
 

 

 
 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Marcus Landley 
marcus.landley@uppvidinge.se 
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Datum 
2019-02-28 

 

  

 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Kallas härmed till sammanträde torsdagen den 28 februari 2019 i 
Kommunhuset, Ideboås klockan 13.30 för att behandla följande ärenden: 

Ärende Anteckningar 

 1. Upprop  

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

 

Administrativa ärenden 

 3. Delegeringsbeslut  

 4. Ekonomisk helårsrapport 2018 

2018.0060 

 

 5. Internkontrollplan 2019 
2019.0083 

 

 6. Förslag på sammanträdesdagar  

 7. Tillägg delegationsordningen miljöbalken 
2019.0087 

 

Miljö- och hälsoskydd och livsmedel 

8. EM-Lax 
Tillsynsbesök 
2014.0283 

 

9. Horshaga/Älmedal 
Ansökan om ändringstillstånd för vindparkerna 
2018.0380 

 



 
   

 

 

Ärende Anteckningar 

10. Åseda 12:1 
Ansökan om strandskyddsdispens för 
kopplingsstation 
2019.0074 

 

11. Kontrollplan 2019 Offentliga 
livsmedelskontrollen 
2017.0372 

 

Planärenden 

12. Idrotten 1 m.fl. 
Planbeslut 
2017.0087 

 

13. Hohult 2:136 m.fl. 
Planbesked 
2019.0034 

 

14. Information angående planberedskap  

Bygglovs- och byggsanktionsärenden 

15. Ejdern 1 
Tillbyggnad anläggning 
2019.0021 

  

16.  
Tillbyggnad enbostadshus 

 

  

17. Gjutaren 3 
Nybyggnad mast 
2019.0082 

  

18. Klavreda 3:40 
Tillbyggnad industri 
2019.0007 

  



 
   

 

 

Ärende Anteckningar 

19. Hohult 2:83 
Ändrad användning 
2018.0301 

  

20.  
Tillbyggnad garage 

 

  

21.  
Uttagande av byggsanktionsavgift 

 

  

Informationsärenden 

22.  
Klagomålsärende 

 

  

 

 

 

 
Marie Hammarström-Linnér 
Ordförande 

Marcus Landley 
Nämndsekreterare 
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2019-02-19  

 
Redovisning av delegeringsbeslut 

 

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

 
, Delstartbesked nybyggnad flerbostadshus 

2017.0136 
Klavreda 3:38, Slutbesked nybyggnad lager 

, Slutbesked tillbyggnad enbostadshus 

2018.0368 
Kålshult 3:10, Bygglov tillbyggnad anläggning 

2018.0293 
Verkstaden 3, Bygglov nybyggnad anläggning 

, Slutbesked tillbyggnad enbostadshus 

 
, Bygglov och rivningslov nybyggnad enbostadshus 

2018.0241 
Klavreda 74:3, Delstartbesked 1, tillbyggnad lager 

2018.0017 
Idrotten 1, Slutbesked ändring i byggnad 

 
 Slutbesked tillbyggnad enbostadshus 

2018.0224 
Sävsjö 1:11, Slutbesked nybyggnad industri spånficka 

 Slutbesked nybyggnad fritidshus 
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2018.0325 
Lenhovda 112:5, Delstartbesked 3 tillbyggnad industri 

 avskriva ärendet 

, Avskriva ärendet 

 
, Avskriva ärendet 

2019.0030 
Sissehult 9:1, Bygglov och startbesked nybyggnad nätstation 

 Startbesked nybyggnad anläggning 

 
, Startbesked nybyggnad garage 

2019.0011 
Ålatorp 4:5, Bygglov och startbesked för nybyggnad transformatorstation 

2018.0387 
Glasblåsaren 2, Bygglov tillbyggnad skärmtak 

 
, Delstartbesked nybyggnad enbostadshus 

 
, Startbesked nybyggnad enbostadshus 

 Delstartbesked nybyggnad enbostadshus 

 
, Ändrad användning 

 
Bygglov och startbesked ändrad användning 

 Bygglov och startbesked för utvändig ändring 

2018.0376 
Åseda 12.1, Slutbesked tidsbegränsat bygglov 

 
, Avskriva ärendet 

, Rivningslov för rivning av byggnad 

 
, Slutbesked nybyggnad anläggning 
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2017.0355 
Åhult 1:4, Slutbesked nybyggnad transformatorstation 

 Slutbesked rivning av byggnad 

2019.0004 
Brändebol 1:4, Bygglov och startbesked för skyltanordning 

 
Interimistiskt slutbesked nybyggnad garage samt tillbyggnad 

enbostadshus 

 
 Slutbesked utvändig ändring 

 
 Slutbesked nybyggnad enbostadshus 

 
 Delstartbesked 2 nybyggnad enbostadshus 

 Rivningslov för rivning av byggnad 

 
, Slutbesked nybyggnad anläggning 

 
, Bygglov ändring i byggnad 

, Slutbesked installation eldstad 

2018.0325 
Lenhovda 112:5, Delstartbesked 4 tillbyggnad industri 

2018.0241 
Klavreda 74:3, Delstartbesked 2 tillbyggnad lager 

 Avsluta ärende 

2018.0376 
Åseda 12:1, Startbesked tidsbegränsat bygglov 

 
 Delstartbesked 1 nybyggnad enbostadshus 

, Föreläggande om komplettering 

 
 Föreläggande om komplettering 

 
 Avskriva ärendet 
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2018.0356 
Östanå 3, Bygglov och startbesked för skyltanordning 

 

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

 
, Startbesked installation eldstad 

 
, Startbesked installation eldstad 

 Startbesked installation eldstad 

 
, Startbesked installation eldstad 

 
, Startbesked installation eldstad 

 
 Startbesked installation eldstad 

 
, Startbesked installation eldstad 

 
 Slutbesked installation eldstad 

, Startbesked installation eldstad 

 
 Startbesked installation eldstad 

 
, Startbesked installation eldstad 

, Startbesked installation eldstad 

 
 Slutbesked installation eldstad 

 
 Startbesked installation eldstad 

 Slutbesked installation eldstad 

 
, Delstartbesked 1 nybyggnad industri 

 
 Slutbesked tillbyggnad industri 
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 Slutbesked utvändig ändring 

 
 Slutbesked utvändig ändring 

, Slutbesked nybyggnad mur/plank 

 
 Tidsbegränsat bygglov för moduler 

 Avskriva ärendet 

 

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

 
 Anmälan om värmepumpsanläggning 

, Anmälan om värmepumpsanläggning 

 
, Anmälan om värmepumpsanläggning 

 
Ansökan om förlängt hämtningsintervall för avloppsslam 

, Anmälan om värmepumpsanläggning 

 
 Anmälan om värmepumpsanläggning 

 
 Anmälan om värmepumpsanläggning 

, Anmälan om värmepumpsanläggning 

 
 Anmälan om värmepumpsanläggning 

 
 Anmälan om värmepumpsanläggning 

 Anmälan om värmepumpsanläggning 

 
, Tillstånd till avloppsanläggning med ansluten 

vatten-toalett 



 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Box 59, 364 21 Åseda Besök: Olofsgatan 4 B Tfn: 0474-47070 Fax: 0474-47060  

mbn@uppvidinge.se www.uppvidinge.se 

 
, Anmälan om värmepumpsanläggning 

, Ändring av anmälan om att inrätta en värmepumpsanläggning 

, Tillstånd till avloppsanläggning med ansluten vatten-
toalett 

 
, Anmälan om värmepumpsanläggning 

 

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

 

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

 

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

 

7) Livsmedelsinspektör Katrin Thydén har med stöd av delegering fattat 
beslut i följande ärenden: 
2018.0378 
Kålshult 3:10, Registrering av livsmedelsanläggning 

2018.0386 
Sankt Olof 3, Registrering av livsmedelsanläggning 

2019.0029 
Älghult 1:50, Årlig avgift för livsmedelskontroll 

2019.0016 
Lenhovda 111:6, Årlig avgift för livsmedelskontroll 

2019.0016 
Lenhovda 111:6, Registrering av livsmedelsanläggning 

2018.0386 
Sankt Olof 3, Årlig avgift för livsmedelskontroll 

2018.0341 
Lenhovda 96:2, Årlig avgift för livsmedelskontroll 
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8) Ordförande i miljö- och byggnadsnämnden Marie Hammarström-Linnér 
har med stöd av delegering fattat beslut i följande ärenden: 

 Rättidsprövning överklagan 

2018.0340 
Galtabäck 7:1, Bygglov nybyggnad mobilmast 

 
, Bygglov nybyggnad enbostadshus 

, Rättidsprövning överklagan 
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Bokslut 2018  
 
 

Miljö-och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Godkänna bokslutet 

Sammanfattning av ärendet 
Vi har fått et överskott på över 500 tkr i huvudsak beroende på de många och 
stora byggen som beviljades under året. 

Beslutsunderlag 
Bokslutet officiella texten 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
Jens Mortensen 
 
Karin Holst     
förvaltningschef    



MILJÖ - OCH BYGGNADSNÄMND    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ordförande:  
Ingemar Hugosson (C) 
 

Förvaltningschef: 
Karin Holst 

 
_______________________________________________________________________ 

ÅRETS VERKSAMHET 
_______________________________________________________________________ 

I början på året genomfördes tre rekryteringar för att ersätta medarbetare som slutat. I samband 
med det gjordes en omorganisation på miljö-och hälsoskyddsområdet. Syftet var att lättare uppnå 
målet för årlig tillsyn för företag med miljöfarlig verksamhet. Resultatet är positivt. 
Byggnadsinspektörstjänsten har renodlats så att all tillsyn och alla sanktioner inom plan-och 
byggområdet numera handläggs av en byggnadsadministratör. 
 
Uppföljning av verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning visar på en god måluppfyllelse 
inom nämndens verksamhetsområden.  
 
På bygglovssidan känns det fortfarande positivt. Antalet bygglov för småhus är större än någon 
gång på 2000-talet! Flerfamiljhusen blir fler och där är Uppvidingehus tills nu ensamma 
projektörer men det ser ut som någon privat fastighetsägare också ligger i startgroparna. 
Vi har påbörjat arbetet med en ny detaljplan för ett helt nytt bostadsområde i området mellan 
Norrhult och Klavreström i anslutning till Norrsjön. Kommunen har också köpt in ett stort 
skogsområde utanför Åseda som nu i snabb takt förvandlas till industriområde, detta har 
genererat en större bygglovsintäkt än normalt under 2018. 
 
_______________________________________________________________________ 

EKONOMISKT UTFALL  
_______________________________________________________________________ 

Miljö- och byggnadsnämnden redovisar ett överskott om 531 tusen kronor i jämförelse med budget, 
till största delen beroende på många och stora byggen. Nettokostnaden i förhållande till föregående år 
har ökat med 482 tusen kronor, 13,9 procent. Intäkterna har ökat med 613 tusen kronor, 25,5 procent, 
främst till följd av högre intäkter för bygglov. Kostnaderna ökat med 1,1 miljoner kronor, 18,7 procent. 
Personalkostnaderna har ökat med 791 tusen till följd av ökad bemanning och tillsatta vakanser. I 
övrigt är det kostnader för konsulter och utbyte av datorer som gett ökade kostnader. 
 
 
Driftredovisning, tkr Budget Bokslut Avvikelse 
Politisk verksamhet 462  480  -18  
Bygglov 493  0  493  
Planer 613  628  -15  
Kart-mätning-GIS 741  849  -108  
Miljö- och hälsoskydd 2 052  1 990  62  
Agenda 21 32  0  32  
Miljöundersökande analyser 85  0  85  
Totalt 4 478  3 947  531  



      
 
_____________________________________________________________________ 

FRAMTIDSFRÅGOR 
_____________________________________________________________________ 

• Attraktiv arbetsgivare - hur får vi medarbetare att stanna hos oss? 
• Fortsätter man att bygga i Uppvidinge även om konjunkturen viker? 
• Digitaliseringen 
• Förfallna byggnader minkar trivseln i ett samhälle. Viktigt att tänka utanför boxen vid 

åtgärder. 
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 Internkontrollplanen 2019 
 
 

Miljö-och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Godkänna förslaget 

Sammanfattning av ärendet 
Hälften av punkterna är nya och andra hälften är punkter som fortfarande 
behöver finnas med eftersom vi fortfarande inte är riktigt nöjda med 
resultatet. 

Beslutsunderlag 
Förslag till interkontrollplan för 2019 

Ekonomiska konsekvenser 
Omöjliga att bedöma men bara av positiv karaktär 

Beslutet skickas till 
Silja Savela  
Kommunstyrelsen 
 
Karin Holst     
förvaltningschef     



Sammanträdesdagar Miljö- och byggnadsnämnden 

Beredning åtta till tio dagar innan sammanträdesdag 

Kallelse skickas ut sju dagar innan sammanträdesdag 

Justering sker fyra till sju dagar efter sammanträdesdag 

Expediering påbörjas samma dag som justeringen av protokollet slutförs och ska 
vara klart senast två arbetsdagar efter justering. 

--------------------------------------------------2019--------------------------------------------------------- 

Beredningen börjar 08:30 eller 09:00 Nämndsammanträden börjar 13:30 
19/2 Storasjö 28/2 Ideboås 
13/3 Storasjö 21/3 Storasjö 
16/4 Ideboås 25/4 Ideboås 
14/5 Ideboås 23/5 Storasjö 
18/6 Ideboås 27/6 Ideboås 
13/8 Ideboås 22/8 Ideboås 
17/9 Ideboås 26/9 Storasjö 
15/10 Ideboås 24/10 Ideboås 
19/11 Ideboås 28/11 Ideboås 
3/12 Ideboås 12/12 Ideboås 
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Tillägg till delegationsordning miljöbalken 
 
 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till tillägg 
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att ordförande, förvaltningschef 
samt inspektör läggs till som ständiga delegater i denna typ av ärenden. 

 

Ärendet 
Enligt nuvarande delegationsordning saknas delegat vid allmänna ärenden 
A.6. 

”Besluta att utse ombud att företräda nämnden vid förhandling eller förrättning i 
mål och ärenden vid länsstyrelse, mark- och miljödomstol och andra myndigheter. ” 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2019-02-18 
 

 

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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Tillsyn på EM-lax Klavreström 
 
 

Förslag till beslut 
Under 2019 och 2020 ska företaget Em-lax i Klavreström ha tillsynsbesök varje 
kvartal .Två av besöken ska vara föranmälda och två oanmälda. 
Handläggaren ska efter varje tillsynsbesök redovisa resultatet på  
nästkommande nämndssammanträde. I januari 2021 ska beslut om nytt 
tillsynsprogram antas av miljö-och byggnadsnämnden. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Allmänheten i Klavreström och Norrhult misstänker att företaget Em-lax 
släpper ut föroreningar som påverkar Mörrumsåns vattensystem negativt. 
 

Beslutsunderlag 
Artiklar i Smp den 1 februari  2019 och den 4 februari 2019. 

Ekonomiska konsekvenser 
Timavgift tas ut från företaget 

Beslutet skickas till 
Företaget  
Samhällsföreningarna  i Klavreström och Norrhult 
 
Karin Holst     
förvaltningschef     
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Miljö- och byggnadsnämnden 
  

 
Yttrande i samråd avseende ändringstillstånd för 
vindparkerna Horshaga och Älmedal i Uppvidinge 
kommun, Kronobergs län 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås lämna följande yttrande: 
 
Utifrån det material som är inlämnat till miljö- och byggnadsnämnden 
samt av vad som framgick under samrådet går det att konstatera att den 
stora skillnaden i påverkan blir på landskapsbilden. Av vad som går att se 
på fotomontagen kommer verken från båda vindparkerna att synas klart 
tydligare. Vindparken i Horshaga kommer synas tydligare både från 
Horshaga och Boestad vilka är upptagna i Uppvidinge kommuns 
kulturmiljöplan samt från Ösjön vilken är en del av ett naturreservat. Miljö- 
och byggnadsnämnden önskar en djupare analys över hur landskapsbilden 
påverkas vid områden upptagna i kulturmiljöplanen samt vid Klavreström 
och Åseda samhällen, hur påverkan vid Horshagaflyet och naturreservatet 
vid Ösjön kommer att ändras, hur villkoren avseende lågfrekvent buller 
kommer att innehållas samt en redogörelse kring hur man tänker gällande 
navhöjden. I övrigt har miljö- och byggnadsnämnden inget att kommentera 
utan ser fram emot att ta del av miljökonsekvensbeskrivningen för att 
kunna göra en bättre bedömning av ärendet, ovannämnda punkter antas 
redan vara planerade att vara med i miljökonsekvensbeskrivningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Stena Renewable Energy har beviljats tillstånd för 9 verk i vindparken 
Älmedal samt 11 verk i vindparken Horshaga vilka är begränsade till en 
maximal höjd om 200 m. Stena Renewable Energy avser nu att söka 
ändringstillstånd för en höjning av verken upp till 250 m. I övrigt ska 
samma villkor för buller, skuggor m.m. kvarstå.  
 
Beskrivning av ärendet 
2018-12-11 inkom Stena Renewable Energy med samrådsunderlag för 
ändringstillstånd av vindparkerna Horshaga och Älmedal. 2019-01-15 
deltog Uppvidinge kommun tillsammans med Länsstyrelsen i Kronobergs 
län i samråd med Stena Renewable Energy i Länsstyrelsens lokaler i Växjö. 
Ett samråd för allmänheten hölls 2019-01-21 i Ösjöbols bygdegård. Det 
visade sig efter samrådet med allmänheten att de fotomontage som visats 
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upp var felaktiga vilket föranledde att nya fotomontage skickats in samt 
ställts upp i kommunhuset i Åseda. 
 
Av de planerade vindkraftverken så står 17 av 20 verk inom riksintresse för 
vindkraft, hela Horshagaparken samt 6 av 9 verk i Älmedalsparken. Den 
förväntade årliga produktionen av el förväntas öka med 1500-8000 MWh 
per verk. Man beräknar att detta skulle innebära att energiförsörjningen av 
el från vindkraft skulle öka med 16600 villor, från 67000 villor till 83600 
villor per år.  
 
Påverkan från ljud och skuggor kommer inte att förändras då Stena 
Renewable Energy AB har villkor i sina tidigare tillstånd att förhålla sig till. 
I den uppdaterade ljudberäkning som gjorts redovisar man att 
bullervillkoren kommer att hållas. För skuggor tror man att det kan 
innebära en större påverkan för några bostadshus men för att klara 
villkoren kan man installera skuggautomatik på verken och då stänga av 
dem vid behov.  
 
Landskapsbilden kommer ofrånkomligen att påverkas av höjningen av 
verken då de syns tydligare på avstånd. Fotomontage har därför gjorts där 
men redovisar skillnaden mellan 200 m verk och 250 m verk. Vad gäller 
naturmiljön anses den inte förändras nämnvärt då placeringar, 
vägdragningar m.m. kommer att kvarstå. En större kollisionsrisk för fåglar 
och fladdermöss kan dock uppkomma då svepytan ökar. Inte heller 
kulturmiljön anses komma att påverkas då positionerna är desamma. De 
högre verken kan dock innebära en större visuell påverkan vid närliggande 
kulturmiljöer. De kumulativa effekterna av de båda parkerna samt 
närliggande parker undersöks men preliminärt säger man att någon ökad 
påverkan avseende buller eller skuggor inte kommer att uppstå då detta 
regleras i villkoren i tillstånden för verken. Däremot kan kumulativa 
effekter avseende landskapsbild att uppstå i och med höjningen. 
 
I miljökonsekvensbeskrivningen som kommer att tas fram till ansökan 
kommer man att redovisa mer detaljerat hur påverkan avseende bl.a. ljud, 
skuggor, landskapsbild, natur- och kulturmiljöer samt påverkan på fåglar 
och fladdermöss kommer att bli. 
 
Beslutsunderlag 
Samrådsunderlag från Stena Renewable Energy  
Justerade fotomontage 
Samråd med Stena Renewable Energy och Länsstyrelsen i Kronobergs län 
 
 
 



    3 
 Datum  Ärendenummer 
 2019-02-20  2018.0380 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Box 59, 364 21 Åseda, Besök: Kyrkbacken  
mbn@uppvidinge.se www.uppvidinge.se 

 
Johanna Hermanson 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 
 
Bilagor: 
Samrådsunderlag Horshaga och Älmedal 
Justerade fotomontage 
Minnesanteckningar från samråd 
 
Beslutet skickas till: 
Åsa Lindbom, asa.lindbom@wsp.com (märk med Samråd Horshaga och 
Älmedal) 

mailto:asa.lindbom@wsp.com
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Ansökan om strandskyddsdispens för kopplingsstation 
på fastigheten Åseda 12:1, Uppvidinge 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 

1. Strandskyddsdispens ges för uppförande av en kopplingsstation på 
fastigheten Åseda 12:1 intill sjön Kållen, på den plats som anges på 
situationsplanen vilken är bifogad till ansökan. 

 
2. Avgiften för denna ansökan är 6 510 kronor1. 

Giltighetstid 

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

Sammanfattning av ärendet 
E.ON Energidistribution AB, Box 8016, 350 08 Växjö, söker strandskydds-
dispens för att bygga en kopplingsstation, med arean 9 kvadratmeter, på 
fastigheten Åseda 12:1 vid sjön Kållens västra del. Sökanden avser att 
placera byggnaden alldeles intill gränsen mot fastigheten Filen 1. Åtgärden 
är bygglovspliktig.  
 
I ansökan anges att anledningen till att byggnaden behövs är att befintligt 
elnät ska förstärkas samt utökning av Profilgruppens verksamhet.  
 
Sökanden har som särskilda skäl för dispens från strandskyddet angett: 

• Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och 
utvidgningen kan inte genomföras utanför området 

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

Beslutsunderlag 

Ansökan   2019-02-12 

Fotografier  2019-02-15 
                                                      

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. 

mailto:mbn@uppvidinge.se
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Tjänsteskrivelse  2019-02-21  

Beslutsmotivering 

Förhållandena på platsen 

Den aktuella delen av fastigheten Åseda 12:1 ligger inom strandskyddat 
område, d.v.s. inom 100 meter från strandlinjen vid sjön Kållen. Området är 
inte detaljplanerat och platsen berörs heller inte av andra områdesskydd. 
 
Vid inspektion den 15 februari 2019 konstaterades att fastigheten begränsas 
i väster av ett inhägnat industriområde. Mellan industriområdet och 
sjöstranden går en väl använd stig som leder till en mindre bro över 
Badebodaån.  Den fria passagen mellan den planerade byggnaden och 
sjöstranden blir cirka 50 meter. 

Bedömning 

Eftersom strandskydd råder krävs strandskyddsdipens för att uppföra en 
byggnad. 
 
Som särskilt skäl för strandskyddsdispens får enligt 7 kap 18 c § p.4 
miljöbalken beaktas om den plats dispensen avser behövs för att utvidga en 
pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området. 
Byggnaden placeras alldeles intill den industri där elbehovet ökar på grund 
av utökad verksamhet. 
 
Enligt 7 kap 18 c § p.5 miljöbalken beaktas om det område dispensen avser 
behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför området. Utbyggnad av elförsörjningen är en åtgärd som 
långsiktigt kan ge fördelar för samhället och därmed uppfyller kriterierna 
för ett angeläget allmänt intresse. 
 
Dispensen bedöms också förenlig med strandskyddets syften eftersom 
byggnaden inte hindrar allmänhetens tillträde till området, och inga 
särskilda naturvärden finns på platsen.  

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 
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anges i miljöbalken (7 kap. 18 c-d § §) vara uppfyllt och vara förenligt med 
strandskyddets syften (7 kap 26 § miljöbalken). 
 
I 7 kap. 18 f och 18 h §§ miljöbalken finns bestämmelser om fri passage för 
allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet, tomtplats-
avgränsning och tidsbegränsning av dispensen. 
 
Beslut om strandskyddsdispens får enligt 16 kap. 2 § miljöbalken förenas 
med villkor. 

Övriga upplysningar  

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

Hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen, se bilaga. 
 
 

Per-Ove Oscarsson 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör  

 

Bilaga 

Hur man överklagar 

Beslutet skickas till: 

Sökanden 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 



 

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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Kontrollplan 2019 för offentliga livsmedelskontrollen 
 

Förslag till beslut 
Anta kontrollplanen för 2019  
 

Sammanfattning  
Livsmedelskontrollen skall enligt lag arbeta enligt dokumenterade 
förfaranden och kontrollplanen är en del av detta och beskriver bland annat 
kontrollens mål, resurser och organisation.  
 
Kontrollplanen för 2019 är en uppdatering av planen för 2018. Det mesta är 
sig likt från föregående år men skiljer sig gällande särskilda mål för 
livsmedelskontrollen 2019. 

 

Beslutsunderlag 
”Kontrollplan 2019, Offentliga livsmedelskontrollen” Dnr 2017-0372 

  
 
 
Katrin Thydén 
Livsmedelsinspektör 

 

http://www.uppvidinge.se/
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Planbeslut för Kv Idrotten m.fl. 

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

Förutsättningar 
Plan- och bygglagen 

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

Redovisningen ska också uppfylla kraven i 6 kap. 35, 37 och  
43 §§ miljöbalken och föreskrifter som har meddelats i anslutning till dessa 
bestämmelser, om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet får tas i anspråk för  
   1. industriändamål,  
   2. ett köpcentrum, en parkeringsanläggning eller något annat projekt för 
sammanhållen bebyggelse,  
   3. en skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar,  
   4. en hamn för fritidsbåtar,  
   5. ett hotellkomplex eller en fritidsby med tillhörande anläggningar, 
utanför sammanhållen bebyggelse,  
   6. en permanent campingplats,  
   7. en nöjespark,  
   8. en djurpark,  
   9. en spårväg, eller  
   10. en tunnelbana. 

5 kap. 7 § Särskilda bestämmelser om ett utökat planförfarande finns i 11 a § 
första stycket, 11 b och 11 c §§, 17 § första stycket, 18 § andra och tredje 
styckena samt 25 § för en detaljplan som 
   1. inte är förenlig med översiktsplanen eller länsstyrelsens 
granskningsyttrande enligt 3 kap. 16 §, 
   2. är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, 
eller 
   3. kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

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

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

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

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

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

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

Miljöbalken 

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

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

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

Beslutet ska göras tillgängligt för allmänheten. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett positivt planbesked lämnades 2017-05-24 av miljö- och 
byggnadsnämnden för kvarteret Idrotten i Åseda. Ansökan avser 
möjligheten att uppföra två till fem nya flerbostadshus på den naturmark 
som idag angränsar Älghultsvägen. Vidare vill sökanden ta bort den 
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prickmark som för närvarande omger de befintliga byggnaderna inom 
området.  

Planarbetet bedöms kunna påbörjas utan att ett särskilt program upprättas. 

En undersökning enligt 6 kap. 5 § miljöbalken har upprättats. 
Genomförandet av planen antas inte medföra en betydande miljöpåverkan. 
En strategisk miljöbedömning behöver således inte upprättas. 

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

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

Beslutsunderlag 
Ansökan om planbesked 
Prövning av planbesked 
Undersökning 
Planavtal 
 

Beslutet skickas till 
Sökande 

 

Oskar Johansson 
Planarkitekt 
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Planbesked för Hohult 2:136 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Positivt planbesked. 

Förutsättningar 
Plan- och bygglagen 

5 kap. 2 § På begäran av någon som avser att vidta en åtgärd som kan 
förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller upphävs eller att 
områdesbestämmelser ändras eller upphävs, ska kommunen i ett 
planbesked redovisa sin avsikt i frågan om att inleda en sådan 
planläggning. 

3 § En begäran om planbesked ska vara skriftlig och innehålla en 
beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med den avsedda åtgärden och 
en karta som visar det område som berörs. 

Om åtgärden avser ett byggnadsverk, ska begäran också innehålla en 
beskrivning av byggnadsverkets karaktär och ungefärliga omfattning. 

4 § När kommunen har fått en begäran om planbesked som uppfyller 
kraven i 3 § ska kommunen ge sitt planbesked inom fyra månader, om 
kommunen och som har gjort begäran inte kommer överens om annat. 

5 § Av planbeskedet ska det framgå om kommunen avser inleda en 
planläggning. 

Om kommunen avser inleda en planläggning, ska kommunen i 
planbeskedet ange den tidpunkt då planläggningen enligt kommunens 
bedömning kommer att ha lett fram till ett slutligt beslut om att anta, ändra 
eller upphäva en detaljplan eller ändra eller upphäva 
områdesbestämmelser. 

Om kommunen inte avser inleda en planläggning, ska kommunen i 
planbeskedet ange skälen för det. 

Sammanfattning av ärendet 
En ansökan om planbesked har inkommit för Hohult 2:136 och Hohult 
2:147. Sökanden vill förvärva resterande delen av Kabelvägen som idag ägs 
av kommunen. Genom att förvärva vägen kan fastighetsägaren montera 
stolpar som förhindrar obehöriga fordon från att köra in på fastigheten. Den 
del av kabelvägen som ägs av kommunen är planlagd för allmän platsmark 
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i en äldre detaljplan och kan således inte säljas förrän vägen har reglerats in 
som kvartersmark i en ny detaljplan. 

Kabelvägen nyttjas idag endast av trafikanter som ska till och från 
sökandens fastighet. Vägen saknar således nytta ur allmän synpunkt och 
det finns inga hinder för att vägen övergår i enskild ägo. 

Området är sedan tidigare detaljplanelagt och medger användning för 
industri, garage med bilservice, gata eller torg samt park eller plantering. 
För att den tilltänkta åtgärden ska kunna genomföras behöver planen 
ersättas med en ny detaljplan i samtliga delar.  

Planbeskedet har genomgått en standardprövning i vilken det framgår att 
området inte berörs av vare sig riksintressen eller övriga natur- och 
kulturvärden. Den tilltänkta åtgärden strider mot gällande översiktsplan då 
två tidigare fastigheter inom området är utpekade som bostäder. Sedan 
översiktsplanens antagande har dessa fastigheter förvärvats av sökanden 
och är idag obebodda. Översiktsplanen får därför anses vara inaktuell i 
denna del. 

Mot bakgrund av prövningen bör ett positivt planbesked kunna lämnas. 
Planarbetet bedöms kunna påbörjas snarast möjligt och vara färdigt tidigast 
juli 2019. 

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

Beslutsunderlag 
Ansökan 
Prövning av planbesked 
 

Beslutet skickas till 
Sökande 

 

Oskar Johansson 
Planarkitekt 
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Ansökan om bygglov för TILLBYGGNAD ANLÄGGNING på 
fastigheten Ejdern 1 
Dnr: 2019.0021 
Fastighetens adress: Östra Kyrkogatan, Åseda 
 

Förutsättningar 

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

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

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

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

Planförutsättningar 
Gällande fastighet ligger inom planlagt område och som detaljplan fungerar  
07-ÅSS-143 daterad 1959-11-20, genomförandetiden har utgått. Enligt gällande plan 
betecknas fastigheten som AII vilket innebär område för allmänt ändamål med max 
två våningar. 

 

Sammanfattning 

Ansökan avser TILLBYGGNAD ANLÄGGNING. Sökanden vill bygga till en 
skolbyggnad på ca 180 kvm och uppföra en komplementbyggnad på 40 kvm på 
fastigheten. Tillbyggnaden avser minska lokalbristen som skolan upplever 
innefattar två nya klassrum, fyra nya grupprum och sex nya toaletter på respektive 
plan. Tillbyggnaden innebär också att det uppförs ett nytt, tillgängligt trapphus 
med hiss samt ett fläktrum på källarplan. Utöver nybyggnaden ska befintliga 
lokaler upprustas. Fasadbeklädnaden utgörs av honungsgul/naturfärgad träpanel 
och blågråa fasadskivor medan takbeklädnaden utgörs av papp. 
Komplementbyggnaden utförs som ett förråd med tillhörande skärmtak för 
sittplatser och kommer ersätta befintligt förråd.  
 
Föreslagen kontrollansvarig för åtgärden är Anders Johansson med 
behörighetsnivå K. 
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Yttranden 

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

 

Bedömning 

Åtgärden uppfyller förutom detaljplanens bestämmelser även ett allmänt 
intresse genom att utöka skolverksamheten och ge möjlighet till bättre 
lokaler för utbildning. Tillbyggnaden uppförs längre än 4.5 meter från 
fastighetsgränser och ligger utom kulturmiljöplanen. Planerad utformning 
ger upphov till god samverkan med befintlig fasad.  
  

Motivering förslag till beslut 

Förslagen åtgärd anses följa gällande detaljplan och bör därför beviljas enligt 
9 kap. 30 §. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan   2019-01-22 
Anmälan om kontrollansvarig  2019-01-22 
Situationsplan   2019-01-22 
Planritningar   2019-01-22 
Fasadritningar   2019-01-22 
Sektionsritningar   2019-01-22 
 

Förslag till beslut 

1. Bevilja bygglov för tillbyggnad anläggning 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 16 683 kronor.1 

 

Beslutet skickas till 

Sökanden 
Rågrannar 
Fastighetsägare 
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INFORMATION 

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

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

Kontrollplan ska upprättas och inlämnas innan startbesked kan ges. 

Verifierad kontrollplan skall inlämnas då arbetena är färdigställda. 

Begäran om slutbesked skall inlämnas då byggnationen färdigställts. 

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

 

ÅTGÄRDEN FÅR INTE PÅBÖRJAS INNAN MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
HAR GETT ETT STARTBESKED (10 KAP. 3 § PLAN- OCH BYGGLAGEN). 

 

 
 
Åseda 2019-02-20 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 
 
Linn Bengtsson 
Byggnadsinspektör 
 
 
 
 
 
 
 
Total avgift för åtgärden: 16 683 kronor 
Bygglovavgift inkl. startbesked + kostnad för kungörelse = total avgift  
 
16 489 kr + 194 kr = 16 683 kr 
 
 
Upplysning: Fakturan skickas separat 
 
_____________________________________________________________________ 
1 Avgiften är framräknad från Uppvidinge kommuns Plan- och bygglovstaxa 2011. Taxan 
fastställdes av kommunfullmäktige den 28 juni 2011 och reviderades 28 augusti 2012, § 73. 



 

 

               TJÄNSTESKRIVELSE 
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2019-02-20  

 

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

Förutsättningar 

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

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

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

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

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

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

kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.  
 

Planförutsättningar 
Gällande plan för fastigheten 0760-P11/3 är pågående och vann laga kraft 2010-12-
09. Fastigheten betecknas som BI vilket innebär bostäder i en våning. Högsta 
exploateringsgrad är satt till 25 procent och högsta byggnadshöjd till 4.4 meter.  
 

Sammanfattning 

Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus. Sökanden vill uppföra en tillbyggnad 
på 64 kvm med ingående vardagsrum och sovrum på fastigheten. I detaljplanen är 
ca 15 kvm av marken där tillbyggnaden föreslås markerad som punktprickad, mark 
som inte får bebyggas. Detta medför att 24 procent av tillbyggnaden hamnar på 
punktprickad mark. Den föreslagna tillbyggnaden utgör en avvikelse från gällande 
detaljplan. 
 
Föreslagen kontrollansvarig för åtgärden är Kennet Karlsson. 
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Yttranden 

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

Bedömning 

Sökande har möjlighet att göra en tillbyggnad av sitt hus med ingående 
vardagsrum och sovrum utan att strida mot plan, genom att minska längden 
eller öka bredden på tillbyggnaden. Avvikelsen kan inte anses som liten eller 
nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett 
ändamålsenligt sätt. Genomförandetiden för planen är dessutom pågående.  

 

Motivering förslag till beslut 

Föreslagen åtgärd innebär en avvikelse från gällande detaljplan och kan inte 
anses uppfylla krav för att beviljas enligt 9 kap. 30 § 1 och 9 kap. 31 b §. 
Ansökan bör därför avslås.  

 

Beslutsunderlag 

Ansökan   2018-10-11 
Anmälan om kontrollansvarig  2019-01-10 
Situationsplan   2019-01-10 
Planritningar   2018-10-11 
Fasadritningar   2018-10-11 
Sektionsritningar   2018-10-11 
 
 

Förslag till beslut 

1. Avslå ansökan om bygglov då tillbyggnaden avviker från gällande detaljplan. 

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

 

Beslutet skickas till 

Sökanden 
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INFORMATION 

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

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

Kontrollplan ska upprättas och inlämnas innan startbesked kan ges. 

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. 

Verifierad kontrollplan skall inlämnas då arbetena är färdigställda. 

Begäran om slutbesked skall inlämnas då byggnationen färdigställts. 

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

 

 
 
Åseda 2019-02-20 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 
 
Linn Bengtsson 
Byggnadsinspektör 
 
 
 
 
 
 
 
Total avgift för åtgärden: 1600 kronor 
Två handläggningstimmar 
 
2 x 800 kr = 1600 kr 
 
Upplysning: Fakturan skickas separat 
 
 
_____________________________________________________________________ 
1 Avgiften är framräknad från Uppvidinge kommuns Plan- och bygglovstaxa 2011. Taxan 
fastställdes av kommunfullmäktige den 28 juni 2011 och reviderades 28 augusti 2012, § 73. 



 

 

               TJÄNSTESKRIVELSE 
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Ansökan om bygglov för NYBYGGNAD MAST på fastigheten 
Gjutaren 3 
Dnr: 2019.0082 
Fastighetens adress: Lillgatan 8, Åseda 
 

Förutsättningar 

Plan- och byggförordningen, PBF (2011:338)  
6 kap. 1 § punkt 2 I fråga om andra anläggningar än byggnader krävs det bygglov 
för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra radio- och telemaster 
eller torn.  
 
Plan- och bygglagen  
9 kap. 30 § Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan om, 

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

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

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

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

kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.  
 

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

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

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

 
Planförutsättningar 
Gällande fastighet ligger inom planlagt område och som detaljplan fungerar  
0760-P86-10 daterad 1986-12-19, genomförandetiden har utgått. Fastigheten 
betecknas som Jm vilket innebär småindustri. Högsta tillåtna byggnadshöjd är satt 
till 4.5 meter och exploateringsgraden till 40 procent.  
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Sammanfattning 

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av mast. Sökanden vill uppföra en 
kommunikationsmast som komplement till ny brandstation på fastigheten. Större 
delen av masten kommer att flyttas från befintlig lokalisering vid nuvarande 
brandstation och eventuellt flyttas även befintligt fundament. Mastens totala höjd 
uppgår till 18 meter och den placeras cirka 2 meter från fastighetsgräns. Den 
föreslagna anläggningen utgör en avvikelse från gällande detaljplan då mastens 
höjd överstiger tillåten byggnadshöjd. 
 
En kontrollansvarig är inte aktuell i ärendet.  
 

Yttranden 

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig till och med 2019-03-06. 
Sökanden kommer att få tillfälle att bemöta inkomna yttranden. 

 

Bedömning 

2018-02-01 beslutande byggnadsnämnden att delegera till byggnadsinspektör att 
bevilja bygglov för en ny brandstation på fastigheten. Brandstationen översteg 
tillåten byggnadshöjd med cirka 1.5 meter.  
 
Föreslagen åtgärd utgör en avvikelse från gällande detaljplan då den överstiger 
tillåten byggnadshöjd med cirka 13.5 meter. Masten anses dock ha mindre inverkan 
på omgivningen än en byggnad på grund av hög genomsläpplighet och liten 
markupptagning. Åtgärden kan anses vara av begränsad omfattning och nödvändig 
för att området ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt enligt 9 kap. 31 b § 2. 
Detta då masten är nödvändig för att tillgodose brandstationens behov av 
kommunikation.  

 

Motivering förslag till beslut 

Åtgärden utgör en avvikelse från gällande detaljplan men anses uppfylla kraven 
enligt 9 kap. 31 b § 2 vilket innebär att bygglov bör kunna beviljas efter att 
grannhörandetiden gått ut och ingen erinran inkommit.  
 

Beslutsunderlag 

Ansökan   2019-02-14 
Situationsplan   2019-02-14 
Fasadritningar   2019-02-14 
Foton     2019-02-18 
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Förslag till beslut 

1. Delegera till byggnadsinspektör att bevilja bygglov då berörda grannar har 
beretts tillfälle att yttra sig och inga synpunkter har inkommit. 

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

3. Fastställer avgiften för bygglovet till 4 547 kronor.1 

 

Beslutet skickas till 

Sökanden 
Rågrannar 
Fastighetsägare 
 
 
 
INFORMATION 

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

Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. 

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.  

 

ÅTGÄRDEN FÅR INTE PÅBÖRJAS INNAN MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
HAR GETT ETT STARTBESKED (10 KAP. 3 § PLAN- OCH BYGGLAGEN). 

 
 
Åseda 2019-02-21 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 
 
Linn Bengtsson 
Byggnadsinspektör 
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Total avgift för åtgärden: 4 547 kronor 
Bygglovavgift inkl. startbesked + grannhörande + kostnad för kungörelse = total 
avgift  
 
2 400 kr + 1 953 kr + 194 kr = 4 547 kr 
 
 
Upplysning: Fakturan skickas separat 
 
 
_____________________________________________________________________ 
1 Avgiften är framräknad från Uppvidinge kommuns Plan- och bygglovstaxa 2011. Taxan 
fastställdes av kommunfullmäktige den 28 juni 2011 och reviderades 28 augusti 2012, § 73. 



 

 

               TJÄNSTESKRIVELSE 
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Ansökan om bygglov för TILLBYGGNAD INDUSTRI på 
fastigheten Klavreda 3:40 
Dnr: 2019.0007 
Fastighetens adress: Klarviksvägen 18, Klavreström 
 

Förutsättningar 

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

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

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

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

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

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

kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.  
 

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

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

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

 
Planförutsättningar 
Gällande fastighet ligger inom planlagt område och som detaljplan fungerar  
0760-P03/6 daterad 2003-02-14, genomförandetiden har utgått. Enligt gällande plan 
betecknas fastigheten JE vilket innefattar industri och transformator.  
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Sammanfattning 

Ansökan avser TILLBYGGNAD INDUSTRI. Sökanden vill uppföra en tillbyggnad 
på 586 kvm på fastigheten. Tillbyggnaden uppförs 10.8 meter hög från marknivå till 
takfot och får en taklutning på cirka 4 grader. Tillbyggnaden blir cirka 4 meter högre 
än befintlig industribyggnad. Fasadbeklädnad utförs i plåt och takbeklädnad i svart 
duk.  
 
Mitt i fastigheten från norr till söder går ett U område enligt gällande detaljplan. 46 
kvm, 8 procent, av den tänkta tillbyggnaden är planerad på U området vilket utgör 
en avvikelse från gällande detaljplan. Tillbyggnadens ena hörn placeras ungefär på 
hälften av U områdets bredd enligt ritning. 
 
Yttrandet från länsstyrelsen gäller för utökning av verksamheten., länsstyrelsen har 
inget att erinra mot detta.  
 
Föreslagen kontrollansvarig för åtgärden är Anders Johansson. 
 

Yttranden 

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig till och med 2019-02-22. Om 
nämnden skulle finna det möjligt att bevilja bygglov ska sakägare i gällande U 
område höras innan bygglov beviljas.  
 
Sökanden ska ges tillfälle att bemöta inkomna yttranden. 

 

Bedömning 

Syftet med ett U område är att marken ska vara tillgänglig för allmänna 
underjordiska ledningar. Till följd av detta får inte marken bebyggas. Syftet med 
planen är att utöka befintligt industriområde men även att skydda U områden från 
bebyggelse. Åtgärden anses inte tillgodose ett angeläget gemensamt behov eller ett 
allmänt intresse enligt 9 kap. 31 c § 1. Det finns möjlighet att utöka verksamheten 
och uppföra en tillbyggnad utan att strida mot plan eller placera tillbyggnaden på U 
område. Åtgärden är därför inte nödvändig för att området ska kunna användas 
eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt enligt 9 kap. 31 b § 2.  

 

Motivering förslag till beslut 

Åtgärden utgör en avvikelse från detaljplanen som inte kan anses som liten eller 
förenlig med detaljplanens syfte. Den anses inte förenlig med 9 kap. 31 b § eller 9 
kap. 31 c § och bygglovet bör därför avslås.  
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Beslutsunderlag 

Ansökan   2019-01-09 
Anmälan om kontrollansvarig  2019-01-09 
Situationsplan   2019-01-09 
Planritningar   2019-01-09 
Fasadritningar   2019-01-09 
Sektionsritningar   2019-01-09 
Remissyttrande från Länsstyrelsen 2019-01-07 
 

Förslag till beslut 

1. Avslå ansökan om bygglov då tillbyggnaden avviker från gällande detaljplan. 

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

 

Beslutet skickas till 

Sökanden 
 
INFORMATION 

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

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

Kontrollplan ska upprättas och inlämnas innan startbesked kan ges. 

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. 

Verifierad kontrollplan skall inlämnas då arbetena är färdigställda. 

Begäran om slutbesked skall inlämnas då byggnationen färdigställts. 

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

 
Åseda 2019-02-20 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 
 
Linn Bengtsson 
Byggnadsinspektör 
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Total avgift för åtgärden: 1600 kronor 
Handläggning 2 timmar 
 
2 x 800 kr = 1600 kr 
 
 
Upplysning: Fakturan skickas separat 
 
_____________________________________________________________________ 
1 Avgiften är framräknad från Uppvidinge kommuns Plan- och bygglovstaxa 2011. Taxan 
fastställdes av kommunfullmäktige den 28 juni 2011 och reviderades 28 augusti 2012, § 73. 



 

 

               TJÄNSTESKRIVELSE 
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Ansökan om bygglov för ÄNDRAD ANVÄNDNING på 
fastigheten Hohult 2:83 
Dnr: 2018.0301 
Fastighetens adress: Parkvägen 14, Alstermo 
 

Förutsättningar 

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

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

orienteringsförmåga.  
 

8 kap. 4§ Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga 
om 

3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön 
 

9 kap. 2 § 3. Det krävs bygglov för 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 överensstämmer med 
detaljplanen.  

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

Planförutsättningar 
Gällande fastighet ligger inom planlagt område och som detaljplan fungerar  
0760-P79/12 daterad 1979-11-13, genomförandetiden har utgått. Enligt gällande plan 
betecknas fastigheten som handelsändamål. 
 

Sammanfattning 

Ansökan avser bygglov för ändrad användning av garage till 
gruppträningslokal på fastigheten Hohult 2:83. I aslutning till avsedd 
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byggnad ligger en industrilokal som delvis har gjorts om till ett gym. I 
samband med den ändrade användningen önskar sökanden ta bort 
befintliga garageprotar i den sydöstra fasaden och montera en ny dörr, samt 
ett nytt fönster i den sydöstra fasaden. Sökande avser anordna en 
tillgänglighetsanpassad toalett med dusch i befintligt förråds/wc utrymme. 
En ramp ska förena den planerade gruppträningslokalen med det befintliga 
gymmet. En ramp placeras även vid befintlig träningslokals utrymningsväg. 
Gruppträningslokalen uppgår till cirka 60 m2. Två separata omklädningsrum 
finns med på ritningen. 
 
Föreslagen kontrollansvarig för åtgärden är Owe Adolfsson. 
 

Yttranden 

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

 

Bedömning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade i sammanträde 2015-01-28 § 10 att ”Bevilja 
bygglov för ändrad användning med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL (SFS 
2010:900), samt medge undantag från tillgänglighetskrav då nuvarande planlösning inte 
ändras. Om verksamheten i ett senare skede utvidgas skall byggnaden uppfylla gällande 
tillgänglighetskrav. Omklädningsrum med dusch och tillgänglighetsanpassad WC skall 
anordnas”  
 
Enligt 8 kap. 1 § plan- och bygglagen skall en byggnad vara lämplig för sitt ändamål 
och vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse och 
orienteringsförmåga. Vid tidigare ansökan om bygglov för ändrad användning 
gjordes avsteg från tillgänglighetskraven på byggnaden. Byggnadsnämnden ställde 
även krav på att tillgängligheten skulle åtgärdas vid ett eventuellt utvidgande av 
verksamheten. Ombyggnaden av garage till gruppträningslokal bedöms som en 
betydande investering för att utöka verksamheten vilket bör innebära att krav kan 
ställas på tillgängligheten.  
 
Enligt 6 kap. 924 § i boverkets byggregler ska ventilationssystem utformas så att 
erforderliga uteluftsflöden kan tillföras byggnaden. Ventilationssystem ska också 
kunna föra bort hälsofarliga ämnen, fukt, besvärande lukt, utsöndringsprodukter 
från personer och byggmaterial samt föroreningar från verksamheter i byggnaden i 
den utsträckning sådana olägenheter inte förs bort på annat sätt. (BFS 2014:3). 
Sökande har nu presenterat att ventilationen kommer att uppdateras till ett FTX 
system för att uppfylla kraven.  
 
Enligt tidigare beslut är omklädningsrum ett krav för att verksamheten ska få 
utökas, något som presenterats på ritningarna och nu uppfyller kraven på 
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omklädningsrum. I en skrivelse till Miljö- och byggnadsnämnden skriver dock 
sökande följande:  
 
’’ Vi önskar inför kommande bygglovsmöte att nämnden tar i betänkande att 
dessa förändringar tillsammans blir omöjligt ekonomiskt för Lindasfitnesscenter. 
Gymmet har god utveckling och omsätter idag ca 500 000kr, tänkta 
ombyggnadskostnader är beräknas till ca 850 000kr. Vi förstår vikten av en god 
ventilation samt handikappsanpassning. Dock är efterfrågan idag på 
omklädningsrum och duschmöjlighet minimal. Vår vädjan till nämnden är att få 
beviljat bygglov enligt ritning med undantaget krav på omklädning och dusch. Om 
nämnden finner detta orimligt så ställer vi frågan om ett uppskov på 3 år gällande 
omklädning och dusch är möjligt. Naturligtvis kommer installerad ventilation vara 
anpassad för kommande våtutrymmen. Detta skulle ge verksamheten en ekonomisk 
chans att klara av en sådan stor förändring och kunna bli tillgänglig för alla 
invånare.’’ 

Motivering förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår Miljö- och byggnadsnämnden att avslå 
ansökan i enlighet med beslutet som togs 2015-01-28. Ändringen avser en betydande 
utvidgning av verksamheten och krav på omklädningsrum är därför rimligt utifrån 
att en byggnad ska vara lämplig för sitt ändamål enligt 8 kap 1 § 1. Det ifrågasätts 
även om byggnaden utan omklädningsrum uppfyller det tekniska egenskapskravet 
för skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö enligt 8 kap 4 § 3. Att sökande inte 
har ekonomi till att utföra åtgärden bör inte påverka vilka krav som ställs på 
åtgärden.  

 

Beslutsunderlag 

Ansökan   2018-10-09 
Anmälan om kontrollansvarig  2018-10-09 
Befintlighetsplan   2018-10-30 
Situationsplan   2018-10-30 
Planritningar   2019-01-18 
Fasadritningar   2018-10-30 
Sektionsritningar   2018-10-30 
Skrivelse från sökande  2019-01-30 
 

Förslag till beslut 

1. Avslå ansökan om bygglov då ändringen inte uppfyller kraven enligt 9 kap. 
30 § 2. 

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

Sökanden 
 
 
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. 

Begäran om slutbesked skall inlämnas då byggnationen färdigställts. 

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

 
 
Åseda 2019-02-20 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 
 
Linn Bengtsson 
Byggnadsinspektör 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total avgift för åtgärden: 1600 kronor 
2 timmar handläggning 
2 x 800 = 1600 
 
Upplysning: Fakturan skickas separat 
_____________________________________________________________________ 
1 Avgiften är framräknad från Uppvidinge kommuns Plan- och bygglovstaxa 2011. Taxan 
fastställdes av kommunfullmäktige den 28 juni 2011 och reviderades 28 augusti 2012, § 73. 
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2019-02-20  

 

Ansökan om bygglov för TILLBYGGNAD GARAGE på 
fastigheten  
Dnr:  
Fastighetens adress:  
 

Förutsättningar 

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

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

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

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

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

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

kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.  
 

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

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

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

 
Planförutsättningar 
Gällande fastighet ligger inom planlagt område och som detaljplan fungerar  
07-ÄLG-997 daterad 1955, genomförandetiden har utgått. Enligt gällande detaljplan 
betecknas fastigheten som BFII, fristående bostäder i två plan. 
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Sammanfattning 

Ansökan avser tillbyggnad av garage. Sökanden vill bygga till befintlig 
komplementbyggnad med ca 40 kvm på fastigheten. Byggnaden placeras nordöst 
om huvudbyggnaden. Sökande avser bygga ihop tillbyggnaden med befintligt 
skärmtak. Fasadbeklädnaden utförs i trä och taket i plåt. Tillbyggnaden förses med 
el och luftvärmepump. Den föreslagna tillbyggnaden utgör en avvikelse från 
gällande detaljplan då den överskrider tillåten yta för komplementbyggnad.  
 
Föreslagen kontrollansvarig för åtgärden är Martin Alriksson. 
 

Yttranden 

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

 

Bedömning 

I detaljplanen står det att på fastighet som omfattas av beteckningen F får endast en 
komplementbyggnad uppföras. Det står även att komplementbyggnad inte för 
överstiga en sammanlagd area på 40 kvm. På fastigheten finns redan en 
komplementbyggnad som uppgår till cirka 110 kvm. Den föreslagana åtgärden 
innebär att fastigheten bebyggs med ytterligare 40 kvm. Den befintliga 
komplementbyggnaden är dock äldre än gällande detaljplan och är till största del 
placerad på mark markerad som prickmark.  

 

Motivering förslag till beslut 

Åtgärden innebär att ytterligare en komplementbyggnad som överstiger 40 kvm 
uppförs. Tillbyggnaden kan inte ses som en liten avvikelse från gällande detaljplan 
enligt 9 kap. 31 b § och tillgodoser inget gemensamt behov eller allmänt intresse 
enligt 9 kap. 31 c §.  

 

Beslutsunderlag 

Ansökan   2019-01-23 
Anmälan om kontrollansvarig  2019-01-25 
Situationsplan   2019-01-23 
Planritningar   2019-01-23 
Fasadritningar   2019-01-23 
Sektionsritningar   2019-01-23 
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Förslag till beslut 

1. Avslå ansökan om bygglov då tillbyggnaden avviker från gällande detaljplan. 

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

 

Beslutet skickas till 

Sökanden 
 
INFORMATION 

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

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

Kontrollplan ska upprättas och inlämnas innan startbesked kan ges. 

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. 

Verifierad kontrollplan skall inlämnas då arbetena är färdigställda. 

Begäran om slutbesked skall inlämnas då byggnationen färdigställts. 

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

 
Åseda 2019-02-20 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 
 
Linn Bengtsson 
Byggnadsinspektör 
 
 
Total avgift för åtgärden: 1600 kronor 
Två handläggningstimmar 
2 x 800 = 1600 kr 
 
Upplysning: Fakturan skickas separat 
____________________________________________________________________ 
1 Avgiften är framräknad från Uppvidinge kommuns Plan- och bygglovstaxa 2011. Taxan 
fastställdes av kommunfullmäktige den 28 juni 2011 och reviderades 28 augusti 2012, § 73. 
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