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

KALLELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2019-04-25 

Miljö- och byggnadsnämnden 
Kallas härmed till sammanträde torsdagen den 25 april 2019 i 
Kommunhuset, Ideboås klockan 13.30 för att behandla följande ärenden: 

Ärende Anteckningar 

1. Upprop

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

Administrativa ärenden 

3. Delegeringsbeslut

4. Ekonomisk rapport
2019.0119

5. Behovsutredning

6. Reglemente miljö

7. Torghandel
Uppvidinge kommun

8. Klimatomställningen- medborgarförslag
Uppvidinge kommun

Miljö- och hälsoskydd och livsmedel 

9.
Miljösanktionsavgift

10. Åseda 6:11
Ansökan om strandskyddsdispens

Planärenden 



Ärende Anteckningar 

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

12. Klavreda 3:8 m.fl.
Detaljplan
2018.0383

Bygglovs- och byggsanktionsärenden

13. Skögle 1:8 m.fl.
Förlängd handläggningstid
2014.0152

14. Verkstaden 6
Nybyggnad tält
2019.0125

15. Lenhovda 74:1
Nybyggnad korttidsboendet
2019.0127

16. Älghult 4:72
Nybyggnad skärmtak och tillbyggnad
garage/förråd
2019.0186

Informationsärenden 

17. Klavreda 3:51 
Inspektion på EM-Lax



 
   

 

 

 
Marie Hammarström-Linnér 
Ordförande 

Marcus Landley 
Nämndsekreterare 

 



Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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2019-04-25 

Redovisning av delegeringsbeslut 

1) Byggnadsinspektör Linn Bengtsson har med stöd av delegering fattat
beslut i följande ärenden:

2019.0021
Ejdern 1, Delstartbesked tillbyggnad anläggning

2018.0241
Klavreda 74:3, Interimistiskt slutbesked tillbyggnad lager

 Bygglov nybyggnad plank

 Rivningslov rivning av byggnad

 Bygglov och startbesked ändrad användning

, Slutbesked ändrad användning

 Föreläggande om komplettering

 Föreläggande om komplettering

 Slutbesked tillbyggnad skärmtak

 Startbesked rivning av altan

 Interimistiskt slutbesked nybyggnad enbostadshus

 Delstartbesked 1 tillbyggnad anläggning
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2017.0183 
Glasblåsaren 10, Slutbesked tillbyggnad industri 

2018.0325 
Lenhovda 112:5, Interimistiskt slutbesked, tillbyggnad industri 

2019.0082 
Gjutaren 3, Startbesked bygglov 

2018.0340 
Galtabäck 7:1, Startbesked nybyggnad anläggning 

2019.0123 
Vrånghult 1:5, Rivningslov rivning av transformatorstation 

2019.0121 
Vrånghult 1:5, bygglov och startbesked nybyggnad transformatorstation 

 
, Bygglov tillbyggnad/fasadändring enbostadshus 

 Bygglov tillbyggnad enbostadshus 

 Startbesked tillbyggnad enbostadshus 

2019.0088 
Brändebol 1:32, Bygglov tillbyggnad affärslokal 

2019.0094 
Bygglov och startbesked nybyggnad nätstation 

2019.0104 
Åseda 12:1, Bygglov och startbesked nybyggnad kopplingstation 

2018.0073 
Åseda 12:1, Slutbesked nybyggnad nätstation 

2018.0258 
Älghult 1:60, Startbesked nybyggnad anläggning 

2018.0185 
Del av Åseda 12:1, Delstartbesked 2 byggnation av hus C 

2019.0138 
Verkstaden 6, Rivningslov, rivning/flytt av tält 

2018.0379 
Herråkra-Hult 1:7, Delstartbesked 2 nybyggnad enbostadshus 

2018.0280 
Ösjöbol 2:4, Slutbesked nybyggnad transformatorstation 

 
 Slutbesked tillbyggnad enbostadshus 
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2019.0111 
Mejeristen 5, Startbesked skyltanordning 

2019.0082 
Gjutaren 3, Bygglov nybyggnad/flytt av mast 

2019.0115 
Östra värends järnväg 2:4, Tidsbegränsat bygglov 

2019.0078 
Björkeboda 1:3, Bygglov och startbesked nybyggnad transformatorstation 

 Slutbesked ändrad användning 

2019.0117 
Åseda 12:1, Bygglov och startbesked nybyggnad transformatorstation 

2019.0123 
Vrånghult 1:5, Föreläggande om komplettering 

 Interimistiskt slutbesked nybyggnad lager 

2019.0111 
Mejeristen 5, Bygglov fasdändring och skyltanordning 

2019.0115 
Östra värends järnväg 2:4, Föreläggande om komplettering 

 

2) Förvaltningssekreterare Jonas Karlsson har med stöd av delegering fattat 
beslut i följande ärenden: 

 
 Slutbesked installation eldstad 

 

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

 Anmälan om att inrätta en värmepumpsanläggning 

 
 Tillstånd till avloppsanläggning med ansluten vattentoalett 

 
 Överklagande av kommunens beslut enligt miljöbalken 

2019.0122 
Pikaböl 1:4, Avgift för tillsyn enligt miljöbalken 

 
 Anmälan om att inrätta en värmepumpsanläggning 
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Anmälan om att inrätta en värmepumpsanläggning 

 Anmälan om att inrätta en värmepumpsanläggning 

 Anmälan om att inrätta en värmepumpsanläggning 

 
 Anmälan om att inrätta en värmepumpsanläggning 

 Anmälan om att inrätta en värmepumpsanläggning 

 Anmälan om att inrätta en värmepumpsanläggning 

 
 Överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut 

 

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

 

 

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

 

 

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

 
 Nedgrävning av hästar 

 

 

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

2019.0142 
Åseda 14:99, Registrering av livsmedelsanläggning 
 

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

 
 



TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-04-17 

Referens 
"[Skriv diarienummer här]" 

Miljö-och byggnadsförvaltningen 
Box 59, 36421 Åseda Besök: Kyrkbacken 1 Tfn: 0474-47084 Fax: 0474-47060 Mobil: 070-6618672 

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

Månadsrapport jan-mars 19 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Godkänna redovisningen 

Sammanfattning av ärendet 
Tre månader har gått på det nya budgetåret och än så länge ser det ut som vi 
klarar vår ram vid årets slut.  

Beslutsunderlag 
Månadsrapport jan-mars 19 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Camilla Gustavsson 

Karin Holst   
förvaltningschef 
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Kod Verksamhet

Text
BUDGET

Jan 19 - Dec 19
REDOVISAT

Jan 19 - Mars 19
TOTALT

Jan 19 - Mars 19
ÅTERSTÅR

11950 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND 540,0 172,2 172,2 367,8
1 POLITISK VERKSAMHET 540,0 172,2 172,2 367,8
21200 BYGGLOVVERKSAMHET 523,0 180,3 180,3 342,7
21400 DETALJPLANERING 588,0 280,8 280,8 307,2
21500 KART-MÄTNING-GIS 806,0 238,2 238,2 567,8
27100 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD 1 975,0 116,7 116,7 1 858,3
27130 AGENDA 21 32,0 0,0 0,0 32,0
27210 MILJÖUNDERSÖKANDE ANALYS 51,0 0,0 0,0 51,0
2 INFRASTRUKTUR O SKYDD 3 975,0 816,0 816,0 3 159,0
Totaler 4 515,0 988,2 988,2 3 526,8

UPPVIDINGE KOMMUN

Utskriven av : Jonas Karlsson
Månadsrapport verksamhet

2019-04-15 08:37 Sida 1/2



PROCENT AV
TOTAL FÖRBRUKN

32
32
34
48
30
6

00
00
21
22

UPPVIDINGE KOMMUN

Utskriven av : Jonas Karlsson
Månadsrapport verksamhet

2019-04-15 08:37 Sida 2/2



TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-04-18 

Referens 
"[Skriv diarienummer här]" 

Miljö-och byggnadsförvaltningen 
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tj skr behovsutredning och tillsynsplan 

Förslag till beslut 

Godkänna förslaget 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt miljöbalken ska det finnas aktuell behovsutredning och tillsynsplan 
vilket saknas hos oss . 

Beslutsunderlag 
Redovisas på nämndssammanträdet 

Ekonomiska konsekvenser 
Svårbedömda 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen 

Karin Holst  
Förvaltningschef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-04-17 

Referens 
"[Skriv diarienummer här]" 

Miljö-och byggnadsförvaltningen 
Box 59, 36421 Åseda Besök: Kyrkbacken 1 Tfn: 0474-47084 Fax: 0474-47060 Mobil: 070-6618672 

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

Förslag på reglemente för miljö-och byggnadsnämnden 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Godkänna förslaget och skicka det vidare till fullmäktige för antagande. 

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen anser att nuvarande reglemente inte är uppdaterat med 
arbetsuppgifternas nuvarande lagrum. 

Beslutsunderlag 
Förslag till reglemente 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Karin Holst   
förvaltningschef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-04-17 

Referens 
"[Skriv diarienummer här]" 

Miljö-och byggnadsförvaltningen 
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Torghandel och mobilförsäljning 

Förslag till beslut 

Inte yttra sig över denna fråga 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har gett mbn i uppdrag att utreda torghandeln och den 
mobila försäljningen i kommunen 

Beslutsunderlag 
Protokoll från Ks dnr 2018-000261 

Motion 2018-261 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Karin Holst   
förvaltningschef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-04-18 

Referens 
"[Skriv diarienummer här]" 

Miljö-och byggnadsförvaltningen 
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Kommunstyrelsens beslut 2019- 00078 

Förslag till beslut 
Återvisa ärendet till Kommunstyrelsens nybildade Agenda 2030 grupp. 

Sammanfattning av ärendet 
Det har kommit ett medborgarförslag till kommunstyrelsen om att 
uppvidinge kommun bör stärka sitt engagemang i klimatomställningen. 

Kommunstyrelsen ber miljö-och byggnadsnämnden utreda förslaget och 
återkomma. 

Beslutsunderlag 
Beslut 2019- 00078 

Ekonomiska konsekvenser 
I nuläget inga 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Karin Holst   
förvaltningschef 
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TJÄNSTESKRIVELSE  1(3) 

Datum Beteckning 
2019-04-16  

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Box 59, 364 21 Åseda Besök: Kyrkbacken Tfn: 0474-470 82 Fax: 0474-470 60 

mbn@uppvidinge.se www.uppvidinge.se 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Miljösanktionsavgift enligt 10 kap 2 § i 
förordningen (2012:259) om 
miljösanktionsavgifter 

Fastighet: 

Ärende: 

Uppvidinge  

Miljösanktionsavgift enligt 10 kap. 2 § förordningen 
(2012:259) om miljösanktionsavgifter 

Förslag till beslut 

Med stöd av 30 kap. miljöbalken och 10 kap. 2 § förordningen (2012:259) om 
miljösanktionsavgifter besluta att Nilsbuss AB, 556046-2813, ska betala 
miljösanktionsavgift om 1000 kr. Avgiften ska betalas inom 30 dagar från att 
Bolaget har delgetts detta beslut och enligt särskild betalningsuppmaning från 
Kammarkollegiet. 

Efter sista betalningsdagen får detta beslut verkställas som lagakraftvunnen 
dom (se 30 kap. 5 § andra stycket miljöbalken) och beloppet förfaller sålunda 
till betalning detta datum, även om detta beslut överklagas. Se bifogat 
informationsmaterial från Kammarkollegiet. Detta beslut kan överklagas hos 
mark- och miljödomstolen inom tre veckor från delgivning, se bilaga. 

Upplysning: Upprepas överträdelsen inom två år från dagen för detta beslut, 
påförs miljösanktionsavgift med dubbelt belopp. 

Redogörelse för ärendet 

När s anläggning passerades i ett annat ärende 2018-05-23 
konstaterades det att en ny cistern installerats på fastigheten, bredvid en äldre 
sedan tidigare känd cistern. Vid tillsynsbesök 2019-01-31 stod den nya 
cisternen kvar samt att den gamla cisternen var borttagen. Under besöket, 
samt efteråt i inspektionsrapporten, uppmandes Bolaget att informera om att 
de hade installerat en ny cistern. Information om detta inkom till miljö- och 
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    2 
  
 
Datum Beteckning 

 2019-04-16  

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Box 59, 364 21 Åseda Besök: Kyrkbacken Tfn: 0474-470 82 Fax: 0474-470 60 

mbn@uppvidinge.se www.uppvidinge.se 

byggnadsförvaltningen 2019-02-27. 

Någon tidsangivelse för när cisternen installerats har inte angivits. Då 
cisternen var på plats 2018-05-23, vilket är innan NFS 2017:5 trädde i kraft har 
ärendet bedömts efter den gamla lagstiftningen (NFS 2003:24). I dess 1 kap 1 § 
står det att föreskrifterna gäller för bl.a. dieselbrännolja. Då HVO är en 
biodiesel med samma flampunkt som diesel, inte ska släppas ut i naturen och 
har samma UN-nummer för transport av farligt gods på väg som diesel (UN 
1202, dieselolja) är bedömningen att HVO är att klassa som en dieselbrännolja.  

Motivering  

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd mot mark- och 
vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spillolja och innan 
den trädde i kraft 1 juli 2018 Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om 
skydd vid lagring av brandfarliga varor ska information lämnas in till 
tillsynsmyndigheten innan en cistern installeras. I det här fallet gäller NFS 
2003:24 då cisternen var på plats innan den 1 juli 2018. Enligt NFS 2003:24 4 
kap 1 § ska tillsynsmyndigheten informeras skriftligt av den som avser att 
installera en cistern. Vidare står det i 4 kap 2 § att detta ska göras i god tid 
innan installationen påbörjas eller hanteringen inleds. Information inkom till 
tillsynsmyndigheten 2019-02-27 och först efter att detta påpekats under ett 
tillsynsbesök. Vid det tillfället hade cisternen redan installerats och börjat 
användas. 

Bolaget förelades 2017-02-08 om att kontrollera eller ta de cisterner som inte 
används ur bruk. Då informerades bolaget även om att detta skulle anmälas 
till tillsynsmyndigheten. En redovisning rörande cisterner som tagits ur bruk 
lämnades in till miljö- och byggnadsförvaltningen 2017-06-27. Med hänsyn till 
detta borde bolaget ha varit medvetet om att tillsynsmyndigheten ska 
informeras när en ny cistern installeras eller en gammal tas ur bruk.  

Bolaget har beretts tillfälle att yttra sig. Delgivningskvitto som bifogades 
underrättelsen om miljösanktionsavgift inkom 2019-03-27. Yttrande inkom 
2019-04-10 signerat av . Där anger man att man inte visste att 
det fanns en skyldighet att meddela att tanken byttes ut mot en ny samt att 
den gamla togs om hand korrekt med sanering. Enligt Naturvårdsverkets 
skrift ”Hur man handlägger miljösanktionsavgifter”, daterad 2008-03-17 är 
okunskap kring gällande lagstiftning inte skäl till att efterge en avgift. 

Beslutsunderlag 
Information om cistern från  inkommen 2019-02-27 
Bemötande information om cistern daterad 2019-03-21 
Underrättelse om miljösanktionsavgift daterad 2019-03-21 
Yttrande från  daterad 2019-04-10 



    3 
  
 
Datum Beteckning 

 2019-04-16  

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Box 59, 364 21 Åseda Besök: Kyrkbacken Tfn: 0474-470 82 Fax: 0474-470 60 

mbn@uppvidinge.se www.uppvidinge.se 

 

Bilagor 
• Information om betalning av miljösanktionsavgifter.   
• Delgivningskvitto. Ska undertecknas och returneras till Miljö- och 

byggnadsförvaltningen. Kvittot är frankerat och adresserat. 
• Hur man överklagar. 

 
Beslutet skickas till 

 

 

Kopia till: Kammarkollegiet (efter att bolaget delgivits detta beslut) 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(4) 

Datum 
2019-04-18 

Ärendenummer 
2019.0103 

Ansökan om strandskyddsdispens på fastigheten 
Åseda 6:11, Uppvidinge 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 

1. Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av en transformator-
station på fastigheten Åseda 6:11, intill sjön Kållen, avslås.

2. Avgiften för denna ansökan är 6 510 kronor1.
___________

Sammanfattning av ärendet 
E.ON Energidistribution, Box 8016, 350 08 Växjö, söker strandskydds-
dispens för att uppföra en transformatorstation med måtten 2,3 x1,4 meter
(enligt bygglovsansökan) på fastigheten Åseda 6:11, intill norra stranden av
sjön Kållen.

Sökanden har som särskilda skäl för dispens från strandskyddet angett: 
• Området är väl avskilt från stranden genom väg, järnväg,

bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering.
• Anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet.
• Ansökan avser utvidgning av pågående verksamhet, utvidgningen

kan inte ske utanför området.
• Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget

allmänt intresse som inte kan ske utanför området.
• Byggnaden, verksamheten, anläggningen eller åtgärden långsiktigt

bidrar till utvecklingen av landsbygden.

Sökanden uppger att förläggning av elkabel i mark och uppförande av en 
ny transformatorstation görs för att förstärka elnätet för fastighetet i 
området. Elkabel och fiber grävs ned utmed befintlig väg och nätstationen 
sätts i anslutning till vägen. 

Beslutsunderlag 

Ansökan 2019-02-21 
Komplettering av ansökan  2019-03-22 
Fotografier från inspektion 2019-04-12 
Komplettering av ansökan  2019-04-16 

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

Datum 
2019-04-18 

Ärendenummer 
2019.0103 

Sida 
2(4) 

Tjänsteskrivelse 2019-04-18 

Beslutsmotivering 

Förhållandena på platsen 

Platsen där sökanden vill bygga en ny transformatorstation ligger inom 
strandskyddat område, d.v.s. inom 100 meter från strandlinjen vid sjön 
Kållen. Området är inte detaljplanerat och platsen berörs heller inte av 
andra områdesskydd. Platsen ingår heller inte i något av de 10 områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS-område) som är utpekade i 
kommunens översiktsplan (antagen 2011-04-26).  

Inspektion gjordes på fastigheten den 12 april 2019 . Området består av 
granskog på moränmark. Avståndet mellan den planerade transformator-
stationen och stranden blir cirka 85 meter och till närmaste bostadshus cirka 
250 meter. 

Bedömning 

Eftersom strandskydd råder krävs strandskyddsdispens för att uppföra en 
byggnad. 

Som särskilt skäl för strandskyddsdispens kan man enligt 7 kap. 18 c § 2 p 
miljöbalken beakta om ett område genom en väg, järnväg, bebyggelse, 
verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast 
strandlinjen. Inget av detta finns mellan stranden och platsen för 
placeringen av transformatorstationen. Det saknas därför grund för 
strandskyddsdispens enligt detta skäl. 

Enligt 7 kap. 18c § 3 p får man beakta om området behövs för en anläggning 
som för sin funktion måste ligga vid vattnet (t.ex. båtbryggor, båthus, pirar 
m.m.) och behovet inte kan tillgodoses utanför området. Eftersom en 
transformatorstation är en byggnad och inte en anläggning är inte detta skäl 
tillämpligt i det här fallet.

Om ett område behövs för att utvidga en pågående verksamhet och 
utvidgningen inte kan genomföras utanför området kan det, enligt 7 kap. 18 
c § 4 p miljöbalken, vara ett särskilt skäl för dispens. Det framgår inte av 
ansökan att utvidgningen (dvs. uppförandet av en transformatorstation) 
inte kan ske utanför området. 

Behöver ett område tas i anspråk för ett tillgodose ett angeläget allmänt 
intresse som inte kan tillgodoses utanför området kan det vara ett särskilt 
skäl enligt 7 kap. 18 c § 5 p miljöbalken. Uppförande av en transformator-
station och förstärkning av elnätet är ett allmänt intresse men det framgår 
inte av ansökningshandlingarna att det inte kan ske utanför området. 

Som särskilt skäl för strandskyddsdispens får man inom ett område för 
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landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden) enligt 7 kap. 18 d § 
miljöbalken beakta om ett strandnära läge för en byggnad, verksamhet, 
anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. En 
översiktsplan ska, enligt 7 kap. 18 e § miljöbalken, ge vägledning vid 
bedömningen av om en plats ligger inom ett sådant område. Det aktuella 
området är inte utpekat som LIS-område i översiktsplanen för Uppvidinge 
kommun. 
 
Eftersom inga särskilda skäl är uppfyllda bör därför ansökan om 
strandskyddsdispens avslås. 

Aktuella bestämmelser 

Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för 
allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för 
djur- och växtlivet på land och i vatten (7 kap. 13 § miljöbalken). 
 
Strandskyddet omfattar land- och vattenområden intill 100 meter från 
strandlinjen vid normalt medelvattenstånd (7 kap. 14 § miljöbalken). 
 
I 7 kap. 15 § miljöbalken finns de åtgärder uppräknade som är förbjudna 
inom strandskyddat område. 
 
För att dispens ska kunna beviljas måste något av de särskilda skäl som 
anges i miljöbalken (7 kap. 18 c-d § §) vara uppfyllt och vara förenligt med 
strandskyddets syften (7 kap 26 § miljöbalken). 
 
I 7 kap. 18 f och 18 h §§ miljöbalken finns bestämmelser om att bevara goda 
livsvillkor för djur- och växtlivet, och tidsbegränsning av dispensen. 
 
Beslut om strandskyddsdispens får enligt 16 kap. 2 § miljöbalken förenas 
med villkor. 

Övriga upplysningar  

Faktura 
Faktura för avgiften kommer att skickas separat. 

Hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen, se bilaga. 
 
 

Per-Ove Oscarsson 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör  
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Bilaga 

Hur man överklagar 
 

Kopia skickas till: 

Sökanden 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 
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Referens 
Miljö- och 
byggnadsförvaltningen 
Dnr: 2019.0034 

Samråd för detaljplan för Hohult 2:136 m.fl. 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Godkänna upprättat planförslag med tillhörande handlingar och skicka ut 
det på samråd enligt 5 kap. 11 §. 

Förutsättningar 
Plan- och bygglagen 

5 kap. 11 § I arbetet med att ta fram ett program enligt 10 § eller ett förslag 
till en detaljplan ska kommunen samråda med 

1. länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och de kommuner som berörs,
2. de kända sakägarna och de kända bostadsrättshavare, hyresgäster och

boende som berörs, 
3. de kända organisationer av hyresgäster som har avtal om

förhandlingsordning för en berörd fastighet eller, om någon 
förhandlingsordning inte gäller, som är anslutna till en riksorganisation 
inom vars verksamhetsområde en berörd fastighet är belägen, och 

4. de myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett
väsentligt intresse av förslaget. 

Kommunen behöver dock inte samråda med bostadsrättshavare, 
hyresgäster, boende eller organisationer av hyresgäster, om det är 
uppenbart att förslaget saknar betydelse för dem. 

För samråd enligt första stycket 2-4 är det tillräckligt att kommunen ger 
tillfälle till samråd. 

Krävs sådant samråd som avses i 6 kap. 6 eller 9 och 10 §§ miljöbalken, ska 
samrådet enligt första stycket genomföras så att det uppfyller kraven om 
samråd i nämnda bestämmelser. Trots det som sägs där om samråd med 
andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli 
berörda av planen eller programmet, ska kommunen i fråga om statliga 
myndigheter enbart samråda med länsstyrelsen. 

11 a § Om planförslaget är ett sådant förslag som avses i 7 §, ska kommunen 
kungöra förslaget och samråda om det under en viss tid som ska vara minst 
tre veckor (samrådstid). 

För planförslag som avses i 7 a § finns bestämmelser om kungörelse i 18 a 
§.

11 b § En kungörelse ska anslås på kommunens anslagstavla och föras in i 
en ortstidning. Av kungörelsen ska det framgå 
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   1. vilket område detaljplanen avser, 
   2. om förslaget avviker från översiktsplanen, 
   3. var förslaget finns tillgängligt och hur lång samrådstiden är, 
   4. att den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra det under 
samrådstiden, och 
   5. till vem synpunkter på förslaget ska lämnas. 

Kungörandet ska ske enligt lagen (1977:654) om kungörande i mål och 
ärenden hos myndighet m.m. 

11 c § Under samrådstiden ska kommunen hålla planförslaget tillgängligt 
för alla som vill ta del av det. Kommunen ska också se till att det underlag 
som avses i 8-10 §§ finns tillgängligt liksom det planeringsunderlag i övrigt 
som kommunen anser har betydelse för bedömningen av förslaget. 

13 § Under ett samråd om ett planförslag ska kommunen redovisa förslaget, 
skälen för förslaget, det planeringsunderlag som har betydelse och hur 
kommunen avser att handlägga förslaget. Kommunen får låta bli att 
redovisa skälen för planförslaget och planeringsunderlaget om det är 
uppenbart obehövligt. 

Om det finns ett program enligt 10 §, ska kommunen redovisa detta. 

Om kommunen avser att ingå exploateringsavtal eller genomföra 
markanvisningar, ska kommunen redovisa dessa avtals huvudsakliga 
innehåll och konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med 
stöd av ett eller flera sådana avtal. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnadsnämnden fattade beslut om att påbörja planarbetet 
2019-03-21 

Planförslaget avser att planlägga Kabelvägen som kvartersmark för att 
möjliggöra ett förvärv av vägen. Samtlig kvartersmark inom planområdet 
planläggs för industriändamål. För att säkra erforderliga avstånd till vägar 
och kringliggande bostäder samt skydd av befintliga ledningar anläggs 
prickmark på olika platser inom planområdet. En 12 meter bred 
byggnadsfri zon anläggs i anslutning till den allmänna vägen 964 norr om 
planområdet. Ett 15 meter brett skyddsområde anläggs i planområdets 
västra del för att säkerställa erforderligt avstånd och visuell barriär till 
bostadsfastigheter väster om planområdet. Här planläggs även ett 10 meter 
brett naturområde vilket ger ett totalt skyddsområde om 25 meter. Längs 
Kabelvägen anläggs prickmark för att säkerställa befintliga ledningar.  

För att säkerställa åtkomst till fastigheterna Hohult 2:125 och Hohult 1:4 
möjliggörs en förlängning av befintligt servitut inom planområdet. 

Planförslaget kommer att vara ute på samråd i 4 veckor. Planhandlingar 
kommer att finnas tillgängliga på Uppvidinge kommuns hemsida, 
kommunhusets reception, miljö- och byggnadsförvaltningen samt Alstermo 
bibliotek. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Ett planavtal har upprättats mellan planbeställaren och kommunen. De 
kostnader som förorsakas kommunen i samband med planläggningen 
kommer att debiteras planbeställaren.  

Beslutsunderlag 
Plankarta 
Planbeskrivning 
Undersökning 
Kungörelse 
Underrättelse om samråd 
Sändlista 
 

Beslutet skickas till 
Sakägare enligt sändlista 

 

Oskar Johansson 
Planarkitekt 
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Detaljplan för Hohult 2:136 m.fl.

Uppvidinge kommun Kronobergs län

Upprättad 2019-03-21 Reviderad

Oskar Johansson

Planarkitekt
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Referens 
Miljö- och 
byggnadsförvaltningen 
Dnr: 2018.0383 

Planbeslut för Klavreda 3:8 m.fl. 

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

Förutsättningar 
Plan- och bygglagen 

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

Redovisningen ska också uppfylla kraven i 6 kap. 35, 37 och  
43 §§ miljöbalken och föreskrifter som har meddelats i anslutning till dessa 
bestämmelser, om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet får tas i anspråk för 

1. industriändamål,
2. ett köpcentrum, en parkeringsanläggning eller något annat projekt för

sammanhållen bebyggelse, 
3. en skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar,
4. en hamn för fritidsbåtar,
5. ett hotellkomplex eller en fritidsby med tillhörande anläggningar,

utanför sammanhållen bebyggelse, 
6. en permanent campingplats,
7. en nöjespark,
8. en djurpark,
9. en spårväg, eller
10. en tunnelbana.

5 kap. 7 § Särskilda bestämmelser om ett utökat planförfarande finns i 11 a § 
första stycket, 11 b och 11 c §§, 17 § första stycket, 18 § andra och tredje 
styckena samt 25 § för en detaljplan som 

1. inte är förenlig med översiktsplanen eller länsstyrelsens
granskningsyttrande enligt 3 kap. 16 §, 

2. är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse,
eller 

3. kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

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

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

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

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

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

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

Miljöbalken 

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

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

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

Beslutet ska göras tillgängligt för allmänheten. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-12-11 § 226 att ge miljö- och 
byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en detaljplan för del av Klavreda 
3:8 och angränsande fastigheter vid Norrsjön. I planuppdraget framgår en 
önskan om att tillskapa ny strandnära bostadsbebyggelse för att på sikt 
kunna bidra till det kommunövergripande målet om attraktiva boenden.   
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Inför planarbetet bör ett särskilt program upprättas då stora oexploaterade 
markytor kommer att tas i anspråk. Frågor som rör bland annat 
strandskydd, översvämningar, naturmiljö och arkeologi behöver utredas 
och kartläggas i ett tidigt skede. Det är även av stor vikt att planen har 
politisk förankring så det fortsatta arbetet med detaljplanen kan löpa på 
smidigt. 

Planarkitekten föreslås leda arbetet med planprogrammet och kalla in hjälp 
från övriga förvaltningar eller konsulter vid behov. Preliminär tidplan för 
programmet börjar gälla våren 2019 och förväntas avslutas hösten 2019. 

En undersökning enligt 6 kap. 5 § miljöbalken kommer att ingå i 
programmet och val av planförfarande beslutas efter att programmet är 
färdigställt.   

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

Beslutsunderlag 
Planuppdrag från Kommunstyrelsen, 2018-12-11 § 226 
Planavtal 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

Oskar Johansson 
Planarkitekt 
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2019-04-18 

Beslut om förlängd handläggningstid för ansökan om bygglov 
för NYBYGGNAD VINDKRAFTVERK på fastigheten Skögle 
1:8 m.fl. 
Dnr: 2014.0152 
Fastighetens adress: Åseda 

Förutsättningar 

Plan- och bygglagen 
10 kap. 27 § Om det är nödvändigt på grund av handläggningen eller utredningen i 
ärendet, får den tidsfrist som anges i första stycket förlängas en gång med högst tio 
veckor. 

Sammanfattning 

Ansökan avser NYBYGGNAD VINDKRAFTVERK. Sökanden vill uppföra sex 
vindkraftverk norr om Åseda med en navhöjd på cirka 100 meter, vingdiameter 
cirka 100 meter och maximal totalhöjd på 150 meter. Verk M1 placeras enligt 
angivna koordinater på fastigheten Skögle 1:8. Verken M2, M3 och M6 placeras på 
Åseda 6:11 medan M4 och M5 placeras på Sjömillan 1:4. I ansökan anger sökande att 
ett verk ska placeras på Skögle 1:4 men detta stämmer inte enligt inlämnad karta 
och koordinater. Sökande önskar en flyttmån på 30 meter i alla riktningar för 
respektive verk, strandskyddsgränser kommer dock inte överskridas.  

Länsstyrelsen inkom 2019-04-12 med ett yttrande i ärendet där de påpekar vissa 
brister i ansökan. Sökande har fått möjlighet att komplettera enligt länsstyrelsens 
yttrande.  

Föreslagen kontrollansvarig för åtgärden är Dag Svensson. 

Yttranden 

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

Sökanden har getts tillfälle att bemöta inkomna yttranden. 
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Bedömning 

Sökande har fått möjlighet att komplettera enligt länsstyrelsens yttrande och därför 
krävs längre handläggningstid. Kompletteringen innefattar bland annat inventering 
av naturvårdsvärden vilken kan vara av vik vid bedömning av vindkraftsverkens 
placerings lämplighet. Ärendets omfattning ger också skäl till förlängd 
handläggningstid för ytterligare utredning.  
 

Motivering förslag till beslut 

Det är nödvändigt att på grund av handläggningen och utredningen i ärendet 
förlänga tidsfristen för byggnadsnämndens beslut med tio veckor enligt  
10 kap. 27 §. 
 

Beslutsunderlag 

Ansökan   2018-09-03 
Ansökningsdokument  2019-02-25 
Yttrande länsstyrelsen   2019-04-12 
 

Förslag till beslut 

1. Förlänga tidsfristen för byggnadsnämndens beslut med tio veckor enligt 10 kap. 27 
§ plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900).  

 

Beslutet skickas till 

Sökanden 
 
 
Åseda 2019-04-18 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 
 
Linn Bengtsson 
Byggnadsinspektör 
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2019-04-18 

Ansökan om bygglov för NYBYGGNAD TÄLTHALL på 
fastigheten Verkstaden 6 
Dnr: 2019.0125 
Fastighetens adress: Florgatan 2, Åseda 

Förutsättningar 

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

9 kap. 30 § Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan om, 
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser överensstämmer med

detaljplanen.
2. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 §

tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket 3, 6 7, 9-11 §§, 12 §
första stycket, 13, 17 och 18 §§.

Planförutsättningar 
Gällande fastighet ligger inom planlagt område och som detaljplan fungerar  
0760-P01-7 daterad 2001-05-17, genomförandetiden har utgått. Enligt gällande 
detaljplan betecknas fastigheten som S och E, område för skola och transformatorer. 
Högsta tillåtna byggnadshöjd är satt till 11 meter och högsta exploateringsgran 50 
procent.  

Sammanfattning 

Ansökan avser NYBYGGNAD TÄLTHALL. Sökanden vill uppföra en ny tälthall på 
fastigheten för att möta behovet av större lokaler. Lokalen kommer användas som 
lager och för praktisk skolverksamhet. Åtgärden innebär att fastigheten bebyggs 
med 336 kvm. Byggnadshöjden uppgår till 4.5 meter. Tältet är begagnat, oisolerat 
och har blåa väggar respektive vitt tak.  

Föreslagen kontrollansvarig för åtgärden är Christer Karlsson med 
behörighetsnivå N. 

Yttranden 

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

Byggnationen följer gällande detaljplan. En diskussion har förts med byggherren 
gällande tältets färg, då tältet är begagnat finns inga alternativ till den blåa färgen. I 
området ligger andra tält och flertalet industribyggnader vilket gör att tältet trots 
detta bör passa in i omgivningen.  

 

Motivering förslag till beslut 

Åtgärden följer gällande detaljplan och lov bör därför beviljas enligt 9 kap. 30 §.  
 

Beslutsunderlag 

Ansökan   2019-03-13 
Situationsplan   2019-03-13 
Produktspecifikation  2019-03-13 
Förtydligande av sökande  2019-03-19 
 

Förslag till beslut 

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

2. Godta Christer Karlsson som kontrollansvarig. 

3. Fastställer avgiften för bygglovet till 18 943 kronor.1 

 

Beslutet skickas till 

Sökanden 
Rågrannar 
Fastighetsägare 
 
 
INFORMATION 

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

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

Kontrollplan ska upprättas och inlämnas innan startbesked kan ges. 
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I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. 

Verifierad kontrollplan skall inlämnas då arbetena är färdigställda. 

Begäran om slutbesked skall inlämnas då byggnationen färdigställts. 

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

 

 
 
Åseda 2019-04-09 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 
 
Linn Bengtsson 
Byggnadsinspektör 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total avgift för åtgärden: 18 943 kronor 
Bygglovavgift inkl. startbesked + kostnad för kungörelse = total avgift  
 
18 749 kr + 194 kr = 18 943 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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2019-04-15 

Ansökan om bygglov för NYBYGGNAD KORTTIDSBOENDE 
på fastigheten Lenhovda 74:1 
Dnr: 2019.0127 
Fastighetens adress: Bäckgatan 11, Lenhovda 

Förutsättningar 

Plan- och bygglagen  
8 kap. 1 § En byggnad ska 

1. vara lämplig för sitt ändamål,
2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och
3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller

orienteringsförmåga. 

8 kap. 2 § Om inte annat följer av detta kapitel eller av föreskrifter som har 
meddelats med stöd av 16 kap. 2 § ska kraven i 1 § uppfyllas på så sätt att de, 

1. vid nybyggnad uppfylls för hela byggnaden,

8 kap. 6 § Kraven på tillgänglighet och användbarhet i 1 § 3 och 4 § första stycket 8 
gäller inte i fråga om 

1. en arbetslokal, om kraven är obefogade med hänsyn till arten av den
verksamhet som lokalen är avsedd för, 

9 kap. 2 § 1. Det krävs bygglov för nybyggnad.  

9 kap. 30 § Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan om, 
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser överensstämmer med

detaljplanen.
2. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 §

tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket 3, 6 7, 9-11 §§, 12 §
första stycket, 13, 17 och 18 §§.

Planförutsättningar 
Gällande fastighet ligger inom planlagt område och som detaljplan fungerar 
07-LEK-168 daterad 1968-05-31, genomförandetiden har utgått. Enligt gällande
detaljplan betecknas fastigheten som A, område för allmänt ändamål. Högsta
tillåtna byggnadshöjd är satt till 8 meter.
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Sammanfattning 

Ansökan avser NYBYGGNAD KORTTIDSBOENDE. Sökanden vill uppföra ett 
korttidsboende för barn samt dagverksamhet i ett plan på cirka 713 kvm på 
fastigheten. Korttidsboendet består av fem boenderum med tillhörande 
gemensamhetsutrymmen, en lägenhet och en personaldel med rum för sovande 
jour. Lokalerna för dagverksamhet består av gemensamhetslokaler. Fasaden utgörs 
av ljusgråa och mörkgråa fibercementskivor samt stående träpanel. 
Tacktäckningsmaterialet utgörs av plåt. Byggnadshöjden uppgår till cirka 4 meter.  
 
Sökande önskar även uppföra en komplementbyggnad på 120 kvm som inrymmer 
carport, förråd och miljögård. Fasaden utgörs av mörkgråa fibercementskivor samt 
stående träpanel, takbeläggningen av sedum.  
 
Föreslagen kontrollansvarig för åtgärden är Anders Johansson med 
behörighetsnivå K. 
 

Yttranden 

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

 

Bedömning 

Åtgärden följer gällande detaljplans bestämmelser. Personaldelen utförs till viss del 
med sänkt tillgänglighet då de bedöms behöva full rörlighet för att kunna arbeta på 
boendet. Sökande har fått en fråga gällande motivering av varför man väljer att vid 
en nybyggnad utföra vissa delar med sänkt tillgänglighet.  

 

Motivering förslag till beslut 

Förslagen åtgärd anses följa gällande detaljplan och bör därför beviljas enligt 
9 kap. 30 §. Kraven gällande tillgänglighet för nybyggnad är inte uppfyllda i 
personaldelen enligt 8 kap. 2 §. Peronalen bedöms dock ha möjlighet att 
använda andra utrymmen i byggnaden om de skulle drabbas av nedsänkt 
rörelseförmåga och ändå kan utföra vissa arbetsuppgifter. Enligt 8 kap. 6 § 
gäller inte kraven på tillgänglighet i fråga om en arbetslokal om kraven är 
obefogade med hänsyn till arten av den verksamhet som lokalen är avsedd 
för.  
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Beslutsunderlag 

Ansökan   2019-03-13 
Anmälan om kontrollansvarig  2019-03-13 
Nybyggnadskarta   2019-03-13 
Situationsplan   2019-03-13 
Situationsplan   2019-04-11 
Planritningar   2019-03-13 
Fasadritningar   2019-03-13 
Sektionsritningar   2019-03-13 
Tillgänglighetsbeskrivning  2019-03-13 
 

Förslag till beslut 

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

2. Godta Anders Johansson som kontrollansvarig. 

3. Fastställer avgiften för bygglovet till 56 775 kronor.1 

 

Beslutet skickas till 

Sökanden 
Rågrannar 
Fastighetsägare 
 
 

INFORMATION 

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

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

Kontrollplan ska upprättas och inlämnas innan startbesked kan ges. 

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. 

Verifierad kontrollplan skall inlämnas då arbetena är färdigställda. 

Begäran om slutbesked skall inlämnas då byggnationen färdigställts. 

Lovet skickas för kännedom till berörda grannar och andra kända sakägare samt 
annonseras i Post- och inrikes tidningar.  
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Åseda 2019-04-18 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 
 
Linn Bengtsson 
Byggnadsinspektör 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total avgift för åtgärden: 56 775 kronor 
Bygglovavgift inkl. startbesked + kostnad för kungörelse = total avgift  
 
56 581kr + 194 kr = 56 775 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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2019-04-18 

Ansökan om bygglov för NYBYGGNAD SKÄRMTAK och 
TILLBYGGNAD GARAGE/FÖRRÅD på fastigheten Älghult 
4:72 
Dnr: 2019.0186 
Fastighetens adress: Lenhovdavägen 18, Älghult 

Förutsättningar 

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

9 kap. 30 § Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan om, 
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser överensstämmer med

detaljplanen.
2. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 §

tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket 3, 6 7, 9-11 §§, 12 §
första stycket, 13, 17 och 18 §§.

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

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

kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.

9 kap. 31 c § Efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får 
bygglov utöver vad som följer av 31 b § ges för en åtgärd som avviker från 
detaljplan, om åtgärden 

1. Är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget
gemensamt behov eller ett allmänt intresse, eller

2. Innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett
lämpligt komplement till en användning som har bestämts i detaljplanen.

9 kap. 31 d § Om avvikelser tidigare har godtagits enligt 30 § första stycket 1 b, 31 b 
eller 31 c §, ska en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och 
de som tidigare har godtagits. Lag (2014:900). 
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Planförutsättningar 
Gällande fastighet ligger delvis inom planlagt område och som detaljplan fungerar  
0760-P82-6 daterad 1982-09-29, genomförandetiden har utgått. Enligt gällande 
detaljplan betecknas den del av fastigheten där skärmtak 1 placeras som U, upplag. 
Där tillbyggnaden planeras betecknas fastigheten som Gm, garage med bilservice. 
Skärmtak 2 placeras utanför detaljplanelagt område.  
 

Sammanfattning 

Ansökan avser NYBYGGNAD SKÄRMTAK OCH TILLBYGGNAD 
GARAGE/FÖRRÅD. Sökanden vill uppföra två nya skärmtak och en tillbyggnad på 
fastigheten.  
 
Skärmtak 1 är cirka 132 kvm stort och placeras 0.5 meter från närmsta 
fastighetsgräns. Byggnadshöjden uppgår till 3.73 meter. Fasaden består av plåt 
precis som takbeläggningen. På samma plats finns idag ett något mindre skärmtak 
som ska rivas. Cirka 55 kvm hamnar på punktprickad mark, mark som inte får 
bebyggas. Det föreslagna skärmtaket utgör en avvikelse från gällande detaljplan. 
 
Tillbyggnaden är cirka 159 kvm stor och placeras 4.9 meter från närmsta 
fastighetsgräns. Byggnadshöjden uppgår till 4.9 meter, samma som befintlig 
byggnad. På kortsidan utförs tillbyggnaden som ett skärmtak. Fasaden består av 
plåt precis som takbeläggningen. Cirka 23 kvm hamnar på punktprickad mark, 
mark som inte får bebyggas. Den föreslagna tillbyggnaden utgör en avvikelse från 
gällande detaljplan. 
 
Skärmtak 2 är cirka 490 kvm stort och placeras 0.5 meter från närmsta 
fastighetsgräns. Byggnadshöjden uppgår till cirka 4.4 meter. Fasaden består av plåt 
precis som takbeläggningen. Åtgärden utförs utanför planlagt område.  
 
Föreslagen kontrollansvarig för åtgärden är Anders Johansson. 
 

Yttranden 

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig, sista datum är satt till  
2019-05-08. 
 
Sökanden kommer att få tillfälle att bemöta inkomna yttranden. 
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Bedömning 

Av skärmtak 1 hamnar cirka 55 kvm av 132 kvm på punktprickad mark vilket 
utgör cirka 42 procent. För planer tidigare än 1987 ska placering av byggnader ske 
4.5 meter från tomtgräns. Om grannar medger närmare placering ska en prövning 
om liten avvikelse utföras. Placeringen sker i detta fall 0.5 meter från gränsen vilket 
utgör en avvikelse på 4 meter, 89 procent. Avvikelsen kan inte anses som liten 
gällande placering på prickmark eller avstånd till fastighetsgräns. På samma plats 
finns idag ett befintligt skärmtak som ska rivas. Sökande anses har möjlighet att 
placera skärmtaket på en annan plats på fastigheten utan att strida mot plan.  
 
Av tillbyggnaden hamnar 23 kvm av 159 kvm på punktprickad mark, 14 procent. 
Placeringen sker längre än 4.5 meter från närmsta fastighetsgräns. Byggnadshöjden 
på 4.9 meter överskrider den angivna byggnadshöjden 4.5 meter, avvikelsen är på 9 
procent. Bygglov för nybyggnad lagerhall med samma byggnadshöjd beviljades av 
byggnadsnämnden 1994-05-11. Sökande anses inte ha möjlighet att bygga ut 
byggnaden på ett ändamålsenligt sätt utan att hamna på prickmark. Prickmarken 
som bebyggs ligger i detta fall inom fastigheten. Åtgärden kan inte anses som en 
liten avvikelse då den innebär två avvikelser från detaljplanen. Åtgärden är i övrigt 
förenlig med detaljplanens syfte.  
 
Skärmtak 2 ligger utanför detaljplan. Åtgärden bedöms inte påverka människors 
hälsa och säkerhet eller medföra sådan betydande olägenhet att bygglov inte kan 
beviljas enligt plan- och bygglagen 2 kap. 9 §.  
 

Motivering förslag till beslut 

Skärmtak 1 utgör en avvikelse från detaljplanen som inte kan anses som liten, både 
gällande placering och närhet till tomtgräns. Det finns möjlighet för sökande att 
placera skärmtaket annorlunda på fastigheten. Ansökan gällande skärmtak 1 bör 
därför avslås.  
 
Tillbyggnaden innebär två avvikelser från detaljplanen. En av avvikelserna har 
tidigare godtagits. Tillbyggnaden kan inte anses utgöra ett angeläget gemensamt 
behov eller allmänt intresse enligt ansökan. Tillbyggnaden bör följande avslås.  
 
Skärmtak 2 anses skärmtaket följa 9 kap. 31 § plan- och bygglagen och bör beviljas.  
 

Beslutsunderlag 

Ansökan   2019-04-10 
Anmälan om kontrollansvarig  2019-04-10 
Situationsplan   2019-04-10 
Planritningar   2019-04-10 
Fasadritningar   2019-04-10 
Sektionsritningar   2019-04-10 
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Förslag till beslut 

1. Delegera till byggnadsinspektör att bevilja bygglov för nybyggnad av 
skärmtak 2 med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900) 
då berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig och inga synpunkter har 
inkommit. 

2. Avslå ansökan om bygglov gällande skärmtak 1 och tillbyggnad garage/förråd 
då det avviker från gällande detaljplan. 

3. Godta Anders Johansson som kontrollansvarig. 

4. Fastställer avgiften för bygglovet till 7504 kronor.1 

 

Beslutet skickas till 

Sökanden 
Rågrannar 
Fastighetsägare 
 
 
INFORMATION 

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

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

Kontrollplan ska upprättas och inlämnas innan startbesked kan ges. 

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. 

Verifierad kontrollplan skall inlämnas då arbetena är färdigställda. 

Begäran om slutbesked skall inlämnas då byggnationen färdigställts. 

Lovet skickas för kännedom till berörda grannar och andra kända sakägare samt 
annonseras i Post- och inrikes tidningar.  
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Åseda 2019-04-18 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 
 
Linn Bengtsson 
Byggnadsinspektör 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total avgift för åtgärden: 7504 kronor 
Bygglovavgift inkl. startbesked + grannhörande + kostnad för kungörelse = total 
avgift  
 
5357 kr + 1953 kr + 194 kr = 7504 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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