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Plats och tid Ideboås (digitalt), Kommunhuset i Åseda 14:00-15:30 

Beslutande Ledamöter och ersättare 
Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 
Justerare Magnus Gustafsson 

Justeringens plats och tid 2021-04-19 kl. 11:30, Kommunhuset i Åseda, 364 21 Åseda 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer   
 Marcus Landley 56-67 

                      Ordförande 

 
 
 

 

 Johan Linnér 56-67 

 Justerare 

 
 
 

 
 
 

 
Magnus Gustafsson 56-67 

    
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Miljö- och byggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-04-15 
Datum då anslaget sätts 
upp 2021-04-20 

Datum då anslaget tas 
ned 2021-05-13 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunhuset i Åseda, 364 21 Åseda 
 

Underskrift 
  

 Marcus Landley  
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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter Åke Axelsson (S) tjänstgörande ersättare för Marie Hammarström Linnér (S) 

Kenth Bergqvist (S) 

Peter Ekman (S) 

Einar Håkansson (C) 

Magnus Gustafsson (C) 

Richard Revelj (SD) 

Johan Linnér (M) Ordförande 

Övriga närvarande  

Ersättare  

Tjänstemän Oskar Johansson, planarkitekt § 61 

Karin Holst, förvaltningschef §§ 56-67 

Marcus Landley, förvaltningssekreterare §§ 56-67 

Övriga  
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§ 57 

Godkännande av dagordning 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Godkänner dagordningen efter ovanstående ändringar. 

 

Ärende  

 56. Upprop  

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

 

Administrativa ärenden 

 58. Delegeringsbeslut  

 59. 2021.36 
Månadsrapportering Ekonomi jan 2021 

 

 60. 2021.157 
Internkontrollrepresentanter 

 

Planärenden 

 61. 2020.174 
Antagande av detaljplan 
Vasa 1 
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Ärende  

Bygglovs- och byggsanktionsärenden 

62. 2021.94 
Nybyggnad enbostadshus 
Lenhovda  

 

63. 2021.105 
Tillbyggnad enbostadshus/Nybyggnad garage 
Lenhovda  

 

64. 2020.506 
Nybyggnad industri 
Älghult 4:148 

 

Informationsärenden 

65. Tillsynsplan miljöfarlig verksamhet  

66. Budget 2022  

67. Meddelanden 

 

 

   

 

Johan Linnér 
Ordförande 

Marcus Landley 
Nämndsekreterare 
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§ 58 

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 i Åseda. 

 

Beslutsunderlag 
Förteckning över delegationsbeslut, daterad 2021-03-11 
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§ 59  2021.36 

Månadsrapport jan-mars 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 
Inga stora förändringar. Vi borde kunna hålla budgetramen vid årets slut. 

 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur ekonomisystemet 

 

Beslutet skickas till 
Camilla Gustavsson  
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§ 60  Dnr 2021.157 

Internkontrollrepresentanter 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar i enlighet med Peter Ekmans (S) 
förslag till beslut. 

 

Förslag på sammanträdet 
Peter Ekman (S) yrkar på att Peter Ekman (S) och Einar Håkansson (C) väljs 
till internkontrollrepresentanter. 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om miljö- och byggnadsnämnden kan besluta i enlighet 
med Peter Ekmans (S) förslag till beslut. 

Ordförande finner att nämnden beslutat i enlighet med Peter Ekmans (S) 
förslag till beslut. 

 

________________________________________________________________ 

Sammanfattning av ärendet 
Den 4 februari 2020 antog kommunfullmäktige nya regler för intern kontroll 
i Uppvidinge kommun. Reglerna fastslår att varje nämnd ska utse två 
internkontrollrepresentanter inom sitt verksamhetsområde, varav en ska 
representera oppositionen. I internkontrollrepresentantens uppdrag ingår 

• Följa förvaltningens arbete med nämndens beslutade interkontrollplan 
och förvaltningens avrapportering.  

• Föra en dialog med förvaltningen vid framtagande av förslag till ny 
internkontrollplan.  
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• Representanterna har inte i uppgift att genomföra egna kontroller.  

Förslag till internkontrollrepresentanter lämnas på sammanträdet. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2021-03-30 

Beslut från kommunfullmäktige  2020-02-04 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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§ 61  Dnr 2020.174 

Antagande av detaljplan för Vasa 1 med flera 
 
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 
Anta upprättat planförslag enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Planförslaget har varit ute på granskning fr.om. 2021-02-17 t.o.m. 2021-03-
10. Under granskningen har ett yttrande med synpunkter inkommit, detta 
finns redovisat i granskningsutlåtandet.  

Granskningen har föranlett följande förändringar i planförslaget: 

Plankartan 

• X-områdets (markreservat för allmän gångväg) utbredning har justerats 
i enlighet med servitutets bildningsakt 0760-91/36.1. 

Planbeskrivning 
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• Avsnittet om fastighetsrättsliga konsekvenser i planbeskrivningen har 
kompletterats med information om fastigheterna Vasa  och   

• Detaljplanens rubrik har ändrats till ”Vasa 1 m.fl.”. 

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

 

Beslutsunderlag 
Plankarta 

Planbeskrivning 

Granskningsutlåtande 

Fastighetsförteckning 

 

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

 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Lantmäteriet 

Samhällsserviceförvaltningen 

Planarkitekt 
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§ 62  Dnr 2021.94 

Ansökan om bygglov för NYBYGGNAD 
ENBOSTADSHUS på fastigheten LENHOVDA  
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Bevilja bygglov för NYBYGGNAD ENBOSTADSHUS med stöd av 9 

kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900).  

2. Godta  som kontrollansvarig. 

3. Fastställer avgiften för bygglovet till 23 804 kronor.1 

 

Förslag på beslut på sammanträdet 
Peter Ekman (S) yrkar på att bevilja bygglov 

 

Beslutsmotivering 
Åtgärden bedöms inte påverka människors hälsa och säkerhet eller medföra 
sådan betydande olägenhet att bygglov inte kan beviljas enligt 2 Kap. 9 §, 
PBL. I övrigt kan åtgärden anses uppfylla förutsättningarna för bygglov 
enligt 9 Kap. 31 §, PBL. 

 

Marken som tas i anspråk har ett produktionsvärde klass 2–3 och att 
kommunen i sin helhet är landsbygd.  Byggnad med tillhörande tomt ligger 
delvis på jordbruksmark, åtgärden påverkar inte driften av resterande mark 
och har ringa betydelse för jordbruket och landets livsmedelsförsörjning. 

Det är av väsentligt samhällsintresse att kunna bygga och bo i hela 
kommunen 
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Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Förvaltningens förslag 
till beslut och Peter Ekman (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 Peter Ekman förslag 
till beslut. 

Ordförande finner att nämnden beslutat i enlighet med Peter Ekmans (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). 

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.  

 

Total avgift för åtgärden: 23 804 kronor 

Bygglovavgift inkl. startbesked + grannhörande + kostnad för kungörelse = 
total avgift  
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 22 277 kr + 1 332 kr + 195 kr = 23 804 kr 

________________________________________________________________ 

Miljö- och byggnadsförvaltningens 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  

2 kap. 2 § Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller 
förhandsbesked enligt denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden 
används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med 
hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan 
användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. 
Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. och 
4 kap. 1-8 §§ miljöbalken ska tillämpas. Lag (2014:862). 

2 kap. 5 § Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked 
enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som 
är lämpad för ändamålet med hänsyn till 

   1. människors hälsa och säkerhet, 

   2. jord-, berg- och vattenförhållandena, 

   3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, 
avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt, 

   4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt 
bullerstörningar, och 

   5. risken för olyckor, översvämning och erosion. 

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

Miljöbalken 

3 kap. 4 § Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. 

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller 
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. 

Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk. 

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 ENBOSTADSHUS. Sökanden vill uppföra ett 
enbostadshus på en del av fastigheten. Fastigheten är ännu inte avstyckad 
och består till största delen av skogsmark, med inslag av jordbruksmark och 
mindre öppna ytor. Bostadshuset uppförs i två våningar och har en total 
bruttoarea på 247 kvm.  

Total tomtyta uppgår till cirka 1 380 kvm varav cirka 800 kvm placeras på 
jordbruksmark. 
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Fasaden utgörs av stående träpanel i grått med vita foder och 
takbeklädnaden av svart betong. 

Byggnaden placeras mer än 4,5 meter från tänkt tomtgräns. 

Föreslagen kontrollansvarig för åtgärden är   med 
behörighet N. 

 

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

 

Bedömning 
Då tilltänkt byggnation inte föregås av något förhandsbesked omfattar 
bygglovet prövning av lämpligheten på platsen för den avsedda åtgärden.  

Enligt 2 kap. 2 § PBL, ska hänsyn tas till 3 kapitlet i Miljöbalken, varpå 
samhällsintresset för åtgärden, placering samt markens brukningsvärde ska 
beaktas.  

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller 
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Då 
fastigheten är av betydande storlek, finns möjlighet att placera byggnaden 
på en plats som inte utgörs av jordbruksmark, dock medför detta ytterligare 
kostnader då skog måste avverkas. 

Samhällsintresse 

Väsentliga samhällsintressen kan vara att tillgodose 
bostadsförsörjningsbehovet, att kunna lokalisera bostäder och arbetsplatser 
nära varandra, att skapa väl fungerande och lämpliga tekniska 
försörjningssystem och att säkerställa viktiga rekreationsintressen (prop. 
1985/86:3 s. 53). Att tillgodose bostadsförsörjningsbehovet i kommunen har 
tidigare ansetts vara av stor vikt. 
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Mark- och miljööverdomstolen har i dom (P 4087-15) bedömt att ett enda 
enbostadshus inte kan utgöra ett sådant väsentligt samhällsintresse som 
avses i 3 kap. 4 § miljöbalken. Inte heller ett bostadshus med tillhörande 
stall och komplementbyggnader. 

Brukningsvärde 

Den klassificering som finns är från 70-talet och anses inte längre vara 
relevant enligt Jordbruksverket, dock är inget nytt material framtaget. 

Enligt tidigare klassning var markens brukningsvärde enbart klass 3 på en 
10 gradig skala. 

Marken används idag inte för odling, utan slås bara regelbundet för att 
hålla ytan snygg. Större block förekommer på platsen där tomten är tänkt. 

Åtgärdens upptar ca. 2 % av berörd jordbruksmark och anses inte leda till 
hinder för ett eventuellt brukande av resterande jordbruksmark. 

Tidigare bygglov 

Tidigare har flertalet bygglov beviljats för byggnader på jordbruksmark. 

Herråkra-Hult - (2018.200) – Förhandsbesked lämnades 2018-08-07 och 
senare även bygglov för ett bostadshus på jordbruksmark. Åtgärden ansågs 
då inte strida mot bestämmelserna i 3 eller 4 kap. Miljöbalken. Även i detta 
fall fanns alternativa placeringar som inte omfattade jordbruksmark.  

Kianäs - (2017.305 / 2018.51) – Felaktigt hanterat ärende som 
resulterade i att byggnaden flyttades från tidigare tänkt placering till 
jordbruksmark. Frågan om bebyggelse på jordbruksmark verkar inte vara 
hanterad. 

Lenhovda-Nöbbele  - (2016.190) – Förhandsbesked lämnades 2016-06-09 
och senare även bygglov för ett bostadshus på jordbruksmark. Av beslutet 
framgår inget som indikerar att hänsyn tagits till bestämmelserna i 3 eller 4 
kap. Miljöbalken. Även i detta fall fanns alternativa placeringar som inte 
omfattade jordbruksmark. 

Norramåla  – (2010.467) – Bygglov lämnades 2011-01-27 för ett 
bostadshus på jordbruksmark. Av beslutet framgår inget som indikerar att 
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hänsyn tagits till att byggnaden placerats på jordbruksmark. Även i detta 
fall fanns alternativa placeringar som inte omfattade jordbruksmark. 

Byggnaden bedöms i övrigt vara väl anpassad för den tänkta platsen vad 
gäller färg-, form- och materialverkan. Tillgängligheten är uppfylld för 
byggnaden. Platsen lämpar sig i övrigt väl för åtgärden om det inte vore för 
jordbruksmarken. Parkering och sophantering kan med lätthet lösas på 
fasigheten. Vatten och avlopp sköts på fastigheten genom ny brunn och 
infiltration. 2 kap. 5 § PBL, anses vara uppfyllt. 

 

Motivering förslag till beslut 
Åtgärden bedöms inte påverka människors hälsa och säkerhet eller medföra 
betydande olägenhet.  

Dock anses inte åtgärden utgöra ett sådant väsentligt samhällsintresse 
enligt 3 kap. 4 § Miljöbalken, att marken kan tas i anspråk för åtgärden, 
varpå bygglovet bör avslås. 

 

Beslutsunderlag 
Ansökan    2021-03-08 
Planritningar    2021-03-08 
Fasadritningar   2021-03-08 
Sektionsritningar   2021-03-08 
Kulörbeskrivning utvändigt  2021-03-08 
Grannhörande   t.o.m. 2021-04-01 
Anmälan om kontrollansvarig  2021-04-01 
Situationsplan   2021-04-06 

 

Beslutet skickas till 
Sökanden 

Rågrannar 

Fastighetsägare 
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Sida 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

 

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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§ 63  Dnr 2021.105 

Ansökan om bygglov för TILLBYGGNAD 
ENBOSTADSHUS OCH NYBYGGNAD GARAGE på 
fastigheten LENHOVDA  
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Bevilja bygglov för TILLBYGGNAD ENBOSTADSHUS OCH 

NYBYGGNAD GARAGE med stöd av 9 kap. 30 § 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 8 420 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. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

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.  

 

________________________________________________________________ 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
1. Bevilja bygglov för TILLBYGGNAD ENBOSTADSHUS OCH 

NYBYGGNAD GARAGE med stöd av 9 kap. 30 § 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 8 420 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 §§.  

Planförutsättningar 

Fastigheten ligger inom planlagt område och gällande stadsplan är 07-LEK-
168 antagen 1968-05-31. Genomförandetiden har utgått. Fastigheten har 
beteckningen BF I vilket innebär fristående bostäder i ett plan. Fastigheten 
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får bebyggas till max 20 % och högsta byggnadshöjd är satt till 4,4 meter. En 
huvudbyggnad och en gårdsbyggnad får uppföras på fastigheten. 

Kulturmiljövärden 

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

 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser TILLBYGGNAD ENBOSTADSHUS OCH NYBYGGNAD 
GARAGE. Sökanden vill uppföra ett garage på fastigheten samt bygga till 
befintligt bostadshus med en inglasad altan. Fastighetens storlek är 3 484 
kvm. Detta ger en tillåten byggnadsarea på 696,8 kvm. Befintlig bebyggelse 
uppgår till cirka 243 kvm. Tillkommande byggnadsarea uppgår till 114 
Sammanlagd föreslagen byggnadsarea blir 357 kvm vilket motsvarar 10,2 % 
av fastighetsarean. Garagets fasad består av grå träpanel, takbeklädnaden 
av röd takplåt och båda matchar huvudbyggnaden. 

En kontrollansvarig krävs inte för åtgärden. 

 

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

 

Bedömning 
Åtgärden följer gällande detaljplan. Carport och tillbyggnad har båda en 
god färg- form- och materialverkan. Åtgärden bedöms inte medföra 
olägenhet för omkringliggande fastigheter. 

 

Motivering förslag till beslut 
Då åtgärden förenlig med gällande detaljplan ska bygglovs ges enligt  
9 Kap. 30 §, PBL. 
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Beslutsunderlag 
Ansökan    2021-03-10 

Situationsplan   2021-03-17 

Planritning    2021-03-10 

Fasadritningar   2021-03-10 

Kulörbeskrivning utvändigt  2021-03-27 

 

Beslutet skickas till 
Sökanden 

Rågrannar 

 

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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§ 64  Dnr 2020.506 

Ansökan om bygglov för NYBYGGNAD INDUSTRI på 
fastigheten Älghult 4:148 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Bevilja bygglov för NYBYGGNAD INDUSTRI med stöd av 9 kap. 30 §  

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

2. Godta   som kontrollansvarig. 

3. Fastställer avgiften för bygglovet till 102 668 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. 

Verifierad kontrollplan skall inlämnas då arbetena är färdigställda. 

Begäran om slutbesked skall inlämnas då byggnationen färdigställts. 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
24(30) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-15 

 
 

  
 

 
 
 
  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

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

 

________________________________________________________________ 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
1. Bevilja bygglov för NYBYGGNAD INDUSTRI med stöd av 9 kap. 30 §  

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

2. Godta   som kontrollansvarig. 

3. Fastställer avgiften för bygglovet till 102 668 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 §§.  

Planförutsättningar 

Gällande fastighet ligger inom planlagt område och gällande stadsplan är 
0760-P03/7. Genomförandetiden har utgått. Fastigheten har beteckningen JE 
vilket innebär industri och transformator. Fastigheten får bebyggas till max 
50 % och högsta byggnadshöjd är satt till 11 meter. 

Kulturmiljövärden 

Fastigheten omfattas inte av det kulturmiljöprogram som antagits av 
kommunfullmäktige 2011-04-26. 
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Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser NYBYGGNAD INDUSTRI. Sökanden vill uppföra ett 
företagshotell på fastigheten. Fastighetens storlek är 26 460 kvm. Detta ger 
en tillåten byggnadsarea på 13 230 kvm. Ingen befintlig bebyggelse finns på 
fastigheten. Sammanlagd föreslagen byggnadsarea blir cirka 2 969 kvm 
vilket motsvarar cirka 11,2 % av fastighetsarean. Byggnaden utgörs kontors- 
och konferenslokaler i två våningar och en större hall som upptar båda 
våningarna. Hallen kommer senare kunna delas upp med hjälp av 
innerväggar som då kommer utgöra brandcellsgränser. Byggnadshöjden 
uppgår till cirka 7,8 meter. 

Markundersökningar har genomförts för att fastställa föroreningsgraden i 
marken. Inga allvarliga föroreningar har påträffats på den plats där 
byggnaden är föreslagen. Marken där byggnaden planeras är hemvist till 
rödlistade arter så som storfibblebiet, varpå Länsstyrelsen har blivit 
inkopplade i ärendet. 

I samråd med Trafikverket har byggnaden placerats 12 meter från 
intilliggande vägar. 

Föreslagen kontrollansvarig för åtgärden är   med 
behörighet K. 

 

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

 

Bedömning 
Åtgärden är planenlig och placeras i enlighet med berörda myndigheters 
krav. 

Sökande avser skapa ett ”bi-paradis” på den yta som uppstår mellan 
byggnaden och Lenhovdavägen. Detta för att möjliggöra storfibblebiets 
fortlevnad på platsen. 
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Byggnaden anses ha god färg- form- och materialverkan. Platsen anses vara 
väl lämpad för åtgärden och bedöms inte utgöra olägenhet för 
omkringliggande fastigheter. 

 

Motivering förslag till beslut 
Då åtgärden följer gällande detaljplan och inte bedöms medföra några 
olägenheter för intilliggande fastigheter ska bygglov beviljas enligt 9 kap. 30 
§, PBL. 

 

Beslutsunderlag 
Ansökan    2020-11-24 
Registreringsbevis   2020-11-24 
Remissyttrande från Trafikverket  2021-01-15 
Anmälan om kontrollansvarig  2021-03-12 
Situationsplan   2021-03-12 
Planritningar    2021-03-12 
Fasadritningar   2021-03-12 
Sektionsritningar   2021-03-12 
Provresultat föroreningar   2021-03-12 
Remissyttrande från Länsstyrelsen  2021-03-29 
Kulörbeskrivning utvändigt  2021-04-08 

 

Beslutet skickas till 
Sökanden 

Rågrannar 

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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§ 65 

Tillsynsplan 2021 gällande miljöfarliga verksamheter i 
Uppvidinge kommun 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Notera informationen till protokollet 

 

Sammanfattning av ärendet 
• Antal verksamheter 

• Tidsupplägg för tillsyn 
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§ 66 

Diskussion om budget 2022 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Notera informationen till protokollet 

 

Sammanfattning av ärendet 
• Förlängning av projekt ”städa i gamla planer”. 

• Inventera små avloppsanläggningar 
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§ 67  

Meddelanden 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Notera informationen till protokollet 

 

Sammanfattning av ärendet 
• Kopieringstaxan 

• Länsstyrelsen beslutar om att överpröva nämndens beslut om 
beviljande av strandskyddsdispens på fastigheten Hohult  


	Redovisning av delegeringsbeslut
	Miljö- och byggnadsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Miljö- och byggnadsnämndens beslut
	Beslutsgång
	Miljö-och byggnadsförvaltningens förslag till beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till

	Internkontrollrepresentanter
	Miljö- och byggnadsnämndens beslut
	Förslag på sammanträdet
	Beslutsgång
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till
	Miljö- och byggnadsnämndens beslut
	Beslutsgång
	Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Ekonomiska konsekvenser
	Beslutet skickas till

	Ansökan om bygglov för NYBYGGNAD ENBOSTADSHUS på fastigheten LENHOVDA 4:3
	Miljö- och byggnadsnämndens beslut
	Förslag på beslut på sammanträdet
	Beslutsmotivering
	Beslutsgång
	INFORMATION
	Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut
	Förutsättningar
	Sammanfattning av ärendet
	Yttranden
	Bedömning
	Motivering förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till

	Ansökan om bygglov för TILLBYGGNAD ENBOSTADSHUS OCH NYBYGGNAD GARAGE på fastigheten LENHOVDA 49:13
	Miljö- och byggnadsnämndens beslut
	Beslutsgång
	INFORMATION
	Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut
	Förutsättningar
	Sammanfattning av ärendet
	Yttranden
	Bedömning
	Motivering förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till

	Ansökan om bygglov för NYBYGGNAD INDUSTRI på fastigheten Älghult 4:148
	Miljö- och byggnadsnämndens beslut
	Beslutsgång
	INFORMATION
	Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut
	Förutsättningar
	Sammanfattning av ärendet
	Yttranden
	Bedömning
	Motivering förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till

	Tillsynsplan 2021 gällande miljöfarliga verksamheter i Uppvidinge kommun
	Miljö- och byggnadsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet

	Diskussion om budget 2022
	Miljö- och byggnadsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet

	Meddelanden
	Miljö- och byggnadsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet




