på förvaltningen 
-------------------------------- 

Mbn December  
2021 

Kan alla 
medarbetare 
förvaltningens mål? 

Medarbetare 
kan känna 
osäkerhet 
över om de 
jobbar med 
rätt saker 

Ger en 
stressande 
arbetsmiljö 

Genomgång vid 
arbetsplatsträffar och 
medarbetarsamtal 

MBF Förvaltningschefen 
---------------------------- 

Mbn December 
2021 

Originalhandlingars 
förvaring 

Kan bli 
förstörda vid 
ovarsamhet 

Kunskapstapp 
samt ett 
kulturarv som 
försvinner 

Se till att de ligger 
skyddade 

Samtliga 
medarbet
are 

Samtliga medarbetare 
-------------------------------- 

Mbn December 
2021 

Digitalisering av 
äldre detaljplaner 

Om något 
händer med 
originalen 
försvinner 
underlaget 
för både 
historiska 
och framtida 
beslut 

Stor när de 
ligger 
oskyddade i 
arkivet 

Digitalisera planerna Förvaltningschefen 
-------------------------------- Mbn 

December 
2021 



Granskningsområde Riskbild Riskbedömnin
g 

Åtgärd/kontrollmomen
t 

Omfattnin
g 

Ansvarig Rapporteras till Rapporteras 
när 

        

 



TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
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Internkontrollplan 2021 

Miljö-och byggandsförvaltningens förslag till beslut 
Godkänna redovisningen 

Sammanfattning av ärendet 
Internkontrollplan har inga nya inslag utan är densamma som för 2020 med 
ett undantag där vi anser att vi fått bra rutiner som vi följer. 

Beslutsunderlag 
Internkontrollplan 2021. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Camilla Gustavsson 

Karin Holst   
förvaltningschef 
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Prognosen är positiv. Resultatet för detaljplaner vid delåret är negativt i förhållande till 
Kommunfullmäktiges ambitionsnivå, trots detta är prognosen att målet kommer att 
uppnås vid årets slut. 
 

 

Medarbetare och organisation 

Vi är en attraktiv arbetsgivare med engagerade medarbetare 
Våra medarbetare är motiverade och engagerade i sina uppdrag 
Målet är uppnått 
Prognosen är positiv. 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. Effekterna av insatserna 
är svåra att förutsäga vid delårsbokslut, men prognosen är att målet uppnås.  
 
Våra medarbetare har god hälsa 
Målet är uppnått 
Prognosen är positiv. Medarbetarnas hälsa har ett gott resultat och prognosen är att målet 
nås. Sjukfrånvaron är 3,4 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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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 
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VERKSAMHETSMÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 2020 

Miljö- och byggnadsnämnden          

Kostnadseffektiv verksamhet 

Mål Måluppfyllelse Kommentarer, åtgärder 

Med kompletta handlingar, 
bygglov inom en månad.för 
delegationsbeslut 

God 

Med kompletta handlingar, 
startbesked inom 4 veckor 

- Gäller från dag då lovet
beviljats och där sökanden 
redan vid bygglovsansökan 
redovisat samtliga uppgifter 
som kan ställas inför ett 
startbesked 

God 

Kvalitet 
Mål Måluppfyllelse Kommentar, åtgärder 
Tjänst avseende kart-, mät- och 
GIS-verksamheterna utförd inom 
tio dagar. 

God 

Alla verksamheter med årlig 
avgift inom livsmedelslagens 
område utom riskklass 8 ska ha 
tillsyn varje år. .Riskklass 8 
vartannat år. 

Inte uppfylld-inte möjligt 
med tillsynsbesök i början 
av pandemin. Gjort ett 
stort antal 
serveringskontroller på 
restauranter samt ett stort 
antal trängselkontroller i 
butiker. 

Alla verksamheter inom 
miljöbalkens område med en 
tillsynstid över 6 timmar ska ha 
årligt tillsynsbesök. Verksamheter 
med en tillsynstid på 6 timmar 
eller mer än 4 timmar ska ha 
tillsynsbesök vart annat år 
Verksamheter med tillsynstid på 
4 timmar eller mindre ska ha 
tillsynsbesök vart tredje år . Vid 
behov kan tillsynsbehoven vara 
tätare. 

Inte uppfylld - inte varit 
möjligt med tillsynsbesök 
under pandemin. 
Korttidpermitteringar och 
produktionsomställningar 
har gjort tillsynen 
inaktuell.  

Tid för antagande av detaljplan, 
standard planförfarande, inom 
sex månader. 

En plan antagen 
2020.Uppfyllt  

Tid för antagande av detaljplan, 
utökat planförfarande, inom tolv 
månader. 

Inga planer antagna 
2020 . 

I officiella brevlådan ska ärende diarieföraras , mottagning bekräftas och ärendet översändas  till 
handläggare senast nästkommande dag. uppfylllt 

Värmepumpar ska med kompletta handlingar handläggas inom 4 veckor uppfyllt 



Anmälan om eldstad ska med kompletta handlingar ge startbesked inom 3 veckor. uppfyllt 
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Interna målen 2020 resultat 

Miljö-och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Godkänna redovisningen 

Sammanfattning av ärendet 
Vi klarar samtliga mål utom på livsmedels- och miljötillsynssidan. Orsaken till 
att vi inte klarar dessa mål beror på livsmedelssidan helt och hållet på den 
pågående pandemin som under våren gjorde tillsynssituationen omöjlig. 
Livsmedelsföretagen har ändå fått tillsyn genom den mkt omfattande 
serveringstillsyn som görs. 

På miljösidan var det likadant men där kan det också vara så att vi inte klarat 
målet hur eller hur. Vi har fått ett avfallsärende som tar oerhört mkt tid och 
där andra myndigheter kräver omfattande samarbete. 

Beslutsunderlag 
Interna miljömålredovisning. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga med däremot tillsynsskuld i tillsynstimmar. 

Beslutet skickas 
Kommunstyrelsen  
Camilla Gustavsson 

Karin Holst   
förvaltningschef 
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Ansökan om strandskyddsdispens på fastigheten 
Nottebäck :  Uppvidinge 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 

1. Strandskyddsdispens ges för tillbyggnad av bostadshus på fastigheten 
Nottebäck :  intill norra stranden på sjön Madkroken, på den plats som 
anges på situationsplanen vilken är bifogad till ansökan. 

2. Den yta som får tas i anspråk som tomt är markerad på bifogad 
situationsplan, se bilaga 1. 

3. Avgiften för denna ansökan är 6 664 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 strand-

skyddsdispens för en tillbyggnad av bostadshuset med en glasveranda, 
med arean 7,2 kvadratmeter, och inbyggnad av befintlig balkong, på 
fastigheten  intill sjön Madkroken. 
 
Sökanden har som särskilt skäl för dispens från strandskyddet angett: 
 

• Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det 
saknar betydelse för strandskyddets syften. 
 

Inom område utpekat för landsbygdsutveckling (LIS-område) i 
översiktsplanen 
• Bostadshuset kommer att uppföras i anslutning till befintligt 

bostadshus. 
 
Som motivering till hur grunden för dispensen uppfylls anger sökanden att 
tillbyggnaden sker i direkt anslutning till befintligt bostadshus. Till-
byggnaden påverkar på inget sätt tillgängligheten ner till strandlinjen. 

 
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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Verandan är placerad på centrum av befintlig byggnad, och passage ner till 
vattnet går bredvid byggnaden vilket illustreras på situationsplan som är 
bifogad till ansökan . 
 
Bygganmälan för tillbyggnaden av bostadshuset kom in till miljö- och 
byggnadsnämnden den 27 oktober 2020. 

Beslutsunderlag 

Ansökan    2020-12-15 
Foton från inspektion  2021-01-12 
Tjänsteskrivelse   2021-02-04 

Beslutsmotivering 

Förhållandena på platsen 

Platsen där sökanden vill bygga till bostadshuset ligger inom strandskyddat 
område, d.v.s. inom 100 meter från strandlinjen vid sjön Madkroken. 
Området är inte detaljplanerat men fastigheten ligger inom sammanhållen 
bebyggelse. Avståndet mellan den planerade tillbyggnaden och sjön blir 
mindre än 20 meter vid mätning på situationsplanen.  
 
Inspektion gjordes på fastigheten den 12 januari 2021. Fastighetens area är 
4 195 kvadratmeter. Området närmast bostadshuset är etablerad hemfrids-
zon med bland annat komplementbyggnad och klippt gräsmatta. Avståndet 
mellan sjön Madkroken och bostadshuset kommer endast att bli ett par 
meter kortare efter tillbyggnaden av glasverandan. Inga särskilda 
naturvärden finns på fastigheten.  
 
Bedömning 

Eftersom strandskydd råder krävs strandskyddsdispens för att uppföra nya 
byggnader och tillbyggnader. 
 
Som särskilt skäl för strandskyddsdispens kan man enligt 7 kap. 18 c § 1 p 
miljöbalken beakta om en plats redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att 
det saknar betydelse för strandskyddets syften. Utbyggnaden sker på redan 
etablerad hemfridszon, bostadshuset är byggt 1909, och inskränker inte på 
tillgängligheten till stranden. 
 
I översiktsplanen för Uppvidinge kommun finns området Madkroken, 
Nottebäck, med som ett utpekat område för landsbygdsutveckling (LIS-
område). Fastigheten Nottebäck  ligger inom detta område. 
 
Dispensen bedöms också förenlig med strandskyddets syften eftersom 
byggnaden inte inkräktar ytterligare på allmänhetens tillträde till området 
och kommer heller inte att väsentligt förändra livsvillkoren för djur- eller 
växtliv.  
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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 att bevara goda 
livsvillkor för djur- och växtlivet, och tidsbegränsning av dispensen. 
 
Beslut om strandskyddsdispens får enligt 16 kap. 2 § miljöbalken förenas 
med villkor. 

Övriga upplysningar  

Överprövning och överklagande 
Länsstyrelsen ska inom tre veckor besluta om de ska överpröva detta beslut 
eller inte. Ni bör därför avvakta länsstyrelsens beslut och eventuell vidare 
handläggning innan några åtgärder påbörjas. 
 
Faktura 
Faktura för avgiften kommer att skickas separat. 

Hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen, se bilaga. 
 
 

Per-Ove Oscarsson 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
  

Bilagor 

1. Situationsplan 
2. Fotografier  
3. Hur man överklagar 
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Kopia skickas till: 

Sökanden 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 
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Ansökan om strandskyddsdispens för bostadshus på 
fastigheten Kuttaboda :  Uppvidinge 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 

1. Strandskyddsdispens ges för uppförande av ett bostadshus på 
fastigheten Kuttaboda 4:7, i närheten av bäck som rinner ut Björkesjö, på 
den plats som anges på situationsplanen vilken är bifogad till ansökan. 

 
2. Hela fastigheten får tas i anspråk som tomt. 

 
3. Avgiften för denna ansökan är 6 664 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 strandskyddsdispens för 

att bygga ett nytt bostadshus på fastigheten Kuttaboda  i närheten av en 
bäck som rinner ut i Björkesjö. Åtgärden är bygglovspliktig. Det gamla 
huset har brunnit och resterna kommer att rivas. Sökanden avser att placera 
det nya huset på samma plats som det tidigare bostadshuset. Det nya 
bostadshuset kommer att bli 52 kvadratmeter enligt bygglovsansökan. 
Avståndet till bäcken blir cirka 60 meter.  
 
Sökanden har som särskilt skäl för dispens från strandskyddet angett: 

• Området har redan tagits i anspråk på ett sådant sätt att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften. 

Beslutsunderlag 

Ansökan    2020-12-14 

Fotografier från inspektion 2021-02-01 

 
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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Tjänsteskrivelse   2021-02-04  

Beslutsmotivering 

Förhållandena på platsen 

Bostadshuset på fastigheten Kuttaboda  kommer att ligga inom strand-
skyddat område, d.v.s. inom 100 meter från en bäck som rinner ut i 
Björkesjö. Området är inte detaljplanerat och platsen berörs heller inte av 
andra områdesskydd. 
 
Vid inspektion den 1 februari 2021 konstaterades att det finns inga särskilda 
naturvärden på platsen där bostadshuset ska uppföras. 

Bedömning 

Eftersom strandskydd råder krävs strandskyddsdispens för att uppföra 
byggnader. 

 
För att ersätta en byggnad efter rivning gäller att den nya byggnaden ska ha 
ungefär samma storlek, och avses att användas för samma ändamål som 
den tidigare byggnaden. Den nya byggnaden ska även ha en liknande 
placering på tomten som den byggnad som ersätts. Dispensen får dock inte 
leda till att den privata zonen utvidgas eller att påverkan på de biologiska 
värdena förändras utanför den privata zonen. 
 
Det nya bostadshuset är lika stort som det ursprungliga bostadshuset och 
placeras på samma avstånd till bäcken vilket medför att området för fri 
passage blir detsamma. Den nya byggnaden ska användas för samma 
ändamål som den rivna byggnaden. 
 
Som särskilt skäl för strandskyddsdispens får enligt 7 kap 18 c § p.1 
miljöbalken beaktas om den plats dispensen avser redan har tagits i anspråk 
på ett sådant sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 
Bostadshuset placeras inom en etablerad tomtplats, och på samma plats 
som det ursprungliga bostadshuset, och det finns därför ett särskilt skäl för 
strandskyddsdispens. 
 
Dispensen bedöms också förenlig med strandskyddets syften eftersom 
platsen idag utgörs av tomtmark. Det finns utrymme för fri passage. 

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). 
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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. 

Hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen, se bilaga. 
 

Per-Ove Oscarsson 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör  

 

Bilagor 

1. Situationsplan 
2. Fotografier  
3. Hur man överklagar beslutet 

Beslutet skickas till: 

Sökanden 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 



UppVind  2021-02-01  
  
  
  
  
  
Miljö- och byggnadsförvaltningen  
Box 59  
  
364 21 ÅSEDA  
  
  
FÖRFRÅGAN VAD GÄLLER BESLUTADE FÖRSIKTIGHETSMÅTT OCH BYGGLOV AVSEENDE. 
Fem vindkraftverk, Dnr 2014.0151 och 2014.0152, på fastigheten  Skögle 1:8 m.fl i Uppvidinge kommun.   
  
- Föreningen önskar få klarlagt om valfritt fabrikat och märkeffekt får tillämpas men i övrigt följa 

fastställda försiktighetsmått och bygglov enligt beslut som tex. maxhöjd, ljud, skuggor etc. 
- Bakgrunden till detta är att kunna dra nytta av den teknikutveckling som skett under den tid 

handläggningen av vår ansökan pågått. Vi vill också vara garderade mot att det angivna verket i 
vår ansökan ej längre finns på marknaden.  

 
  
 
UppVind ekonomisk förening  
  
  
Lars Göran Elm   
Ordförande  
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Planbeslut för detaljplan för del av Åseda 12:1 och 
12:15 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. 
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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 
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. 

 



Uppvidinge kommun 

Datum 
2021-02-04 

 
MBN 
2020.0217 

Sida 
3(3) 

 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ett positivt planbesked lämnades 2020-06-25 för del av fastigheterna Åseda 
12:1 och 12:15 m.fl. Ansökan avser nybyggnation av livsmedelsbutik och 
bostäder i ett centralt läge i Åseda. 

Planarbetet bedöms kunna påbörjas utan att ett särskilt program upprättas. 

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 
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 
Situationsplan 
Planavtal 
 

Beslutet skickas till 
Sökande 
Planarkitekt 

 

 

Oskar Johansson 
Planarkitekt 
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Planbeslut för detaljplan för Lenhovda 59:8 

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 
Ett positivt planbesked lämnades 2020-11-16 för fastigheten Lenhovda 59:8. 
Ansökan avser att möjliggöra ombyggnad av befintlig förskola samt 
nybyggnation av bostäder genom nya användningsbestämmelser samt en 
större exploateringsgrad.  

Planarbetet bedöms kunna påbörjas utan att ett särskilt program upprättas. 

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 
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 
Situationsplan 
Planavtal 
 

Beslutet skickas till 
Sökande 
Planarkitekt 

 

Oskar Johansson 
Planarkitekt 
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Antagande av detaljplan för Kv Ugglan med flera, i 
Åseda. 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Anta upprättat planförslag enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen. 

Förutsättningar 
Plan- och bygglagen 

5 kap. 23 § Efter granskningstiden ska kommunen göra ett 
granskningsutlåtande. Det ska innehålla en sammanställning av de 
skriftliga synpunkter som har kommit in under granskningstiden och en 
redovisning av kommunens förslag med anledning av synpunkterna. 

Om förslaget är ett sådant som avses i 7 a § och kungörandet har 
samordnats enligt 18 a § andra stycket, ska granskningsutlåtandet också 
behandla de skriftliga synpunkter som har kommit in i det andra ärendet 
och har betydelse för detaljplaneprövningen. 

5 kap. 27 § En detaljplan ska antas av kommunfullmäktige, men fullmäktige 
får uppdra åt kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta en plan 
som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

Ett sådant uppdrag får inte delegeras. 

29 §  När detaljplanen har antagits ska kommunen skicka ett meddelande 
om detta till 
   1. länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten, 
   2. de kommuner som är berörda och till landstinget om det i länet ska ske 
planering enligt 7 kap., och 
   3. dem som anges i 11 § första stycket 2 och 3 och dem som får överklaga 
enligt 13 kap. 12 eller 13 § och 
      a) senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som 
inte blivit tillgodosedda, eller 
      b) har rätt att överklaga beslutet enligt 13 kap. 11 § andra stycket 1. 

Meddelandet ska innehålla ett protokollsutdrag med beslutet och 
upplysningar om vad den som vill överklaga beslutet måste göra. 

Kommunen ska till länsstyrelsen skicka det granskningsutlåtande som 
avses i 23 § tillsammans med meddelandet om att planen har antagits, om 
kommunen inte redan har skickat utlåtandet enligt 24 §. 
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Sammanfattning av ärendet 
Planförslaget har varit utsänt för granskning fr.o.m. 2020-12-16 t.o.m. 2021-
01-20. Under granskningen har fem yttrande med synpunkter inkommit. 
Yttranden tillsammans med kommunens svar och eventuella åtgärder finns 
redovisade i granskningsutlåtandet.  

Granskningen har föranlett följande förändringar i planförslaget: 

Plankartan 

• Markförlagd elkabel samt avloppsledning har försetts med u-
område. 

• Strandskyddet är upphävt för de delar av planområdet som ligger 
Badebodaåns strandskyddsområde. 

• Utfartsförbud har lagts till för delar av de fastigheter som angränsar 
Järnvägsgatan. 

• Redaktionella ändringar. 

Planbeskrivning 

• Planbeskrivningen kompletteras med ett resonemang kring 
områdets kulturhistoriska värden och gestaltningsfrågor. 

• Planbeskrivningen kompletteras med information om 
grundvattentäkten Emmabodaåsen. 

• Planbeskrivningen tydliggörs så det framgår att det handlar om en 
ny detaljplan snarare än en ändring. 

• Redaktionella ändringar.  
 

Beslut om att anta detaljplan kommer att vinna laga kraft tre veckor efter att 
beslutet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla, om beslutet inte 
överklagas eller överprövas.  

Ekonomiska konsekvenser 
Detaljplanen bekostas av Uppvidinge kommun. Intäkter sker via lov- och 
anmälningsavgifter.  

Beslutsunderlag 
Plankarta 
Planbeskrivning 
Tillkännagivande och besvärshänvisning 
Granskningsutlåtande 
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Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen 
Lantmäteriet 
Sakägare och övriga som inte fått sina synpunkter tillgodosedda 

 

Magnus Josefsson 
Planarkitekt 





 

 
Box 59, 364 21, Åseda Besök: Kyrkbacken 1 Tfn: 0474 – 470 00 

mbn@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se 

 
 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2021-02-04 

Referens 
Miljö- och 
byggnadsförvaltningen 
Dnr: 2020.0174 

  

 

Granskning av detaljplan för Vasa 1, i Åseda 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Godkänna upprättat planförslag med tillhörande handlingar och skicka ut 
det för granskning enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen.  

Förutsättningar 
Plan- och bygglagen 

5 kap. 17 § Kommunen ska redovisa de synpunkter som har kommit fram i 
samrådet samt de kommentarer och förslag som kommunen har med 
anledning av synpunkterna. Om planförslaget är ett sådant som avses i 7 §, 
ska redovisningen göras samlat för alla synpunkter som har kommit fram 
(samrådsredogörelse). För andra planförslag än sådana som avses i 7 § är 
det tillräckligt att redovisningen görs i granskningsutlåtandet enligt 23 §. 

5 kap. 18 § När samrådet enligt 11-17 §§ är klart ska kommunen i en 
underrättelse informera om sitt planförslag och låta det granskas under en 
viss tid (granskningstid). Om de som kommunen har samrått med enligt 11 
§ har godkänt planförslaget, behöver underrättelse inte lämnas. 

Granskningstiden ska vara minst två veckor, men den får göras kortare, om 
alla berörda är överens om det. För ett sådant planförslag som avses i 7 § 1 
och 2 ska granskningstiden dock vara minst tre veckor och för ett sådant 
planförslag som avses i 7 § 3 minst 30 dagar. 

Om kommunen när samrådet är klart bedömer att planförslaget är ett 
sådant som avses i 7 §, ska kommunen dessutom kungöra förslaget på det 
sätt som anges i 11 b §, om förslaget inte har kungjorts tidigare eller det har 
ändrats väsentligt. Det som sägs om samrådstid i 11 b § ska då i stället avse 
granskningstid. 

18 a § Om planförslaget är ett sådant som avses i 7 a §, ska kommunen 
kungöra förslaget på det sätt som anges i 11 b § och låta det granskas. Det 
som sägs om samrådstid i 11 b § ska då i stället avse granskningstid. 
Granskningstiden ska vara minst tre veckor. 

Kungörandet får samordnas med det kungörande som ska ske i det andra 
ärendet som avses i 7 a §. 

19 § En underrättelse enligt 18 § ska anslås på kommunens anslagstavla. Av 
underrättelsen ska det framgå 
   1. vilket område detaljplanen avser, 
   2. om förslaget avviker från översiktsplanen, 
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   3. var förslaget finns tillgängligt för granskning och hur lång 
granskningstiden är, 
   4. att den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra det under 
granskningstiden, 
   5. till vem synpunkter på förslaget ska lämnas, och 
   6. att den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon 
skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att 
anta planen. 

20 § Kommunen ska senast den dag då underrättelsen anslås på 
kommunens anslagstavla skicka 
   1. ett meddelande om innehållet i underrättelsen till kända sakägare och 
dem som avses i 11 § första stycket 3 och 4, och 
   2. förslaget och den samrådsredogörelse som avses i 17 § till länsstyrelsen, 
lantmäterimyndigheten och de kommuner som berörs. 

Sammanfattning av ärendet 
Planförslaget har varit ute på samråd från 2020-10-21 t.o.m. 2020-11-18. 
Under samrådet har tre yttranden med synpunkter inkommit. 
Synpunkterna tillsammans med kommunens bemötande finns redovisade i 
samrådsredogörelsen.  

Samrådet har föranlett följande förändringar i planförslaget: 

Plankartan 

• Fastighetsbeteckningar inlagt.  
• Koordinatkryss tillagt. 
• Gränser och övriga fel som fanns i föregående karta har uppdaterats 

och åtgärdats. 
• Redaktionella uppdateringar.  

 

Planbeskrivning 

• Planbeskrivningen har i sin helhet tydliggjorts så det framgår att det 
rör sig om en ny detaljplan och inte en ändring av den befintliga. 

• Avsnittet om buller i planbeskrivningen kompletteras med ett 
resonemang och en beräkning mot bakgrund av framtida 
trafikutveckling. 

• Planbeskrivningen kompletteras med information om 
grundvattentäkten Emmabodaåsen. 

• Avsnittet om fastighetsrättsliga konsekvenser har tydliggjorts.  
• Befintligt servitut har behandlats i beskrivningen och texten om 

ledningsrätter har uppdaterats för att undvika missförstånd. 
• Redaktionella uppdateringar.  
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Planförslaget kommer att vara ute för granskning från 2021-02-17 t.o.m. 
2021-03-10. Planhandlingar kommer att finnas tillgängliga på Uppvidinge 
kommuns hemsida, kommunhusets reception samt miljö- och 
byggnadsförvaltningen. 

Ekonomiska konsekvenser 
Uppvidinge kommun står för de kostnader planläggningen medför. 

Beslutsunderlag 
Plankarta 
Planbeskrivning 
Fastighetsförteckning 
Samrådsredogörelse 
Sändlista 
Underrättelse om granskning 
 

Beslutet skickas till 
Sakägare enligt sändlista och fastighetsförteckning 

 

Magnus Josefsson 
Planarkitekt 





 

 

               TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Box 59, 364 21 ÅSEDA Besök: Kyrkbacken Tfn: 0474-470 69 Fax: 0474-470 60  

mbn@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se 

2021-02-04 

Ansökan om bygglov för NYBYGGNAD LAGER på fastigheten 
Industrien 16 
Dnr: 2020.535 
Fastighetens adress: Järnvägsgatan 45 A, Åseda  

 

Förutsättningar 

Plan- och bygglagen  
9 kap. 2 § 1. Det krävs bygglov för nybyggnad.  

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

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

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

Planförutsättningar 
Fastigheten ligger inom planlagt område och gällande stadsplan är 07-ÅSS-220 med 
ändring genom tillägg 0760-P15/6 antagen 2015-10-21. Genomförandetiden för ändring 
genom tillägg har utgått. Fastigheten har beteckningen Js vilket innebär industri. Enligt 
gällande tillägg får fastigheten bebyggas till max 65 %. Tidigare ställningstagande i 
gällande plan  
07-ÅSS-220 medger en högsta byggnadshöjd på 11 meter med möjlighet till avsteg för 
speciella ändamål.  
 
Kulturmiljövärden 
Fastigheten omfattas inte av det kulturmiljöprogram som antagits av 
kommunfullmäktige 2011-04-26. 
 

Sammanfattning 

Ansökan avser NYBYGGNAD LAGER. Sökanden vill bygga ett nytt lager intill på 
fastigheten. I detaljplanen är marken där tillbyggnaden föreslås markerad som 
punktprickad, mark som icke får bebyggas. Fastighetens storlek är 42 334 kvm. 
Detta ger en tillåten byggnadsarea på 27 517,1 kvm. Befintlig bebyggelse uppgår till 
cirka 10 818 kvm. Sökt åtgärd uppgår till 1 000 kvm. Sammanlagd föreslagen 
byggnadsarea blir 11 818 kvm vilket motsvarar 27,9 % av fastighetsarean.  
 
Föreslagen kontrollansvarig för åtgärden är Christer Karlsson med behörighet N. 
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Yttranden 

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

 

Bedömning 

Enligt gällande detaljplan föreligger inga hinder för åtgärden. Platsen kan även 
anses vara väl lämpad för åtgärden. Byggnaden kan även anses ha en god färg- 
form- och materialverkan. 
 

Motivering förslag till beslut 

Bevilja bygglov enligt 9 Kap. 30 §, PBL, då åtgärden följer gällande detaljplan. 
 

Beslutsunderlag 

Ansökan   2020-12-16 
Fasadritningar   2020-12-16 
Planritningar   2020-12-16 
Sektionsritning   2020-12-16 
Konstruktionsritningar  2020-12-16 
Situationsplan   2021-01-18 
Anmälan om kontrollansvarig  2021-01-27 
 
 

Förslag till beslut 

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

2. Godta Christer Karlsson som kontrollansvarig. 

3. Fastställer avgiften för bygglovet till 11 883 kronor.1 

 

Beslutet skickas till 

Sökanden 
Rågrannar 
 
 
 
INFORMATION 

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller byggnadslovet i fem år från den dag 
som beslutet vinner laga kraft (9 kap. 43 § plan- och bygglagen). Åtgärden får inte 
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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 2021-02-04 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 
 
John Pettersson 
Byggnadsinspektör 
 
 
 
 
 
Total avgift för åtgärden: 11 883 kronor 
Bygglovavgift inkl. startbesked + kostnad för kungörelse = total avgift  
 
11 688 kr + 195 kr = 11 883 kr 
 
 
Upplysning: Fakturan skickas separat 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
1 Avgiften är framräknad från Uppvidinge kommuns Plan- och bygglovstaxa 2011. Taxan 
fastställdes av kommunfullmäktige den 28 juni 2011 och reviderades 28 augusti 2012, § 73. 



 

 

               TJÄNSTESKRIVELSE 
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2021-02-04 
 

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

 

Förutsättningar 

Plan- och bygglagen  
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). 
 

Planförutsättningar 
Översiktsplan för Uppvidinge kommun antagen 2011-04-26 gäller. 
 
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 Jan Wahlberg med behörighet N. 
 

Yttranden 

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig, inga synpunkter har 
inkommit. 
 
Sökanden kommer ges tillfälle att bemöta inkomna yttranden. 
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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 saknas tillgängligt omklädningsrum, men RWC finns. Sökande resonerar 
som så, att man inte spelar padel som rullstolsburen varpå anpassade 
omklädningsrum är överflödiga. 
 

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 
Bemötande   2014-XX-XX 
 
 

Förslag till beslut 

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

2. Godta Anders Jan Wahlberg som kontrollansvarig. 

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

 

Beslutet skickas till 

Sökanden 
Rågrannar 
Fastighetsägare 
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INFORMATION 

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

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

Kontrollplan ska upprättas och inlämnas innan startbesked kan ges. 

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. 

Verifierad kontrollplan skall inlämnas då arbetena är färdigställda. 

Begäran om slutbesked skall inlämnas då byggnationen färdigställts. 

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

 

 
 
Åseda 2021-02-04 
 
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. 



 

 

               TJÄNSTESKRIVELSE 
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Ansökan om bygglov för TIDSBEGRÄNSAT BYGGLOV på 
fastigheten Klavreda  
Dnr: 2021.35 
Fastighetens adress: Klavreda ,  

 

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. 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). 
 

 
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 bara invändig. 
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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. 
 

Yttranden 

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

 
 

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. 
 
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.  
 

Motivering förslag till beslut 

Då åtgärden uppfyller flera av kraven i 9 Kap. 2 § och 8 §, 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 
Bemötande   2014-XX-XX 
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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 

 

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 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 
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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. 




