
 

 

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

KALLELSE  
Datum 

2020-10-19 
 

  

 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Kallas härmed till sammanträde måndagen den 19 oktober 2020 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. 2020.0014 
Månadsrapportering Ekonomi jan-september 
2020 

 

Miljö-, hälsoskydd- och livsmedelsärenden 

 5. 2019.0392 
Ansökan om tillstånd för tobaksförsäljning 
Hohult 7:58 

 

 6. 2019.0488 
Ansökan om strandskyddsdispens 
Brorsmåla 1:10 

 

 7. 2019.0489 
Ansökan om strandskyddsdispens 
Brorsmåla 1:10 

 

 8. 2019.0490 
Ansökan om strandskyddsdispens 
Brorsmåla 1:10 och  

 



 
   

 

 

Ärende  

 9. 2019.0491 
Ansökan om strandskyddsdispens 
Vithult 6:1 (2) 

 

 10. 2019.0492 
Ansökan om strandskyddsdispens 
Brorsmåla 1.10 

 

 11. 2019.0493 
Ansökan om strandskyddsdispens 
Vithult 6:1 

 

 12. 2020.0003 
Ansökan om strandskyddsdispens 

 

 

 13. 2020.0004 
Ansökan om strandskyddsdispens 
Hjärtaskog 1:2 

 

 14. 2020.0005 
Ansökan om strandskyddsdispens 
Granhult 3:1 

 

 15. 2020.0006 
Ansökan om strandskyddsdispens 
Brorsmåla 1:10 

 

 16. 2020.0203 
Ansökan om strandskyddsdispens 
Brorsmåla 1:10 

 

 17. 2020.0204 
Ansökan om strandskyddsdispens 

 

 

 18. 2020.0205 
Ansökan om strandskyddsdispens 

 

 



 
   

 

 

Ärende  

 19. 2020.0206 
Ansökan om strandskyddsdispens 
Karskruv 1:3 

 

 20. 2020.0207 
Ansökan om strandskyddsdispens 
Vithult 6:1-2 

 

 21. 2020.0208 
Ansökan om strandskyddsdispens 
Granhult 3:1-3 

 

 22. 2020.0400 
Ansökan om strandskyddsdispens 

 

 

 23. 2020.0401 
Ansökan om strandskyddsdispens 
Hjärtaskog 1:2 

 

Planärenden 

24. 2020.0213 
Detaljplaneändring 
Kv. Ugglan med flera i Åseda 

 

25. 2020.0174 
Vasa 1 

 

Bygglovs- och byggsanktionsärenden 

26. 2020.0175 
Rivning av garage/förråd 

 

Ärendet blev bordlagt på föregående 
nämnd 

27. 2020.0440 
Ställverksbyggnad 
Tvinnesheda 2:2 

 

28. 2020.0397 
Nybyggnad altan 

 

 



 
   

 

 

Ärende  

27. 2020.0420 
Utvändig ändring 

 

 

28. 2020.0220 
Nybyggnad mast och teknikbod 
Hohult 2:147 

 

Informationsärenden 

29. Delårsbokslutet  

30. Anebyhusgruppen bygger lekstugor 
Åseda 12:1 

 

31. 2020.0450 
Rivning och nybyggnad balkonger 
Sankt Sigfrid 2 

 

32. Nulägesrapport 
Marhult 7:1 

 

33. Nulägesrapport 
Vraneke 2:7 

 

34. Nulägesrapport 
Klavreda 3:51 

 

   

 

 
Marie Hammarström Linnér 
Ordförande 

Marcus Landley 
Nämndsekreterare 

 

 
 



 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-10-12 

Referens 
"[Skriv diarienummer här]"  

  

 
 

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

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

tjsk jan-sept 20  
 
 

Miljö-och byggnadsförvaltningen förslag till beslut 
Godkänna redovisningen 

Sammanfattning av ärendet 
Så sakta börjar samhället återgå till det normala. Hos oss saknas dock stora 
bygglovsintäkter och en del avgifter är ännu inte fakturerade. 

Ett troligt underskott bör ligga runt 200tkr. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur ekonomisystemet 

 
"[Skriv text här]"  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Camilla Gustavsson 
 
Karin Holst     
förvaltningschef    



Kod Verksamhet

Text
BUDGET

Jan 20 - Sep 20
REDOVISAT

Jan 20 - Sep 20
ÅTERSTÅR

FÖRBRUKAT
I PROCENT

11950 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND 519,0 261,3 257,7 50
1 POLITISK VERKSAMHET 519,0 261,3 257,7 50
21200 BYGGLOVVERKSAMHET 871,8 892,0 -20,2 102
21400 DETALJPLANERING 596,1 664,3 -68,2 111
21500 KART-MÄTNING-GIS 788,5 663,4 125,1 84
27100 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD 1 845,6 1 582,9 262,7 86
27130 AGENDA 21 32,0 0,0 32,0 00
27210 MILJÖUNDERSÖKANDE ANALYS 51,0 2,4 48,6 5
2 INFRASTRUKTUR O SKYDD 4 185,0 3 805,0 380,0 91
Totaler 4 704,0 4 066,3 637,7 86

760000

Utskriven av : Marcus Landley
Drift hela kommunen

2020-10-08 08:32 Sida 1/1



 

  

 

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

karin.holst@uppvidinge.se www.uppvidinge.se 

 Alstermo Bilservice   
  
Aspvägen 9  
364 43 Alstermo 
  
 

2020-10-12  

Beslut om tobakstillstånd enligt 5 kap 1§ lag om tobaks och 
liknande produkter( 2018:2088)  
 
Beslut 
 
Miljö-och byggnadsnämnden beviljar Alstermo Bilservice AB 556548- 8383 
tillstånd att på fastigheten Hohult 7:58 Aspvägen 9 Alstermo Uppvidinge kommun 
tillsvidare bedriva detaljhandel med tobaksvaror. 
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StrandskyddsdispensANSÖKAN
Datum

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Box 59, 360 70 ÅSEDA
mbn@uppvidinge.se

Fastighet

Särskilda skäl för dispens 

Sökande

Dispensen avser
Byggnad

Anordning eller annan åtgärd

Anläggning 
(Ange typ) 

(Ange typ)

Inom område utpekat för landsbygdsutveckling (LIS-område) i översiktsplan
Byggnaden, verksamheten, anläggningen eller åtgärden långsiktigt bidrar till 
utvecklingen av landsbygden

Bostadshuset kommer att uppföras i anslutning till befintligt bostadshus

Ifylls av sökanden

(Ange typ) 

Fastighetsbeteckning

Adress

Förnamn

Utdelningsadress (gata, box etc) Telefon dagtid (även riktnr) Telefax (även riktnr)

Postnummer Postort

Motivering hur grunden för dispens uppfylls

Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse

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

Ansökan avser utvidgning av pågående verksamhet, utvidgningen kan inte ske utanför 
området

Anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet

Området är väl avskilt från stranden genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet 
eller annan exploatering

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

Bygglov har sökts

Ja Nej

Person-/Organisationsnummer

x

OX2 AB har erhållit tillstånd att anlägga och driva en vindkraftsanläggning på fastigheterna Karskruv
1:3 m.fl. i Uppvidinge kommun, Kronobergs län, enligt MPD:s beslut 2014-11-03, DNR 551-9102-12.
Planerad åtgärd gäller breddning och förstärkning av skogsbilväg och byte av trumma i bäck/dike.

Syftet med åtgärden är att möjliggöra transport och underhåll av vindkraftverk till vindkraft-
anläggningen.
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Bilagor

Registerkarta (1:10 000) Nybyggnadskarta (1:400) Annan karta/situationsplan (1:400)

Underskrift av sökande (betalningsansvarig)

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL).

Till ansökan ska en karta bifogas för bestämning av dispensens omfattning (Ange vilken karta som används)

Önskad tomtplatsavgränsningen ska markeras på karta (översiktskarta, nybyggnadskarta eller situationsplan)
Tomtplatsavgränsningen inritad

Övrig upplysning

Fri passage vid strandlinjer där allmänheten har tillträde ska markeras (minimum 25 meter)

Avgift

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa

Inom strandskyddszonen är det förbjudet att:  
*  uppföra nya byggnader och gräva eller på annat sätt förbereda 
    för byggnader  
*  ändra byggnader som redan finns så att de kan användas till 
    något annat ändamål  
*  utföra andra anläggningar eller anordningar som försämrar 
    tillgängligheten enligt allemansrätten eller försämrar livsvillkoren 
    för växter och djur  
*  utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv, 
    till exempel fälla träd, gräva eller gödsla. 

Vill du göra något av detta måste du ansöka om dispens från för- 
budet. För att en dispens ska beviljas måste du visa att det finns så 
kallade särskilda skäl. Som särskilda skäl får man endast använda 
något av de sex skäl som anges i miljöbalken 7 kap 18 c §. Inom ett  
område som kommunen i sin översiktsplan har pekat ut som lands- 
bygdsutvecklingsområden i strandnära läge får man även använda  
de särskilda skäl som anges miljöbalken 7 kap 18 d §. Vid alla  
dispenser måste man lämna en fri passage närmast vattnet.   
  
Nedan följer en kort beskrivning av de särskilda skäl som anges i  
7 kap 18 c § i miljöbalken. 

Ianspråktagen mark innebär ofta en etablerad tomtplats eller hem- 
fridszon runt en enskild bostad. Det kan också vara ett område som 
är ianspråktaget för andra ändamål, till exempel ett industriområde  
eller en campingplats. Avgörande är att området inte längre är  
allemansrättsligt tillgängligt.  
  
Om platsen är avskild från stranden genom en större väg, järnväg 
eller motsvarande, och därför saknar betydelse för allmänhetens 
tillgång till stränder, kan detta utgöra ett särskilt skäl för dispens.  
En mindre väg anses vanligen inte ha någon avskärande effekt. 
Slänter, branter och höjdformationer som gör strandkanten svår att 
nå räknas inte som avskärande i relation till strandskyddets syften.  
  
Anläggningar vid vatten, i vissa fall, vissa typer av anläggningar  
är till karaktären sådana att de måste ligga vid vatten, det kan gälla 
båthamnar, pirar, bryggor, båthus med mera.  
  
Utvidga en pågående verksamhet. Det kan till exempel vara en 
hamnanläggning eller en campingplats som inte kan expandera 
utanför strandskyddat område. Att det avser en verksamhet innebär 
att det inte kan vara frågan om byggande av bostäder.  

Information om strandskyddet

Angeläget allmänt intresse. Det kan till exempel vara åtgärder som 
tillgodoser kommunens behov av tätortsutveckling, olika typer av 
infrastrukturanläggningar, anpassning av miljön för bättre tillgäng- 
lighet för funktionshindrade eller åtgärder som betingas av frilufts-, 
naturvårds-, miljövårds- eller kulturhistoriska intressen.   
  
Andra mycket angelägna intressen innebär mycket speciella 
omstän- digheter som är mer eller mindre unika till sin karaktär. Det 
kan vara både allmänna och enskilda intressen, men tillämpningen 
ska vara särskilt restriktiv när det gäller enskilda ärenden.   
  
Landsbygdsutvecklingsområden i strandnära läge kan vara ett  
dispensskäl, men då måste området ha pekats ut i kommunens  
översiktsplan (se miljöbalken 7 kap 18 d §).

Övrigt

Växt och djurlivet.  En dispensprövning ska också alltid omfatta  
den påverkan åtgärden får på växt- och djurlivet. Om de biologiska 
värdena påverkas på ett sätt som inte kan accepteras ska dispens 
inte ges, även om något av skälen ovan kan åberopas. 

Länsstyrelsen kan överpröva dispensbeslutet

Efter att kommunen fattat beslut om strandskyddsdispens skickas be- 
slutet till länsstyrelsen för granskning. Länsstyrelsen har möjlighet att 
besluta om att överpröva beslutet. Besked om att så ska ske ska läm- 
nas inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till  
länsstyrelsen. Om länsstyrelsen beslutar att kommunens beslut ska  
upphävas får det beslutet överklagas hos miljödomstolen. Beslut om  
dispens får överklagas av den som beslutet angår (hit räknas inte  
grannar) om avgörande har gått denne emot. Även vissa ideella  
föreningar har rätt att överklaga dispensbeslut enligt 16 kap. 13 §  
miljöbalken, t.ex. naturskyddsföreningen, friluftsfrämjandet.

Anläggningar för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln

Byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som behövs  
för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln och som för sin 
funktion måste finnas eller vidtas inom strandskyddet är undantagna 
förbuden ovan. Dessa åtgärder får inte tillgodose bostadsändamål. 
Denna information är hämtad från Naturvårdsverkets webbplats,   
där du också kan läsa mer och hitta länk till lagtext.   
www.naturvardsverket.se sök Strandskydd.

Strandskyddsbestämmelserna finns i sjunde kapitlet miljöbalken (1998:808), som handlar om skydd av  
områden. Paragraferna 13-18 talar om vad som avses med strandskydd och vilka bestämmelser som gäl- 
ler inom sådant område. I paragraferna 25-26 behandlas så kallad intresseprövning, det vill säga väg- 
ningen mellan enskilda och allmänna intressen. I förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljö- 
balken m.m. finns bestämmelser om vad en ansökan om dispens från strandskyddet ska innehålla m.m.

Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag. Strandskyddszonen utgår från strandkanten 
och sträcker sig vanligtvis 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet. Strandskyddet omfattar allt-  
så både land och vatten, inklusive det som finns under ytan. I vissa fall har länsstyrelsen fattat beslut om 
att utvidga strandskyddszonen upp till 300 meter. Kontakta din kommun om du vill veta hur strandskyddet 
ser ut där du ska bygga.

Namnförtydligande
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StrandskyddsdispensANSÖKAN
Datum

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Box 59, 360 70 ÅSEDA
mbn@uppvidinge.se

Fastighet

Särskilda skäl för dispens 

Sökande

Dispensen avser
Byggnad

Anordning eller annan åtgärd

Anläggning 
(Ange typ) 

(Ange typ)

Inom område utpekat för landsbygdsutveckling (LIS-område) i översiktsplan
Byggnaden, verksamheten, anläggningen eller åtgärden långsiktigt bidrar till 
utvecklingen av landsbygden

Bostadshuset kommer att uppföras i anslutning till befintligt bostadshus

Ifylls av sökanden

(Ange typ) 

Fastighetsbeteckning

Adress

Förnamn

Utdelningsadress (gata, box etc) Telefon dagtid (även riktnr) Telefax (även riktnr)

Postnummer Postort

Motivering hur grunden för dispens uppfylls

Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse

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

Ansökan avser utvidgning av pågående verksamhet, utvidgningen kan inte ske utanför 
området

Anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet

Området är väl avskilt från stranden genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet 
eller annan exploatering

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

Bygglov har sökts

Ja Nej

Person-/Organisationsnummer

x

OX2 AB har erhållit tillstånd att anlägga och driva en vindkraftsanläggning på fastigheterna Karskruv
1:3 m.fl. i Uppvidinge kommun, Kronobergs län, enligt MPD:s beslut 2014-11-03, DNR 551-9102-12.
Planerad åtgärd gäller breddning och förstärkning av skogsbilväg och byte av trumma i bäck/dike.

Syftet med åtgärden är att möjliggöra transport och underhåll av vindkraftverk till vindkraft-
anläggningen.
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Sökandens underskrift

Bilagor

Registerkarta (1:10 000) Nybyggnadskarta (1:400) Annan karta/situationsplan (1:400)

Underskrift av sökande (betalningsansvarig)

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL).

Till ansökan ska en karta bifogas för bestämning av dispensens omfattning (Ange vilken karta som används)

Önskad tomtplatsavgränsningen ska markeras på karta (översiktskarta, nybyggnadskarta eller situationsplan)
Tomtplatsavgränsningen inritad

Övrig upplysning

Fri passage vid strandlinjer där allmänheten har tillträde ska markeras (minimum 25 meter)

Avgift

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa

Inom strandskyddszonen är det förbjudet att:  
*  uppföra nya byggnader och gräva eller på annat sätt förbereda 
    för byggnader  
*  ändra byggnader som redan finns så att de kan användas till 
    något annat ändamål  
*  utföra andra anläggningar eller anordningar som försämrar 
    tillgängligheten enligt allemansrätten eller försämrar livsvillkoren 
    för växter och djur  
*  utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv, 
    till exempel fälla träd, gräva eller gödsla. 

Vill du göra något av detta måste du ansöka om dispens från för- 
budet. För att en dispens ska beviljas måste du visa att det finns så 
kallade särskilda skäl. Som särskilda skäl får man endast använda 
något av de sex skäl som anges i miljöbalken 7 kap 18 c §. Inom ett  
område som kommunen i sin översiktsplan har pekat ut som lands- 
bygdsutvecklingsområden i strandnära läge får man även använda  
de särskilda skäl som anges miljöbalken 7 kap 18 d §. Vid alla  
dispenser måste man lämna en fri passage närmast vattnet.   
  
Nedan följer en kort beskrivning av de särskilda skäl som anges i  
7 kap 18 c § i miljöbalken. 

Ianspråktagen mark innebär ofta en etablerad tomtplats eller hem- 
fridszon runt en enskild bostad. Det kan också vara ett område som 
är ianspråktaget för andra ändamål, till exempel ett industriområde  
eller en campingplats. Avgörande är att området inte längre är  
allemansrättsligt tillgängligt.  
  
Om platsen är avskild från stranden genom en större väg, järnväg 
eller motsvarande, och därför saknar betydelse för allmänhetens 
tillgång till stränder, kan detta utgöra ett särskilt skäl för dispens.  
En mindre väg anses vanligen inte ha någon avskärande effekt. 
Slänter, branter och höjdformationer som gör strandkanten svår att 
nå räknas inte som avskärande i relation till strandskyddets syften.  
  
Anläggningar vid vatten, i vissa fall, vissa typer av anläggningar  
är till karaktären sådana att de måste ligga vid vatten, det kan gälla 
båthamnar, pirar, bryggor, båthus med mera.  
  
Utvidga en pågående verksamhet. Det kan till exempel vara en 
hamnanläggning eller en campingplats som inte kan expandera 
utanför strandskyddat område. Att det avser en verksamhet innebär 
att det inte kan vara frågan om byggande av bostäder.  

Information om strandskyddet

Angeläget allmänt intresse. Det kan till exempel vara åtgärder som 
tillgodoser kommunens behov av tätortsutveckling, olika typer av 
infrastrukturanläggningar, anpassning av miljön för bättre tillgäng- 
lighet för funktionshindrade eller åtgärder som betingas av frilufts-, 
naturvårds-, miljövårds- eller kulturhistoriska intressen.   
  
Andra mycket angelägna intressen innebär mycket speciella 
omstän- digheter som är mer eller mindre unika till sin karaktär. Det 
kan vara både allmänna och enskilda intressen, men tillämpningen 
ska vara särskilt restriktiv när det gäller enskilda ärenden.   
  
Landsbygdsutvecklingsområden i strandnära läge kan vara ett  
dispensskäl, men då måste området ha pekats ut i kommunens  
översiktsplan (se miljöbalken 7 kap 18 d §).

Övrigt

Växt och djurlivet.  En dispensprövning ska också alltid omfatta  
den påverkan åtgärden får på växt- och djurlivet. Om de biologiska 
värdena påverkas på ett sätt som inte kan accepteras ska dispens 
inte ges, även om något av skälen ovan kan åberopas. 

Länsstyrelsen kan överpröva dispensbeslutet

Efter att kommunen fattat beslut om strandskyddsdispens skickas be- 
slutet till länsstyrelsen för granskning. Länsstyrelsen har möjlighet att 
besluta om att överpröva beslutet. Besked om att så ska ske ska läm- 
nas inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till  
länsstyrelsen. Om länsstyrelsen beslutar att kommunens beslut ska  
upphävas får det beslutet överklagas hos miljödomstolen. Beslut om  
dispens får överklagas av den som beslutet angår (hit räknas inte  
grannar) om avgörande har gått denne emot. Även vissa ideella  
föreningar har rätt att överklaga dispensbeslut enligt 16 kap. 13 §  
miljöbalken, t.ex. naturskyddsföreningen, friluftsfrämjandet.

Anläggningar för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln

Byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som behövs  
för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln och som för sin 
funktion måste finnas eller vidtas inom strandskyddet är undantagna 
förbuden ovan. Dessa åtgärder får inte tillgodose bostadsändamål. 
Denna information är hämtad från Naturvårdsverkets webbplats,   
där du också kan läsa mer och hitta länk till lagtext.   
www.naturvardsverket.se sök Strandskydd.

Strandskyddsbestämmelserna finns i sjunde kapitlet miljöbalken (1998:808), som handlar om skydd av  
områden. Paragraferna 13-18 talar om vad som avses med strandskydd och vilka bestämmelser som gäl- 
ler inom sådant område. I paragraferna 25-26 behandlas så kallad intresseprövning, det vill säga väg- 
ningen mellan enskilda och allmänna intressen. I förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljö- 
balken m.m. finns bestämmelser om vad en ansökan om dispens från strandskyddet ska innehålla m.m.

Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag. Strandskyddszonen utgår från strandkanten 
och sträcker sig vanligtvis 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet. Strandskyddet omfattar allt-  
så både land och vatten, inklusive det som finns under ytan. I vissa fall har länsstyrelsen fattat beslut om 
att utvidga strandskyddszonen upp till 300 meter. Kontakta din kommun om du vill veta hur strandskyddet 
ser ut där du ska bygga.

Namnförtydligande
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StrandskyddsdispensANSÖKAN
Datum

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Box 59, 360 70 ÅSEDA
mbn@uppvidinge.se

Fastighet

Särskilda skäl för dispens 

Sökande

Dispensen avser
Byggnad

Anordning eller annan åtgärd

Anläggning 
(Ange typ) 

(Ange typ)

Inom område utpekat för landsbygdsutveckling (LIS-område) i översiktsplan
Byggnaden, verksamheten, anläggningen eller åtgärden långsiktigt bidrar till 
utvecklingen av landsbygden

Bostadshuset kommer att uppföras i anslutning till befintligt bostadshus

Ifylls av sökanden

(Ange typ) 

Fastighetsbeteckning

Adress

Förnamn

Utdelningsadress (gata, box etc) Telefon dagtid (även riktnr) Telefax (även riktnr)

Postnummer Postort

Motivering hur grunden för dispens uppfylls

Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse

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

Ansökan avser utvidgning av pågående verksamhet, utvidgningen kan inte ske utanför 
området

Anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet

Området är väl avskilt från stranden genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet 
eller annan exploatering

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

Bygglov har sökts

Ja Nej

Person-/Organisationsnummer

x

OX2 AB har erhållit tillstånd att anlägga och driva en vindkraftsanläggning på fastigheterna Karskruv
1:3 m.fl. i Uppvidinge kommun, Kronobergs län, enligt MPD:s beslut 2014-11-03, DNR 551-9102-12.
Planerad åtgärd gäller breddning och förstärkning av skogsbilväg och byte av trumma i bäck/dike.

Syftet med åtgärden är att möjliggöra transport och underhåll av vindkraftverk till vindkraft-
anläggningen.
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Sökandens underskrift

Bilagor

Registerkarta (1:10 000) Nybyggnadskarta (1:400) Annan karta/situationsplan (1:400)

Underskrift av sökande (betalningsansvarig)

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL).

Till ansökan ska en karta bifogas för bestämning av dispensens omfattning (Ange vilken karta som används)

Önskad tomtplatsavgränsningen ska markeras på karta (översiktskarta, nybyggnadskarta eller situationsplan)
Tomtplatsavgränsningen inritad

Övrig upplysning

Fri passage vid strandlinjer där allmänheten har tillträde ska markeras (minimum 25 meter)

Avgift

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa

Inom strandskyddszonen är det förbjudet att:  
*  uppföra nya byggnader och gräva eller på annat sätt förbereda 
    för byggnader  
*  ändra byggnader som redan finns så att de kan användas till 
    något annat ändamål  
*  utföra andra anläggningar eller anordningar som försämrar 
    tillgängligheten enligt allemansrätten eller försämrar livsvillkoren 
    för växter och djur  
*  utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv, 
    till exempel fälla träd, gräva eller gödsla. 

Vill du göra något av detta måste du ansöka om dispens från för- 
budet. För att en dispens ska beviljas måste du visa att det finns så 
kallade särskilda skäl. Som särskilda skäl får man endast använda 
något av de sex skäl som anges i miljöbalken 7 kap 18 c §. Inom ett  
område som kommunen i sin översiktsplan har pekat ut som lands- 
bygdsutvecklingsområden i strandnära läge får man även använda  
de särskilda skäl som anges miljöbalken 7 kap 18 d §. Vid alla  
dispenser måste man lämna en fri passage närmast vattnet.   
  
Nedan följer en kort beskrivning av de särskilda skäl som anges i  
7 kap 18 c § i miljöbalken. 

Ianspråktagen mark innebär ofta en etablerad tomtplats eller hem- 
fridszon runt en enskild bostad. Det kan också vara ett område som 
är ianspråktaget för andra ändamål, till exempel ett industriområde  
eller en campingplats. Avgörande är att området inte längre är  
allemansrättsligt tillgängligt.  
  
Om platsen är avskild från stranden genom en större väg, järnväg 
eller motsvarande, och därför saknar betydelse för allmänhetens 
tillgång till stränder, kan detta utgöra ett särskilt skäl för dispens.  
En mindre väg anses vanligen inte ha någon avskärande effekt. 
Slänter, branter och höjdformationer som gör strandkanten svår att 
nå räknas inte som avskärande i relation till strandskyddets syften.  
  
Anläggningar vid vatten, i vissa fall, vissa typer av anläggningar  
är till karaktären sådana att de måste ligga vid vatten, det kan gälla 
båthamnar, pirar, bryggor, båthus med mera.  
  
Utvidga en pågående verksamhet. Det kan till exempel vara en 
hamnanläggning eller en campingplats som inte kan expandera 
utanför strandskyddat område. Att det avser en verksamhet innebär 
att det inte kan vara frågan om byggande av bostäder.  

Information om strandskyddet

Angeläget allmänt intresse. Det kan till exempel vara åtgärder som 
tillgodoser kommunens behov av tätortsutveckling, olika typer av 
infrastrukturanläggningar, anpassning av miljön för bättre tillgäng- 
lighet för funktionshindrade eller åtgärder som betingas av frilufts-, 
naturvårds-, miljövårds- eller kulturhistoriska intressen.   
  
Andra mycket angelägna intressen innebär mycket speciella 
omstän- digheter som är mer eller mindre unika till sin karaktär. Det 
kan vara både allmänna och enskilda intressen, men tillämpningen 
ska vara särskilt restriktiv när det gäller enskilda ärenden.   
  
Landsbygdsutvecklingsområden i strandnära läge kan vara ett  
dispensskäl, men då måste området ha pekats ut i kommunens  
översiktsplan (se miljöbalken 7 kap 18 d §).

Övrigt

Växt och djurlivet.  En dispensprövning ska också alltid omfatta  
den påverkan åtgärden får på växt- och djurlivet. Om de biologiska 
värdena påverkas på ett sätt som inte kan accepteras ska dispens 
inte ges, även om något av skälen ovan kan åberopas. 

Länsstyrelsen kan överpröva dispensbeslutet

Efter att kommunen fattat beslut om strandskyddsdispens skickas be- 
slutet till länsstyrelsen för granskning. Länsstyrelsen har möjlighet att 
besluta om att överpröva beslutet. Besked om att så ska ske ska läm- 
nas inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till  
länsstyrelsen. Om länsstyrelsen beslutar att kommunens beslut ska  
upphävas får det beslutet överklagas hos miljödomstolen. Beslut om  
dispens får överklagas av den som beslutet angår (hit räknas inte  
grannar) om avgörande har gått denne emot. Även vissa ideella  
föreningar har rätt att överklaga dispensbeslut enligt 16 kap. 13 §  
miljöbalken, t.ex. naturskyddsföreningen, friluftsfrämjandet.

Anläggningar för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln

Byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som behövs  
för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln och som för sin 
funktion måste finnas eller vidtas inom strandskyddet är undantagna 
förbuden ovan. Dessa åtgärder får inte tillgodose bostadsändamål. 
Denna information är hämtad från Naturvårdsverkets webbplats,   
där du också kan läsa mer och hitta länk till lagtext.   
www.naturvardsverket.se sök Strandskydd.

Strandskyddsbestämmelserna finns i sjunde kapitlet miljöbalken (1998:808), som handlar om skydd av  
områden. Paragraferna 13-18 talar om vad som avses med strandskydd och vilka bestämmelser som gäl- 
ler inom sådant område. I paragraferna 25-26 behandlas så kallad intresseprövning, det vill säga väg- 
ningen mellan enskilda och allmänna intressen. I förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljö- 
balken m.m. finns bestämmelser om vad en ansökan om dispens från strandskyddet ska innehålla m.m.

Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag. Strandskyddszonen utgår från strandkanten 
och sträcker sig vanligtvis 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet. Strandskyddet omfattar allt-  
så både land och vatten, inklusive det som finns under ytan. I vissa fall har länsstyrelsen fattat beslut om 
att utvidga strandskyddszonen upp till 300 meter. Kontakta din kommun om du vill veta hur strandskyddet 
ser ut där du ska bygga.

Namnförtydligande
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StrandskyddsdispensANSÖKAN
Datum

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Box 59, 360 70 ÅSEDA
mbn@uppvidinge.se

Fastighet

Särskilda skäl för dispens 

Sökande

Dispensen avser
Byggnad

Anordning eller annan åtgärd

Anläggning 
(Ange typ) 

(Ange typ)

Inom område utpekat för landsbygdsutveckling (LIS-område) i översiktsplan
Byggnaden, verksamheten, anläggningen eller åtgärden långsiktigt bidrar till 
utvecklingen av landsbygden

Bostadshuset kommer att uppföras i anslutning till befintligt bostadshus

Ifylls av sökanden

(Ange typ) 

Fastighetsbeteckning

Adress

Förnamn

Utdelningsadress (gata, box etc) Telefon dagtid (även riktnr) Telefax (även riktnr)

Postnummer Postort

Motivering hur grunden för dispens uppfylls

Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse

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

Ansökan avser utvidgning av pågående verksamhet, utvidgningen kan inte ske utanför 
området

Anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet

Området är väl avskilt från stranden genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet 
eller annan exploatering

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

Bygglov har sökts

Ja Nej

Person-/Organisationsnummer

x

OX2 har erhållit tillstånd att anlägga och driva en vindkraftsanläggning på fastigheterna Karskruv 1:3 
m.fl. i Uppvidinge kommun, Kronobergs län, enligt MPD:s beslut 2014-11-03, DNR 551-9102-12. 
Karskruv Nät AB planerar att anlägga en ny 36 kV ledning från en ny transformatorstation vid Bredhälla och ut till 
ett antal anslutningspunkter inom Karskruv vindkraftsanläggning. Ledningen ska anläggas som markförlagd kabel, 
huvudsakligen i eller invid de planerade vägarna i vindparken där kablarna läggs på en trumma, alternativt under 
vattendraget. 
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Sökandens underskrift

Bilagor

Registerkarta (1:10 000) Nybyggnadskarta (1:400) Annan karta/situationsplan (1:400)

Underskrift av sökande (betalningsansvarig)

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL).

Till ansökan ska en karta bifogas för bestämning av dispensens omfattning (Ange vilken karta som används)

Önskad tomtplatsavgränsningen ska markeras på karta (översiktskarta, nybyggnadskarta eller situationsplan)
Tomtplatsavgränsningen inritad

Övrig upplysning

Fri passage vid strandlinjer där allmänheten har tillträde ska markeras (minimum 25 meter)

Avgift

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa

Inom strandskyddszonen är det förbjudet att:  
*  uppföra nya byggnader och gräva eller på annat sätt förbereda 
    för byggnader  
*  ändra byggnader som redan finns så att de kan användas till 
    något annat ändamål  
*  utföra andra anläggningar eller anordningar som försämrar 
    tillgängligheten enligt allemansrätten eller försämrar livsvillkoren 
    för växter och djur  
*  utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv, 
    till exempel fälla träd, gräva eller gödsla. 

Vill du göra något av detta måste du ansöka om dispens från för- 
budet. För att en dispens ska beviljas måste du visa att det finns så 
kallade särskilda skäl. Som särskilda skäl får man endast använda 
något av de sex skäl som anges i miljöbalken 7 kap 18 c §. Inom ett  
område som kommunen i sin översiktsplan har pekat ut som lands- 
bygdsutvecklingsområden i strandnära läge får man även använda  
de särskilda skäl som anges miljöbalken 7 kap 18 d §. Vid alla  
dispenser måste man lämna en fri passage närmast vattnet.   
  
Nedan följer en kort beskrivning av de särskilda skäl som anges i  
7 kap 18 c § i miljöbalken. 

Ianspråktagen mark innebär ofta en etablerad tomtplats eller hem- 
fridszon runt en enskild bostad. Det kan också vara ett område som 
är ianspråktaget för andra ändamål, till exempel ett industriområde  
eller en campingplats. Avgörande är att området inte längre är  
allemansrättsligt tillgängligt.  
  
Om platsen är avskild från stranden genom en större väg, järnväg 
eller motsvarande, och därför saknar betydelse för allmänhetens 
tillgång till stränder, kan detta utgöra ett särskilt skäl för dispens.  
En mindre väg anses vanligen inte ha någon avskärande effekt. 
Slänter, branter och höjdformationer som gör strandkanten svår att 
nå räknas inte som avskärande i relation till strandskyddets syften.  
  
Anläggningar vid vatten, i vissa fall, vissa typer av anläggningar  
är till karaktären sådana att de måste ligga vid vatten, det kan gälla 
båthamnar, pirar, bryggor, båthus med mera.  
  
Utvidga en pågående verksamhet. Det kan till exempel vara en 
hamnanläggning eller en campingplats som inte kan expandera 
utanför strandskyddat område. Att det avser en verksamhet innebär 
att det inte kan vara frågan om byggande av bostäder.  

Information om strandskyddet

Angeläget allmänt intresse. Det kan till exempel vara åtgärder som 
tillgodoser kommunens behov av tätortsutveckling, olika typer av 
infrastrukturanläggningar, anpassning av miljön för bättre tillgäng- 
lighet för funktionshindrade eller åtgärder som betingas av frilufts-, 
naturvårds-, miljövårds- eller kulturhistoriska intressen.   
  
Andra mycket angelägna intressen innebär mycket speciella 
omstän- digheter som är mer eller mindre unika till sin karaktär. Det 
kan vara både allmänna och enskilda intressen, men tillämpningen 
ska vara särskilt restriktiv när det gäller enskilda ärenden.   
  
Landsbygdsutvecklingsområden i strandnära läge kan vara ett  
dispensskäl, men då måste området ha pekats ut i kommunens  
översiktsplan (se miljöbalken 7 kap 18 d §).

Övrigt

Växt och djurlivet.  En dispensprövning ska också alltid omfatta  
den påverkan åtgärden får på växt- och djurlivet. Om de biologiska 
värdena påverkas på ett sätt som inte kan accepteras ska dispens 
inte ges, även om något av skälen ovan kan åberopas. 

Länsstyrelsen kan överpröva dispensbeslutet

Efter att kommunen fattat beslut om strandskyddsdispens skickas be- 
slutet till länsstyrelsen för granskning. Länsstyrelsen har möjlighet att 
besluta om att överpröva beslutet. Besked om att så ska ske ska läm- 
nas inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till  
länsstyrelsen. Om länsstyrelsen beslutar att kommunens beslut ska  
upphävas får det beslutet överklagas hos miljödomstolen. Beslut om  
dispens får överklagas av den som beslutet angår (hit räknas inte  
grannar) om avgörande har gått denne emot. Även vissa ideella  
föreningar har rätt att överklaga dispensbeslut enligt 16 kap. 13 §  
miljöbalken, t.ex. naturskyddsföreningen, friluftsfrämjandet.

Anläggningar för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln

Byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som behövs  
för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln och som för sin 
funktion måste finnas eller vidtas inom strandskyddet är undantagna 
förbuden ovan. Dessa åtgärder får inte tillgodose bostadsändamål. 
Denna information är hämtad från Naturvårdsverkets webbplats,   
där du också kan läsa mer och hitta länk till lagtext.   
www.naturvardsverket.se sök Strandskydd.

Strandskyddsbestämmelserna finns i sjunde kapitlet miljöbalken (1998:808), som handlar om skydd av  
områden. Paragraferna 13-18 talar om vad som avses med strandskydd och vilka bestämmelser som gäl- 
ler inom sådant område. I paragraferna 25-26 behandlas så kallad intresseprövning, det vill säga väg- 
ningen mellan enskilda och allmänna intressen. I förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljö- 
balken m.m. finns bestämmelser om vad en ansökan om dispens från strandskyddet ska innehålla m.m.

Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag. Strandskyddszonen utgår från strandkanten 
och sträcker sig vanligtvis 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet. Strandskyddet omfattar allt-  
så både land och vatten, inklusive det som finns under ytan. I vissa fall har länsstyrelsen fattat beslut om 
att utvidga strandskyddszonen upp till 300 meter. Kontakta din kommun om du vill veta hur strandskyddet 
ser ut där du ska bygga.

Namnförtydligande
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StrandskyddsdispensANSÖKAN
Datum

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Box 59, 360 70 ÅSEDA
mbn@uppvidinge.se

Fastighet

Särskilda skäl för dispens 

Sökande

Dispensen avser
Byggnad

Anordning eller annan åtgärd

Anläggning 
(Ange typ) 

(Ange typ)

Inom område utpekat för landsbygdsutveckling (LIS-område) i översiktsplan
Byggnaden, verksamheten, anläggningen eller åtgärden långsiktigt bidrar till 
utvecklingen av landsbygden

Bostadshuset kommer att uppföras i anslutning till befintligt bostadshus

Ifylls av sökanden

(Ange typ) 

Fastighetsbeteckning

Adress

Förnamn

Utdelningsadress (gata, box etc) Telefon dagtid (även riktnr) Telefax (även riktnr)

Postnummer Postort

Motivering hur grunden för dispens uppfylls

Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse

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

Ansökan avser utvidgning av pågående verksamhet, utvidgningen kan inte ske utanför 
området

Anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet

Området är väl avskilt från stranden genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet 
eller annan exploatering

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

Bygglov har sökts

Ja Nej

Person-/Organisationsnummer

x
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Bilagor

Registerkarta (1:10 000) Nybyggnadskarta (1:400) Annan karta/situationsplan (1:400)

Underskrift av sökande (betalningsansvarig)

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL).

Till ansökan ska en karta bifogas för bestämning av dispensens omfattning (Ange vilken karta som används)

Önskad tomtplatsavgränsningen ska markeras på karta (översiktskarta, nybyggnadskarta eller situationsplan)
Tomtplatsavgränsningen inritad

Övrig upplysning

Fri passage vid strandlinjer där allmänheten har tillträde ska markeras (minimum 25 meter)

Avgift

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa

Inom strandskyddszonen är det förbjudet att:  
*  uppföra nya byggnader och gräva eller på annat sätt förbereda 
    för byggnader  
*  ändra byggnader som redan finns så att de kan användas till 
    något annat ändamål  
*  utföra andra anläggningar eller anordningar som försämrar 
    tillgängligheten enligt allemansrätten eller försämrar livsvillkoren 
    för växter och djur  
*  utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv, 
    till exempel fälla träd, gräva eller gödsla. 

Vill du göra något av detta måste du ansöka om dispens från för- 
budet. För att en dispens ska beviljas måste du visa att det finns så 
kallade särskilda skäl. Som särskilda skäl får man endast använda 
något av de sex skäl som anges i miljöbalken 7 kap 18 c §. Inom ett  
område som kommunen i sin översiktsplan har pekat ut som lands- 
bygdsutvecklingsområden i strandnära läge får man även använda  
de särskilda skäl som anges miljöbalken 7 kap 18 d §. Vid alla  
dispenser måste man lämna en fri passage närmast vattnet.   
  
Nedan följer en kort beskrivning av de särskilda skäl som anges i  
7 kap 18 c § i miljöbalken. 

Ianspråktagen mark innebär ofta en etablerad tomtplats eller hem- 
fridszon runt en enskild bostad. Det kan också vara ett område som 
är ianspråktaget för andra ändamål, till exempel ett industriområde  
eller en campingplats. Avgörande är att området inte längre är  
allemansrättsligt tillgängligt.  
  
Om platsen är avskild från stranden genom en större väg, järnväg 
eller motsvarande, och därför saknar betydelse för allmänhetens 
tillgång till stränder, kan detta utgöra ett särskilt skäl för dispens.  
En mindre väg anses vanligen inte ha någon avskärande effekt. 
Slänter, branter och höjdformationer som gör strandkanten svår att 
nå räknas inte som avskärande i relation till strandskyddets syften.  
  
Anläggningar vid vatten, i vissa fall, vissa typer av anläggningar  
är till karaktären sådana att de måste ligga vid vatten, det kan gälla 
båthamnar, pirar, bryggor, båthus med mera.  
  
Utvidga en pågående verksamhet. Det kan till exempel vara en 
hamnanläggning eller en campingplats som inte kan expandera 
utanför strandskyddat område. Att det avser en verksamhet innebär 
att det inte kan vara frågan om byggande av bostäder.  

Information om strandskyddet

Angeläget allmänt intresse. Det kan till exempel vara åtgärder som 
tillgodoser kommunens behov av tätortsutveckling, olika typer av 
infrastrukturanläggningar, anpassning av miljön för bättre tillgäng- 
lighet för funktionshindrade eller åtgärder som betingas av frilufts-, 
naturvårds-, miljövårds- eller kulturhistoriska intressen.   
  
Andra mycket angelägna intressen innebär mycket speciella 
omstän- digheter som är mer eller mindre unika till sin karaktär. Det 
kan vara både allmänna och enskilda intressen, men tillämpningen 
ska vara särskilt restriktiv när det gäller enskilda ärenden.   
  
Landsbygdsutvecklingsområden i strandnära läge kan vara ett  
dispensskäl, men då måste området ha pekats ut i kommunens  
översiktsplan (se miljöbalken 7 kap 18 d §).

Övrigt

Växt och djurlivet.  En dispensprövning ska också alltid omfatta  
den påverkan åtgärden får på växt- och djurlivet. Om de biologiska 
värdena påverkas på ett sätt som inte kan accepteras ska dispens 
inte ges, även om något av skälen ovan kan åberopas. 

Länsstyrelsen kan överpröva dispensbeslutet

Efter att kommunen fattat beslut om strandskyddsdispens skickas be- 
slutet till länsstyrelsen för granskning. Länsstyrelsen har möjlighet att 
besluta om att överpröva beslutet. Besked om att så ska ske ska läm- 
nas inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till  
länsstyrelsen. Om länsstyrelsen beslutar att kommunens beslut ska  
upphävas får det beslutet överklagas hos miljödomstolen. Beslut om  
dispens får överklagas av den som beslutet angår (hit räknas inte  
grannar) om avgörande har gått denne emot. Även vissa ideella  
föreningar har rätt att överklaga dispensbeslut enligt 16 kap. 13 §  
miljöbalken, t.ex. naturskyddsföreningen, friluftsfrämjandet.

Anläggningar för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln

Byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som behövs  
för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln och som för sin 
funktion måste finnas eller vidtas inom strandskyddet är undantagna 
förbuden ovan. Dessa åtgärder får inte tillgodose bostadsändamål. 
Denna information är hämtad från Naturvårdsverkets webbplats,   
där du också kan läsa mer och hitta länk till lagtext.   
www.naturvardsverket.se sök Strandskydd.

Strandskyddsbestämmelserna finns i sjunde kapitlet miljöbalken (1998:808), som handlar om skydd av  
områden. Paragraferna 13-18 talar om vad som avses med strandskydd och vilka bestämmelser som gäl- 
ler inom sådant område. I paragraferna 25-26 behandlas så kallad intresseprövning, det vill säga väg- 
ningen mellan enskilda och allmänna intressen. I förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljö- 
balken m.m. finns bestämmelser om vad en ansökan om dispens från strandskyddet ska innehålla m.m.

Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag. Strandskyddszonen utgår från strandkanten 
och sträcker sig vanligtvis 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet. Strandskyddet omfattar allt-  
så både land och vatten, inklusive det som finns under ytan. I vissa fall har länsstyrelsen fattat beslut om 
att utvidga strandskyddszonen upp till 300 meter. Kontakta din kommun om du vill veta hur strandskyddet 
ser ut där du ska bygga.
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StrandskyddsdispensANSÖKAN
Datum

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Box 59, 360 70 ÅSEDA
mbn@uppvidinge.se

Fastighet

Särskilda skäl för dispens 

Sökande

Dispensen avser
Byggnad

Anordning eller annan åtgärd

Anläggning 
(Ange typ) 

(Ange typ)

Inom område utpekat för landsbygdsutveckling (LIS-område) i översiktsplan
Byggnaden, verksamheten, anläggningen eller åtgärden långsiktigt bidrar till 
utvecklingen av landsbygden

Bostadshuset kommer att uppföras i anslutning till befintligt bostadshus

Ifylls av sökanden

(Ange typ) 

Fastighetsbeteckning

Adress

Förnamn

Utdelningsadress (gata, box etc) Telefon dagtid (även riktnr) Telefax (även riktnr)

Postnummer Postort

Motivering hur grunden för dispens uppfylls

Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse

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

Ansökan avser utvidgning av pågående verksamhet, utvidgningen kan inte ske utanför 
området

Anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet

Området är väl avskilt från stranden genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet 
eller annan exploatering

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

Bygglov har sökts

Ja Nej

Person-/Organisationsnummer

x

OX2 har erhållit tillstånd att anlägga och driva en vindkraftsanläggning på fastigheterna Karskruv 1:3 
m.fl. i Uppvidinge kommun, Kronobergs län, enligt MPD:s beslut 2014-11-03, DNR 551-9102-12. 
Karskruv Nät AB planerar att anlägga en ny 36 kV ledning från en ny transformatorstation vid Bredhälla och ut till 
ett antal anslutningspunkter inom Karskruv vindkraftsanläggning. Ledningen ska anläggas som markförlagd kabel, 
huvudsakligen i eller invid de planerade vägarna i vindparken där kablarna läggs på en trumma, alternativt under 
vattendraget. 
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Bilagor

Registerkarta (1:10 000) Nybyggnadskarta (1:400) Annan karta/situationsplan (1:400)

Underskrift av sökande (betalningsansvarig)

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL).

Till ansökan ska en karta bifogas för bestämning av dispensens omfattning (Ange vilken karta som används)

Önskad tomtplatsavgränsningen ska markeras på karta (översiktskarta, nybyggnadskarta eller situationsplan)
Tomtplatsavgränsningen inritad

Övrig upplysning

Fri passage vid strandlinjer där allmänheten har tillträde ska markeras (minimum 25 meter)

Avgift

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa

Inom strandskyddszonen är det förbjudet att:  
*  uppföra nya byggnader och gräva eller på annat sätt förbereda 
    för byggnader  
*  ändra byggnader som redan finns så att de kan användas till 
    något annat ändamål  
*  utföra andra anläggningar eller anordningar som försämrar 
    tillgängligheten enligt allemansrätten eller försämrar livsvillkoren 
    för växter och djur  
*  utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv, 
    till exempel fälla träd, gräva eller gödsla. 

Vill du göra något av detta måste du ansöka om dispens från för- 
budet. För att en dispens ska beviljas måste du visa att det finns så 
kallade särskilda skäl. Som särskilda skäl får man endast använda 
något av de sex skäl som anges i miljöbalken 7 kap 18 c §. Inom ett  
område som kommunen i sin översiktsplan har pekat ut som lands- 
bygdsutvecklingsområden i strandnära läge får man även använda  
de särskilda skäl som anges miljöbalken 7 kap 18 d §. Vid alla  
dispenser måste man lämna en fri passage närmast vattnet.   
  
Nedan följer en kort beskrivning av de särskilda skäl som anges i  
7 kap 18 c § i miljöbalken. 

Ianspråktagen mark innebär ofta en etablerad tomtplats eller hem- 
fridszon runt en enskild bostad. Det kan också vara ett område som 
är ianspråktaget för andra ändamål, till exempel ett industriområde  
eller en campingplats. Avgörande är att området inte längre är  
allemansrättsligt tillgängligt.  
  
Om platsen är avskild från stranden genom en större väg, järnväg 
eller motsvarande, och därför saknar betydelse för allmänhetens 
tillgång till stränder, kan detta utgöra ett särskilt skäl för dispens.  
En mindre väg anses vanligen inte ha någon avskärande effekt. 
Slänter, branter och höjdformationer som gör strandkanten svår att 
nå räknas inte som avskärande i relation till strandskyddets syften.  
  
Anläggningar vid vatten, i vissa fall, vissa typer av anläggningar  
är till karaktären sådana att de måste ligga vid vatten, det kan gälla 
båthamnar, pirar, bryggor, båthus med mera.  
  
Utvidga en pågående verksamhet. Det kan till exempel vara en 
hamnanläggning eller en campingplats som inte kan expandera 
utanför strandskyddat område. Att det avser en verksamhet innebär 
att det inte kan vara frågan om byggande av bostäder.  

Information om strandskyddet

Angeläget allmänt intresse. Det kan till exempel vara åtgärder som 
tillgodoser kommunens behov av tätortsutveckling, olika typer av 
infrastrukturanläggningar, anpassning av miljön för bättre tillgäng- 
lighet för funktionshindrade eller åtgärder som betingas av frilufts-, 
naturvårds-, miljövårds- eller kulturhistoriska intressen.   
  
Andra mycket angelägna intressen innebär mycket speciella 
omstän- digheter som är mer eller mindre unika till sin karaktär. Det 
kan vara både allmänna och enskilda intressen, men tillämpningen 
ska vara särskilt restriktiv när det gäller enskilda ärenden.   
  
Landsbygdsutvecklingsområden i strandnära läge kan vara ett  
dispensskäl, men då måste området ha pekats ut i kommunens  
översiktsplan (se miljöbalken 7 kap 18 d §).

Övrigt

Växt och djurlivet.  En dispensprövning ska också alltid omfatta  
den påverkan åtgärden får på växt- och djurlivet. Om de biologiska 
värdena påverkas på ett sätt som inte kan accepteras ska dispens 
inte ges, även om något av skälen ovan kan åberopas. 

Länsstyrelsen kan överpröva dispensbeslutet

Efter att kommunen fattat beslut om strandskyddsdispens skickas be- 
slutet till länsstyrelsen för granskning. Länsstyrelsen har möjlighet att 
besluta om att överpröva beslutet. Besked om att så ska ske ska läm- 
nas inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till  
länsstyrelsen. Om länsstyrelsen beslutar att kommunens beslut ska  
upphävas får det beslutet överklagas hos miljödomstolen. Beslut om  
dispens får överklagas av den som beslutet angår (hit räknas inte  
grannar) om avgörande har gått denne emot. Även vissa ideella  
föreningar har rätt att överklaga dispensbeslut enligt 16 kap. 13 §  
miljöbalken, t.ex. naturskyddsföreningen, friluftsfrämjandet.

Anläggningar för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln

Byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som behövs  
för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln och som för sin 
funktion måste finnas eller vidtas inom strandskyddet är undantagna 
förbuden ovan. Dessa åtgärder får inte tillgodose bostadsändamål. 
Denna information är hämtad från Naturvårdsverkets webbplats,   
där du också kan läsa mer och hitta länk till lagtext.   
www.naturvardsverket.se sök Strandskydd.

Strandskyddsbestämmelserna finns i sjunde kapitlet miljöbalken (1998:808), som handlar om skydd av  
områden. Paragraferna 13-18 talar om vad som avses med strandskydd och vilka bestämmelser som gäl- 
ler inom sådant område. I paragraferna 25-26 behandlas så kallad intresseprövning, det vill säga väg- 
ningen mellan enskilda och allmänna intressen. I förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljö- 
balken m.m. finns bestämmelser om vad en ansökan om dispens från strandskyddet ska innehålla m.m.

Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag. Strandskyddszonen utgår från strandkanten 
och sträcker sig vanligtvis 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet. Strandskyddet omfattar allt-  
så både land och vatten, inklusive det som finns under ytan. I vissa fall har länsstyrelsen fattat beslut om 
att utvidga strandskyddszonen upp till 300 meter. Kontakta din kommun om du vill veta hur strandskyddet 
ser ut där du ska bygga.
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StrandskyddsdispensANSÖKAN
Datum

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Box 59, 360 70 ÅSEDA
mbn@uppvidinge.se

Fastighet

Särskilda skäl för dispens 

Sökande

Dispensen avser
Byggnad

Anordning eller annan åtgärd

Anläggning 
(Ange typ) 

(Ange typ)

Inom område utpekat för landsbygdsutveckling (LIS-område) i översiktsplan
Byggnaden, verksamheten, anläggningen eller åtgärden långsiktigt bidrar till 
utvecklingen av landsbygden

Bostadshuset kommer att uppföras i anslutning till befintligt bostadshus

Ifylls av sökanden

(Ange typ) 

Fastighetsbeteckning

Adress

Förnamn Efternamn

Utdelningsadress (gata, box etc Telefon dagtid (även riktnr) Telefax (även riktnr)

Postnummer Postort

Motivering hur grunden för dispens uppfylls

Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse

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

Ansökan avser utvidgning av pågående verksamhet, utvidgningen kan inte ske utanför 
området

Anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet

Området är väl avskilt från stranden genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet 
eller annan exploatering

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

Bygglov har sökts

Ja Nej

Person-/Organisationsnummer

x
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Sökandens underskrift

Bilagor

Registerkarta (1:10 000) Nybyggnadskarta (1:400) Annan karta/situationsplan (1:400)

Underskrift av sökande (betalningsansvarig)

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL).

Till ansökan ska en karta bifogas för bestämning av dispensens omfattning (Ange vilken karta som används)

Önskad tomtplatsavgränsningen ska markeras på karta (översiktskarta, nybyggnadskarta eller situationsplan)
Tomtplatsavgränsningen inritad

Övrig upplysning

Fri passage vid strandlinjer där allmänheten har tillträde ska markeras (minimum 25 meter)

Avgift

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa

Inom strandskyddszonen är det förbjudet att:  
*  uppföra nya byggnader och gräva eller på annat sätt förbereda 
    för byggnader  
*  ändra byggnader som redan finns så att de kan användas till 
    något annat ändamål  
*  utföra andra anläggningar eller anordningar som försämrar 
    tillgängligheten enligt allemansrätten eller försämrar livsvillkoren 
    för växter och djur  
*  utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv, 
    till exempel fälla träd, gräva eller gödsla. 

Vill du göra något av detta måste du ansöka om dispens från för- 
budet. För att en dispens ska beviljas måste du visa att det finns så 
kallade särskilda skäl. Som särskilda skäl får man endast använda 
något av de sex skäl som anges i miljöbalken 7 kap 18 c §. Inom ett  
område som kommunen i sin översiktsplan har pekat ut som lands- 
bygdsutvecklingsområden i strandnära läge får man även använda  
de särskilda skäl som anges miljöbalken 7 kap 18 d §. Vid alla  
dispenser måste man lämna en fri passage närmast vattnet.   
  
Nedan följer en kort beskrivning av de särskilda skäl som anges i  
7 kap 18 c § i miljöbalken. 

Ianspråktagen mark innebär ofta en etablerad tomtplats eller hem- 
fridszon runt en enskild bostad. Det kan också vara ett område som 
är ianspråktaget för andra ändamål, till exempel ett industriområde  
eller en campingplats. Avgörande är att området inte längre är  
allemansrättsligt tillgängligt.  
  
Om platsen är avskild från stranden genom en större väg, järnväg 
eller motsvarande, och därför saknar betydelse för allmänhetens 
tillgång till stränder, kan detta utgöra ett särskilt skäl för dispens.  
En mindre väg anses vanligen inte ha någon avskärande effekt. 
Slänter, branter och höjdformationer som gör strandkanten svår att 
nå räknas inte som avskärande i relation till strandskyddets syften.  
  
Anläggningar vid vatten, i vissa fall, vissa typer av anläggningar  
är till karaktären sådana att de måste ligga vid vatten, det kan gälla 
båthamnar, pirar, bryggor, båthus med mera.  
  
Utvidga en pågående verksamhet. Det kan till exempel vara en 
hamnanläggning eller en campingplats som inte kan expandera 
utanför strandskyddat område. Att det avser en verksamhet innebär 
att det inte kan vara frågan om byggande av bostäder.  

Information om strandskyddet

Angeläget allmänt intresse. Det kan till exempel vara åtgärder som 
tillgodoser kommunens behov av tätortsutveckling, olika typer av 
infrastrukturanläggningar, anpassning av miljön för bättre tillgäng- 
lighet för funktionshindrade eller åtgärder som betingas av frilufts-, 
naturvårds-, miljövårds- eller kulturhistoriska intressen.   
  
Andra mycket angelägna intressen innebär mycket speciella 
omstän- digheter som är mer eller mindre unika till sin karaktär. Det 
kan vara både allmänna och enskilda intressen, men tillämpningen 
ska vara särskilt restriktiv när det gäller enskilda ärenden.   
  
Landsbygdsutvecklingsområden i strandnära läge kan vara ett  
dispensskäl, men då måste området ha pekats ut i kommunens  
översiktsplan (se miljöbalken 7 kap 18 d §).

Övrigt

Växt och djurlivet.  En dispensprövning ska också alltid omfatta  
den påverkan åtgärden får på växt- och djurlivet. Om de biologiska 
värdena påverkas på ett sätt som inte kan accepteras ska dispens 
inte ges, även om något av skälen ovan kan åberopas. 

Länsstyrelsen kan överpröva dispensbeslutet

Efter att kommunen fattat beslut om strandskyddsdispens skickas be- 
slutet till länsstyrelsen för granskning. Länsstyrelsen har möjlighet att 
besluta om att överpröva beslutet. Besked om att så ska ske ska läm- 
nas inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till  
länsstyrelsen. Om länsstyrelsen beslutar att kommunens beslut ska  
upphävas får det beslutet överklagas hos miljödomstolen. Beslut om  
dispens får överklagas av den som beslutet angår (hit räknas inte  
grannar) om avgörande har gått denne emot. Även vissa ideella  
föreningar har rätt att överklaga dispensbeslut enligt 16 kap. 13 §  
miljöbalken, t.ex. naturskyddsföreningen, friluftsfrämjandet.

Anläggningar för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln

Byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som behövs  
för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln och som för sin 
funktion måste finnas eller vidtas inom strandskyddet är undantagna 
förbuden ovan. Dessa åtgärder får inte tillgodose bostadsändamål. 
Denna information är hämtad från Naturvårdsverkets webbplats,   
där du också kan läsa mer och hitta länk till lagtext.   
www.naturvardsverket.se sök Strandskydd.

Strandskyddsbestämmelserna finns i sjunde kapitlet miljöbalken (1998:808), som handlar om skydd av  
områden. Paragraferna 13-18 talar om vad som avses med strandskydd och vilka bestämmelser som gäl- 
ler inom sådant område. I paragraferna 25-26 behandlas så kallad intresseprövning, det vill säga väg- 
ningen mellan enskilda och allmänna intressen. I förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljö- 
balken m.m. finns bestämmelser om vad en ansökan om dispens från strandskyddet ska innehålla m.m.

Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag. Strandskyddszonen utgår från strandkanten 
och sträcker sig vanligtvis 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet. Strandskyddet omfattar allt-  
så både land och vatten, inklusive det som finns under ytan. I vissa fall har länsstyrelsen fattat beslut om 
att utvidga strandskyddszonen upp till 300 meter. Kontakta din kommun om du vill veta hur strandskyddet 
ser ut där du ska bygga.

Namnförtydligande
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StrandskyddsdispensANSÖKAN
Datum

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Box 59, 360 70 ÅSEDA
mbn@uppvidinge.se

Fastighet

Särskilda skäl för dispens 

Sökande

Dispensen avser
Byggnad

Anordning eller annan åtgärd

Anläggning 
(Ange typ) 

(Ange typ)

Inom område utpekat för landsbygdsutveckling (LIS-område) i översiktsplan
Byggnaden, verksamheten, anläggningen eller åtgärden långsiktigt bidrar till 
utvecklingen av landsbygden

Bostadshuset kommer att uppföras i anslutning till befintligt bostadshus

Ifylls av sökanden

(Ange typ) 

Fastighetsbeteckning

Adress

Förnamn

Utdelningsadress (gata, box etc) Telefon dagtid (även riktnr) Telefax (även riktnr)

Postnummer Postort

Motivering hur grunden för dispens uppfylls

Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse

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

Ansökan avser utvidgning av pågående verksamhet, utvidgningen kan inte ske utanför 
området

Anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet

Området är väl avskilt från stranden genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet 
eller annan exploatering

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

Bygglov har sökts

Ja Nej

Person-/Organisationsnummer

x
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Sökandens underskrift

Bilagor

Registerkarta (1:10 000) Nybyggnadskarta (1:400) Annan karta/situationsplan (1:400)

Underskrift av sökande (betalningsansvarig)

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL).

Till ansökan ska en karta bifogas för bestämning av dispensens omfattning (Ange vilken karta som används)

Önskad tomtplatsavgränsningen ska markeras på karta (översiktskarta, nybyggnadskarta eller situationsplan)
Tomtplatsavgränsningen inritad

Övrig upplysning

Fri passage vid strandlinjer där allmänheten har tillträde ska markeras (minimum 25 meter)

Avgift

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa

Inom strandskyddszonen är det förbjudet att:  
*  uppföra nya byggnader och gräva eller på annat sätt förbereda 
    för byggnader  
*  ändra byggnader som redan finns så att de kan användas till 
    något annat ändamål  
*  utföra andra anläggningar eller anordningar som försämrar 
    tillgängligheten enligt allemansrätten eller försämrar livsvillkoren 
    för växter och djur  
*  utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv, 
    till exempel fälla träd, gräva eller gödsla. 

Vill du göra något av detta måste du ansöka om dispens från för- 
budet. För att en dispens ska beviljas måste du visa att det finns så 
kallade särskilda skäl. Som särskilda skäl får man endast använda 
något av de sex skäl som anges i miljöbalken 7 kap 18 c §. Inom ett  
område som kommunen i sin översiktsplan har pekat ut som lands- 
bygdsutvecklingsområden i strandnära läge får man även använda  
de särskilda skäl som anges miljöbalken 7 kap 18 d §. Vid alla  
dispenser måste man lämna en fri passage närmast vattnet.   
  
Nedan följer en kort beskrivning av de särskilda skäl som anges i  
7 kap 18 c § i miljöbalken. 

Ianspråktagen mark innebär ofta en etablerad tomtplats eller hem- 
fridszon runt en enskild bostad. Det kan också vara ett område som 
är ianspråktaget för andra ändamål, till exempel ett industriområde  
eller en campingplats. Avgörande är att området inte längre är  
allemansrättsligt tillgängligt.  
  
Om platsen är avskild från stranden genom en större väg, järnväg 
eller motsvarande, och därför saknar betydelse för allmänhetens 
tillgång till stränder, kan detta utgöra ett särskilt skäl för dispens.  
En mindre väg anses vanligen inte ha någon avskärande effekt. 
Slänter, branter och höjdformationer som gör strandkanten svår att 
nå räknas inte som avskärande i relation till strandskyddets syften.  
  
Anläggningar vid vatten, i vissa fall, vissa typer av anläggningar  
är till karaktären sådana att de måste ligga vid vatten, det kan gälla 
båthamnar, pirar, bryggor, båthus med mera.  
  
Utvidga en pågående verksamhet. Det kan till exempel vara en 
hamnanläggning eller en campingplats som inte kan expandera 
utanför strandskyddat område. Att det avser en verksamhet innebär 
att det inte kan vara frågan om byggande av bostäder.  

Information om strandskyddet

Angeläget allmänt intresse. Det kan till exempel vara åtgärder som 
tillgodoser kommunens behov av tätortsutveckling, olika typer av 
infrastrukturanläggningar, anpassning av miljön för bättre tillgäng- 
lighet för funktionshindrade eller åtgärder som betingas av frilufts-, 
naturvårds-, miljövårds- eller kulturhistoriska intressen.   
  
Andra mycket angelägna intressen innebär mycket speciella 
omstän- digheter som är mer eller mindre unika till sin karaktär. Det 
kan vara både allmänna och enskilda intressen, men tillämpningen 
ska vara särskilt restriktiv när det gäller enskilda ärenden.   
  
Landsbygdsutvecklingsområden i strandnära läge kan vara ett  
dispensskäl, men då måste området ha pekats ut i kommunens  
översiktsplan (se miljöbalken 7 kap 18 d §).

Övrigt

Växt och djurlivet.  En dispensprövning ska också alltid omfatta  
den påverkan åtgärden får på växt- och djurlivet. Om de biologiska 
värdena påverkas på ett sätt som inte kan accepteras ska dispens 
inte ges, även om något av skälen ovan kan åberopas. 

Länsstyrelsen kan överpröva dispensbeslutet

Efter att kommunen fattat beslut om strandskyddsdispens skickas be- 
slutet till länsstyrelsen för granskning. Länsstyrelsen har möjlighet att 
besluta om att överpröva beslutet. Besked om att så ska ske ska läm- 
nas inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till  
länsstyrelsen. Om länsstyrelsen beslutar att kommunens beslut ska  
upphävas får det beslutet överklagas hos miljödomstolen. Beslut om  
dispens får överklagas av den som beslutet angår (hit räknas inte  
grannar) om avgörande har gått denne emot. Även vissa ideella  
föreningar har rätt att överklaga dispensbeslut enligt 16 kap. 13 §  
miljöbalken, t.ex. naturskyddsföreningen, friluftsfrämjandet.

Anläggningar för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln

Byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som behövs  
för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln och som för sin 
funktion måste finnas eller vidtas inom strandskyddet är undantagna 
förbuden ovan. Dessa åtgärder får inte tillgodose bostadsändamål. 
Denna information är hämtad från Naturvårdsverkets webbplats,   
där du också kan läsa mer och hitta länk till lagtext.   
www.naturvardsverket.se sök Strandskydd.

Strandskyddsbestämmelserna finns i sjunde kapitlet miljöbalken (1998:808), som handlar om skydd av  
områden. Paragraferna 13-18 talar om vad som avses med strandskydd och vilka bestämmelser som gäl- 
ler inom sådant område. I paragraferna 25-26 behandlas så kallad intresseprövning, det vill säga väg- 
ningen mellan enskilda och allmänna intressen. I förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljö- 
balken m.m. finns bestämmelser om vad en ansökan om dispens från strandskyddet ska innehålla m.m.

Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag. Strandskyddszonen utgår från strandkanten 
och sträcker sig vanligtvis 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet. Strandskyddet omfattar allt-  
så både land och vatten, inklusive det som finns under ytan. I vissa fall har länsstyrelsen fattat beslut om 
att utvidga strandskyddszonen upp till 300 meter. Kontakta din kommun om du vill veta hur strandskyddet 
ser ut där du ska bygga.

Namnförtydligande
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StrandskyddsdispensANSÖKAN
Datum

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Box 59, 360 70 ÅSEDA
mbn@uppvidinge.se

Fastighet

Särskilda skäl för dispens 

Sökande

Dispensen avser
Byggnad

Anordning eller annan åtgärd

Anläggning 
(Ange typ) 

(Ange typ)

Inom område utpekat för landsbygdsutveckling (LIS-område) i översiktsplan
Byggnaden, verksamheten, anläggningen eller åtgärden långsiktigt bidrar till 
utvecklingen av landsbygden

Bostadshuset kommer att uppföras i anslutning till befintligt bostadshus

Ifylls av sökanden

(Ange typ) 

Fastighetsbeteckning

Adress

Förnamn

Utdelningsadress (gata, box etc) Telefon dagtid (även riktnr) Telefax (även riktnr)

Postnummer Postort E-postadress

Motivering hur grunden för dispens uppfylls

Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse

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

Ansökan avser utvidgning av pågående verksamhet, utvidgningen kan inte ske utanför 
området

Anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet

Området är väl avskilt från stranden genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet 
eller annan exploatering

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

Bygglov har sökts

Ja Nej

Person-/Organisationsnummer

x

OX2 AB har erhållit tillstånd att anlägga och driva en vindkraftsanläggning på
fastigheterna Karskruv 1:3 m.fl. i Uppvidinge kommun, Kronobergs län, enligt MPD:s
beslut 2014-11-03, DNR 551-9102-12. Planerad åtgärd gäller breddning och

förstärkning av skogsbilväg och byte av trumma i bäck/dike. Syftet med åtgärden är att
möjliggöra transport och underhåll av vindkraftverk till vindkraft-anläggningen.
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Bilagor

Registerkarta (1:10 000) Nybyggnadskarta (1:400) Annan karta/situationsplan (1:400)

Underskrift av sökande (betalningsansvarig)

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL).

Till ansökan ska en karta bifogas för bestämning av dispensens omfattning (Ange vilken karta som används)

Önskad tomtplatsavgränsningen ska markeras på karta (översiktskarta, nybyggnadskarta eller situationsplan)
Tomtplatsavgränsningen inritad

Övrig upplysning

Fri passage vid strandlinjer där allmänheten har tillträde ska markeras (minimum 25 meter)

Avgift

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa

Inom strandskyddszonen är det förbjudet att:  
*  uppföra nya byggnader och gräva eller på annat sätt förbereda 
    för byggnader  
*  ändra byggnader som redan finns så att de kan användas till 
    något annat ändamål  
*  utföra andra anläggningar eller anordningar som försämrar 
    tillgängligheten enligt allemansrätten eller försämrar livsvillkoren 
    för växter och djur  
*  utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv, 
    till exempel fälla träd, gräva eller gödsla. 

Vill du göra något av detta måste du ansöka om dispens från för- 
budet. För att en dispens ska beviljas måste du visa att det finns så 
kallade särskilda skäl. Som särskilda skäl får man endast använda 
något av de sex skäl som anges i miljöbalken 7 kap 18 c §. Inom ett  
område som kommunen i sin översiktsplan har pekat ut som lands- 
bygdsutvecklingsområden i strandnära läge får man även använda  
de särskilda skäl som anges miljöbalken 7 kap 18 d §. Vid alla  
dispenser måste man lämna en fri passage närmast vattnet.   
  
Nedan följer en kort beskrivning av de särskilda skäl som anges i  
7 kap 18 c § i miljöbalken. 

Ianspråktagen mark innebär ofta en etablerad tomtplats eller hem- 
fridszon runt en enskild bostad. Det kan också vara ett område som 
är ianspråktaget för andra ändamål, till exempel ett industriområde  
eller en campingplats. Avgörande är att området inte längre är  
allemansrättsligt tillgängligt.  
  
Om platsen är avskild från stranden genom en större väg, järnväg 
eller motsvarande, och därför saknar betydelse för allmänhetens 
tillgång till stränder, kan detta utgöra ett särskilt skäl för dispens.  
En mindre väg anses vanligen inte ha någon avskärande effekt. 
Slänter, branter och höjdformationer som gör strandkanten svår att 
nå räknas inte som avskärande i relation till strandskyddets syften.  
  
Anläggningar vid vatten, i vissa fall, vissa typer av anläggningar  
är till karaktären sådana att de måste ligga vid vatten, det kan gälla 
båthamnar, pirar, bryggor, båthus med mera.  
  
Utvidga en pågående verksamhet. Det kan till exempel vara en 
hamnanläggning eller en campingplats som inte kan expandera 
utanför strandskyddat område. Att det avser en verksamhet innebär 
att det inte kan vara frågan om byggande av bostäder.  

Information om strandskyddet

Angeläget allmänt intresse. Det kan till exempel vara åtgärder som 
tillgodoser kommunens behov av tätortsutveckling, olika typer av 
infrastrukturanläggningar, anpassning av miljön för bättre tillgäng- 
lighet för funktionshindrade eller åtgärder som betingas av frilufts-, 
naturvårds-, miljövårds- eller kulturhistoriska intressen.   
  
Andra mycket angelägna intressen innebär mycket speciella 
omstän- digheter som är mer eller mindre unika till sin karaktär. Det 
kan vara både allmänna och enskilda intressen, men tillämpningen 
ska vara särskilt restriktiv när det gäller enskilda ärenden.   
  
Landsbygdsutvecklingsområden i strandnära läge kan vara ett  
dispensskäl, men då måste området ha pekats ut i kommunens  
översiktsplan (se miljöbalken 7 kap 18 d §).

Övrigt

Växt och djurlivet.  En dispensprövning ska också alltid omfatta  
den påverkan åtgärden får på växt- och djurlivet. Om de biologiska 
värdena påverkas på ett sätt som inte kan accepteras ska dispens 
inte ges, även om något av skälen ovan kan åberopas. 

Länsstyrelsen kan överpröva dispensbeslutet

Efter att kommunen fattat beslut om strandskyddsdispens skickas be- 
slutet till länsstyrelsen för granskning. Länsstyrelsen har möjlighet att 
besluta om att överpröva beslutet. Besked om att så ska ske ska läm- 
nas inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till  
länsstyrelsen. Om länsstyrelsen beslutar att kommunens beslut ska  
upphävas får det beslutet överklagas hos miljödomstolen. Beslut om  
dispens får överklagas av den som beslutet angår (hit räknas inte  
grannar) om avgörande har gått denne emot. Även vissa ideella  
föreningar har rätt att överklaga dispensbeslut enligt 16 kap. 13 §  
miljöbalken, t.ex. naturskyddsföreningen, friluftsfrämjandet.

Anläggningar för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln

Byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som behövs  
för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln och som för sin 
funktion måste finnas eller vidtas inom strandskyddet är undantagna 
förbuden ovan. Dessa åtgärder får inte tillgodose bostadsändamål. 
Denna information är hämtad från Naturvårdsverkets webbplats,   
där du också kan läsa mer och hitta länk till lagtext.   
www.naturvardsverket.se sök Strandskydd.

Strandskyddsbestämmelserna finns i sjunde kapitlet miljöbalken (1998:808), som handlar om skydd av  
områden. Paragraferna 13-18 talar om vad som avses med strandskydd och vilka bestämmelser som gäl- 
ler inom sådant område. I paragraferna 25-26 behandlas så kallad intresseprövning, det vill säga väg- 
ningen mellan enskilda och allmänna intressen. I förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljö- 
balken m.m. finns bestämmelser om vad en ansökan om dispens från strandskyddet ska innehålla m.m.

Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag. Strandskyddszonen utgår från strandkanten 
och sträcker sig vanligtvis 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet. Strandskyddet omfattar allt-  
så både land och vatten, inklusive det som finns under ytan. I vissa fall har länsstyrelsen fattat beslut om 
att utvidga strandskyddszonen upp till 300 meter. Kontakta din kommun om du vill veta hur strandskyddet 
ser ut där du ska bygga.
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StrandskyddsdispensANSÖKAN
Datum

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Box 59, 360 70 ÅSEDA
mbn@uppvidinge.se

Fastighet

Särskilda skäl för dispens 

Sökande

Dispensen avser
Byggnad

Anordning eller annan åtgärd

Anläggning 
(Ange typ) 

(Ange typ)

Inom område utpekat för landsbygdsutveckling (LIS-område) i översiktsplan
Byggnaden, verksamheten, anläggningen eller åtgärden långsiktigt bidrar till 
utvecklingen av landsbygden

Bostadshuset kommer att uppföras i anslutning till befintligt bostadshus

Ifylls av sökanden

(Ange typ) 

Fastighetsbeteckning

Adress

Förnamn namn

Utdelningsadress (gata, box etc) Telefon dagtid (även riktnr) Telefax (även riktnr)

Postnummer Postort

Motivering hur grunden för dispens uppfylls

Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse

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

Ansökan avser utvidgning av pågående verksamhet, utvidgningen kan inte ske utanför 
området

Anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet

Området är väl avskilt från stranden genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet 
eller annan exploatering

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

Bygglov har sökts

Ja Nej

Person-/Organisationsnummer

x

OX2 har erhållit tillstånd att anlägga och driva en vindkraftsanläggning på fastigheterna Karskruv 1:3 
m.fl. i Uppvidinge kommun, Kronobergs län, enligt MPD:s beslut 2014-11-03, DNR 551-9102-12. 
Karskruv Nät AB planerar att anlägga en ny 36 kV ledning från en ny transformatorstation vid Bredhälla och ut till 
ett antal anslutningspunkter inom Karskruv vindkraftsanläggning. Ledningen ska anläggas som markförlagd kabel, 
huvudsakligen i eller invid de planerade vägarna i vindparken där kablarna läggs på en trumma, alternativt under 
vattendraget. 
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Bilagor

Registerkarta (1:10 000) Nybyggnadskarta (1:400) Annan karta/situationsplan (1:400)

Underskrift av sökande (betalningsansvarig)

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL).

Till ansökan ska en karta bifogas för bestämning av dispensens omfattning (Ange vilken karta som används)

Önskad tomtplatsavgränsningen ska markeras på karta (översiktskarta, nybyggnadskarta eller situationsplan)
Tomtplatsavgränsningen inritad

Övrig upplysning

Fri passage vid strandlinjer där allmänheten har tillträde ska markeras (minimum 25 meter)

Avgift

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa

Inom strandskyddszonen är det förbjudet att:  
*  uppföra nya byggnader och gräva eller på annat sätt förbereda 
    för byggnader  
*  ändra byggnader som redan finns så att de kan användas till 
    något annat ändamål  
*  utföra andra anläggningar eller anordningar som försämrar 
    tillgängligheten enligt allemansrätten eller försämrar livsvillkoren 
    för växter och djur  
*  utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv, 
    till exempel fälla träd, gräva eller gödsla. 

Vill du göra något av detta måste du ansöka om dispens från för- 
budet. För att en dispens ska beviljas måste du visa att det finns så 
kallade särskilda skäl. Som särskilda skäl får man endast använda 
något av de sex skäl som anges i miljöbalken 7 kap 18 c §. Inom ett  
område som kommunen i sin översiktsplan har pekat ut som lands- 
bygdsutvecklingsområden i strandnära läge får man även använda  
de särskilda skäl som anges miljöbalken 7 kap 18 d §. Vid alla  
dispenser måste man lämna en fri passage närmast vattnet.   
  
Nedan följer en kort beskrivning av de särskilda skäl som anges i  
7 kap 18 c § i miljöbalken. 

Ianspråktagen mark innebär ofta en etablerad tomtplats eller hem- 
fridszon runt en enskild bostad. Det kan också vara ett område som 
är ianspråktaget för andra ändamål, till exempel ett industriområde  
eller en campingplats. Avgörande är att området inte längre är  
allemansrättsligt tillgängligt.  
  
Om platsen är avskild från stranden genom en större väg, järnväg 
eller motsvarande, och därför saknar betydelse för allmänhetens 
tillgång till stränder, kan detta utgöra ett särskilt skäl för dispens.  
En mindre väg anses vanligen inte ha någon avskärande effekt. 
Slänter, branter och höjdformationer som gör strandkanten svår att 
nå räknas inte som avskärande i relation till strandskyddets syften.  
  
Anläggningar vid vatten, i vissa fall, vissa typer av anläggningar  
är till karaktären sådana att de måste ligga vid vatten, det kan gälla 
båthamnar, pirar, bryggor, båthus med mera.  
  
Utvidga en pågående verksamhet. Det kan till exempel vara en 
hamnanläggning eller en campingplats som inte kan expandera 
utanför strandskyddat område. Att det avser en verksamhet innebär 
att det inte kan vara frågan om byggande av bostäder.  

Information om strandskyddet

Angeläget allmänt intresse. Det kan till exempel vara åtgärder som 
tillgodoser kommunens behov av tätortsutveckling, olika typer av 
infrastrukturanläggningar, anpassning av miljön för bättre tillgäng- 
lighet för funktionshindrade eller åtgärder som betingas av frilufts-, 
naturvårds-, miljövårds- eller kulturhistoriska intressen.   
  
Andra mycket angelägna intressen innebär mycket speciella 
omstän- digheter som är mer eller mindre unika till sin karaktär. Det 
kan vara både allmänna och enskilda intressen, men tillämpningen 
ska vara särskilt restriktiv när det gäller enskilda ärenden.   
  
Landsbygdsutvecklingsområden i strandnära läge kan vara ett  
dispensskäl, men då måste området ha pekats ut i kommunens  
översiktsplan (se miljöbalken 7 kap 18 d §).

Övrigt

Växt och djurlivet.  En dispensprövning ska också alltid omfatta  
den påverkan åtgärden får på växt- och djurlivet. Om de biologiska 
värdena påverkas på ett sätt som inte kan accepteras ska dispens 
inte ges, även om något av skälen ovan kan åberopas. 

Länsstyrelsen kan överpröva dispensbeslutet

Efter att kommunen fattat beslut om strandskyddsdispens skickas be- 
slutet till länsstyrelsen för granskning. Länsstyrelsen har möjlighet att 
besluta om att överpröva beslutet. Besked om att så ska ske ska läm- 
nas inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till  
länsstyrelsen. Om länsstyrelsen beslutar att kommunens beslut ska  
upphävas får det beslutet överklagas hos miljödomstolen. Beslut om  
dispens får överklagas av den som beslutet angår (hit räknas inte  
grannar) om avgörande har gått denne emot. Även vissa ideella  
föreningar har rätt att överklaga dispensbeslut enligt 16 kap. 13 §  
miljöbalken, t.ex. naturskyddsföreningen, friluftsfrämjandet.

Anläggningar för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln

Byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som behövs  
för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln och som för sin 
funktion måste finnas eller vidtas inom strandskyddet är undantagna 
förbuden ovan. Dessa åtgärder får inte tillgodose bostadsändamål. 
Denna information är hämtad från Naturvårdsverkets webbplats,   
där du också kan läsa mer och hitta länk till lagtext.   
www.naturvardsverket.se sök Strandskydd.

Strandskyddsbestämmelserna finns i sjunde kapitlet miljöbalken (1998:808), som handlar om skydd av  
områden. Paragraferna 13-18 talar om vad som avses med strandskydd och vilka bestämmelser som gäl- 
ler inom sådant område. I paragraferna 25-26 behandlas så kallad intresseprövning, det vill säga väg- 
ningen mellan enskilda och allmänna intressen. I förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljö- 
balken m.m. finns bestämmelser om vad en ansökan om dispens från strandskyddet ska innehålla m.m.

Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag. Strandskyddszonen utgår från strandkanten 
och sträcker sig vanligtvis 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet. Strandskyddet omfattar allt-  
så både land och vatten, inklusive det som finns under ytan. I vissa fall har länsstyrelsen fattat beslut om 
att utvidga strandskyddszonen upp till 300 meter. Kontakta din kommun om du vill veta hur strandskyddet 
ser ut där du ska bygga.
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StrandskyddsdispensANSÖKAN
Datum

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Box 59, 360 70 ÅSEDA
mbn@uppvidinge.se

Fastighet

Särskilda skäl för dispens 

Sökande

Dispensen avser
Byggnad

Anordning eller annan åtgärd

Anläggning 
(Ange typ) 

(Ange typ)

Inom område utpekat för landsbygdsutveckling (LIS-område) i översiktsplan
Byggnaden, verksamheten, anläggningen eller åtgärden långsiktigt bidrar till 
utvecklingen av landsbygden

Bostadshuset kommer att uppföras i anslutning till befintligt bostadshus

Ifylls av sökanden

(Ange typ) 

Fastighetsbeteckning

Adress

Förnamn Efternamn

Utdelningsadress (gata, box etc Telefon dagtid (även riktnr) Telefax (även riktnr)

Postnummer Postort E-postadress

Motivering hur grunden för dispens uppfylls

Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse

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

Ansökan avser utvidgning av pågående verksamhet, utvidgningen kan inte ske utanför 
området

Anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet

Området är väl avskilt från stranden genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet 
eller annan exploatering

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

Bygglov har sökts

Ja Nej

Person-/Organisationsnummer

x

OX2 AB har erhållit tillstånd att anlägga och driva en vindkraftsanläggning på
fastigheterna Karskruv 1:3 m.fl. i Uppvidinge kommun, Kronobergs län, enligt MPD:s
beslut 2014-11-03, DNR 551-9102-12. Planerad åtgärd gäller breddning och

förstärkning av skogsbilväg och byte av trumma i bäck/dike. Syftet med åtgärden är att
möjliggöra transport och underhåll av vindkraftverk till vindkraft-anläggningen.
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Sökandens underskrift

Bilagor

Registerkarta (1:10 000) Nybyggnadskarta (1:400) Annan karta/situationsplan (1:400)

Underskrift av sökande (betalningsansvarig)

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL).

Till ansökan ska en karta bifogas för bestämning av dispensens omfattning (Ange vilken karta som används)

Önskad tomtplatsavgränsningen ska markeras på karta (översiktskarta, nybyggnadskarta eller situationsplan)
Tomtplatsavgränsningen inritad

Övrig upplysning

Fri passage vid strandlinjer där allmänheten har tillträde ska markeras (minimum 25 meter)

Avgift

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa

Inom strandskyddszonen är det förbjudet att:  
*  uppföra nya byggnader och gräva eller på annat sätt förbereda 
    för byggnader  
*  ändra byggnader som redan finns så att de kan användas till 
    något annat ändamål  
*  utföra andra anläggningar eller anordningar som försämrar 
    tillgängligheten enligt allemansrätten eller försämrar livsvillkoren 
    för växter och djur  
*  utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv, 
    till exempel fälla träd, gräva eller gödsla. 

Vill du göra något av detta måste du ansöka om dispens från för- 
budet. För att en dispens ska beviljas måste du visa att det finns så 
kallade särskilda skäl. Som särskilda skäl får man endast använda 
något av de sex skäl som anges i miljöbalken 7 kap 18 c §. Inom ett  
område som kommunen i sin översiktsplan har pekat ut som lands- 
bygdsutvecklingsområden i strandnära läge får man även använda  
de särskilda skäl som anges miljöbalken 7 kap 18 d §. Vid alla  
dispenser måste man lämna en fri passage närmast vattnet.   
  
Nedan följer en kort beskrivning av de särskilda skäl som anges i  
7 kap 18 c § i miljöbalken. 

Ianspråktagen mark innebär ofta en etablerad tomtplats eller hem- 
fridszon runt en enskild bostad. Det kan också vara ett område som 
är ianspråktaget för andra ändamål, till exempel ett industriområde  
eller en campingplats. Avgörande är att området inte längre är  
allemansrättsligt tillgängligt.  
  
Om platsen är avskild från stranden genom en större väg, järnväg 
eller motsvarande, och därför saknar betydelse för allmänhetens 
tillgång till stränder, kan detta utgöra ett särskilt skäl för dispens.  
En mindre väg anses vanligen inte ha någon avskärande effekt. 
Slänter, branter och höjdformationer som gör strandkanten svår att 
nå räknas inte som avskärande i relation till strandskyddets syften.  
  
Anläggningar vid vatten, i vissa fall, vissa typer av anläggningar  
är till karaktären sådana att de måste ligga vid vatten, det kan gälla 
båthamnar, pirar, bryggor, båthus med mera.  
  
Utvidga en pågående verksamhet. Det kan till exempel vara en 
hamnanläggning eller en campingplats som inte kan expandera 
utanför strandskyddat område. Att det avser en verksamhet innebär 
att det inte kan vara frågan om byggande av bostäder.  

Information om strandskyddet

Angeläget allmänt intresse. Det kan till exempel vara åtgärder som 
tillgodoser kommunens behov av tätortsutveckling, olika typer av 
infrastrukturanläggningar, anpassning av miljön för bättre tillgäng- 
lighet för funktionshindrade eller åtgärder som betingas av frilufts-, 
naturvårds-, miljövårds- eller kulturhistoriska intressen.   
  
Andra mycket angelägna intressen innebär mycket speciella 
omstän- digheter som är mer eller mindre unika till sin karaktär. Det 
kan vara både allmänna och enskilda intressen, men tillämpningen 
ska vara särskilt restriktiv när det gäller enskilda ärenden.   
  
Landsbygdsutvecklingsområden i strandnära läge kan vara ett  
dispensskäl, men då måste området ha pekats ut i kommunens  
översiktsplan (se miljöbalken 7 kap 18 d §).

Övrigt

Växt och djurlivet.  En dispensprövning ska också alltid omfatta  
den påverkan åtgärden får på växt- och djurlivet. Om de biologiska 
värdena påverkas på ett sätt som inte kan accepteras ska dispens 
inte ges, även om något av skälen ovan kan åberopas. 

Länsstyrelsen kan överpröva dispensbeslutet

Efter att kommunen fattat beslut om strandskyddsdispens skickas be- 
slutet till länsstyrelsen för granskning. Länsstyrelsen har möjlighet att 
besluta om att överpröva beslutet. Besked om att så ska ske ska läm- 
nas inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till  
länsstyrelsen. Om länsstyrelsen beslutar att kommunens beslut ska  
upphävas får det beslutet överklagas hos miljödomstolen. Beslut om  
dispens får överklagas av den som beslutet angår (hit räknas inte  
grannar) om avgörande har gått denne emot. Även vissa ideella  
föreningar har rätt att överklaga dispensbeslut enligt 16 kap. 13 §  
miljöbalken, t.ex. naturskyddsföreningen, friluftsfrämjandet.

Anläggningar för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln

Byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som behövs  
för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln och som för sin 
funktion måste finnas eller vidtas inom strandskyddet är undantagna 
förbuden ovan. Dessa åtgärder får inte tillgodose bostadsändamål. 
Denna information är hämtad från Naturvårdsverkets webbplats,   
där du också kan läsa mer och hitta länk till lagtext.   
www.naturvardsverket.se sök Strandskydd.

Strandskyddsbestämmelserna finns i sjunde kapitlet miljöbalken (1998:808), som handlar om skydd av  
områden. Paragraferna 13-18 talar om vad som avses med strandskydd och vilka bestämmelser som gäl- 
ler inom sådant område. I paragraferna 25-26 behandlas så kallad intresseprövning, det vill säga väg- 
ningen mellan enskilda och allmänna intressen. I förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljö- 
balken m.m. finns bestämmelser om vad en ansökan om dispens från strandskyddet ska innehålla m.m.

Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag. Strandskyddszonen utgår från strandkanten 
och sträcker sig vanligtvis 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet. Strandskyddet omfattar allt-  
så både land och vatten, inklusive det som finns under ytan. I vissa fall har länsstyrelsen fattat beslut om 
att utvidga strandskyddszonen upp till 300 meter. Kontakta din kommun om du vill veta hur strandskyddet 
ser ut där du ska bygga.

Namnförtydligande
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StrandskyddsdispensANSÖKAN
Datum

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Box 59, 360 70 ÅSEDA
mbn@uppvidinge.se

Fastighet

Särskilda skäl för dispens 

Sökande

Dispensen avser
Byggnad

Anordning eller annan åtgärd

Anläggning 
(Ange typ) 

(Ange typ)

Inom område utpekat för landsbygdsutveckling (LIS-område) i översiktsplan
Byggnaden, verksamheten, anläggningen eller åtgärden långsiktigt bidrar till 
utvecklingen av landsbygden

Bostadshuset kommer att uppföras i anslutning till befintligt bostadshus

Ifylls av sökanden

(Ange typ) 

Fastighetsbeteckning

Adress

Förnamn

Utdelningsadress (gata, box etc) Telefon dagtid (även riktnr) Telefax (även riktnr)

Postnummer Postort

Motivering hur grunden för dispens uppfylls

Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse

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

Ansökan avser utvidgning av pågående verksamhet, utvidgningen kan inte ske utanför 
området

Anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet

Området är väl avskilt från stranden genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet 
eller annan exploatering

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

Bygglov har sökts

Ja Nej

Person-/Organisationsnummer

x

OX2 AB har erhållit tillstånd att anlägga och driva en vindkraftsanläggning på
fastigheterna Karskruv 1:3 m.fl. i Uppvidinge kommun, Kronobergs län, enligt MPD:s
beslut 2014-11-03, DNR 551-9102-12. Planerad åtgärd gäller breddning och

förstärkning av skogsbilväg och byte av trumma i bäck/dike. Syftet med åtgärden är att
möjliggöra transport och underhåll av vindkraftverk till vindkraft-anläggningen.
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Sökandens underskrift

Bilagor

Registerkarta (1:10 000) Nybyggnadskarta (1:400) Annan karta/situationsplan (1:400)

Underskrift av sökande (betalningsansvarig)

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL).

Till ansökan ska en karta bifogas för bestämning av dispensens omfattning (Ange vilken karta som används)

Önskad tomtplatsavgränsningen ska markeras på karta (översiktskarta, nybyggnadskarta eller situationsplan)
Tomtplatsavgränsningen inritad

Övrig upplysning

Fri passage vid strandlinjer där allmänheten har tillträde ska markeras (minimum 25 meter)

Avgift

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa

Inom strandskyddszonen är det förbjudet att:  
*  uppföra nya byggnader och gräva eller på annat sätt förbereda 
    för byggnader  
*  ändra byggnader som redan finns så att de kan användas till 
    något annat ändamål  
*  utföra andra anläggningar eller anordningar som försämrar 
    tillgängligheten enligt allemansrätten eller försämrar livsvillkoren 
    för växter och djur  
*  utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv, 
    till exempel fälla träd, gräva eller gödsla. 

Vill du göra något av detta måste du ansöka om dispens från för- 
budet. För att en dispens ska beviljas måste du visa att det finns så 
kallade särskilda skäl. Som särskilda skäl får man endast använda 
något av de sex skäl som anges i miljöbalken 7 kap 18 c §. Inom ett  
område som kommunen i sin översiktsplan har pekat ut som lands- 
bygdsutvecklingsområden i strandnära läge får man även använda  
de särskilda skäl som anges miljöbalken 7 kap 18 d §. Vid alla  
dispenser måste man lämna en fri passage närmast vattnet.   
  
Nedan följer en kort beskrivning av de särskilda skäl som anges i  
7 kap 18 c § i miljöbalken. 

Ianspråktagen mark innebär ofta en etablerad tomtplats eller hem- 
fridszon runt en enskild bostad. Det kan också vara ett område som 
är ianspråktaget för andra ändamål, till exempel ett industriområde  
eller en campingplats. Avgörande är att området inte längre är  
allemansrättsligt tillgängligt.  
  
Om platsen är avskild från stranden genom en större väg, järnväg 
eller motsvarande, och därför saknar betydelse för allmänhetens 
tillgång till stränder, kan detta utgöra ett särskilt skäl för dispens.  
En mindre väg anses vanligen inte ha någon avskärande effekt. 
Slänter, branter och höjdformationer som gör strandkanten svår att 
nå räknas inte som avskärande i relation till strandskyddets syften.  
  
Anläggningar vid vatten, i vissa fall, vissa typer av anläggningar  
är till karaktären sådana att de måste ligga vid vatten, det kan gälla 
båthamnar, pirar, bryggor, båthus med mera.  
  
Utvidga en pågående verksamhet. Det kan till exempel vara en 
hamnanläggning eller en campingplats som inte kan expandera 
utanför strandskyddat område. Att det avser en verksamhet innebär 
att det inte kan vara frågan om byggande av bostäder.  

Information om strandskyddet

Angeläget allmänt intresse. Det kan till exempel vara åtgärder som 
tillgodoser kommunens behov av tätortsutveckling, olika typer av 
infrastrukturanläggningar, anpassning av miljön för bättre tillgäng- 
lighet för funktionshindrade eller åtgärder som betingas av frilufts-, 
naturvårds-, miljövårds- eller kulturhistoriska intressen.   
  
Andra mycket angelägna intressen innebär mycket speciella 
omstän- digheter som är mer eller mindre unika till sin karaktär. Det 
kan vara både allmänna och enskilda intressen, men tillämpningen 
ska vara särskilt restriktiv när det gäller enskilda ärenden.   
  
Landsbygdsutvecklingsområden i strandnära läge kan vara ett  
dispensskäl, men då måste området ha pekats ut i kommunens  
översiktsplan (se miljöbalken 7 kap 18 d §).

Övrigt

Växt och djurlivet.  En dispensprövning ska också alltid omfatta  
den påverkan åtgärden får på växt- och djurlivet. Om de biologiska 
värdena påverkas på ett sätt som inte kan accepteras ska dispens 
inte ges, även om något av skälen ovan kan åberopas. 

Länsstyrelsen kan överpröva dispensbeslutet

Efter att kommunen fattat beslut om strandskyddsdispens skickas be- 
slutet till länsstyrelsen för granskning. Länsstyrelsen har möjlighet att 
besluta om att överpröva beslutet. Besked om att så ska ske ska läm- 
nas inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till  
länsstyrelsen. Om länsstyrelsen beslutar att kommunens beslut ska  
upphävas får det beslutet överklagas hos miljödomstolen. Beslut om  
dispens får överklagas av den som beslutet angår (hit räknas inte  
grannar) om avgörande har gått denne emot. Även vissa ideella  
föreningar har rätt att överklaga dispensbeslut enligt 16 kap. 13 §  
miljöbalken, t.ex. naturskyddsföreningen, friluftsfrämjandet.

Anläggningar för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln

Byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som behövs  
för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln och som för sin 
funktion måste finnas eller vidtas inom strandskyddet är undantagna 
förbuden ovan. Dessa åtgärder får inte tillgodose bostadsändamål. 
Denna information är hämtad från Naturvårdsverkets webbplats,   
där du också kan läsa mer och hitta länk till lagtext.   
www.naturvardsverket.se sök Strandskydd.

Strandskyddsbestämmelserna finns i sjunde kapitlet miljöbalken (1998:808), som handlar om skydd av  
områden. Paragraferna 13-18 talar om vad som avses med strandskydd och vilka bestämmelser som gäl- 
ler inom sådant område. I paragraferna 25-26 behandlas så kallad intresseprövning, det vill säga väg- 
ningen mellan enskilda och allmänna intressen. I förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljö- 
balken m.m. finns bestämmelser om vad en ansökan om dispens från strandskyddet ska innehålla m.m.

Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag. Strandskyddszonen utgår från strandkanten 
och sträcker sig vanligtvis 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet. Strandskyddet omfattar allt-  
så både land och vatten, inklusive det som finns under ytan. I vissa fall har länsstyrelsen fattat beslut om 
att utvidga strandskyddszonen upp till 300 meter. Kontakta din kommun om du vill veta hur strandskyddet 
ser ut där du ska bygga.

Namnförtydligande
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StrandskyddsdispensANSÖKAN
Datum

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Box 59, 360 70 ÅSEDA
mbn@uppvidinge.se

Fastighet

Särskilda skäl för dispens 

Sökande

Dispensen avser
Byggnad

Anordning eller annan åtgärd

Anläggning 
(Ange typ) 

(Ange typ)

Inom område utpekat för landsbygdsutveckling (LIS-område) i översiktsplan
Byggnaden, verksamheten, anläggningen eller åtgärden långsiktigt bidrar till 
utvecklingen av landsbygden

Bostadshuset kommer att uppföras i anslutning till befintligt bostadshus

Ifylls av sökanden

(Ange typ) 

Fastighetsbeteckning

Adress

Förnamn

Utdelningsadress (gata, box etc) Telefon dagtid (även riktnr) Telefax (även riktnr)

Postnummer Postort

Motivering hur grunden för dispens uppfylls

Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse

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

Ansökan avser utvidgning av pågående verksamhet, utvidgningen kan inte ske utanför 
området

Anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet

Området är väl avskilt från stranden genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet 
eller annan exploatering

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

Bygglov har sökts

Ja Nej

Person-/Organisationsnummer

x

OX2 har erhållit tillstånd att anlägga och driva en vindkraftsanläggning på fastigheterna Karskruv 1:3 
m.fl. i Uppvidinge kommun, Kronobergs län, enligt MPD:s beslut 2014-11-03, DNR 551-9102-12. 
Karskruv Nät AB planerar att anlägga en ny 36 kV ledning från en ny transformatorstation vid Bredhälla och ut till 
ett antal anslutningspunkter inom Karskruv vindkraftsanläggning. Ledningen ska anläggas som markförlagd kabel, 
huvudsakligen i eller invid de planerade vägarna i vindparken där kablarna läggs på en trumma, alternativt under 
vattendraget. 
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Sökandens underskrift

Bilagor

Registerkarta (1:10 000) Nybyggnadskarta (1:400) Annan karta/situationsplan (1:400)

Underskrift av sökande (betalningsansvarig)

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL).

Till ansökan ska en karta bifogas för bestämning av dispensens omfattning (Ange vilken karta som används)

Önskad tomtplatsavgränsningen ska markeras på karta (översiktskarta, nybyggnadskarta eller situationsplan)
Tomtplatsavgränsningen inritad

Övrig upplysning

Fri passage vid strandlinjer där allmänheten har tillträde ska markeras (minimum 25 meter)

Avgift

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa

Inom strandskyddszonen är det förbjudet att:  
*  uppföra nya byggnader och gräva eller på annat sätt förbereda 
    för byggnader  
*  ändra byggnader som redan finns så att de kan användas till 
    något annat ändamål  
*  utföra andra anläggningar eller anordningar som försämrar 
    tillgängligheten enligt allemansrätten eller försämrar livsvillkoren 
    för växter och djur  
*  utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv, 
    till exempel fälla träd, gräva eller gödsla. 

Vill du göra något av detta måste du ansöka om dispens från för- 
budet. För att en dispens ska beviljas måste du visa att det finns så 
kallade särskilda skäl. Som särskilda skäl får man endast använda 
något av de sex skäl som anges i miljöbalken 7 kap 18 c §. Inom ett  
område som kommunen i sin översiktsplan har pekat ut som lands- 
bygdsutvecklingsområden i strandnära läge får man även använda  
de särskilda skäl som anges miljöbalken 7 kap 18 d §. Vid alla  
dispenser måste man lämna en fri passage närmast vattnet.   
  
Nedan följer en kort beskrivning av de särskilda skäl som anges i  
7 kap 18 c § i miljöbalken. 

Ianspråktagen mark innebär ofta en etablerad tomtplats eller hem- 
fridszon runt en enskild bostad. Det kan också vara ett område som 
är ianspråktaget för andra ändamål, till exempel ett industriområde  
eller en campingplats. Avgörande är att området inte längre är  
allemansrättsligt tillgängligt.  
  
Om platsen är avskild från stranden genom en större väg, järnväg 
eller motsvarande, och därför saknar betydelse för allmänhetens 
tillgång till stränder, kan detta utgöra ett särskilt skäl för dispens.  
En mindre väg anses vanligen inte ha någon avskärande effekt. 
Slänter, branter och höjdformationer som gör strandkanten svår att 
nå räknas inte som avskärande i relation till strandskyddets syften.  
  
Anläggningar vid vatten, i vissa fall, vissa typer av anläggningar  
är till karaktären sådana att de måste ligga vid vatten, det kan gälla 
båthamnar, pirar, bryggor, båthus med mera.  
  
Utvidga en pågående verksamhet. Det kan till exempel vara en 
hamnanläggning eller en campingplats som inte kan expandera 
utanför strandskyddat område. Att det avser en verksamhet innebär 
att det inte kan vara frågan om byggande av bostäder.  

Information om strandskyddet

Angeläget allmänt intresse. Det kan till exempel vara åtgärder som 
tillgodoser kommunens behov av tätortsutveckling, olika typer av 
infrastrukturanläggningar, anpassning av miljön för bättre tillgäng- 
lighet för funktionshindrade eller åtgärder som betingas av frilufts-, 
naturvårds-, miljövårds- eller kulturhistoriska intressen.   
  
Andra mycket angelägna intressen innebär mycket speciella 
omstän- digheter som är mer eller mindre unika till sin karaktär. Det 
kan vara både allmänna och enskilda intressen, men tillämpningen 
ska vara särskilt restriktiv när det gäller enskilda ärenden.   
  
Landsbygdsutvecklingsområden i strandnära läge kan vara ett  
dispensskäl, men då måste området ha pekats ut i kommunens  
översiktsplan (se miljöbalken 7 kap 18 d §).

Övrigt

Växt och djurlivet.  En dispensprövning ska också alltid omfatta  
den påverkan åtgärden får på växt- och djurlivet. Om de biologiska 
värdena påverkas på ett sätt som inte kan accepteras ska dispens 
inte ges, även om något av skälen ovan kan åberopas. 

Länsstyrelsen kan överpröva dispensbeslutet

Efter att kommunen fattat beslut om strandskyddsdispens skickas be- 
slutet till länsstyrelsen för granskning. Länsstyrelsen har möjlighet att 
besluta om att överpröva beslutet. Besked om att så ska ske ska läm- 
nas inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till  
länsstyrelsen. Om länsstyrelsen beslutar att kommunens beslut ska  
upphävas får det beslutet överklagas hos miljödomstolen. Beslut om  
dispens får överklagas av den som beslutet angår (hit räknas inte  
grannar) om avgörande har gått denne emot. Även vissa ideella  
föreningar har rätt att överklaga dispensbeslut enligt 16 kap. 13 §  
miljöbalken, t.ex. naturskyddsföreningen, friluftsfrämjandet.

Anläggningar för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln

Byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som behövs  
för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln och som för sin 
funktion måste finnas eller vidtas inom strandskyddet är undantagna 
förbuden ovan. Dessa åtgärder får inte tillgodose bostadsändamål. 
Denna information är hämtad från Naturvårdsverkets webbplats,   
där du också kan läsa mer och hitta länk till lagtext.   
www.naturvardsverket.se sök Strandskydd.

Strandskyddsbestämmelserna finns i sjunde kapitlet miljöbalken (1998:808), som handlar om skydd av  
områden. Paragraferna 13-18 talar om vad som avses med strandskydd och vilka bestämmelser som gäl- 
ler inom sådant område. I paragraferna 25-26 behandlas så kallad intresseprövning, det vill säga väg- 
ningen mellan enskilda och allmänna intressen. I förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljö- 
balken m.m. finns bestämmelser om vad en ansökan om dispens från strandskyddet ska innehålla m.m.

Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag. Strandskyddszonen utgår från strandkanten 
och sträcker sig vanligtvis 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet. Strandskyddet omfattar allt-  
så både land och vatten, inklusive det som finns under ytan. I vissa fall har länsstyrelsen fattat beslut om 
att utvidga strandskyddszonen upp till 300 meter. Kontakta din kommun om du vill veta hur strandskyddet 
ser ut där du ska bygga.

Namnförtydligande
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StrandskyddsdispensANSÖKAN
Datum

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Box 59, 360 70 ÅSEDA
mbn@uppvidinge.se

Fastighet

Särskilda skäl för dispens 

Sökande

Dispensen avser
Byggnad

Anordning eller annan åtgärd

Anläggning 
(Ange typ) 

(Ange typ)

Inom område utpekat för landsbygdsutveckling (LIS-område) i översiktsplan
Byggnaden, verksamheten, anläggningen eller åtgärden långsiktigt bidrar till 
utvecklingen av landsbygden

Bostadshuset kommer att uppföras i anslutning till befintligt bostadshus

Ifylls av sökanden

(Ange typ) 

Fastighetsbeteckning

Adress

Förnamn

Utdelningsadress (gata, box etc) Telefon dagtid (även riktnr) Telefax (även riktnr)

Postnummer Postort E-postadress

Motivering hur grunden för dispens uppfylls

Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse

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

Ansökan avser utvidgning av pågående verksamhet, utvidgningen kan inte ske utanför 
området

Anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet

Området är väl avskilt från stranden genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet 
eller annan exploatering

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

Bygglov har sökts

Ja Nej

Person-/Organisationsnummer

x

OX2 har erhållit tillstånd att anlägga och driva en vindkraftsanläggning på fastigheterna Karskruv 1:3
m.fl. i Uppvidinge kommun, Kronobergs län, enligt MPD:s beslut 2014-11-03, DNR 551-9102-12.
Karskruv Nät ABplanerar att anlägga en ny 36 kV ledning från en ny transformatorstation vid Bredhälla och ut till
ett antal anslutningspunkter inom Karskruv vindkraftsanläggning. Ledningen ska anläggas som markförlagd kabel,
huvudsakligen i eller invid de planerade vägarna i vindparken där kablarna läggs på en trumma, alternativt under
vattendraget.
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Sökandens underskrift

Bilagor

Registerkarta (1:10 000) Nybyggnadskarta (1:400) Annan karta/situationsplan (1:400)

Underskrift av sökande (betalningsansvarig)

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL).

Till ansökan ska en karta bifogas för bestämning av dispensens omfattning (Ange vilken karta som används)

Önskad tomtplatsavgränsningen ska markeras på karta (översiktskarta, nybyggnadskarta eller situationsplan)
Tomtplatsavgränsningen inritad

Övrig upplysning

Fri passage vid strandlinjer där allmänheten har tillträde ska markeras (minimum 25 meter)

Avgift

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa

Inom strandskyddszonen är det förbjudet att:  
*  uppföra nya byggnader och gräva eller på annat sätt förbereda 
    för byggnader  
*  ändra byggnader som redan finns så att de kan användas till 
    något annat ändamål  
*  utföra andra anläggningar eller anordningar som försämrar 
    tillgängligheten enligt allemansrätten eller försämrar livsvillkoren 
    för växter och djur  
*  utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv, 
    till exempel fälla träd, gräva eller gödsla. 

Vill du göra något av detta måste du ansöka om dispens från för- 
budet. För att en dispens ska beviljas måste du visa att det finns så 
kallade särskilda skäl. Som särskilda skäl får man endast använda 
något av de sex skäl som anges i miljöbalken 7 kap 18 c §. Inom ett  
område som kommunen i sin översiktsplan har pekat ut som lands- 
bygdsutvecklingsområden i strandnära läge får man även använda  
de särskilda skäl som anges miljöbalken 7 kap 18 d §. Vid alla  
dispenser måste man lämna en fri passage närmast vattnet.   
  
Nedan följer en kort beskrivning av de särskilda skäl som anges i  
7 kap 18 c § i miljöbalken. 

Ianspråktagen mark innebär ofta en etablerad tomtplats eller hem- 
fridszon runt en enskild bostad. Det kan också vara ett område som 
är ianspråktaget för andra ändamål, till exempel ett industriområde  
eller en campingplats. Avgörande är att området inte längre är  
allemansrättsligt tillgängligt.  
  
Om platsen är avskild från stranden genom en större väg, järnväg 
eller motsvarande, och därför saknar betydelse för allmänhetens 
tillgång till stränder, kan detta utgöra ett särskilt skäl för dispens.  
En mindre väg anses vanligen inte ha någon avskärande effekt. 
Slänter, branter och höjdformationer som gör strandkanten svår att 
nå räknas inte som avskärande i relation till strandskyddets syften.  
  
Anläggningar vid vatten, i vissa fall, vissa typer av anläggningar  
är till karaktären sådana att de måste ligga vid vatten, det kan gälla 
båthamnar, pirar, bryggor, båthus med mera.  
  
Utvidga en pågående verksamhet. Det kan till exempel vara en 
hamnanläggning eller en campingplats som inte kan expandera 
utanför strandskyddat område. Att det avser en verksamhet innebär 
att det inte kan vara frågan om byggande av bostäder.  

Information om strandskyddet

Angeläget allmänt intresse. Det kan till exempel vara åtgärder som 
tillgodoser kommunens behov av tätortsutveckling, olika typer av 
infrastrukturanläggningar, anpassning av miljön för bättre tillgäng- 
lighet för funktionshindrade eller åtgärder som betingas av frilufts-, 
naturvårds-, miljövårds- eller kulturhistoriska intressen.   
  
Andra mycket angelägna intressen innebär mycket speciella 
omstän- digheter som är mer eller mindre unika till sin karaktär. Det 
kan vara både allmänna och enskilda intressen, men tillämpningen 
ska vara särskilt restriktiv när det gäller enskilda ärenden.   
  
Landsbygdsutvecklingsområden i strandnära läge kan vara ett  
dispensskäl, men då måste området ha pekats ut i kommunens  
översiktsplan (se miljöbalken 7 kap 18 d §).

Övrigt

Växt och djurlivet.  En dispensprövning ska också alltid omfatta  
den påverkan åtgärden får på växt- och djurlivet. Om de biologiska 
värdena påverkas på ett sätt som inte kan accepteras ska dispens 
inte ges, även om något av skälen ovan kan åberopas. 

Länsstyrelsen kan överpröva dispensbeslutet

Efter att kommunen fattat beslut om strandskyddsdispens skickas be- 
slutet till länsstyrelsen för granskning. Länsstyrelsen har möjlighet att 
besluta om att överpröva beslutet. Besked om att så ska ske ska läm- 
nas inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till  
länsstyrelsen. Om länsstyrelsen beslutar att kommunens beslut ska  
upphävas får det beslutet överklagas hos miljödomstolen. Beslut om  
dispens får överklagas av den som beslutet angår (hit räknas inte  
grannar) om avgörande har gått denne emot. Även vissa ideella  
föreningar har rätt att överklaga dispensbeslut enligt 16 kap. 13 §  
miljöbalken, t.ex. naturskyddsföreningen, friluftsfrämjandet.

Anläggningar för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln

Byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som behövs  
för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln och som för sin 
funktion måste finnas eller vidtas inom strandskyddet är undantagna 
förbuden ovan. Dessa åtgärder får inte tillgodose bostadsändamål. 
Denna information är hämtad från Naturvårdsverkets webbplats,   
där du också kan läsa mer och hitta länk till lagtext.   
www.naturvardsverket.se sök Strandskydd.

Strandskyddsbestämmelserna finns i sjunde kapitlet miljöbalken (1998:808), som handlar om skydd av  
områden. Paragraferna 13-18 talar om vad som avses med strandskydd och vilka bestämmelser som gäl- 
ler inom sådant område. I paragraferna 25-26 behandlas så kallad intresseprövning, det vill säga väg- 
ningen mellan enskilda och allmänna intressen. I förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljö- 
balken m.m. finns bestämmelser om vad en ansökan om dispens från strandskyddet ska innehålla m.m.

Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag. Strandskyddszonen utgår från strandkanten 
och sträcker sig vanligtvis 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet. Strandskyddet omfattar allt-  
så både land och vatten, inklusive det som finns under ytan. I vissa fall har länsstyrelsen fattat beslut om 
att utvidga strandskyddszonen upp till 300 meter. Kontakta din kommun om du vill veta hur strandskyddet 
ser ut där du ska bygga.

Namnförtydligande
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StrandskyddsdispensANSÖKAN
Datum

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Box 59, 360 70 ÅSEDA
mbn@uppvidinge.se

Fastighet

Särskilda skäl för dispens 

Sökande

Dispensen avser
Byggnad

Anordning eller annan åtgärd

Anläggning 
(Ange typ) 

(Ange typ)

Inom område utpekat för landsbygdsutveckling (LIS-område) i översiktsplan
Byggnaden, verksamheten, anläggningen eller åtgärden långsiktigt bidrar till 
utvecklingen av landsbygden

Bostadshuset kommer att uppföras i anslutning till befintligt bostadshus

Ifylls av sökanden

(Ange typ) 

Fastighetsbeteckning

Adress

Förnamn

Utdelningsadress (gata, box etc) Telefon dagtid (även riktnr) Telefax (även riktnr)

Postnummer Postort

Motivering hur grunden för dispens uppfylls

Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse

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

Ansökan avser utvidgning av pågående verksamhet, utvidgningen kan inte ske utanför 
området

Anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet

Området är väl avskilt från stranden genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet 
eller annan exploatering

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

Bygglov har sökts

Ja Nej

Person-/Organisationsnummer

x

OX2 har erhållit tillstånd att anlägga och driva en vindkraftsanläggning på fastigheterna Karskruv 1:3 
m.fl. i Uppvidinge kommun, Kronobergs län, enligt MPD:s beslut 2014-11-03, DNR 551-9102-12. 
Karskruv Nät AB planerar att anlägga en ny 36 kV ledning från en ny transformatorstation vid Bredhälla och ut till
ett antal anslutningspunkter inom Karskruv vindkraftsanläggning. Ledningen ska anläggas som markförlagd kabel,
huvudsakligen i eller invid de planerade vägarna i vindparken där kablarna läggs på en trumma, alternativt under
vattendraget.
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Sökandens underskrift

Bilagor

Registerkarta (1:10 000) Nybyggnadskarta (1:400) Annan karta/situationsplan (1:400)

Underskrift av sökande (betalningsansvarig)

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL).

Till ansökan ska en karta bifogas för bestämning av dispensens omfattning (Ange vilken karta som används)

Önskad tomtplatsavgränsningen ska markeras på karta (översiktskarta, nybyggnadskarta eller situationsplan)
Tomtplatsavgränsningen inritad

Övrig upplysning

Fri passage vid strandlinjer där allmänheten har tillträde ska markeras (minimum 25 meter)

Avgift

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa

Inom strandskyddszonen är det förbjudet att:  
*  uppföra nya byggnader och gräva eller på annat sätt förbereda 
    för byggnader  
*  ändra byggnader som redan finns så att de kan användas till 
    något annat ändamål  
*  utföra andra anläggningar eller anordningar som försämrar 
    tillgängligheten enligt allemansrätten eller försämrar livsvillkoren 
    för växter och djur  
*  utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv, 
    till exempel fälla träd, gräva eller gödsla. 

Vill du göra något av detta måste du ansöka om dispens från för- 
budet. För att en dispens ska beviljas måste du visa att det finns så 
kallade särskilda skäl. Som särskilda skäl får man endast använda 
något av de sex skäl som anges i miljöbalken 7 kap 18 c §. Inom ett  
område som kommunen i sin översiktsplan har pekat ut som lands- 
bygdsutvecklingsområden i strandnära läge får man även använda  
de särskilda skäl som anges miljöbalken 7 kap 18 d §. Vid alla  
dispenser måste man lämna en fri passage närmast vattnet.   
  
Nedan följer en kort beskrivning av de särskilda skäl som anges i  
7 kap 18 c § i miljöbalken. 

Ianspråktagen mark innebär ofta en etablerad tomtplats eller hem- 
fridszon runt en enskild bostad. Det kan också vara ett område som 
är ianspråktaget för andra ändamål, till exempel ett industriområde  
eller en campingplats. Avgörande är att området inte längre är  
allemansrättsligt tillgängligt.  
  
Om platsen är avskild från stranden genom en större väg, järnväg 
eller motsvarande, och därför saknar betydelse för allmänhetens 
tillgång till stränder, kan detta utgöra ett särskilt skäl för dispens.  
En mindre väg anses vanligen inte ha någon avskärande effekt. 
Slänter, branter och höjdformationer som gör strandkanten svår att 
nå räknas inte som avskärande i relation till strandskyddets syften.  
  
Anläggningar vid vatten, i vissa fall, vissa typer av anläggningar  
är till karaktären sådana att de måste ligga vid vatten, det kan gälla 
båthamnar, pirar, bryggor, båthus med mera.  
  
Utvidga en pågående verksamhet. Det kan till exempel vara en 
hamnanläggning eller en campingplats som inte kan expandera 
utanför strandskyddat område. Att det avser en verksamhet innebär 
att det inte kan vara frågan om byggande av bostäder.  

Information om strandskyddet

Angeläget allmänt intresse. Det kan till exempel vara åtgärder som 
tillgodoser kommunens behov av tätortsutveckling, olika typer av 
infrastrukturanläggningar, anpassning av miljön för bättre tillgäng- 
lighet för funktionshindrade eller åtgärder som betingas av frilufts-, 
naturvårds-, miljövårds- eller kulturhistoriska intressen.   
  
Andra mycket angelägna intressen innebär mycket speciella 
omstän- digheter som är mer eller mindre unika till sin karaktär. Det 
kan vara både allmänna och enskilda intressen, men tillämpningen 
ska vara särskilt restriktiv när det gäller enskilda ärenden.   
  
Landsbygdsutvecklingsområden i strandnära läge kan vara ett  
dispensskäl, men då måste området ha pekats ut i kommunens  
översiktsplan (se miljöbalken 7 kap 18 d §).

Övrigt

Växt och djurlivet.  En dispensprövning ska också alltid omfatta  
den påverkan åtgärden får på växt- och djurlivet. Om de biologiska 
värdena påverkas på ett sätt som inte kan accepteras ska dispens 
inte ges, även om något av skälen ovan kan åberopas. 

Länsstyrelsen kan överpröva dispensbeslutet

Efter att kommunen fattat beslut om strandskyddsdispens skickas be- 
slutet till länsstyrelsen för granskning. Länsstyrelsen har möjlighet att 
besluta om att överpröva beslutet. Besked om att så ska ske ska läm- 
nas inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till  
länsstyrelsen. Om länsstyrelsen beslutar att kommunens beslut ska  
upphävas får det beslutet överklagas hos miljödomstolen. Beslut om  
dispens får överklagas av den som beslutet angår (hit räknas inte  
grannar) om avgörande har gått denne emot. Även vissa ideella  
föreningar har rätt att överklaga dispensbeslut enligt 16 kap. 13 §  
miljöbalken, t.ex. naturskyddsföreningen, friluftsfrämjandet.

Anläggningar för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln

Byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som behövs  
för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln och som för sin 
funktion måste finnas eller vidtas inom strandskyddet är undantagna 
förbuden ovan. Dessa åtgärder får inte tillgodose bostadsändamål. 
Denna information är hämtad från Naturvårdsverkets webbplats,   
där du också kan läsa mer och hitta länk till lagtext.   
www.naturvardsverket.se sök Strandskydd.

Strandskyddsbestämmelserna finns i sjunde kapitlet miljöbalken (1998:808), som handlar om skydd av  
områden. Paragraferna 13-18 talar om vad som avses med strandskydd och vilka bestämmelser som gäl- 
ler inom sådant område. I paragraferna 25-26 behandlas så kallad intresseprövning, det vill säga väg- 
ningen mellan enskilda och allmänna intressen. I förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljö- 
balken m.m. finns bestämmelser om vad en ansökan om dispens från strandskyddet ska innehålla m.m.

Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag. Strandskyddszonen utgår från strandkanten 
och sträcker sig vanligtvis 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet. Strandskyddet omfattar allt-  
så både land och vatten, inklusive det som finns under ytan. I vissa fall har länsstyrelsen fattat beslut om 
att utvidga strandskyddszonen upp till 300 meter. Kontakta din kommun om du vill veta hur strandskyddet 
ser ut där du ska bygga.
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1 INLEDNING 

Vid Karskruv, Uppvidinge kommun, planeras byggnation av en vindkraftspark. 

Verksamhetsutövaren OX2 planerar att påbörja bygget under 2020 eller 2021. Före byggstart 

ska slutlig placering av vindkraftverk och vägar samrådas med länsstyrelsen och vissa 

sakprövningar ska ske. Denna beskrivning av vattendrag och våtmarker som berörs av parken 

utgör bilaga till ansökan om strandskyddsdispenser.  

 

I första hand ska befintliga vägar användas för transport av vindkraftverken, men dessa behöver 

kompletteras med nya vägar. De befintliga vägarna kommer att förstärkas och breddas, kurvor 

måste rätas ut och även justeringar i höjdled kommer att ske för att vägarna ska klara de stora 

transporterna av delar till vindkraftverken.   

 

De numrerade punkter ( V1, V3 osv) som redovisas i rapporten är benämningar på de platser där 

planerade åtgärder för bygget av vindkraftparken kommer att beröra ett strandskyddat 

vattenområde.  

 

1.1 AVGRÄNSNING 

Strandskyddsdispens söks för alla åtgärder som berör ett vattendrag där vatten noterades vid 

fältbesöket i augusti 2019, med undantag för åtgärder på väg 966, som är en allmän väg genom 

parken och för vilken eventuella förstärkningsåtgärder kommer att anmälas i senare skede. 

Strandskyddsdispens söks för en sjö som ligger inom 100 m från en ny dragning av skogsbilväg. 

 

I de fall då vägar går parallellt med ett vattendrag kommer åtgärder på vägen i vissa fall att 

utföras inom 100 m från bäcken på en viss sträcka före och efter själva passagen. Endast 

passagen redovisas detaljerat i rapporten, men dispensansökan är avsedd att gälla alla åtgärder 

på vägen inom strandskyddsområdet.  

2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1 INVENTERINGAR OCH FÄLTBESÖK 

I samband med miljötillståndsansökan för Karskruv vindpark och koncessionsansökan för 

elanslutning har natur- och kulturvärdesinventeringar genomförts. Dessa har kompletterats 

under 2019 och redovisas i andra rapporter. Inventerade värden syns i vissa fall på de kartbilder 

som finns med i denna rapport och kommenteras om de berör något vatten som påverkas av 

vindkraftparken. 

 

De vatten som redovisas i denna rapport besöktes i slutet av augusti 2019. Foton, beskrivningar 

och uppgifter om vattendjup, vattenfårans bredd, vegetation etc är registrerade under det 

fältbesöket om inget annat anges. 

 

2.2 VATTENFÖREKOMSTER 

Av de vatten som berörs av Karskruv vindkraftpark är det ett vattendrag som utgör 

vattenförekomst och en sjö samt ett vattendrag som utgör ”övrig vattenförekomst”, enligt VISS, 

VatteninformationsSystem Sverige, se Figur 1. 

 

Vattenförekomsten Forsaån, (WA99757722,SE632563-147500) har otillfredsställande ekologisk 

status och uppnår ej god kemisk status. Anledningen till den otillfredsställande statusen är 

kvalitetsfaktorn fisk. Hydromorfologin är klassas som dålig och kvalitetsfaktorn försurning som 
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måttlig. Miljökvalitetsnormen är satt till God ekologisk status och God kemisk ytvattenstatus 

med de vanliga undantagen för kvicksilver och bromerad difenyleter.  

 

Övrigt vatten, Kronofurgölen, (WA93604146, NW633000-146926) 

Övrigt vatten, Nottebäcken, (WA18671657, NW632748-146243) 

 

 

Figur 1- Karskruv vindkraft och underlag från VISS.  

3 PLANERADE ÅTGÄRDER OCH SKYDDSÅTGÄRDER 

3.1 VÄGAR, KABLAR OCH TRUMMOR  

Generellt kommer vägarna inom vindkraftsparken att breddas till ca 5 m vid rak väg, medan det i 

kurvor krävs en vägbredd på 7-8 m. Vägslänterna blir ca 2,5 meter på vardera sida om vägen på 

plan mark, men kan bli smalare eller bredare beroende på topografi. Avverkningsområdet vid 

rak väg planeras till cirka 20 meter men vid kurvor kan det behöva avverkas upp till cirka 30 

meter. 

 

För att kunna ansluta vindkraftverken till elnätet kommer markförlagd elkabel att förläggas inom 

vindkraftparken, ledningarna följer mestadels befintliga och nya vägar inom vindkraftparken där 

de anläggs utanför släntkrön/vägkant. Kabeldikena grävs till ett djup av 50–100 cm. För att 

möjliggöra nedgrävning av elkablarna behöver skog avverkas bredvid vägarna, dels för 

kabelschaktet och dels för en arbetsyta närmast utanför schaktet. Avverkningsområdet för 

elkablarna sammanfaller oftast med avverkningsområdet för byggnation av vägarna, det kan 

dock bli bredare om man behöver förlägga ledningen utanför befintliga ledningar. 

Arbeten genomförs med bl.a. grävmaskin för schaktning men sprängning kan även bli aktuellt i 

bergig terräng. 

Kronofurgölen 

Forsaån 

Nottebäcken 
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Vid förstärkning och breddning av befintliga vägar kommer befintliga trummor att bytas mot 

nya. Längd och diameter på respektive trumma redovisas i Tabell 1 tillsammans med beräknade 

dimensionerande flöden. Inget av vattendragen har en medelvattenföring över 1 m
3

/s. 

Dimensioneringen av trummorna har utgått från 50-årsflöden (HHQ50) och Trafikverkets krav 

(TK Avvattning TDOK 2014:0045). Trummorna kommer att grävas ner för att säkerställa att 

vandringshinder inte skapas och sand- eller sedimentmaterial kommer att läggas på botten för 

att efterlikna naturlig bäckbotten.   

 

Vid trumbyten i vattenförande bäckar och diken kommer skyddsåtgärder mot grumling att 

genomföras. Grumling kan förhindras och minimeras med t ex sedimentfällor av geotextil eller 

filter av sand/grus eller halm. Vid schakt nära vattendrag ska bar jord undvikas genom att 

schaktslänter täcks med vegetation eller annat erosionsskydd, för att hindra finkornig jord att 

rinna ut i vattendraget vid regn. Skyddsåtgärder kommer att beskrivas och regleras genom 

anmälningar om vattenverksamhet. 

 

Tabell 1. Rekommenderade trumdimensioner, samt vattennivåer vid dimensionerande flöde (HHQ50) och 
momentant toppflöde.  

 Dimensioner Beräknade flöden Vattennivåer 

Trumma 

Diameter 

(mm) 

Trum-

längd 

(m) 

Överdjup/

nedgräv-

ningsdjup 

under 

vatten-

dragets 

botten 

(mm) 

Karaktäristiskt flöde 
Flöde 

(m
3

/s) 

Höjd över 

vattengång 

vid inlopp 

trumma (m) 

Höjd över 

trumhjässa 

uppströms 

inlopp (m)  

V01 800 11 150 HHQ50 0,49 0,55  

    Momentanflöde HHQ50 0,83 0,76 0,34 

V02 400 10 100 HHQ50 0,04 0,22  

    Momentanflöde HHQ50 0,07 0,26 0,00 

V03 800 9 150 HHQ50  0,68 0,58  

    Momentanflöde HHQ50  1,16 0,80 0,48 

V04 400 11 100 HHQ50 0,01 0,16  

    Momentanflöde HHQ50 0,02 0,19 0,00 

V05 800 11 150 HHQ50 0,55 0,68  

    Momentanflöde HHQ50 0,93 0,80 0,57 

V06 500 20 100 HHQ50 0,11 0,29  

    Momentanflöde HHQ50 0,19 0,37 0,23 

V07 400 10 100 HHQ50 0,01 0,14  

    Momentanflöde HHQ50 0,02 0,17 0,00 

V08 500 10 100 HHQ50 0,13 0,31  

    Momentanflöde HHQ50 0,18 0,36 0,08 

V09 500 12 100 HHQ50 0,08 0,36  

    Momentanflöde HHQ50 0,11 0,41 0,00 

V11 600 12 150 HHQ50 0,12 0,42  

    Momentanflöde HHQ50 0,20 0,52 0,02 
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V12 800 12 150 HHQ50 0,43 0,58  

    Momentanflöde HHQ50 0,72 0,75 0,25 

V13 800 11 150 HHQ50 0,38 0,46  

    Momentanflöde HHQ50 0,65 0,60 0,18 

V14 1200 11 200 HHQ50 1,05 0,85  

    Momentanflöde HHQ50 1,47 0,98 0,08 

V15 400 12 100 HHQ50 0,04 0,21  

    Momentanflöde HHQ50 0,07 0,26 0,00 

V16 600 12 150 HHQ50 0,25 0,45  

    Momentanflöde HHQ50 0,36 0,56 0,24 

V18 400 20 100 HHQ50 0,02 0,17  

    Momentanflöde HHQ50 0,04 0,22 0,00 

 

3.2 LAYOUT VINDKRAFTPARK 

Samråd med tillsynsmyndigheten om slutlig layout är påbörjat. Planerade placeringar av 

vindkraftverk och vägar inom Karskruv vindpark framgår av en översiktskarta i Figur 2. Om det 

blir förändringar i denna layout som påverkar ingreppen i strandskyddade områden, kommer 

nya dispensansökningar för de berörda områdena att lämnas in. Redovisningen nedan är indelad 

i avsnitt där de olika punkterna där vattenområden berörs visas i mindre figurer med början i 

väster, Figur 3 med flera.  

 

Figur 2. Layout med 24 verk och berörda vattenområden. 
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4 BERÖRDA VATTENOMRÅDEN 

Nedan följer beskrivningar av vattenområden som berörs av åtgärder i samband med bygget av 

Karskruv vindpark. 

 

 

Figur 3. Västra delen av parken, vid infart från väg 31. Punkter där strandskyddsdispens söks är 
markerade med bokstav V och en siffra. 

 

4.1 V1, BYTE AV TRUMMA 

 Norra sidan Södra sidan 

Vattendrag Liten bäck eller dike, inget vatten vid inventeringstillfället (190820). 

Fuktig skogsmarksbotten.  

Befintlig trumma Stentrumma. 60 cm bred, 70 cm hög. 

Naturmiljö Björnmossa, tåg, småbjörk, 

lingon, blåbär, andra mossor. 

Björnmossa, ormbunke, ljung, gräs, 

tåg 

Planerad åtgärd Befintlig stentrumma grävs bort och ersätts med en 11 m lång 

trumma av PVC med diameter 800 mm. Trummans botten ska ligga 

150 mm under vattendragets botten. 

 

 

V1 
V3 



 

 

 

 

Uppdrag: 291651, OX2- Karskruv, Rådgivning och miljöstöd vindkraft 2019-12-17 

Beställare: OX2 Wind AB  
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Figur 4 Norra sidan.  Röd pil pekar på trumma 

 

  

 

Figur 5 Torr bäckfåra några meter norr om trumma Figur 6 Södra sidan, trumma vid pil 

 

 

  

 

Figur 7 Södra sidan. Torr bäckfåra fortsätter in mellan granar. 



 

 

 

 

Uppdrag: 291651, OX2- Karskruv, Rådgivning och miljöstöd vindkraft 2019-12-17 

Beställare: OX2 Wind AB  

 

\\tyrens.se\uppdrag\GAV\291651\N\=Arbetsarea=\strandskydd\2019-12-17\Beskrivning vattendrag till strandskyddsdispens  Karskruv 2019-

12-17.docx 

10(25) 

 

4.2 V3, BYTE AV TRUMMA 

 Norra sidan Södra sidan 

Vattendrag (typ, 

flöde) 

Nottebäcken, stillastående med 

dybotten.   

Porlande bäck, sten o grusbotten. 

Bredd   

Djup 15 cm  10 cm mellan stenarna. 

Befintlig trumma Stentrumma. 1 m bred, 50 cm hög 

Naturmiljö Före detta hygge med ca 3–5 

m höga granar. ljung, står, 

ormbunkar, säg, tingsrätten. 

Högre ungskog med tall och gran, 

blåbär, björnmossa, kvastmossa, 

gräs. 

Planerad åtgärd Befintlig stentrumma grävs bort och ersätts med en 9 m lång trumma 

av PVC med diameter 800 mm. Trummans botten ska ligga 150 mm 

under vattendragets botten. 

 

 

 

 
 

 

Figur 8 Norra sidan  

 



 

 

 

 

Uppdrag: 291651, OX2- Karskruv, Rådgivning och miljöstöd vindkraft 2019-12-17 

Beställare: OX2 Wind AB  
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Figur 9 södra sidan  

 

 

  

Figur 10 bäck 10 m bakom bilen  

 

 

 



 

 

 

 

Uppdrag: 291651, OX2- Karskruv, Rådgivning och miljöstöd vindkraft 2019-12-17 

Beställare: OX2 Wind AB  

 

\\tyrens.se\uppdrag\GAV\291651\N\=Arbetsarea=\strandskydd\2019-12-17\Beskrivning vattendrag till strandskyddsdispens  Karskruv 2019-

12-17.docx 

12(25) 

 

 

Figur 11. Del av Karskruv vindpark. Punkter som berör vatten markerade med siffror. 

 

4.3 V8, BYTE AV TRUMMA 

 Norra sidan Södra sidan 

Vattendrag  Bäck som rinner norrut. Stenig 

botten med pinnar med alger 

på. Rätt bra flöde, lite skum 

Tydligt grävt dike, tydliga vallar 

med uppgrävt material. Rätt hård 

botten, stenig men lite gräs mm i 

botten. 

Bredd 35 cm vatten, 40 cm 

vattenområde 

40 cm 

Djup 15 cm  20 cm  

Befintlig trumma Stentrumma 80 cm bred, 90 cm hög. 

Naturmiljö Vitmossa, stensöta, kvastmossa, döda grenar och växtdelar i vägen 

framför trumman 

Övrigt Hög vägbank ca 3 m över trumma på norra sidan och 2,5 m över 

trumma på södra sidan.  

 

Bäckens korsning med vägen ligger inom ett identifierat naturvärde av 

klass 3 (påtagligt naturvärde). Det är en blandsumpskog med grova 

tallågor, senvuxen björk, gran och tall, talltorrakor 

 

V8 



 

 

 

 

Uppdrag: 291651, OX2- Karskruv, Rådgivning och miljöstöd vindkraft 2019-12-17 

Beställare: OX2 Wind AB  
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Planerad åtgärd Befintlig stentrumma grävs bort och ersätts med en minst 10 m lång 

trumma av PVC med diameter 500 mm. Trummans botten ska ligga 

100 mm under vattendragets botten. 

Då vägen inte är detaljprojekterad kan trummans längd inte beräknas 

i dagsläget. Eftersom vägbanken idag är relativt hög kan en 

breddning innebära att vägbankarna kräver större utrymme än vad 

som tagits i beaktande i den hydrauliska dimensioneringen av ny 

trumma. Vägbankarnas bredd bedöms kunna uppgå till 6 m på var 

sida vägen ( lutning 1:2) , vilket innebär att den nya trummans längd 

beräknas bli ca 17 m.   

 
 

 
 

 

Figur 12 Bäck bakom bil  Figur 13  Södra sidan, trumma 



 

 

 

 

Uppdrag: 291651, OX2- Karskruv, Rådgivning och miljöstöd vindkraft 2019-12-17 

Beställare: OX2 Wind AB  
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Figur 14 norra sidan 

 

4.4 VITEGÖL 

Vitegöl är en liten sjö som ligger som närmast ca 110 m från befintlig väg. Eftersom vägen 

planeras åtgärdas genom breddning mot norr kommer åtgärderna inte att beröra sjöns 

strandskyddsområde. 

 

  



 

 

 

 

Uppdrag: 291651, OX2- Karskruv, Rådgivning och miljöstöd vindkraft 2019-12-17 

Beställare: OX2 Wind AB  
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Figur 15. Del av Karskruv vindpark. Punkter som berör vatten markerade med siffror. Mitt i bilden går väg 
966. 

4.5 V9, DIKE UNDER NY VÄG  

Vattendrag Dike 

Bredd 1,5 m  

Djup Ca 10 cm 

Befintlig trumma nej 

Naturmiljö Dike tvärs över nyplanterat hygge igenväxt med tåg. Vatten ser ut att 

stå stilla, men enligt hydrologisk analys ska det rinna österut.  

Planerad åtgärd Nydragning av väg tvärs över dike. En 12 m lång trumma av PVC med 

diameter 500 mm kommer att läggas i vägen. Trummans botten ska 

ligga 100 mm under vattendragets botten. 

 

V9 

V14 



 

 

 

 

Uppdrag: 291651, OX2- Karskruv, Rådgivning och miljöstöd vindkraft 2019-12-17 

Beställare: OX2 Wind AB  
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Figur 16. Dike V9  

 

4.6 V14, BYTE AV TRUMMA 

 Västra sidan Östra sidan 

Vattendrag  Forsaån, vattenförekomst, se 

kapitel 2.2. Utflöde från sjö 

och våtmark till bäck. 

Stillastående vatten. Våtmark 

på västra sidan vägen övergår i 

sjö som ligger 120 m från 

vägen. 

Grävt dike eller muddrad bäck 

genom skogsmark. Lugnt flytande. 

Botten är stenig med dy och grenar. 

Dy och organiskt mtrl grumlar upp 

när man rör i botten, annars klart 

vatten. 

Bredd 1,5 m  80 cm 

Djup 80 cm djupt vatten och sen 

okänt djup gyttja eller annat 

mjukt material. 

20 cm djupt vatten, 1 m djup 

skärning. 

Befintlig trumma Betongplatta som bro, 3 m lång, 60 cm ovan vattenytan. 

Naturmiljö Våtmark med tuvor av gräs, 

vass, pors.  

Granskog med mycket lite 

undervegetation. Mycket sten i 

marken. 

Övrigt Väster om vägen finns ett område med högt naturvärde, klass 2, 

vilket omfattar sjö och våtmark. Området beskrivs i 

naturvärdesinventeringen som: sjö med omgivande gungflyn och 



 

 

 

 

Uppdrag: 291651, OX2- Karskruv, Rådgivning och miljöstöd vindkraft 2019-12-17 

Beställare: OX2 Wind AB  

 

\\tyrens.se\uppdrag\GAV\291651\N\=Arbetsarea=\strandskydd\2019-12-17\Beskrivning vattendrag till strandskyddsdispens  Karskruv 2019-

12-17.docx 

17(25) 

vassar. Liten sentida påverkan. Ingår i mosaiklandskap sjö-myr-

barrskog. Värdefullt område för fågellivet. 

Biotopvärden är vass, öppen vattenyta, mjukmossemattor, gungflyn, 

död björk.   

Planerad åtgärd Byte av trumma och breddning av vägen. Breddning ska utföras åt 

öster för att inte inkräkta på våtmarken och naturvärdsobjektet.   

En 11 m lång trumma av PVC med diameter 1200 mm kommer att 

läggas i vägen. Trumman botten ska ligga 200 mm under 

vattendragets botten. 

Eftersom vägen svänger där bäcken korsas kommer vägen att behöva 

breddas mer här än på raksträckor. Det aktuella vägavsnittet kommer 

att detaljprojekteras inför anmälan om vattenverksamhet, troligen 

kommer en längre trumma att behövas än den som föreslagits i den 

hydrologiska utredningen (Tabell 1). Trumman bedöms preliminärt bli 

ca 20 m lång. 

Åtgärden sker utanför strandskyddsområdet för sjön ( Lilla Vårgöl). 

 

 

  

Figur 17 Våtmark precis väster om väg Vy mot sjön Lilla Vårgöl, som dock inte syns bakom 

vegetationen. 
 

 



 

 

 

 

Uppdrag: 291651, OX2- Karskruv, Rådgivning och miljöstöd vindkraft 2019-12-17 

Beställare: OX2 Wind AB  
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Figur 18 Broräcke östra sidan Figur 19 Mot bro, östra sidan 

 

 
 

Figur 20 Östra sidan mot öster, 
några meter från bron  

Figur 21. Vy från norr, sjön till höger  

 

 



 

 

 

 

Uppdrag: 291651, OX2- Karskruv, Rådgivning och miljöstöd vindkraft 2019-12-17 

Beställare: OX2 Wind AB  
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Figur 22. Norra delen av Karskruv vindpark. Vid V17 kommer en ny väg att dras, vilken ligger inom 
strandskyddat område på en sträcka av ca 150 m. 
 

4.7 V16, BYTE AV TRUMMA 

 Norra sidan Södra sidan 

Vattendrag  Vattenstråk i vått område som ansluter till våtmark. Mossa i 

vattenfåran. Stillastående vatten. 

Bredd 50 cm 

Djup 30 cm  

Befintlig trumma Trumma betong 50 cm diameter ligger högre än vattenytan på båda 

sidor vägen. 

Naturmiljö Våtmark väst om trumma, bäck 

eller bäckstråk i östra kanten 

av våtmark. 

Mjuk botten men inte uppvirvlande 

dy, brunt vatten. 

Planerad åtgärd Befintlig trumma ersätts mot 12 m lång trumma av PVC med diameter 

600 mm. Trummans botten ska ligga 150 mm under vattendragets 

botten 

Övrigt Platsen ligger inom ett område med naturvärde av klass 3, påtagligt 

naturvärde. Naturvärdesinventeringen beskriver biotoperna som 

blandsumpskog, myrmark och bäck med biotopvärdena tallrotvälta, 

rinnande vatten, översilning, dråg, hög luftfuktighet, senvuxen klen 

gran och al, björkhögstubbe, talltorraka och alhögstubbar. Artvärden: 

sotlav och artrik lavflora. 

 

V16 

Kronofurgölen 

V17 



 

 

 

 

Uppdrag: 291651, OX2- Karskruv, Rådgivning och miljöstöd vindkraft 2019-12-17 

Beställare: OX2 Wind AB  
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Figur 23 Södra sidan   

 

  

 

Figur 24 Norra sidan  

 

 



 

 

 

 

Uppdrag: 291651, OX2- Karskruv, Rådgivning och miljöstöd vindkraft 2019-12-17 

Beställare: OX2 Wind AB  
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Figur 25 Våtmark norra sidan Figur 26. Från vägen sedd från öster. Våtmarken till 
höger i bild. 

 

4.8 V17, KRONOFURGÖLEN  

En ny väg kommer att anläggas inom strandskyddsområde för sjön Kronofurgölen. Ca 150 m av 

vägen kommer att gå genom strandskyddat område och som närmast ligger vägområdet 50 m 

från sjön.  Ett vindkraftverk kommer att ligga strax utanför strandskyddsområdet, ca 140 m 

sydväst om sjön.  

 

 
 

Figur 27 Sjö väster om planerad ny väg  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Uppdrag: 291651, OX2- Karskruv, Rådgivning och miljöstöd vindkraft 2019-12-17 

Beställare: OX2 Wind AB  
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Figur 28. Sydöstra delen av Karskruv vindpark.  

 

4.9 V12, VÅTMARK/ VATTENDRAG VID NY VÄGDRAGNING 

Vattendrag Våtmark med stråk av vatten som kan betecknas som vattendrag .  

Bredd Svårt avgöra om det är ett grävt dike någonstans. Minst 20–30 m 

brett område med vass och vått. 

Befintlig trumma nej 

Naturmiljö Gräs eller vass, småbjörkar. 

Planerad åtgärd Ingen befintlig väg, ny väg ska anläggas. Anläggning genom våtmark 

som flytande väg.  Ny12 m lång trumma av PVC med diameter 800 

mm. Trummans botten ska ligga 150 mm under vattendragets botten. 

Övrigt Platsen ligger i ett område med naturvärdesklass 3, påtagligt 

naturvärde. Naturvärdesinventeringen beskriver det som kärrmark 

med en central bäck, omgiven av gles talldominerad skog. I dråget 

växer starrarter och tåg, vitmossa och björnmossa. I kantzonen en del 

pors och ljung. Biotopvärden: Rinnande vatten, talltorrakor, rotvältor. 

Inga naturvårdsarter noterades. 

 

V12 



 

 

 

 

Uppdrag: 291651, OX2- Karskruv, Rådgivning och miljöstöd vindkraft 2019-12-17 

Beställare: OX2 Wind AB  
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Figur 29 . Blött område vid V12.  

  

 

Figur 30. Sydligaste delen av Karskruv vindpark.  

 

 

 

 

 

V13 

V11 



 

 

 

 

Uppdrag: 291651, OX2- Karskruv, Rådgivning och miljöstöd vindkraft 2019-12-17 

Beställare: OX2 Wind AB  
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4.10 V13, BYTE AV TRUMMA 

 Norra sidan Södra sidan 

Vattendrag  Bäck i sänka där befintlig väg kröker. Stillastående vatten. 

Bredd 30 cm bred i rätt djup 

skärpning 

20 cm bred vattenfåra, 1,5 m 

vattenområde. 

Djup 8 cm  10 cm djup 

Befintlig trumma Kan inte se trumman , för mycket växtlighet. 

Naturmiljö Björk, tall, gran Diket går i kanten av nyare 

tallplantering, ca 1,5 m höga tallar. 

Planerad åtgärd Befintlig trumma grävs bort och ersätts med 11 m lång trumma av 

PVC med diameter 800 mm. Trumman botten ska ligga 150 mm 

under vattendragets botten, 

 

  

Figur 31 Norra sidan.  Figur 32 Överblick från väster ( trumma mellan björkarna 
ungefär). 
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Beställare: OX2 Wind AB  
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4.11 V11, TRUMMA UNDER NY VÄG 

 Norra sidan Södra sidan 

Vattendrag Grävt dike med vallar på sidorna. Diket fortsätter söderut genom liten 

våtmark. Rinner söderut. 

Bredd 20 cm vattenytan, 1,5 m vattenområde. 

Djup 15 cm 

Befintlig trumma Nej 

Naturmiljö Gräs, mjukt i botten, granskog 

 

 

Figur 33 Bild mot öster. Grävt dike genom granskog. 

5 MOTIV FÖR DISPENS 

Inga av de planerade åtgärderna inom strandskyddsområden påverkar människors tillträde till 

vattenområdet. Med planerade skyddsåtgärder bedöms påverkan på växt- och djurliv bli mycket 

liten, tillfällig och begränsad till vägarnas absoluta närhet.  

 

Åtgärderna bedöms inte heller innebära några andra konsekvenser för de värden som omfattas 

av strandskyddsbestämmelserna. 







 

 

               TJÄNSTESKRIVELSE 
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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 

Ansökan om bygglov för RIVNING KOMPLEMENTBYGGNAD 
på fastigheten  
Dnr: 2020.0175 
Fastighetens adress:  

 

Förutsättningar 

Plan- och bygglagen  
9 kap. 10 § 1. Det krävs rivningslov för att riva en byggnad eller en del av en byggnad  

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

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

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

1. Omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 
2. Bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, 

kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värden.  
 
 
Planförutsättningar 
Gällande fastighet ligger inom planlagt område och berörs av två detaljplaner med 
olika förutsättningar. Enligt detaljplan 07-NKS-1 daterad 1961-09-25 betecknas berörd 
del av fastigheten som park eller plantering, detaljplanens genomförandetid har utgått. 
 
Enligt detaljplan 07-NKS-23 daterad 1965-06-30 betecknas berörd del av fastigheten 
som BF I vilket innebär att fastigheten är avsedd för fristående bostäder i max en 
våning och byggnadshöjd får uppgå till 4,4 meter. Tomt får bebyggas till 1/5 samt 
att enbart en huvudbyggnad och komplementbyggnad får uppföras på fastigheten. 
 
Kulturmiljövärden 
Fastigheten innefattas av det kulturmiljöprogram som antagits av 
kommunfullmäktige 2011-04-26. Byggnaden omgärdas av utpekade byggnader så 
som den gamla brandstationen och Rosdala glasbruk. Befintlig komplementbyggnad 
passar väl in i detta sammanhang. 
 

Sammanfattning 

Ansökan avser RIVNING KOMPLEMENTBYGGNAD. Sökanden vill riva befintlig 
komplementbyggnad samt i dess ställe uppföra en nytt garage/förråd på fastigheten 
(dnr. 2020.0176). Byggnaden som rivs uppgår till 19,5 kvm. 
 



 

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 

Yttranden 

Kulturparken Småland har inget att anföra mot att åtgärden utförs 
 

Bedömning 

Komplementbyggnaden som önskas rivas omfattas av kulturmiljöplanen men 
Kulturparken Småland har inget att anföra mot att åtgärden utförs. I övrigt finns 
inga hinder för att byggnaden ska få rivas. 
 

Motivering förslag till beslut 

Då kulturparken Småland inte har någon erinran mot att rivningen genomförs och 
inga andra hinder föreligger bör rivningslov beviljas enligt 9 Kap. 34 § PBL. 
 

Beslutsunderlag 

Ansökan   2020-05-20 
Rivningsplan med materialinventering 2020-05-20 
Bilder på rivningsobjekt  2020-05-20 
Kontrollplan   2020-05-20 
Situationsplan   2020-05-20 
Remissyttrande från Kulturparken Småland 2020-06-27 

 
 

Förslag till beslut 

1. Delegera till byggnadsinspektör att bevilja rivningslov för rivning av byggnad med 
stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900). 

2. Byggherrens förslag till kontrollplan, daterad 2020-05-20, fastställs. 

3. Bevilja startbesked för att påbörja åtgärden med stöd av 10 kap 23 och 24 §§ 
plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

4. Fastställer avgiften för rivningslovet till 2 323 kronor.1 

 

Beslutet skickas till 

Sökanden 
Rågrannar 
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INFORMATION 

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller byggnadslovet i fem år från den dag 
som beslutet vinner laga kraft (9 kap. 43 § plan- och bygglagen).  

Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. 

Verifierad kontrollplan skall inlämnas då arbetena är färdigställda. 

Begäran om slutbesked skall inlämnas då byggnationen färdigställts. 

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

 

 
 
Åseda 2020-07-08 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 
 
John Pettersson 
Byggnadsinspektör 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total avgift för åtgärden: 2 323 kronor 
Rivningslovavgift inkl. startbesked + kostnad för kungörelse = total avgift  
 
2 129 kr + 194 kr = 2 323 kr 
 
Upplysning: Fakturan skickas separat 
_____________________________________________________________________ 
1 Avgiften är framräknad från Uppvidinge kommuns Plan- och bygglovstaxa 2011. Taxan 
fastställdes av kommunfullmäktige den 28 juni 2011 och reviderades 28 augusti 2012, § 73. 
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2020-10-05  

 

Ansökan om bygglov för NYBYGGNAD NÄTSTATION på 
fastigheten Tvinnesheda 2:2 
Dnr: 2020.0440 
Fastighetens adress: Tvinnesheda, Åseda  

 

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. 
 

Sammanfattning 

Ansökan avser NYBYGGNAD NÄTSTATION. Sökanden vill uppföra en ställverksbyggnad 
och kontrollrum på fastigheten. Byggnaden är en 130/50/30 kV station för anslutning av 
vindkraft. Åtgärden utförs utanför detaljplanelagt område. Nybyggnaden uppgår till  
204 kvm, med en stomme i betong, takstolar i trä och takbeklädnad av profilplåt. 
Byggnaden placeras på den plats där ett ställverk kommer uppföras.  
 
Föreslagen kontrollansvarig för åtgärden är  med behörighet N 
 
 

Yttranden 

Berörda grannar bereds tillfälle att yttra sig t.o.m. 2020-10-21, inga synpunkter 
har inkommit. 
 
Sökanden ges tillfälle att bemöta inkomna yttranden. 
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Bedömning 

En tillbyggnad av elnätet, bedöms utgöra ett allmänt intresse. 
Anläggningen bedöms inte innebära någon betydande olägenhet för omgivningen 
då tilltänkt placering är minst 650 meter från närmaste bostadshus och omgärdas av 
skog. Platsen för åtgärden kan anses lämplig med hänsyn till beskaffenhet, läge och 
behov. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer sammantaget att inga hinder föreligger 
för att bygglov skall kunna beviljas. 
 

Motivering förslag till beslut 

Åtgärden bedöms inte påverka människors hälsa och säkerhet eller medföra sådan 
betydande olägenhet att bygglov inte kan beviljas enligt 2 kap. 9 § plan- och 
bygglagen (2010:900). I övrigt anses förslaget följa 9 kap. 31 § plan- och bygglagen.  
 

Beslutsunderlag 

Ansökan   2020-09-29 
Anmälan om kontrollansvarig  2020-09-29 
Kontrollplan   2020-09-29 
Situationsplan   2020-09-29 
Planritningar   2020-09-29 
Fasadritningar   2020-09-29 
Grannhörande 2020-10-02  t.o.m. 2020-10-19  
 
 

Förslag till beslut 

1. Bevilja bygglov för nybyggnad ställverksbyggnad, innefattande ställverksrum och 
kontrollrum, med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900).  

2. Godta som kontrollansvarig. 

3. Fastställer avgiften för bygglovet till 16 843 kronor.1 

4. Bevilja startbesked för att påbörja åtgärden med stöd av 10 kap 23 och 24 §§ 
plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

5. Byggherrens förslag till kontrollplan daterad 2020-09-29 fastställs för åtgärden.  

6. Anmälan ska göras när arbetet avslutats. 

7. Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. 
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Beslutet skickas till 

Sökanden 
Rågrannar 
Fastighetsägare 
 
 
INFORMATION 

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

Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. 

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 2020-10-05 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 
 
John Pettersson 
Byggnadsinspektör 

 
 
 
 
 
Total avgift för åtgärden: 16 843 kronor 
Bygglovavgift inkl. startbesked + grannhörande + kostnad för kungörelse = total 
avgift  
 
15 325 kr + 1 324 kr + 194 kr = 16 843 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. 







BYGGNADSMÅTT
Utvändiga mått ca 33,48x6,1 m
Invändig Takhöjd 3,5 m

BOTTENPLATTA
200 Singelfyllning
100 Cellplastisolering
150 Dubbelarmerad Betong
100 Kantisoleringselement

YTTERVÄGGAR
270 Sandwichelement, 70+130+70 resp.
Fasadyta utf. med Stöpplad utsida

TAK
Vindbjälklag av 250 lättbetong som målas inv.
Yttertakskonstruktion av trä, C-avstånd 1,2m. Taklutning 20°
Takskiva, 45x70 läkt och TRP45, Svart
Vindskivor av trä som plåtinkläds
Hängrännor och Stuprör av Svartmålad plåt inkl. Lövsilar
Plåtinklädnad av Takutsprång vid Expansionsluckor

YTTERDÖRR
Galvaniserade ståldörrar med nödöppnare, dubbla lås

INNERDÖRRAR
Ståldörr EI60 med Nödöppnare

ÖVRIGT
Ventiler 150, Varmförzinkade, Diagonalt placerade i motstående vägg.
Ventilation enl. självdragsprincipen

MÅLNING
Väggar o tak målas inv. Med Latexfärg
Fasad obehandlat betongelement

1= Ventilationsgaller
2=Inspektionslucka 600x600
3=Håltagning vägg för tryckavlastning 750x560
   Höjd ovan mark 2766mm till underkant



 

 

               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 

2020-10-05  

 

Ansökan om bygglov för NYBYGGNAD ALTAN på fastigheten 
 

Dnr: 2020.0397 
Fastighetens adress:   

 

Förutsättningar 

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

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

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

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

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

1. Avvikelsen är liten, eller 
2. Åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska 

kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.  
 
 
 

Planförutsättningar 
Fastigheten ligger inom planlagt område och som gällande detaljplan fungerar  
07-NKS-1 daterad 1961-09-25. Genomförandetiden för planen har utgått. Enligt 
gällande detaljplan betecknas fastigheten som BFIv vilket innebär fristående bostäder 
i en våning med möjlighet att inreda vind. Högst 20 % av fastighet får bebyggas. 
 
 
Kulturmiljövärden 
Fastigheten innefattas av det kulturmiljöprogram som antagits av kommunfullmäktige 
2011-04-26. Remiss skickas till Kulturparken Småland för ett utlåtande. 
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Sammanfattning 

Ansökan avser NYBYGGNAD ALTAN. Sökanden vill uppföra en altan/pooldäck på 
fastigheten. Fastighetens storlek är 1 277 kvm. Detta ger en tillåten byggnadsarea på 
255,4 kvm. Befintlig bebyggelse uppgår till cirka 185,7 kvm. Nybyggnaden uppgår till 
200 kvm, men påverkar inte byggrätten då den altanen inte anses vara underbyggd. En 
pool om 34 kvm kommer placeras i altangolvet. Då åtgärden placeras i en sluttning 
kommer altangolvet placeras mellan 0-1,4 meter över mark. 
 
Åtgärden placeras närmare än 4,5 meter från fastighetsgräns. 
 
Ingen kontrollansvarig krävs för åtgärden. 
 
 

Yttranden 

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig t.o.m. 2020-10-19, inga 
synpunkter har ännu inkommit. 
 
Sökanden kommer ges tillfälle att bemöta inkomna yttranden. 

 
 

Bedömning 

Åtgärden utförs i enlighet med gällande detaljplan och anses ha god form- och 
materialverkan. Altanen begränsas inte av fastighetens byggrätt, då den inte är att 
betrakta som underbyggd.  
 
Då altanen till stor del skyms av framförliggande hus och därmed knappt är synlig 
för förbipasserande, anses det kulturhistoriska värdet inte påverkas nämnvärt.  
 

Motivering förslag till beslut 

Då åtgärden följder gällande detaljplan och ingen erinran inkommit bör bygglov 
beviljas enlig 9 Kap. 30 §, PBL (SFS 2010:900). 
 

Beslutsunderlag 

Ansökan   2020-08-31 
Situationsplan   2020-09-04 
Fasadritningar   2020-09-04 
Grannhörande 
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Förslag till beslut 

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

2. Fastställer avgiften för bygglovet till 3 817 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 2020-10-05 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 
 
John Pettersson 
Byggnadsinspektör 
 
 
 
 
 
 



 

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 

Total avgift för åtgärden: 3 817 kronor 
Bygglovavgift inkl. startbesked + grannhörande + kostnad för kungörelse = total 
avgift  
 
2 299 kr + 1 324 kr + 194 kr = 3 817 kr 
 
Upplysning: Fakturan skickas separat 
_____________________________________________________________________ 
1 Avgiften är framräknad från Uppvidinge kommuns Plan- och bygglovstaxa 2011. Taxan 
fastställdes av kommunfullmäktige den 28 juni 2011 och reviderades 28 augusti 2012, § 73. 
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2020-09-29  

 

Ansökan om bygglov för UTVÄNDIG ÄNDRING på 
fastigheten  
Dnr: 2020.0420 
Fastighetens adress:   

 

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 gällande detaljplan fungerar  
07-ÅSS-143 daterad 1959-11-20. Genomförandetiden för planen har utgått. Enligt 
gällande detaljplan betecknas fastigheten som BFIv vilket innebär fristående bostäder 
i en våning med möjlighet att inreda vind. Högst 20 % av fastighet får bebyggas. 
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Kulturmiljövärden 
Fastigheten omfattas av det kulturmiljöprogram som antagits av kommunfullmäktige 
2011-04-26. Byggnaden är en av flera röda tegelhus i området som följer samma 60-tals 
stil och som tillsammans skapar ett enhetligt bebyggelse-område. 
 

Sammanfattning 

Ansökan avser UTVÄNDIG ÄNDRING. Sökanden vill måla om bostadshuset på 
fastigheten. Fasadändringen innebär att den röda tegelfasaden målas vit. 
 

Yttranden 

Då åtgärder i ansökan är förenlig med detaljplanens bestämmelser har inte berörda 
sakägare blivit hörda.   
 
Yttrande från Kulturparken Småland: 
 
”Jag vill å det bestämdaste avråda från dylik åtgärd. Varsamhetskravet enligt PBL efterlevs 
inte och dessutom rubbas stadsrummets homogena färgskala. Fastighetsägaren bör även 
uppmärksammas på att hen skapar sig ett underhållsbehov.” 

 

Bedömning 

Enligt gällande detaljplan föreligger inga hinder för åtgärden. 
 
Utdrag från boverket.se: 
”Förvanskningsbegreppet är inte definierat i vare sig lagtext eller motivtext. 
Förvanskningsförbudet är dock inget förändringsförbud. Det är de egenskaper som gör 
byggnaden särskilt värdefull som är skyddade. Klarlägger och respekterar man värdena kan 
man ändå ofta utföra olika åtgärder. För att klarlägga värdena kan ofta sakkunnig hjälp 
behövas. 
I tre regeringsrättsdomar har förvanskning ansetts inträffa om: 

• en väsentlig egenskap går helt förlorad (RÅ 1991 ref. 103) 
• åtgärden går ut över byggnadens, och därmed också i åtminstone någon mån 

områdets särart, eller medför att en byggnads genuina karaktär inte behålls (RÅ 1997 
ref. 77) 

• åtgärden inte är väl anpassad till husets karaktär avseende en byggnad som har 
ett känsligt läge i en kulturmiljö. (RÅ 1998 ref. 17) 
 

Vid prövning av om en åtgärd medför en förvanskning bör det klarläggas om åtgärden 
förändrar byggnadens karaktärsdrag eller skadar någon av de egenskaper som ligger till grund 
för byggnadens eller områdets kulturvärden. 

Då åtgärden kommer medföra en sådan ändring att både områdets särart och 
byggnaden genuina karaktär inte bevaras bör åtgärden ses som en förvanskning. 
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Motivering förslag till beslut 

Då åtgärden utförs inom ett område som har en så tydlig 60-tals prägel, kan inte 
varsamhetskravet enligt 8 Kap. 13 §, PBL, anses uppfyllt, varpå ansökan om bygglov bör 
avslås. 
 

Beslutsunderlag 

Ansökan   2020-09-21 
Bilder   2020-09-21 
Remissyttrande från Kulturparken Småland 2020-09-24 
 
 

Förslag till beslut 

1. Avslå ansökan om bygglov då åtgärden inte kan anses uppfylla 
varsamhetskravet enligt 8 Kap. 13 §, PBL (SFS 2010:900). 

2. Fastställer avgiften för avslag till 1600 kronor.1 

 

Beslutet skickas till 

Sökanden 
 

 
 
Åseda 2020-09-29 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 
 
John Pettersson 
Byggnadsinspektör 
 
 
 

 
 

Total avgift för åtgärden: 1600 kronor 
Handläggning 2 timmar á 800 kr 
2 x 800 kr = 1600 kr 
 
Upplysning: Fakturan skickas separat 
_____________________________________________________________________ 
1 Avgiften är framräknad från Uppvidinge kommuns Plan- och bygglovstaxa 2011. Taxan 
fastställdes av kommunfullmäktige den 28 juni 2011 och reviderades 28 augusti 2012, § 73. 
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2020-06-23  

Ansökan om bygglov för NYBYGGNAD MAST OCH TEKNIKBOD 
på fastigheten Hohult 2:147 
Dnr: 2020.0220 
Fastighetens adress: Postgatan, Alstermo  

 

Förutsättningar 

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

 
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. 

 
Plan- och byggförordningen 
1 §   I fråga om andra anläggningar än byggnader krävs det bygglov för att anordna, 
inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra 
… 
   5. radio- eller telemaster eller torn, 
 
Planförutsättningar 
Översiktsplan för Uppvidinge kommun antagen 2011-04-26 gäller. 
 

Sammanfattning 

Ansökan avser NYBYGGNAD MAST OCH TEKNIKBOD. Sökanden vill uppföra en mast 
för mobilnätet tillsammans med en teknikbod på fastigheten. Masten uppgår till cirka 60 
meter och är ostagad. Teknikboden uppgår till cirka 8 kvm och placeras strax nordväst 
om masten. Åtgärden utförs utanför detaljplanerat område och följande instanser 
kontaktades för utlåtande: 
Försvarsmakten, RÖK, Luftfartsverket, Småland Airport, Kalmar Airport och Trafikverket. 
Länsstyrelsen och Post- och telestyrelsen meddelar att de inte yttrar sig i ärendet. 
 
Sedan grannhörandet skickats ut har masten flyttats 30 meter i ostlig riktning, men ett nytt 
grannhörande skickas inte ut då inga nya berörs samt att ändringen är relativt liten i 
förhållande till omgivningen. 
 
Föreslagen kontrollansvarig för åtgärden är  med behörighet K. 
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Yttranden 

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig och följande yttrande har inkommit: 
 
Utbyggnad av trådlös kommunikation är som det bruka heta av starkt 
allmänintresse. För alla som skall bedriva en verksamhet skall den så kallade 
försiktighetsprincipen gälla i bl.a. 2 kap. 3 § miljöbalken och innebär att alla som 
bedriver en verksamhet ska vidta behövliga försiktighetsåtgärder så snart det finns 
skäl att anta att verksamheten kan medföra olägenhet för människors hälsa eller 
miljön. Beträffande strålning och buller från vindljud/resonans i master och 
intilliggande teknikbodar skall Strålskyddsmyndigheternas krav och 
Naturvårdsverkets/Boverkets gränsvärden gälla, vilket kommunen beaktar för ett 
eventuellt byggnadslov, som en garanti för att inte utsätta berörda för någon som 
helst negativ hälsorisk på grund av den 60 m höga masten.  
 
Trots detta är min önskan att byggnadsnämnden överväger om det finns andra 
alternativa lösningar där avståndet mellan bebyggelse och mast är längre än den 
tänkta positionen då det inte saknas obebodda ytor.  
Den aktuella masten kommer att ligga nära intill bostäder och skola/fritis.  
I mastens direkt omkringliggande område finns mark och naturstigar där såväl 
vuxna som barn vistas året om.  
 
I takt med ökade krav på kommunikation kan det inte hellre uteslutas att ytterligare 
master kommer att uppföras. Att ha en policy för placering för den här typen av 
teknikutbyggnad vid beslut om bygglov, kan kanske var av intresse för såväl redan 
boende kommuninvånare som intresserade av att etablera sig i Uppvidinge. 
 
Sökanden har getts tillfälle att bemöta inkomna yttranden. 

 

Bedömning 

Utbyggnad av infrastruktur för trådlös kommunikation bör kunna ses som ett 
allmänt intresse. Anläggningen bedöms inte innebära någon betydande olägenhet för 
omgivningen då tilltänkt placering är ungefär 185 meter utanför närmsta 
bostadsbebyggelse och uppförs i direkt närhet till redan uppförd mast. Platsen för 
åtgärden kan anses lämplig med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. 
 

Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer sammantaget att inga hinder föreligger 
för att bygglov skall kunna beviljas. Observera att bedömningen ej tar hänsyn till att 
yttrande fortfarande kan inkomma från berörda grannar och andra kända sakägare.    
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Motivering förslag till beslut 

Åtgärden bedöms inte påverka människors hälsa och säkerhet eller medföra sådan 
betydande olägenhet att bygglov inte kan beviljas enligt 2 kap. 9 § plan- och 
bygglagen (2010:900). I övrigt anses förslaget följa 9 kap. 31 § plan- och bygglagen.  
 
 

Beslutsunderlag 

Ansökan   2020-05-20 
Anmälan om kontrollansvarig  2020-05-20 
Ändring av ansökan  2020-10-06 
Orienteringskarta   2020-10-06 
Situationsplan   2020-10-06 
Sektionsritning   2020-10-06 
Planritningar   2020-10-06 
Fasadritningar   2020-10-06 
Konstruktionsritningar  2020-10-06 
Grannhörande t.o.m.  2020-10-12 
Remissyttrande från Försvarsmakten 2020-XX-XX 
Bemötande grannhörande  2014-XX-XX 

 

Förslag till beslut 

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

2. Godta som kontrollansvarig. 

3. Fastställer avgiften för bygglovet till 14 763 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 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 2020-06-23 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 
 
John Pettersson 
Byggnadsinspektör 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total avgift för åtgärden: 14 763 kronor 
Bygglovavgift inkl. startbesked + grannhöranden + kostnad för kungörelse = total avgift  
 
8 609 kr + 5 960 kr + 194 kr = 14 763 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. 



Hi3G Access AB  

Att:  Direkt: +46 (0) 761 47 77 54 

c/o Tammp AB  

Löparevägen 1 mikke.goransson@tammp.se  

SE-294 39  Sölvesborg 

Sverige 

 Hi3G Access AB 
 Org. Nr: 556593-4899 
 Momsreg-nr: SE556593489901 
Ett samarbete mellan Hutchison Whampoa och Investor AB Säte: Stockholm, Sweden 
 

Till: 

Uppvidinge kommun 
Miljö/Byggnadsförvaltningen 
Att: John Pettersson 

Box 59 Vårt ref.nr: TG0180B_rev C. 
                                                                                                                                                                                            Er ref.nr: SBF-2020-0220 
364 21  Åsedan 

 

 Sölvesborg den 6 oktober 2020. 
 

Betr.: Revidering av placeringen för tidigare sökt bygglov av en 
anläggning för det allmänna mobilnätet på fastigheten Hohult 2:147 
Härmed inkommer vi med en ändring på placeringen av tidigare sökt bygglov med uppförande 
av ett 60 m högt fackverkstorn med tillhörande teknikbod. Anläggningen placeras strax söder 
om återvinningsplatsen för trädgårdsavfall i södra Alstermo.  

Härvidlag har vi även sökt plats i befintlig mast, ca 55 m söder om den aktuella platsen. Denna 
är dock redan maximalt utnyttjad.  

Ansökan har föregåtts av diskussioner och överenskommelse med fastighetsägaren 
beträffande upplåtelsefrågan.  

Bilagt till denna ansökan finns även samrådsbeslut från Försvarsmakten, Luftfartsverket samt 
Länsstyrelsen, för er kännedom.   

Kostnader för hanteringen av bygglovsarbetet skall faktureras till: 
Hi3G Access AB / Leverantörsreskontra 

Box 7012 
121 07 Stockholm-Globen 
Märk faktura med: TG0180B 

Vänligen skicka all övrig korrespondens till undertecknad med kontaktuppgifter enligt ansökan. 

 

Med vänlig hälsning 
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2020-09-03  

Hi3G Access AB 

c/o Tammp, Löparevägen 1 

294 39  Sölvesborg 

 

Flyghinderanalys gällande Reviderad hinderremiss - Uppförande av telemast 

Uppvidinge kommun - Hohult 2:147 

 

Ni har sänt en förfrågan om flyghinderanalys till LFV och vi återkommer nu med 

resultatet. Följande flygplatser är berörda1 och omfattas således av denna 

flyghinderanalys: Kalmar, Växjö/Kronoberg samt Ronneby. 

 

Sist i detta dokument hittar du mer information om vad analysen innehåller, samt en 

sammanfattande förklaring av LFV:s och flygplatsernas roller. 

 

Analysen består av två delar; 

 

Del 1:  Analys avseende CNS2-utrustning som ägs av LFV 
Om hindret berör LFV:s CNS-utrustning lämnar vi vår syn på 
etableringen av hindret i egenskap av sakägare3. 

 

Del 2:  Analys avseende berörd flygplats med dess luftrum, in- och 

utflygningsprocedurer, CNS-utrustning samt hinderbegränsande 

områden. Uppsättaren uppmanas att kontakta berörd flygplats för att 

få dess inställning till etableringen i egenskap av sakägare. 

Kontaktuppgifter se www.lfv.se/sv/Om-oss/Sveriges-flygplatser 
  
Mer information om flyghinderanalyser hittar du på 
www.lfv.se/flyghinderanalys 
 
Intern LFV info: 705667-05-45 

                                                                    
1 Med berörd avses att planerat byggnadsverk hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut 

från flygplats där civila start- och inflygningsprocedurer finns publicerade, enligt svensk  

civil AIP. MSA står för Minimum Sector Altitude. 
2 CNS: Communication, Navigation, Surveillance (Radar) 
3 Den juridiska person som saken angår brukar benämnas sakägare och har därmed rätt att 

föra talan och överklaga beslut och domar 

Dokumentnummer 
D-2020-214730 
Ärendenummer 
Ä-2020-012771 
 
Ert datum 
2020-09-02 
 
Handläggare 

  
011-19 25 22T 
011-19 25 75F 

  
 
 
OSL 18 kap 8 § Bevakn & 
säkerhet 
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Förteckning över planerat/planerade byggnadsverk 
Beteckning RT90 2.5 

gon V (X) 
RT90 2.5 
gon V (Y) 

SWEREF 
99 TM (X) 

SWEREF 
99 TM (Y) 

Markens 
höjd (möh) 

Bygg- 
höjd (m 
ö mark) 

Total- 
höjd 

(möh) 

Hohult 2:147, TG0180B 6315873 1490957   171 60 231 

 
 
Yttrandet gäller för den totalhöjd som anges ovan (byggnadsverket får dock 
placeras inom en radie av 100 m från de i ansökan angivna koordinaterna utan att 
analysresultatet förändras). 
 
Om ni beställer revidering av denna flyghinderanalys, var god hänvisa till  
LFV Ärendenummer och Dokumentnummer enligt ovan. 
 

Enligt Luftfartslagen SFS (2010:500 6 kap 23§) ska en flyghinderanmälan skickas in 

före uppförandet av ett högt objekt. Anmälan skall göras till Försvarsmakten senast 

fyra veckor innan objektet når en höjd av 20 m (45m inom sammanhållen 

bebyggelse) och därmed kan utgöra fara för flygsäkerheten. 

Blankett och ytterligare information finns på www.forsvarsmakten.se 

 
Hindermarkering ska ske i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter,  
TSFS 2013:9 (omtryck av 2010:155). I de fall som hinderytor enligt ICAO Annex 14 
genomträngs, skall TSFS 2010:135 följas. 
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Del 1 – LFV remiss-svar 
- LFV är sakägare 

 
CNS-UTRUSTNING* (enl. ICAO EUR DOC 015, Svensk standard, SS 447 10 12 samt 
LFV intern instruktion skydd mot elektromagnetiska störningar, EMC, för LFV 
tjänster, anläggningar och utrustningar) 

 Innanför 
skyddsavstånd 

 

 Ja Nej Kommentar 

VOR  X  

DME  X  

NDB  X  

Radaranläggning  X  

Radioanläggning  X  
*CNS: Communication, Navigation, Surveillance (Radar)  
 
 
LFV:s yttrande: 
LFV har som sakägare av CNS-utrustning inget att invända mot planerad etablering. 
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Del 2 – Flyghinderanalys – BERÖRDA FLYGPLATSER 

- Berörd flygplats är sakägare 
 
LUFTRUM  
Så här läser du denna del av analysen: Denna analys svarar bara på frågan om verket/masten/byggnadsverket 
hamnar inom ett luftrums sidogränser. Berörd flygplats bedömer eventuell påverkan. 

 Inom  
området 

 

 Ja Nej Kommentar 

TMA (Terminalområde)   X  

CTR (Kontrollzon)*  X  

TIA (Trafikinfor-
mationsområde)  

 X  

TIZ (Trafikzon)  X  
 
*) Upplysningsvis är kontrollzon, CTR, det kontrollerade luftrummet närmast flygplatsen (Jmf 
Transportstyrelsens Airspace Policy TSL 2009-846).  CTR utformas för att skydda trafiken 
under start- och landningsfasen.  I CTR flyger luftfartygen på låga höjder och hinder i zonen 
kan påverka bl a flygplanens möjliga flygbanor.   
 

Karta: Planerad etableringsposition/område (pilen) med omkringliggande luftrum. 
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CIVILA IN- och UT-FLYGNINGSPROCEDURER (enl. ICAO Doc 8168) 
Så här läser du denna del av analysen: Vi anger om hindret hamnar inom ytans sidogränser, detta markeras med 
ett kryss i Ja-kolumnen. Om det inte påverkar höjdmässigt finner du en grön bock i kanten.  
Om någon form av åtgärd krävs eller konsekvens identifieras, dvs hindret  påverkar en yta höjdmässigt, markeras 
detta med ett rött kryss samt kommentar. Berörd flygplats skall alltid kontaktas för bedömning av påverkan. 

 Inom  
ytan 

 Utan 
anm. 

Anm. 

 Ja Nej Kommentar 

MSA/TAA X  
Inom Kalmar, Växjö samt Ronneby. 
Ingen påverkan.   

Vektoreringshöjd  X    

Holding  X    

Racetrack, Baseturn  X    

Intermediate segment  X    

Final segment  X    

ILS  X    

Circling  X    

Missed approach  X    

RNP  X    

SID    

STAR    

Omnidirectional departure    

 
 
CNS – UTRUSTNING (enl. ICAO EUR DOC 015 och Svensk standard, SS 447 10 12) 
Så här läser du denna del av analysen: Vi anger om hindret hamnar innanför utrustningens skyddsavstånd, detta 
markeras med ett kryss i Ja-kolumnen. Om det inte påverkar utrustningen finner du en grön bock i kanten.  
Om någon form av åtgärd krävs eller konsekvens identifieras, dvs hindret  påverkar en utrustning, markeras detta 
med ett rött kryss samt kommentar. Berörd flygplats skall alltid kontaktas för bedömning av påverkan. 

 Innanför 
skyddsavstånd 

 Utan 
anm. 

Anm. 

 Ja Nej Kommentar 

VOR  X    

DME  X    

NDB/Locator  X    

ILS  X    

Radioanläggning  X    

Markrörelseradar  X    
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FLYGPLATSENS HINDERBEGRÄNSANDE OMRÅDEN (enl. ICAO Annex 14) 
Så här läser du denna del av analysen: Vi anger om hindret hamnar inom ytans sidogränser, detta markeras med 
ett kryss i Ja-kolumnen. Om det inte påverkar höjdmässigt finner du en grön bock i kanten.  
Om någon form av åtgärd krävs eller konsekvens identifieras, dvs hindret  påverkar en yta höjdmässigt, markeras 
detta med ett rött kryss samt kommentar. Berörd flygplats skall alltid kontaktas för bedömning av påverkan. 

 Inom  
ytan 

 Utan 
anm. 

Anm. 

 Ja Nej Kommentar 

Övergångsytan  X    

Horisontella ytan  X    

Koniska ytan  X    

Start- stigytan  X    

Inflygningsytan  X    

 

Med vänliga hälsningar 

 
 

 
Gruppchef, TU Com 

 
Kopia till berörda flygplatser via epost: 
Kalmar 
Växjö/Kronoberg 
Ronneby 
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Allmän information, roller och flyghinderanalysens 
omfattning     
 

Allmän information om LFV:s och Flygplatsernas roll 
LFV har som huvuduppgift att tillhandahålla en säker, effektiv och miljöanpassad flygtrafiktjänst för 
civil och militär luftfart. LFV ska också inom och utom landet tillhandahålla flygtrafiktjänster samt 
service- och konsulttjänster som är knutna till verksamheten

4
. 

När förfrågan om flyghinderanalys kommer in till LFV kontrollerar LFV dels om hindret berör LFV:s 
egna utrustning (sk CNS-utrustning) samt om hindret berör

5
 någon civil flygplats.  

Om hindret berör LFV:s CNS-utrustning är LFV sakägare
6
 och lämnar då sin syn på etableringen av 

hindret. Om LFV finner att någon civil flygplats är berörd utför LFV flyghinderanalys inom ramen för 
sin konsultverksamhet. Ägaren till flygplatsen är dock sakägare och den som ska tillfrågas som sådan. 
 

Vad analysen omfattar med avseende på flygplatser 
Analysen omfattar publicerade instrument-, in- och utflygningsprocedurer (IFR-flygvägar), CNS-
utrustning, hinderbegränsande områden, vidare anger den om etableringen ligger inom flygplatsens 
kontrollzon (CTR) eller terminalområde (TMA). Observera att analysen endast omfattar civila 
procedurer (finns publicerade i svensk civil AIP). Om civila inflygningsprocedurer finns publicerade på 
militära flygplatser analyserar vi också påverkan på dessa, men vi analyserar aldrig påverkan på 
militära inflygningsprocedurer. 
Med avseende på publicerade IFR-flygvägar, CNS-utrustning samt hinderbegränsande områden 
besvarar analysen frågan om huruvida etableringen är inom ytan respektive skyddsavståndet eller 
inte. Om LFV finner att etableringen medför behov av förändring anges detta som en anmärkning 
med kommentar. 
Utlåtandet med avseende på kontrollzon och terminalområde är ett konstaterande i syfte att 
uppmärksamma frågeställare och flygplats på faktorer som utöver ovanstående analys kan medföra 
påverkan på flygplatsens verksamhet, med detta avses t.ex visuella in- och utflygningsprocedurer 
(IFR-flygvägar), kapacitet och regularitet i förhållande till flygplatsens utvecklingsplaner. Dessa 
konsekvenser omfattas således inte av denna analys. Ytterligare analyser kan behöva vidtas för att 
utreda konsekvenserna av etableringen i dessa avseenden.  
 

Analysens giltighetstid 
Del 1 gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera yttrandet vid ny prövning om 
regelverk gällande störningar på CNS-utrustning förändras, eller om ny CNS-utrustning etableras i 
hindrets närhet.  
Del 2 gäller på utfärdandedatum, och LFV ansvarar ej för förändringar i luftrum, procedurer och 
hinderytor som förändras efter analysens utfärdande. 

 

                                                                    
4 Näringsdepartementets förordning (2010:184) 
5
 Med berörd avses att etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut från flygplatsen. 

MSA är den hinderyta som är störst och står för Minimum Sector Altitude. 
6 Den juridiska person som saken angår brukar benämnas sakägare och har därmed rätt att föra talan, 

    överklaga beslut och domar 

 

 

 










