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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

 + 

Plats och tid Ideboås (digitalt), Kommunhuset i Åseda 13:30-18:25 

Beslutande Ledamöter och ersättare 
Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 
Justerare Magnus Gustafsson 

Justeringens plats och tid 2021-03-22 kl. 14:00, Kommunhuset i Åseda, 364 21 Åseda 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer   
 Marcus Landley 34-55 

                      Ordförande 

 
 
 

 

 Marie Hammarström Linnér 34-55 

 Justerare 

 
 
 

 
 
 

 
Magnus Gustafsson 34-55 

    
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Miljö- och byggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-03-18 
Datum då anslaget sätts 
upp 2021-03-23 

Datum då anslaget tas 
ned 2021-04-14 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunhuset i Åseda, 364 21 Åseda 
 

Underskrift 
  

 Marcus Landley  
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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter Marie Hammarström Linnér (S) ordförande 

Kenth Bergqvist (S) 

Peter Ekman (S) 

Einar Håkansson (C) 

Magnus Gustafsson (C) 

Richard Revelj (SD) 

Solvig Käll Stigsson (M) tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande  

Ersättare  

Tjänstemän Per-Ove Oscarsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör §§ 42-43 

Mattias Pedersen, miljö- och hälsoskyddsinspektör §§ 44 och 54 

Oskar Johansson, planarkitekt §§ 39-40 och 47 

Magnus Josefsson, planarkitekt § 46 

John Pettersson, byggnadsinspektör §§ 48-53 

Karin Holst, förvaltningschef §§ 34–55 

Marcus Landley, förvaltningssekreterare §§ 34–55 

Övriga  
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§ 35 

Godkännande av dagordning 
 

Ärenden som utgår från sammanträdet 
 

Ärenden som tillkommer på sammanträdet 
 § 40 2021.108 

Begäran om yttrande gällande åtgärd i det statliga vägnätet 
Norrhult 14:1 

 

 45. 2020.324 
Ansökan om tobaksförsäljningstillstånd 
Lenhovda 111:6 
 

 

54. Information om pågående ärenden på 
fastigheterna Marhult 7:1 

 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Godkänner dagordningen efter ovanstående ändringar. 

 

Ärende  

 34. Upprop  

 35. Val av justerare, tid för justering och 
godkännande av dagordning 
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Ärende  

Administrativa ärenden 

 36. Delegeringsbeslut  

 37. 2021.36 
Månadsrapportering Ekonomi jan 2021 

 

 38. 2021.38 
Bokslut 

 

 39. 2021.53 
Begäran om yttrande gällande nätkoncession 

 

 40. 2021.108 
Begäran om yttrande gällande åtgärd i det 
statliga vägnätet 
Norrhult 14:1 

 

Miljö-, hälsoskydd- och livsmedelsärenden 

 41. 2021.65 
Kontrollplan för offentliga livsmedelskontroller 

 

 42. 2021.54 
Samråd i fastighetsregleringsärende 
Galtabäck  

 

 43. 2021.87 
Ansökan om strandskyddsdispens 
Hohult  
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Ärende  

 44. 2021.31 
Begäran om yttrande om bergtäkt 
Klavreda  

 

 45. 2020.324 
Ansökan om tobaksförsäljningstillstånd 
Lenhovda 111:6 
 

 

Planärenden 

 46. 2021.66 
Detaljplan 
Lenhovda 112:1 

 

Bygglovs- och byggsanktionsärenden 

47. 2021.56 
Ansökan om förhandsbesked 
Älghult  

 

48. 2021.47 
Tillbyggnad industri 
Hohult 7:78 

 

49. 2021.35 
Ändrad användning 
Klavreda 3:55 

 

50. 2021.23 
Nybyggnad padelhall 
Klavreda 75:1 
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Ärende  

51. 2021.44 
Tillbyggnad enbostadshus 
Korpen  

 

52. 2021.74 
Nybyggnad komplementbyggnad 
Norrhult  

 

53. 2021.79 
Nybyggnad garage och förråd 
Ugglan  

 

Informationsärenden 

54. Information om pågående ärenden på 
fastigheterna Marhult 7:1 

 

55. Meddelanden 
 

 

   

 

 

Marie Hammarström Linnér 
Ordförande 

Marcus Landley 
Nämndsekreterare 
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§ 36 

Redovisning av delegeringsbeslut 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Godkänner redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning ska beslut som 
fattas på delegation återrapporteras till miljö- och byggnadsnämnden. 
Förteckning över delegationsbesluten redovisas på sammanträdet. 
Anmälda delegationsbeslut förvaras i kommunhuset Åseda. 

 

Beslutsunderlag 
Förteckning över delegationsbeslut, daterad 2021-03-11 
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§ 37  2021.36 

Månadsrapport jan-feb 2021  
 

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

 

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

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

 

________________________________________________________________ 

Miljö-och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Godkänna redovisningen 

 

Sammanfattning av ärendet 
Svårt att bedöma efter så kort tid men trots pandemin ser ärendegången in 
normal ut eller vissa fall fler ärenden än normalt. Årsbokslutet borde bli 
inom ram. 

 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur ekonomisystemet 
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Ekonomiska konsekvenser 
Inga 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Camilla Gustavsson  
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§ 38  Dnr 2021.38 

Bokslut 2020  
 

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

 

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

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

 

________________________________________________________________ 

Miljö-och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Godkänna redovisningen 

 

Sammanfattning av ärendet 
Trots ett annorlunda år med nedstängda företag och företag med ändrad 
produktion och besöksförbud har vår verksamhet ändå kunnat tuffa på.  In 
i 2021 tar vi med oss tillsynsskulder på livsmedels- och miljösidan som vi 
förhoppningsvis ska kunna avverka. I övrigt har vi klarat både budgeten 
och våra interna uppsatta mål. 

Av fullmäktiges mål klarar vi det specialdestinerade planmålet och övriga 
delvis. De mål vi klarar delvis följs upp i internkontrollplanen. 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
11(78) 

Sammanträdesdatum 
2021-03-18 

 
 

  
 

 
 
 
  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Beslutsunderlag 
Bokslutskommentarer för 2020 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Ett överskott på ca 70 tkr 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Camilla Gustavsson  
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§ 39  Dnr 2021.53 

Yttrande avseende ansökan om nätkoncession 
 

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

 

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

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

 

________________________________________________________________ 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Godkänna förslag till yttrande enligt denna skrivelse. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Energimarknadsinspektionen (Ei dnr: 2020-102092) har inkommit med 
begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession. Marhult Nät AB har 
ansökt hos Energimarknadsinspektionen om tillstånd att bygga och 
använda en kraftledning. Ansökan avser en ledning i markkabelutförande 
från planerad station Bredhälla till kopplingskiosk i Marhult. Den ska 
drivas med 33 kV (nominell spänning) och konstrueras för 36 kV 
(konstruktionsspänning). Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-
02-02 § 12 att uppdra åt tekniska avdelningen att inhämta yttrande från 
miljö- och byggnadsnämnden i ärendet. 
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Sökande har tidigare i ansökningsprocessen genomfört en 
miljökonsekvensbeskrivning där kommunen hade möjlighet att lämna 
synpunkter i ärendet. Miljö- och byggnadsnämnden hade inga synpunkter 
vid detta tillfälle. 

 

Yttrande 
Förenlighet med planer och områdesbestämmelser 

I gällande översiktsplan för Uppvidinge kommun anges (s. 76) att 
”kraftledningar för högspänd kraftöverföring skall så långt möjligt läggas i 
kabel för att minska påverkan på skogsbruket och landskapet. Kommunen 
anser att allt lägre än 130 kV ska jordförläggas, i vissa fall även 130 kV 
ledningar”. Kommunen noterar att ledningsdragningen avses utföras i 
enlighet med översiktsplanens riktlinjer och har således inget att erinra.  

Den föreslagna ledningen påverkar inga gällande, pågående eller planerade 
detaljplaner eller områdesbestämmelser. 

Störningskänsliga verksamheter 

Ledningen passerar inga störningskänsliga verksamheter så som skolor, 
vårdinrättningar eller liknande. Kommunen har inget att erinra. 

Skyddsåtgärder 

Kommunen har inget att erinra vad gäller planerade skyddsåtgärder. 

Övrigt 

Kommunen har inget övrigt att tillägga. 

 

Beslutsunderlag 
Ansökningshandlingar i ärende 2020-102092 hos 

Energimarknadsinspektionen 

Beslut av Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-02 § 12 

Tjänsteskrivelse av planarkitekt 
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Beslutet skickas till 
Teknisk chef 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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§ 40  Dnr 2021.108 

Begäran om yttrande avseende åtgärd i det statliga 
vägnätet 
 

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

 

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

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

 

________________________________________________________________ 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Godkänna upprättat förslag till yttrande. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Trafikverket arbetar för närvarande med en breddning av väg 31 vid den 
norra infarten till Norrhult samhälle. Syftet med breddningen är att skapa 
ett vänstersvängfält och på så sätt öka trafiksäkerheten.  

Området för den avsedda breddningen ingår i en gällande detaljplan, 
Ändring och utvidgning av stadsplanen för Norrhult-Klavreström, område mellan 
gamla och nya väg 31 (07-NKS-84). Ett område som i planen är avsett för park 
eller plantering kommer delvis att tas i anspråk i samband med 
breddningen och åtgärden strider således mot gällande detaljplan.  
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Området för park eller plantering ligger öster om väg 31 och syftet med 
användningen framgår inte av planbeskrivningen. Det får dock ses som 
sannolikt att användningen syftar till att möjliggöra slänt eller dike intill 
vägen, varför park- eller planteringsområdet anses vara en del av 
vägområdet.  

Mot bakgrund av ovanstående görs breddningsåtgärden i enlighet med 
detaljplanens syfte och bör därför ses som en mindre avvikelse. 

 

Beslutsunderlag 
Yttrande av planarkitekt    2021-03-12 
Tjänsteskrivelse av planarkitekt   2021-03-15 

 

Beslutet skickas till 
Sökande 
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§ 41  Dnr 2021.65 

Kontrollplan 2021-2023 för offentliga 
livsmedelskontrollen 
 

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

 

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

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

 

________________________________________________________________ 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Att anta Uppvidinge kommuns kontrollplan för livsmedelskontrollen 2021–
2023 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt gällande regelverk för livsmedelskontrollen ska kontrollmyndigheten 
årligen fastställa en plan för livsmedelskontrollen. Planen ska omfatta en 
period om minst tre år. 

Uppvidinge kommuns kontrollplan uppdateras årligen och omfattar den 
närmaste treårsperioden, men har fokus främst på det första året i perioden.  

Alla livsmedelsföretag ska få en regelbunden kontroll baserad på risk och 
erfarenhet. Målet inför 2021 är att alla anläggningar med riskklass 7 eller 
högre ska få minst en kontroll.  
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Det inkluderar även de kommunala vattenverken. Kontrollerna under 2021 
kommer i de fall det är aktuellt att inriktas på spårbarhet för kött och ägg 
samt allergener, i överensstämmelse med de övergripande målen i den 
nationella kontrollplanen. Grundförutsättningar för hygien samt allmän 
spårbarhet kommer också att vara viktiga kontrollområden. Den pågående 
Coronapandemin ger inte skäl att skjuta upp kontrollerna, men metodiken 
kan behöva anpassas med hänsyn till smittskyddet.  

Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer att det från år 2021 finns 
tillräckliga resurser för att utföra livsmedelskontrollen.  

Uppföljning och utvärdering av kontrollen sker halvårsvis och rapporteras 
till miljö- och byggnadsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 
Kontrollplan 2021-2023  
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§ 42  Dnr 2021.54 

Yttrande till Lantmäteriet över fastighetsreglering 
berörande Galtabäck  och  
 

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

 

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

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

 

________________________________________________________________ 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Med hänsyn till reglerna om strandskydd har miljö- och byggnadsnämnden 
inget att erinra mot överföringen av ett markområde genom fastighets-
reglering från Galtabäck  till Galtabäck . 

 

Sammanfattning av ärendet 
Lantmäteriet har till miljö- och byggnadsnämnden skickat handlingar för 
samråd med beaktande av 3 kap 2 § andra stycket fastighetsbildningslagen 
(1970: 988) angående fastighetsreglering berörande fastigheterna Galtabäck 

 och Galtabäck  Regleringen omfattar mark som berörs av 
strandskydd.  
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Beslutsunderlag 
Skrivelse från Lantmäteriet 2021-02-15 

Tjänsteskrivelse  2021-03-11  

 

Sammanfattning av ärendet 
De lagfarna ägarna till Galtabäck  har förvärvat ett markområde på 3500 
kvadratmeter från fastigheten Galtabäck  Området ska överföras till 
Galtabäck  genom fastighetsreglering. Mindre än 100 meter från mark-
området finns en bäck enligt registerkartan, vilket medför att cirka 2/3 av 
den överförda marken kommer att ligga inom strandskyddat område. 

Att en del av området omfattas av strandskydd bör inte utgöra ett hinder 
mot marköverföringen. Efter fastighetsregleringen kommer nästan 4000 
kvadratmeter av fastigheten Galtabäck  att ligga utanför strandskyddat 
område vilket innebär att det finns en stor yta för eventuell utökad 
bebyggelse. 

 

Beslutet skickas till 
Lantmäteriet, fastighetsbildning, @lm.se  
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§ 43  Dnr 2021.87 

Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av 
bostadshus på fastigheten Hohult 2:22, Uppvidinge 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av ett bostadshus på 

fastigheten Hohult 2:22, intill Alsterån, beviljas. 

2. Avgiften för denna ansökan är 6 664 kronor1. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Gustafsson (C) yrkar på att bevilja strandskyddsdispensen. 

 

Motivering till beslut 
Tomtområdet ligger i direkt anslutning till planlagd bebyggelse och 
området används inte som rekreationsområde. Nämndens bedömning är 
därför att området är ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddet. Mellan tomt och strand måste en strandremsa 
på 25 meter lämnas orörd. 

 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Det första är miljö- och 
byggnadsförvaltningens förslag till beslut och det andra Magnus 
Gustafssons (C) förslag till beslut. 

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

 
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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frågar om man kan besluta i enlighet med Magnus Gustafsson (C) förslag 
till beslut. 

Ordförande finner att nämnden beslutat i enlighet med Magnus 
Gustafssons (C) förslag till beslut. 

 

Övriga upplysningar  
Faktura 

Faktura för avgiften kommer att skickas separat. 

Hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen, se bilaga. 

Bilagor 

1. Fotografier  

2. Hur man överklagar beslutet 

 

________________________________________________________________ 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
1. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av ett bostadshus på 

fastigheten Hohult 2:22, intill Alsterån, avslås. 

2. Avgiften för denna ansökan är 6 664 kronor1. 

 

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

 
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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Sammanfattning av ärendet 
Amo energi AB, Kabelvägen 5, 364 43 Alstermo, söker strandskyddsdispens 
för att bygga ett nytt bostadshus på fastigheten Hohult 2:22 i närheten av 
Alsterån. Åtgärden är bygglovspliktig. Avståndet till Alsterån blir mindre 
än 50 meter vid mätning på situationsplanen.  

Sökanden har som särskilt skäl för dispens från strandskyddet angett: 

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

Som motivering till hur grunden för dispensen uppfyll uppger sökanden att 
”området har redan tagits i anspråk av Hohult (2416 m2), Hohult 

 (9837 m2), Hohult  (9538 m2) samt Hohult  (5667 m2) som 
fyra redan etablerade tomter vilket gör att ytterligare en fastighet med 
bostadshus saknar betydelse för strandskyddets syfte. Det går inte idag att 
ta sig till 2:22 längs med ovanstående fastigheters strandgräns då deras 
tomtgräns går ner till strandkant.” 

 

Beslutsunderlag 
Ansökan   2021-03-03 

Fotografier från inspektion 2021-03-08 

Tjänsteskrivelse  2021-03-11  

 

Beslutsmotivering 
Förhållandena på platsen 

Platsen där sökanden vill bygga ett nytt bostadshus ligger inom strand-
skyddat område, d.v.s. inom 100 meter från Alsterån. Området är inte 
detaljplanerat och platsen berörs heller inte av andra områdesskydd. 
Området finns inte upptaget som LIS-område (område för landsbygds-
utveckling i strandnära lägen) i översiktsplanen, antagen 2011-04-26. 
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Tre av de fastigheter som sökanden hänvisar till i motiveringen till dispens 
är belägna öster om det aktuella området, och en är belägen söder om 
Alsterån. 

Vid inspektion den 8 mars 2021 konstaterades att området där bostadshuset 
avses uppföras består enbart av skogsmark. 

Bedömning 

Eftersom strandskydd råder krävs strandskyddsdispens för att uppföra nya 
byggnader. 

Som särskilt skäl för strandskyddsdispens får enligt 7 kap 18 c § p.1 
miljöbalken beaktas om den plats dispensen avser redan har tagits i anspråk 
på ett sådant sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 
Bostadshuset är tänkt att placeras i skogsmark där avståndet till närmaste 
bostadshus är cirka 130 meter, och det finns därför inget särskilt skäl för 
strandskyddsdispens. 

 

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

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

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

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

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

 

Beslutet skickas till 
Sökanden 
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§ 44  Dnr 2021.31 

Beslut om yttrande från Miljö- och byggnadsnämnden 
gällande OX2:s tillståndsansökan för bergtäkt på 
fastighet Klavreda , Uppvidinge kommun 
 

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

 

Motivering till beslut 
1. Länsstyrelsens (LST) kontrollberäkning av uttag i ansökt täkt verkar inte 

stämma med OX2:s ansökan 

2. LST anser sammantaget att tillstånd ej bör ges till den ansökta täkten då 
OX2 ej tillräckligt kan styrka behovet av en ny täkt. 

3. Utredningen av befintliga täkter inom närområdet är ej tillräcklig 

4. Förtydligande i vattenutredningen krävs 

5. Täktverksamheten skulle kunna påverka hydrologin i 
sumpsskogsbestånden i området 

6. Bullerutredningen är ofullständig 

7. Saknar beskrivning av påverkan på kulturmiljö Granhult 

8. Saknar beskrivning av påverkan av vibrationer från täktverksamheten 

 

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

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

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden anser i sitt yttrande att tillstånd inte bör ges 
då flera punkter i OX2:s ansökan ännu är oklara och således rimligen kräver 
vidare utredning med tydligare och/eller starkare belägg för tillstånd till 
täkten - särskilt med hänsyn till hushållningsprincipen då det finns andra 
täkter att tillgå i närområdet; men även sett ur försiktighetsprincipiella mått 
innehåller OX2:s ansökan flera osäkra underlag. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnadsnämnden ombeds besluta om sitt yttrande i OX2:s 
ansökan om tillstånd för bergtäkt på Klavreda . Bergtäktens syfte är att 
försörja anläggningsarbeten i Karskruv och Marhults vindparker med 
material. Vindparkerna har idag tillstånd enligt Miljöbalken med förlängd 
igångsättningstid till 2024-12-14. 

Miljö- och byggnadsnämnden har sett brister i ansökan, och utifrån 
länsstyrelsens yttrande bekräftas att OX2:s ansökan ej innehåller tillräckligt 
underlag för att tillstånd bör ges till den ansökta täktverksamheten. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Miljöprövningsdelegationen (MPD), Kalmar Länsstyrelse skickade 2021-01-
27 till Miljö-och Byggnadsnämnden, Uppvidinge kommun, en begäran om 
yttrande i OX2:s ansökan om en bergtäkt på fastighet Klavreda 3:57. 
Undertecknad begärde anstånd om förlängd tid till detta och nytt sista 
datum för yttrande sattes av MPD till 2021-03-25. 

OX2 innehar i dagsläget tillstånd enligt miljöbalken för uppförande av 
maximalt 26 vindkraftverk i Uppvidinge kommun, enligt beslut från 
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kalmar samt senare 
villkorsändringar i domar från Mark- och miljödomstolen vid Växjö 
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tingsrätt, Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. Tillståndet gäller 
i 30 år från det datum det vinner laga kraft (till 2046-12-14). 
Vindkraftsparken har fått förlängd igångsättningstid till 2024-12-14. 

Observera att aktuell ansökan om tillstånd endast gäller bergtäkt inom Karskruv 
vindkraftspark. Täktens syfte är att försörja anläggningsarbeten i Karskruv och 
Marhults vindparker med material (massor). 

OX2:s Yrkanden 

OX2 AB (OX2) yrkar att Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i 
Kalmar län meddelar OX2 tillstånd enligt miljöbalken till: 

1. Att inom fastigheten Klavreda  i Uppvidinge kommun bedriva 
verksamhet i form av bergtäkt, med ett totalt uttag av upp till 412 000 
ton massor. 

2. Anläggning för sortering och krossning av berg inom fastigheten 
Klavreda  i Uppvidinge kommun. 

OX2 yrkar vidare att Miljöprövningsdelegationen: 

1. Meddelar en tillståndstid om 4 år 
2. Bestämmer igångsättningstiden enligt 22 kap. 25 § andra stycket 

miljöbalken till 3 år från lagakraftvunnet tillstånd 
3. Fastställer de villkor som föreslås i avsnitt 7 i ansökan 
4. Meddelar verkställighetsförordnande, d.v.s. förklarar att tillståndet får 

tas i anspråk även om domen inte har vunnit laga kraft 
5. Godkänner den till ansökan bifogade miljökonsekvensbeskrivningen 

(”MKB”), bilaga B 

Grund för OX2:s yrkanden 

Alternativa lokaliseringar i närområdet har utretts, men valts bort antingen 
med anledning av påverkan på naturvärden, sämre kvalitet på massor eller 
att det ej varit möjligt att träffa avtal med markägare. Andra passande 
täkter ligger på betydligt större avstånd. 

Tillåtlighet 

I Uppvidinge kommuns översiktsplan 2011–2016 står det att nya bergtäkter 
kan behövas vid vindkraftsetablering. I översiktsplanen finns inga 
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motstående allmänna intressen utpekade inom området för täkten. Området 
omfattas av riksintresse för vindbruk enligt 3 kap. 8 § miljöbalken. 

Det finns inga detaljplaner i området för planerad bergtäkt.  

Beskrivning av täktverksamheten  

Täktverksamheten planeras att påbörjas i anslutning till att tillståndet för 
aktuell vindpark tas i anspråk, och anläggningsarbeten planeras att påbörjas 
under första kvartalet 2021. 

Täkten kommer att avvecklas och återställas inom ett år efter att 
vindkraftsanläggningarna tagits i drift. Platserna för täkten kommer efter 
brytningen att ingå i planerad vindpark, efterbehandling behöver därför 
anpassas till vindkraftsanläggningens behov. 

Miljö- och hälsokonsekvenser/risker av verksamheten samt tilltänkta 
skyddsåtgärder 

OX2:s konsekvensanalys med föreslagna skyddsåtgärder lyfts 
sammanfattande i huvudbilagan för ansökan. Värt att nämna inför 
nämndens beslut är: 

1. Dagvatten från verksamhetsområdet har inte direktkontakt med något 
dike eller vattendrag. Förutsatt att vattnet rinner genom terrängen i 
sydostlig riktning så når vattnet ej Skärvfällebäcken. 
 

2. Konsekvenserna för naturmiljön inom området för täkten bedöms som 
små. Vanlig groda samt lummerväxter omfattas av fridlysning enligt 
Artskyddsförordningen, 6 § respektive 9 §. Arterna bedöms inte riskera 
negativ påverkan på populationsnivå av den planerade verksamheten. 
Skyddsåtgärder kommer vidtas vid behov; till exempel kommer platser 
med habitat snitslas (märkas ut) och i möjligaste mån undvikas. Om 
miljöerna inte kan undvikas så ska kontakt tas med Länsstyrelsen, för 
bedömning. 
 

3. Bullerutredningen visar att man utan skyddsåtgärder inte klara 
bullervärdena enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för fastigheterna i 
Karskruv. Skyddsåtgärder behöver därför vidtas. 
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4. Bebyggelsens vibrationsrestriktioner bedöms ej bli begränsande för 
brytningen. Även luftstötvågor från sprängningarna beräknas kunna 
hållas på en låg nivå. Kontrollprogram kommer att upprättas för 
mätning av vibrationer.  
 

OX2 AB föreslår följande villkor för den sökta verksamheten: 

1. Gränsen för verksamhetsområdet ska vara tydligt utmärkt i terrängen 
under hela verksamhetstiden. 

2. Brytning av berg får endast ske inom den markerade gränsen för 
brytningsområdet i karta bilaga A2 till den Tekniska beskrivningen 
(bilaga A), och inte på en lägre nivå än + 280 meter i det västra 
brytområdet och + 275 meter i det östra brytområdet. Övrig verksamhet 
i samband med täktverksamheten får inte ske utanför gränsen för 
verksamhetsområdet.  

3. Buller från verksamheten ska begränsas så att det inte ger upphov till 
högre ekvivalenta ljudnivåer utomhus vid bostadshus än: 
- 50 dB (A) vardagar måndag – fredag kl. 06.00-18.00,  
- 45 dB(A) vardagar måndag – fredag kl. 18.00-22.00 samt lördag, 
söndag och helgdag kl. 06.00-18.00,  
- 40 dB(A) övrig tid.  

4. Uppföljning av ljudnivå ska framgå av kontrollprogram.  
5. Kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras och förvaras inlåst på 

tät yta utan avlopp, skyddat från nederbörd och i övrigt på sådant sätt 
att eventuellt spill och läckage kan samlas upp. Kärl med farligt avfall 
ska vara märkta med angivelse om innehåll. 

6. Spillberedskap ska finnas lättillgängligt vid förvaringsplats för 
drivmedel och övriga kemiska produkter samt i arbetsfordon och 
maskiner som används inom verksamhetsområdet.  

7. Efterbehandling ska ske i samråd med tillsynsmyndighet och i 
huvudsak följa den beskrivning som finns i ansökningshandlingarna, 
om inte tillsynsmyndigheten beslutar annat. 

8. För fullgörande av efterbehandlingen av täkten ska OX2 ställa en 
ekonomisk säkerhet om 805 314 kronor. Säkerheten ska ställas innan 
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tillståndet får tas i anspråk och godkännas av 
Miljöprövningsdelegationen. 

9. För verksamheten ska finnas ett kontrollprogram, som möjliggör en 
bedömning av om villkoren följs. Förslag till kontrollprogram ska inges 
till tillsynsmyndigheten senast tre månader efter det att tillståndet tagits 
i anspråk. 

Föreslagen säkerhet enligt 9 kap. 6 e § och 16 kap. 3 § miljöbalken har 
beräknats med utgångspunkt i Miljösamverkan Sveriges rapport 
Efterbehandling av täkter (2006), utifrån vägledning av 
Miljöprövningsdelegationerna 2018-01-243, samt utifrån platsspecifika 
behov av återställning. Se beräkning i bilaga C till föreliggande ansökan. 
Baserat på beräkningen föreslår OX2 en säkerhet om 805 314 kronor. 

Samråd och yttranden  

Den aktuella verksamheten antas enligt 6 § punkt 2 
miljöbedömningsförordningen medföra betydande miljöpåverkan, därför 
har OX2 genomfört ett avgränsningssamråd, dvs samråd kring 
miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). Samrådskretsen har identifierats till 
närboende inom en kilometer från verksamhetsområdets yttre gräns. Till 
samrådskretsen hör även ett antal myndigheter, företag och organisationer 
som har bedömts bli berörda eller ha information att tillföra samrådet.  

Myndigheter, föreningar och organisationer fick underlaget via e-post 
den 14 april 2020. Yttranden som beaktas i nämndens beslut: 

Länsstyrelsen i Kronobergs län: 

1. Behovet av projekttäkten bör motiveras i förhållande till nyttjande av 
befintliga täkter i närområdet. 

2. Miljökonsekvensbeskrivning bör bedöma påverkan på Hjärtsjön. 

3. OX2 bör säkerställa att livsmiljöer för vanlig groda inte påverkas. 

4. OX2 behöver utreda områdets eventuella betydelse för tjäder. 

5. OX2 behöver visa att man inte påverkar eventuellt kungsörnsrevir, och 
ska samordna sig med länsstyrelsens kungsörnsgrupp. 
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6. Då strandskyddad bäck finns inom verksamhetsområdet bör detta ingå i 
tillståndsansökan. 

7. Eventuell påverkan från vibrationer bör beskrivas. 

8. Eventuell påverkan på riksintresse för kulturmiljö Granhult bör 
beskrivas. 

9. Det ska kontrolleras om området berör ett besatt kungsörnsrevir. OX2 
behöver inventera inom ett område två km från täkten räknat från 
täktens yttre gränser. Eftersök samordnas med länsstyrelsens 
kungsörnsgrupp och ska inte göras tidigare än Midsommar. 

10. Fågel- och naturvärdesinventeringar ska vara enligt SiS-norm.  

Skogsstyrelsen: 
Inom området finns sumpskogsbestånd som berörs av de planerade 
åtgärderna. Täktverksamheten skulle kunna påverka hydrologin i dessa 
bestånd.  

Föreningen Svenskt Landskapsskydd och Föreningen Vi: 

• Menar att frågan om bergtäkt redan är beslutad inom ramen för 
tillståndsansökan för vindkraftsparken; detta i och med att man i MKB 
beskrivit att material ska köpas från närliggande bergtäkter, förutsatt att 
uppkomna massor i anläggningsarbetet inte är tillräckliga.  

• Det är bättre att använda befintliga bergtäkter. I yttrandet menar 
föreningarna också att det sedan tidigare finns  

• Kännedom om två kungsörnsbon i området. Det kan förekomma örn 
inom eller i närheten av etableringsområdet. 

Lennart och Christina Lundahl, Skäraskog  
Instämmer med yttrandet från föreningarna Svenskt Landskapsskydd och 
Vi. 

 
, Karskruv  

• Underlaget saknar riktvärden som kommer gälla för buller och 
motsätter sig bullrande verksamhet överstigande 40 dB vid den 
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gemensamma yttre tomtgränsen för bostäderna. De menar att en 
skrivbordsstudie av buller inte accepteras.  

• Det saknas beskrivning av alternativ lokalisering av täkten.  

• I övrigt anser fastighetsägarna att samrådstiden var för kort då de 
behövde hjälp från Länsstyrelsen och annan kunnig expertis på 
området. 

 (enskild inom samrådskretsen): 

• Man bör kunna hämta material från befintlig bergtäkt tio km från 
föreslagen plats. 

•  Det finns sju möjliga täkter för material inom 50 km. 

 

Motivering förslag till beslutet 
Miljö- och byggnadsförvaltningen lyfter särskilt dessa uppgifter som 
avgörande för beslutet:  

1. Länsstyrelsens kontrollberäkning av uttag i ansökt täkt visar att 
mängden på 412 000 ton ej verkar stämma och är mer än vad som kan 
tas ut enligt OX2:s reviderade måttangivelser. Detta riskerar att en stor 
mängd massor ändå kommer behöva hämtas från annat håll vilket till 
viss del omkullkastar meningen med täkten. 

2. Länsstyrelsen anser sammantaget att tillstånd ej bör ges till den ansökta 
täkten då OX2 ej tillräckligt kan styrka behovet av en ny täkt. Då 
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet väger deras utredning och 
rekommendationer tungt i miljö- och byggnadsnämndens beslut för sitt 
yttrande. 

3. Utredningen av befintliga täkter inom närområdet, Uppvidinge 
kommun med omnejd, som kan försörja aktuellt projekt med massor är 
ej tillräcklig – befintliga täkter och andra eventuella upplag av massor 
bör i första hand övervägas i anläggningsarbetet. Länsstyrelsen ser till 
exempel fyra befintliga täkter inom 30 km. 
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4. Förtydligande i vattenutredningen krävs då det är oklart om vattnet 
från projektområdet rinner mot Skärvfällebäcken och vidare till 
Hjärtsjön, eller på annat håll. 

5. Enligt Skogsstyrelsen finns det sumpskogsbestånd som berörs av de 
planerade åtgärderna i området. Täktverksamheten skulle kunna 
påverka hydrologin i dessa bestånd. Detta är en osäker situation där 
försiktighetsprincipen i 2 kap. 3 § miljöbalken tas i anspråk. 

6. Föreningen Svenskt Landskapsskydd och Föreningen Vi menar att 
bergtäkter orsakar skador i naturen och att det då är bättre att använda 
befintliga bergtäkter (se hushållningsprincipen 2 kap. 5 § miljöbalken). 
Föreningarna lyfter sin kännedom om två kungsörnsbon i området, och 
att det kan förekomma örn inom eller i närheten av etableringsområdet. 
Detta kan dock vidare bekräftas av Länsstyrelsens kungsörnsgrupp. 

7. Närboende på Karskruv är tveksamma till att bullernivåerna 
kommer klara tillåtna riktvärden. De påpekar även att den korta 
samrådstiden gjorde att de närboende ej hann få utlåtande från expertis 
som belägg för deras yttrande i ärendet. Svårigheter att klara 
gränsvärdena för buller bekräftas av OX2. 

8.  (enskild person) anser att material bör kunna hämtas 
från befintlig bergtäkt tio km från den ansökta täkten.  
menar att det finns sju täkter inom 50 km som kan övervägas innan en 
ny täkt ges tillstånd. Detta går i linje med länsstyrelsens och miljö- och 
byggnadsnämndens åsikt och detta möter även hushållningsprincipen 
enligt miljöbalken. 

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen ställer sig direkt emot: 

1. Att tillståndet tas i anspråk även om domen inte har vunnit laga kraft; 
motiveringen är att miljö- och byggnadsnämnden förespråkar avslag på 
tillstånd för täkten enligt ovannämnda punkter. 
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2. Att verksamheten tillåts pågår på lördag, söndag och helgdag. Ej heller 
under semestermånaden juli. Skulle tillstånd till täkten ändå ges anser 
miljö- och byggnadsnämnden att särskild hänsyn måste tas till 
närboende och besökare under tider som vanligen är avsedda för vila 
och rekreation. En sannolik konsekvens ur utökade tider för 
verksamheten bedöms bli ökad arbetsbelastning på grund av 
klagomålsärenden om olägenhet till miljö- och byggnadsnämnden. 

 

Lagstiftning 
Miljöbalk (1998:808) 1 kap. 1 §; 2 kap. 2, 3, 5, 6, 7 §§ 

 

Beslutsunderlag 
OX2:s ansökan med bilagor 2020-06-12 

Länsstyrelsens yttrande 2021-03-09 (Ärendenummer 551-555-2021)  
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§ 45  Dnr 2020.324 

Ansökan om tobaksförsäljningstillstånd för Handen AB 
på fastigheten Lenhovda 111:6 
 

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

 

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

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

 

__________________________________________________________________ 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar Handen AB, 556945 - 7772 tillstånd 
att på Trafikbutiken, Romarliden 10 i Lenhovda, fastigheten Lenhovda 111:6 
Uppvidinge kommun, tills vidare bedriva detaljhandel med tobaksvaror. 

 

Utredning 
Bolaget Handen   AB, 556945 - 7772 har den 2020-06-23 inkommit med en 
ansökan om tillstånd för detaljhandel med tobaksvaror på Trafikbutiken, 
Romarliden 10 364 41 Lenhovda. Ansökan avser tillstånd tills vidare.   
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Bolagsinformation 

Sökande bolag Handen AB har enligt inlämnat registreringsbevis varit 
registrerat hos Skatteverket sedan 2013. VD i bolaget är  och 
suppleant är    Firman tecknas var för sig av 
ledamoten och suppleanten. Bolaget Handen AB har aktier varav 50% ägs 
av Yesab Kidane och 50 % av ägs av    
Ägarförhållandena har redovisats med aktiebok. 

Personer med betydande inflytande 

Ägaren   och bolagets suppleant har ett betydande inflytande i 
verksamheten. Då dessa personer har betydande inflytande har de 
lämplighetsprövats enligt 5 kap. 2 § lag om tobak och liknande produkter 
(2018:2088).                                     

Verksamhet 

Bolaget bedriver sedan 2013 lots och coachverksamhet, samhällsorientering, 
utbildning, HVB hem och stödboende verksamhet, uthyrning av rum och 
boende jämte därmed förenlig verksamhet.  

Handen AB arbetar också sedan 20-21-01-11 med dagvaruhandel. 
Försäljningsverksamhet i butik innehållande bland annat: Snabbmat, 
läskedrycker tobaksförsäljning (cigaretter och snus), bilvårdsprodukter, 
ombud för ex post, DHL med flera  

Egenkontrollprogram 

Bolaget har i samband med ansökan lämnat in ett egenkontrollprogram.  

Programmet följer i stort Folkhälsomyndighetens föreskrifter.  Vid 
nästkommande inspektion tittar miljö- och byggnadsförvaltningen på 
verksamhetens egenkontrollprogram så ett de lagrum som skickats som 
bilaga också tillämpas i verksamheten. 

Inhämtade uppgifter 

Med anledning av ansökan har miljö- och byggnadsförvaltningen tagit del 
av uppgifter som skickats in av sökande bolag. Miljö- och 
byggnadsförvaltningen har även hämtat uppgifter från 
kreditupplysningstjänst samt från Polismyndighetens belastningsregister. 
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Bolaget har ingen aktuell skatteskuld hos Kronofogdemyndigheten och inga 
betalningsuppmaningar från de senaste tre åren. Inga inhämtade uppgifter 
talar negativt för den sökandes lämplighet att bedriva detaljhandel med 
tobaksvaror. 

Tillämpliga bestämmelser 

Enligt 5 kap. 1 § lag om tobak och liknande produkter får endast den som 
har tillstånd bedriva detalj- eller partihandel med tobaksvaror. För att 
beviljas ett tillstånd krävs enligt 5 kap. 2 § att sökanden visar att denna med 
hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och 
omständigheter i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att 
verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i 
lagen. Ansökan om tillstånd till försäljning av tobaksvaror ska vara skriftlig 
och meddelas av den kommun där försäljningsstället är beläget enligt 5 kap. 
3 § lag om tobak och liknande produkter (2018:2088). 

 

Miljö och byggnadsförvaltningens samlade bedömning 
Miljö- och byggnadsförvaltningens uppfattning är att sökanden uppfyller 
lagen om tobak och liknande produkters krav på personlig och ekonomisk 
lämplighet enligt 5 kap. 2 §. 

Bolaget har inkommit med begärda handlingar. Kreditupplysningsföretaget 
SYNA klassar företaget i riskklass 3 vilket innebär normal risk. De uppgifter 
som inhämtats ger därför inte skäl att ifrågasätta sökandes lämplighet. 

 

Beslutet expedieras till 
Sökanden 

Polismyndigheten 

Länsstyrelsen Kronoberg 

Folkhälsomyndigheten 
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§ 46  Dnr 2021.66 

Planbeslut för detaljplan för Del av Lenhovda 112:1 
 

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

 

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

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

 

__________________________________________________________________ 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
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. 
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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 
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. 
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5 kap 10 § Om kommunen bedömer att det behövs för att underlätta 
detaljplanearbetet, ska kommunen ange planens utgångspunkter och mål i 
ett särskilt program 

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

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

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

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

Miljöbalken 

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

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

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

Beslutet ska göras tillgängligt för allmänheten. 
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Sammanfattning av ärendet 
Syftet med detaljplanen är att öka byggrätten. En undersökning enligt 6 
kap. 5 § miljöbalken kommer i samband med samrådet att upprättas. 
Genomförandet av planen kan i nuläget inte antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. 

Eftersom detaljplanen är förenlig med översiktsplanen, inte är av betydande 
intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse samt inte kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan sker handläggningen med ett 
standardförfarande. 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Miljö- och byggnadsnämnden står för plankostnaden. Intäkter sker via lov- 
och anmälningsavgifter. 

 

Beslutsunderlag 
Ansökan om planbesked 

Situationsplan 

Planavtal 
 

Beslutet skickas till 
Sökande 

Planarkitekt  
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§ 47  Dnr 2021.56 

Ansökan om förhandsbesked på fastigheten ÄLGHULT 
 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Bevilja förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus med stöd av 9 kap. 

17 § plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900). 

2. Fastställer avgiften för förhandsbeskedet till 5525 kronor.1 

 

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

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

 

INFORMATION 
Ett beviljat förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. Innan 
åtgärden kan påbörjas krävs ett beviljat bygglov med tillhörande 
startbesked. 

För inrättande av ny enskild avloppsanläggning krävs tillstånd av miljö- 
och byggnadsnämnden. En sådan ansökan om tillstånd görs separat och 
handläggs inte inom ramen för detta förhandsbesked. 

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

 

Upplysning: Fakturan skickas separat 
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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. 

 

__________________________________________________________________ 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
1. Bevilja förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus med stöd av 9 kap. 

17 § plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900). 

2. Fastställer avgiften för förhandsbeskedet till 5525 kronor.1 

 

Förutsättningar 
Plan- och bygglagen  

9 kap. 17 § Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, 
ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan 
tillåtas på den avsedda platsen. 

9 kap. 18 § Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är 
bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om 
bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. 

Planförutsättningar 

Översiktsplan för Uppvidinge kommun antagen 2011-04-26 gäller. 

Kulturmiljövärden 

Fastigheten eller närområdet är inte upptaget i kommunens 
kulturmiljöplan. Det anses i övrigt inte finnas några särskilda 
kulturmiljövärden på platsen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked. Sökanden vill uppföra ett fritidshus med 
tillhörande komplementbyggnader på fastigheten Älghult  
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Byggnaden beräknas bli ungefär 105 m2 stor och uppförs i ett plan. Det 
tilltänkta området angränsar till en bostadsfastighet i nordväst. I övrigt 
består närområdet av skogsmark. Vatten och avlopp avses lösas på egen 
hand inom fastigheten. 

 

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

 

Bedömning 
Fastigheten Älghult 3:9 eller dess direkta närhet ligger inte inom eller i 
närheten av sådana områden som avses i 3, 4 och 7 kap. miljöbalken eller 
andra känsliga eller skyddsvärda områden enligt annan lagstiftning.  

Åtgärden bedöms inte uppfylla de krav på reglering med detaljplan som 
anges i 4 kap. 2 § plan- och bygglagen.  

 

Motivering förslag till beslut 
Då platsen för den ansökta åtgärden bedöms som lämplig och åtgärden inte 
kräver reglering med detaljplan bör förhandsbesked beviljas enligt 9 kap. 17 
§ plan- och bygglagen. 

 

Beslutsunderlag 
Ansökan    2021-02-16 

Situationsplan   2021-02-16 

Översiktskarta   2021-02-16 

Yttrande från miljö- och hälsoskyddsinspektör 2021-02-19 

Tjänsteskrivelse av planarkitekt  2021-03-08 
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Beslutet skickas till 
Sökanden 

Rågrannar  



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
47(78) 

Sammanträdesdatum 
2021-03-18 

 
 

  
 

 
 
 
  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 48  Dnr 2021.47 

Ansökan om bygglov för TILLBYGGNAD INDUSTRI på 
fastigheten Hohult 7:78 
Fastighetens adress: Rydeforsvägen 16, Alstermo 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Bevilja bygglov för TILLBYGGNAD INDUSTRI 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 53 916 kronor.1 

 

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

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

 

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

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

Kontrollplan ska upprättas och inlämnas innan startbesked kan ges. 

Verifierad kontrollplan skall inlämnas då arbetena är färdigställda. 
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Begäran om slutbesked skall inlämnas då byggnationen färdigställts. 

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

 

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. 

 

__________________________________________________________________ 

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut 
1. Bevilja bygglov för TILLBYGGNAD INDUSTRI 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 53 916 kronor.1 

 

Förutsättningar 
Plan- och bygglagen  

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

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

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 §§.  

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
49(78) 

Sammanträdesdatum 
2021-03-18 
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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 gällande detaljplan är 0760-
P15/4 antagen 2015-04-01. Genomförandetiden för ändring genom tillägg 
har utgått. Fastigheten har beteckningen J vilket innebär industri. 
Fastigheten får bebyggas till max 50 % och högsta byggnadshöjd är satt till 
15 meter. Minsta tillåtna fastighet är 5 000 kvm. Verksamheten får inte vara 
störande för omgivningen. 

Kulturmiljövärden 

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

 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser TILLBYGGNAD INDUSTRI. Sökanden vill bygga in 
befintligt skärmtak, samt uppföra en tillbyggnad på fastigheten. 
Fastighetens storlek är 10 833 kvm. 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
50(78) 

Sammanträdesdatum 
2021-03-18 
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Detta ger en tillåten byggnadsarea på 5 417 kvm. Befintlig bebyggelse 
uppskattas uppgå till cirka 4 600 kvm. Tillkommande byggnadsyta uppgår 
till cirka 807 kvm. Sammanlagd föreslagen byggnadsarea blir 5 407 kvm 
vilket motsvarar 49,9 % av fastighetsarean.  

Föreslagen kontrollansvarig för åtgärden är Anders Johansson. 

 

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

 

Bedömning 
Åtgärden följer gällande detaljplan. Tillbyggnaden kan anses vara lämplig 
för sitt ändamål samt ha god färg- form- och materialverkan. Åtgärden 
anses inte utgöra olägenhet för omkringliggande fastigheter. 

 

Motivering förslag till beslut 
Då åtgärden överensstämmer med gällande detaljplan ska bygglov ges för 
åtgärden enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900). 

 

Beslutsunderlag 
Ansökan    2021-02-08 

Anmälan om kontrollansvarig  2021-02-08 

Situationsplan   2021-02-08 

Planritningar    2021-02-08 

Fasadritningar   2021-02-08 

Sektionsritningar   2021-02-08 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
51(78) 

Sammanträdesdatum 
2021-03-18 
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Beslutet skickas till 
Sökanden 

Rågrannar  



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
52(78) 

Sammanträdesdatum 
2021-03-18 
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§ 49  Dnr 2021.35 

Ansökan om bygglov för TIDSBEGRÄNSAT BYGGLOV 
på fastigheten Klavreda 3:55 
Fastighetens adress: Klavreda 3:55, Klavreström 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Bevilja tidsbegränsat bygglov i 10 år för ÄNDRAD ANVÄNDNING 

med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900). 

2. En kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. Byggherren ansvarar själv 
för kontrollen av genomförandet.  

3. Fastställer avgiften för bygglovet till 18 573 kronor.1 

 

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

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

 

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

Tekniskt samråd 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. 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
53(78) 

Sammanträdesdatum 
2021-03-18 
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Begäran om slutbesked skall inlämnas då byggnationen färdigställts. 

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

 

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. 

 

________________________________________________________________ 

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut 
1. Bevilja tidsbegränsat bygglov för ÄNDRAD ANVÄNDNING med stöd 

av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900). 

2. En kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. Byggherren ansvarar själv 
för kontrollen av genomförandet.  

3. Fastställer avgiften för bygglovet till 18 573 kronor.1 

 

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. 

9 kap. 2 § Det krävs bygglov för 

… 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
54(78) 

Sammanträdesdatum 
2021-03-18 
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3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att 

a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen 
annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt 
senast beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda 
användningen kommit till stånd, … 

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

1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 

   a) överensstämmer med detaljplanen, eller 

   b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare     
      bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en  
      fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen    
      fastighetsbildningslagen (1970:988), 
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen 
börjar löpa, och 

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

9 kap. 33 § För en åtgärd som uppfyller någon eller några men inte alla 
förutsättningar enligt 30-32 a §§ får ett tidsbegränsat bygglov ges, om 
sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. Ett 
sådant lov ska ges, om åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse om 
tillfällig användning av byggnad eller mark. 

Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens 
begäran förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får 
överstiga femton år endast om lovet ska användas för ett ändamål som 
avses i 9 §. Lag (2014:900). 

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

35 §   Det skall finnas tillräckligt med toaletter i eller i anslutning till 
byggnader där människor vistas under en längre tid av dygnet. 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
55(78) 

Sammanträdesdatum 
2021-03-18 
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Planförutsättningar 

Fastigheten ligger inom planlagt område och gällande stadsplan är 0760-
P95/9 antagen 1995-10-24. Genomförandetiden har utgått. Fastigheten har 
beteckningen I vilket innebär industri.  

Kulturmiljövärden 

Fastigheten omfattas av det kulturmiljöprogram som antagits av 
kommunfullmäktige 2011-04-26. Dock är förändringen enbart invändig. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser TIDSBEGRÄNSAT BYGGLOV för ändrad användning. 
Sökanden vill anlägga padelbanor i befintlig byggnad. Byggnaden som 
omfattas av ändringen uppgår till 966 kvm och har tidigare inrymt 
verksamhet som sysslat med elektronik. Den föreslagna ändringen utgör en 
avvikelse från gällande detaljplan då användningen ändras från industri till 
idrottslokal. Inga byggnationer kommer genomföras invändigt, utöver de 
padelbanor som anläggs. I direkt anslutning till lokalen finns 3st duschar 
och 6st toaletter att tillgå. 

 

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

 

Bedömning 
Ansökan omfattar en tidsbegränsad ändring av användningen för 
byggnaden, från industriverksamhet till idrottslokal.  

Den nya användningen strider mot gällande områdesbestämmelser, då det 
rör sig om ett industriområde som kommer tas i bruk för idrottsändamål. 

Ett tidsbegränsat bygglov kan sökas för åtgärden som inte är av permanent 
natur samt att platsen kan återställas efter att tiden löpt ut. 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
56(78) 

Sammanträdesdatum 
2021-03-18 
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Då ett tidsbegränsat bygglov är sökt, räcker det enligt 9 Kap. 33 § PBL, att 
enbart någon eller några förutsättningar uppfylls för att ett bygglov ska 
kunna ges.  

Åtgärden kan anses vara av tillfällig natur och uppfyller de kravs som ställs 
i  

2 Kap. 6 § 1, 5, 8, 6 § tredje stycket och 2 Kap. 8§. Kraven enligt 8 Kap. 
behöver ej vara uppfyllda för att lov ska kunna ges för en tidsbegränsad 
åtgärd (RÅ 1994:13).  

Sökande uppger att det finns tillgång till omklädning, dusch och toaletter i 
intilliggande lokal. Inga krav ställas på att tillgång ska ges till dessa enligt 
PBL då 8 Kap. PBL, inte behöver vara uppfyllt. Dock finns krav på att det 
skall finnas tillgång till toaletter i byggnader där människor vistas under en 
längre tid av dygnet, enligt 35 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (FMH). 

 

Motivering förslag till beslut 
Då åtgärden uppfyller flera av kraven i 9 Kap. 2 § och 8 §, samt att toalett 
och dusch finns att tillgå, PBL, bör tidsbegränsat bygglov kunna beviljas för 
åtgärden. 

 

Beslutsunderlag 
Situationsplan   2021-02-01 

Planritningar    2021-02-01 

Ansökan    2021-02-03  

Grannhörande   t.o.m. 2021-02-22 

 

Beslutet skickas till 
Sökanden 
Rågrannar  



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
57(78) 

Sammanträdesdatum 
2021-03-18 
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§ 50  Dnr 2021.23 

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

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Bevilja bygglov för NYBYGGNAD PADELHALL med stöd av 9 kap. 31 

§ plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900). 

2. Godta  som kontrollansvarig. 

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

 

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

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

 

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

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

Kontrollplan ska upprättas och inlämnas innan startbesked kan ges. 

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
58(78) 

Sammanträdesdatum 
2021-03-18 
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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.  

 

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. 

 

_________________________________________________________________ 

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut 
1. Bevilja bygglov för NYBYGGNAD PADELHALL med stöd av 9 kap. 31 

§  plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900). 

2. Godta  som kontrollansvarig. 

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

 

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. 

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



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
59(78) 

Sammanträdesdatum 
2021-03-18 
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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). 

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

35 §   Det skall finnas tillräckligt med toaletter i eller i anslutning till 
byggnader där människor vistas under en längre tid av dygnet. 

Planförutsättningar 

Översiktsplan för Uppvidinge kommun antagen 2011-04-26 gäller. 

Kulturmiljövärden 

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

 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser NYBYGGNAD PADELHALL. Sökanden vill uppföra en 
idrottshall avsedd för padel på fastigheten. Delen av fastigheten som 
bebyggs omfattas inte av detaljplan. Fastighetens storlek är 50 682 kvm. 
Befintlig bebyggelse uppgår till cirka 335 kvm. Sökt åtgärd uppgår till 736,3 
kvm. Sammanlagd föreslagen byggnadsarea blir 1 071,3 kvm vilket 
motsvarar 2,1 % av fastighetsarean. Fasaden utgörs av sandwichelement i 
grå kulör och taktäckningen av svart takduk.  

Föreslagen kontrollansvarig för åtgärden är  med behörighet 
N. 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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Sida 
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Yttranden 
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig, inga synpunkter har 
inkommit. 

Sökanden kommer ges tillfälle att bemöta inkomna yttranden. 

 

Bedömning 
Åtgärden uppförs utanför detaljplanelagt område.  

Platsen kan anses vara väl lämpad för byggnaden, som i sin tur kan anses 
ha god färg- form- och materialverkan. Åtgärden kan inte anses medföra 
olägenhet för omgivningen.  

Parkeringsmöjligheterna är goda och tillgängligheten till byggnaden lika så. 
Invändigt finns omklädningsrum som ej är tillgänglighetsanpassade samt 
WC och RWC. 

Enligt 8 Kap. 1 § 1, PBL, ska byggnaden vara lämplig för sitt ändamål. Att 
byggnaden saknar dusch är inget som gör den mindre lämplig för sitt 
ändamål som padelhall då funktionen som padelhall inte påverkas. Inga 
lagkrav finns på att omklädning och dusch ska finnas i idrottshallar. 

Krav ställs enligt 3:1453, BBR 28, att det ska finnas minst ett RWC då WC 
inrättas men inget krav kan ställas på att omklädningsrum ska vara 
tillgängliga. Tillgång till dusch och omklädning finns dock inom 
idrottsområdet. 

 

Motivering förslag till beslut 
Åtgärden kan anses uppfylla de krav som ställs i 9 Kap. 31 §, PBL, varpå 
bygglov kan ges för åtgärden. 

 

Beslutsunderlag 
Ansökan    2021-01-27 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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Anmälan om kontrollansvarig  2021-01-27 

Situationsplan   2021-01-27 

Planritningar    2021-01-27 

Fasadritningar   2021-01-27 

Sektionsritningar   2021-01-27 

Material- och kulörtbeskrivning  2021-01-27 

Grannhörande   t.o.m. 2021-02-15 

 

Beslutet skickas till 
Sökanden 

Rågrannar 

Fastighetsägare  



 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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Sida 
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§ 51  Dnr 2021.44 

Ansökan om bygglov för TILLBYGGNAD 
ENBOSTADSHUS på fastigheten Korpen  
Fastighetens adress:  

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Bevilja bygglov för TILLBYGGNAD ENBOSTADSHUS med stöd av  

9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900). 

2. Fastställer avgiften för bygglovet till 5 126 kronor.1 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Gustafsson (c) yrkar på att bevilja ansökan om bygglov. 

 

Motivering förslag till beslut 
Åtgärden bör inte bedömas som underbyggd då allmänheten inte kommer 
uppfatta altanen som dominerande. Altanen ska därför inte anses uppta 
byggrätten, vilket innebär att åtgärden är att betrakta som planenlig. 
Bygglov kan därmed beviljas för åtgärden. 

 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Det första är miljö- och 
byggnadsförvaltningens förslag till beslut och det andra Magnus 
Gustafssons (C) förslag till beslut. 

Ordförande frågar om miljö- och byggnadsnämnden kan besluta i enlighet 
med miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut. Ordförande 
frågar om man kan besluta i enlighet med Magnus Gustafsson (C) förslag 
till beslut. 
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Ordförande finner att nämnden beslutat i enlighet med Magnus 
Gustafssons (C) förslag till beslut. 

 

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

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.  

 

Total avgift för åtgärden: 5 126 kronor 

Bygglovavgift inkl. startbesked + grannhörande + kostnad för kungörelse = 
total avgift  

 

3 599 kr + 1 332 kr + 195 kr = 5 126 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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Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut 
1. Avslå ansökan om bygglov då tillbyggnaden avviker från gällande 

detaljplan. 

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

 

Förutsättningar 
Plan- och bygglagen  

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

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 gällande stadsplan är 07-ÅSS-
1109 antagen 1976-06-04. Genomförandetiden för ändring genom tillägg har 
utgått. Fastigheten har beteckningen BF I vilket innebär fristående bostäder 
i ett plan. Fastigheten får bebyggas till max 25 % och högsta byggnadshöjd 
är satt till 4,4 meter. En huvudbyggnad och en gårdsbyggnad får uppföras 
där gårdsbyggnaden inte får inrymma bostad. 
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Kulturmiljövärden 

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

 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser TILLBYGGNAD BOSTADSHUS. Sökanden vill uppföra en 
altan på fastigheten på cirka 158,9 kvm. Fastighetens storlek är 1 037 kvm. 
Detta ger en tillåten byggnadsarea på 259,25 kvm. Befintlig bebyggelse 
uppgår till cirka 173 kvm. Sammanlagd föreslagen byggnadsarea blir 331,9 
kvm vilket motsvarar 32 % av fastighetsarean. Det ger en överyta på cirka 
72,7 kvm.  

Den föreslagna tillbyggnaden utgör en avvikelse från gällande detaljplan. 

 

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

Sökanden har getts tillfälle att bemöta inkomna yttranden. 

 

Bedömning 
Tillbyggnaden utgörs av tre avsatser ger sammantaget ett dominerande 
intryck trots att vissa delar understiger 1,2 meter. På grund av detta kan 
altanen anses vara underbyggd.  

Altaner som anses vara underbyggda inräknas i byggnadsytan.  

Hela den tillkommande ytan utgör en avvikelse från gällande detaljplan då 
byggrätten överskrids med cirka 72 kvm eller 28 %.  

Åtgärden placeras cirka 1,6 meter från fastighetsgräns, vilket berörda 
fastighetsägare har godkänt. 

Den utökade byggnadsarean medför varken några inskränkningar i 
grannars möjlighet till utnyttjande av egen mark eller annan olägenhet. 
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Enligt 9 kap. 31 b §, PBL, kan bygglov beviljas för en åtgärd om avvikelsen 
är att betrakta som liten. Det finns flertalet domar som behandlar frågan, 
bland annat P 11778–17/MÖD. I berörd dom anses ett överskridande av 
byggnadsarean med 10 % inte utgöra en liten avvikelse, då det inte fanns 
några speciella skäl för detta. Inte heller i detta fall anses det finnas skäl att 
bedöma avvikelsen som liten. 

 

Motivering förslag till beslut 
Då åtgärden avviker från gällande detaljplan och avvikelsen inte är att 
bedöma som liten, bör bygglov ej beviljas. 

 

Beslutsunderlag 
Ansökan    2021-02-05 

Situationsplan   2021-02-05 

Planritningar    2021-02-05 

Fasadritningar   2021-02-05 

3D illustration   2021-02-05 

Grannhörande   t.o.m. 2021-03-05 

 

Beslutet skickas till 
Sökanden 

Rågrannar  
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§ 52  Dnr 2021.74 

Ansökan om bygglov för NYBYGGNAD 
KOMPLEMENTBYGGNAD på fastigheten Norrhult  
Fastighetens adress:  

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Bevilja bygglov för NYBYGGNAD KOMPLEMENTBYGGNAD med 

stöd av  
9 kap. 30 a § plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900). 

2. Fastställer avgiften för bygglovet till 4 507 kronor.1 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Marie Hammarström Linnér (S) yrkar på att bevilja ansökan om bygglov 

 

Motivering till beslut 
Före, under och efter detaljplanens genomförandetid har fastigheten 
använts för bostadsändamål. Då berörd del av detaljplanen aldrig 
genomförts, samt att den bestämda verksamheten aldrig funnits på 
fastigheten, kan detaljplanen anses tappat sin funktion för berörd fastighet.  
 

Förutsättningar 
Plan- och bygglagen  
30 a §   Om den fastighet eller det byggnadsverk som åtgärden avser på 
grund av antagande av en detaljplan enligt denna lag eller äldre 
bestämmelser avviker från planen, får byggnadsnämnden i ett beslut om 
bygglov förklara att avvikelsen ska anses vara en sådan avvikelse som avses 
i 30 § första stycket 1 b. En sådan förklaring får avse endast en liten 
avvikelse som är förenlig med detaljplanens syfte. Lag (2014:900). 
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Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Det första är miljö- och 
byggnadsförvaltningens förslag till beslut och det andra Marie 
Hammarström Linnér (S) förslag till beslut. 

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

Ordförande finner att nämnden beslutat i enlighet med Marie 
Hammarström Linnér (S) förslag till beslut. 

 

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

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.  

 

Total avgift för åtgärden: 4 507 kronor 

Bygglovavgift inkl. startbesked + grannhörande + kostnad för kungörelse = 
total avgift  

 

2 313 kr + 1 999 kr + 195 kr = 4 507 kr 
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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. 

 

______________________________________________________________ 

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut 
1. Avslå ansökan om bygglov då tillbyggnaden avviker från gällande 

detaljplan. 

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

 
Förutsättningar 
Plan- och bygglagen  

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

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.  
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Planförutsättningar 

Fastigheten ligger inom planlagt område och gällande stadsplan är 07-NKS-
1 antagen 1961-04-07. Genomförandetiden för ändring genom tillägg har 
utgått. Fastigheten har beteckningen Gs I vilket innebär garage- och 
motorservice i ett plan. Högsta byggnadshöjd är satt till 4,4 meter. Inga 
övriga begränsningar finns angivna. 

Kulturmiljövärden 

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

 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser NYBYGGNAD KOMPLEMENTBYGGNAD. Sökanden vill 
uppföra ett växthus på fastigheten på cirka 45 kvm. Fastighetens storlek är 3 
816 kvm. Befintlig bebyggelse uppgår till cirka 189 kvm. Sammanlagd 
föreslagen byggnadsarea blir 234 kvm. Byggnadshöjden uppgår till 1,8 
meter. 

Ingen kontrollansvarig krävs för åtgärden. 

 

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

Sökanden har getts tillfälle att bemöta inkomna yttranden. 

 

Bedömning 
Utgångläget för fastigheten är planstridigt då fastighetsbildningen är 
felaktig och inte stämmer inte överens med detaljplanen. Detaljplanen anger 
även att fastigheten ska användas för garage- och motorservice, vilket aldrig 
verkar ha varit fallet. Åtgärden kan inte heller anses stämma överens med 
detaljplanens syfte. 
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Åtgärden placeras mer än 4,5 meter från fastighetsgräns. 

Den tillkommande byggnaden medför varken några inskränkningar i 
grannars möjlighet till utnyttjande av egen mark eller annan olägenhet.  

 

Motivering förslag till beslut 
Då åtgärden avviker från gällande detaljplan, bör bygglov ej beviljas. 

 

Beslutsunderlag 
Ansökan    2021-02-05 

Situationsplan   2021-02-05 

Planritningar    2021-02-05 

Fasadritningar   2021-02-05 

3D illustration   2021-02-05 

Grannhörande   t.o.m. 2021-03-05 

 

Beslutet skickas till 
Sökanden 

Rågrannar  
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§ 53  Dnr 2021.79 

Ansökan om bygglov för NYBYGGNAD GARAGE OCH 
FÖRRÅD på fastigheten UGGLAN  
Fastighetens adress:  

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Bevilja bygglov för NYBYGGNAD GARAGE OCH FÖRRÅD med stöd 

av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900). 

2. Anmälan av kontrollansvarig ska inkomma innan startbesked kan ges. 

3. Fastställer avgiften för bygglovet till 5 679 kronor.1 

 

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

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

 

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

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

 

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. 

 

________________________________________________________________ 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
1. Bevilja bygglov för NYBYGGNAD GARAGE OCH FÖRRÅD med stöd 

av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900). 

2. Anmälan av kontrollansvarig ska inkomma innan startbesked kan ges. 

3. Fastställer avgiften för bygglovet till 5 679 kronor.1 

 

Förutsättningar 
Plan- och bygglagen  

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

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

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 §§. 
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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 stadsplan 
fungerar detaljplan för Kv. Ugglan med flera daterad 2021-03-10. 
Genomförandetiden för planen pågår. Enligt gällande detaljplan betecknas 
fastigheten som B vilket innebär bostäder. Högst tillåtna byggnadshöjd för 
fastigheten är satt till 7,6 meter och max tillåtna exploateringsgrad till 35 %. 
Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns. Endast 50 
% av fastighetsarean får hårdgöras. 

Kulturmiljövärden 

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

 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser NYBYGGNAD GARAGE OCH FÖRRÅD. Sökanden vill 
uppföra ett garage med förråd på fastigheten syd ost om befintligt 
bostadshus. Fasadbeklädnaden utgörs av vit träpanel och takbeklädnaden 
av röd plåt. 

Fastighetens storlek är 1 850 kvm. Detta ger en tillåten byggnadsarea på 
647,5 kvm. Befintlig bebyggelse uppgår till cirka 122 kvm. Tillkommande 
garagebyggnad uppgår till cirka 99 kvm, vilket ger en total byggnadsarea 
på cirka 221 kvm och en utnyttjandegrad på 11,9 %.  

Kontrollansvarig ska anmälas innan startbesked kan ges. 
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Yttranden 
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig, inga synpunkter har 
inkommit. 

Grannarna hördes under antagandet att äldre detaljplan gällde. 

 

Bedömning 
Åtgärden är planenlig och anses ha en god färg, form och materialverkan. 

Garagebyggnaden kan inte anses medföra olägenhet för omkringliggande 
fastigheter. 

 

Motivering förslag till beslut 
Då åtgärden överensstämmer med gällande detaljplan ska bygglov ges för 
åtgärden enligt  
9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900). 

 

Beslutsunderlag 
Ansökan    2021-03-01 

Situationsplan   2021-03-01 

Planritningar    2021-03-01 

Fasadritningar   2021-03-01 

Sektionsritningar   2021-03-01 

Kulörbeskrivning utvändigt  2021-03-01 

Grannhörande   t.o.m. 2021-03-22 
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Beslutet skickas till 
Sökanden 
Rågrannar  
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§ 54 

Information om pågående ärenden på fastigheterna 
Marhult 7:1 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden noterar informationen till protokollet. 

 

Sammanfattning av ärendet 
• Vad innebär domen från Mark- och Miljödomstolen (klagande: 

Uppvidinge kommun, MBN; motpart Marhult Industri AB) 

• Copperland Recycling AB – åtalsanmälan och pågående 
förundersökning 
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§ 55 

Meddelanden till nämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
• Överklagan har inkommit på ärende gällande diarienummer 2020.429. 

Delegationsbeslutet som överklagats gäller förlängning av beslut. 
Ansvarig handläggare gör rättidsprövning. 
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