
 

 

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

KALLELSE  
Datum 

2020-03-12 
 

  

 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Kallas härmed till sammanträde torsdagen den 12 mars 2020 i 
Kommunhuset, Ideboås klockan 13.30 för att behandla följande ärenden: 

 

Ärende  

 1. Upprop  

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

 

Administrativa ärenden 

 3. Delegeringsbeslut  

 4. 2020.0014 
Månadsrapportering Ekonomi jan-feb 2020 

 

 5. 2020.0086 
Medborgarförslag, lämna yttrande till KS 

 

 6. 2019.0119 
Årsredovisning Verksamhetsberättelse 2019 

 

 7. 2020.0105 
Internkontrollplan 2020 

 

Miljö-, hälsoskydd- och livsmedelsärenden 

 8. 2018.0110 
Yttrande över ansökan från Råsa Torv AB om 
tillstånd till fortsatt torvbrytning 

 

 

Planärenden 



 
   

 

 

Ärende  

9. 2020.0008 
Planbeslut 
Del av Hohult 2:125 

 

10. 2020.0092 
Sammanhållen bebyggelse 

 

Bygglovs- och byggsanktionsärenden 

11. 2020.0062 
Ändrad användning 
Trasten 1 

  

12. 2014.0152 
Bygglov nybyggnad vindkraftspark 

 

  

13. 2020.0023 
Nybyggnad enbostadshus 

 

  

14. 2020.0046 
Nybyggnad flerbostadshus 
Del av Åseda 12:1 

  

Informationsärenden 

15. 2017.0031 
Rättidsprövning överklagan 
Marhult 7:1 

  

16. 2020.0022 
Rättidsprövning överklagan 
Del av Åseda 12:1 

  

 

 



 
   

 

 

 
Marie Hammarström Linnér 
Ordförande 

Marcus Landley 
Nämndsekreterare 

 

 
 



 

 

 

 

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

mbn@uppvidinge.se www.uppvidinge.se 

    
  
  
  
  
 

2020-03-12  

 
Redovisning av delegeringsbeslut 

 

1) Byggnadsinspektör John Pettersson har med stöd av delegering fattat 
beslut i följande ärenden: 

 
:1, slutbesked nybyggnad transformatorstation 

, startbesked nybyggnad komplementbyggnad 

, startbesked ändrad användning 

 
 bygglov nybyggnad garage och förråd 

, bygglov nybyggnad komplementbyggnad 

 bygglov nybyggnad altan 

 
bygglov nybyggnad altan 

 
, interimistiskt slutbesked tillbyggnad enbostadshus 

2018.0185 
Del av Åseda 12:1, interimistiskt slutbesked för hus C, D och E nybyggnad 
flerbostadshus 

 
, bygglov tillbyggnad altan 

 startbesked ändring i byggnad 

, Avskriver ärendet 
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, föreläggande om komplettering 

, slutbesked nybyggnad nätstation 

, startbesked nybyggnad flerbostadshus 

 
, startbesked ändrad användning 

 
 startbesked nybyggnad komplementbyggnad 

 delstartbesked nybyggnad enbostadshus 

 
 bygglov nybyggnad komplementbyggnad 

 
 startbesked tillbyggnad enbostadshus 

startbesked rivning av byggnad 

 
, slutbesked marklov 

 
 startbesked skyltanordning 

 bygglov skyltanordning 

 
, startbesked tillbyggnad fritidshus 

 
, startbesked fasadändring 

 avskriver ärendet 

 
, slutbesked tillbyggnad enbostadshus 

2019.0348 
Åseda 12:15 mfl, slutbesked etapp 1 parkering 

 

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

 anmälan om inrättande om värmepumpsanläggning 

2020.0051 
Älghult 4:100, anmälan om inrättande om värmepumpsanläggning 

 
, anmälan om inrättande om värmepumpsanläggning 

 
, anmälan om inrättande om värmepumpsanläggning 

 anmälan om inrättande om värmepumpsanläggning 

 
, anmälan om inrättande om värmepumpsanläggning 

 
9, anmälan om inrättande om värmepumpsanläggning 

, tillstånd till avloppsanläggning med ansluten vatten-toalett 

 
 anmälan om inrättande om värmepumpsanläggning 

 
anmälan om inrättande om värmepumpsanläggning 

 

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

 

5) Miljö- och hälsoskyddsinspektör Mattias Pedersen 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: 

, tobakstillstånd beviljad 

 
, registrering av livsmedelsanläggning 
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 årlig avgift för livsmedelskontroll enligt förordningen om 

avgifter för offentlig kontroll av livsmedel (SFS 2006:1166) samt artikel 79 i 
förordningen (EU) nr 2017/625 

 

8) Ordförande i miljö- och byggnadsnämnden Marie Hammarström-Linnér 
har med stöd av delegering fattat beslut i följande ärenden: 
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Månadsrapport januari-februari 20 

Miljö-och byggnadsförvaltningens förslag till 
beslutGodkänna redogörelsen 

 

Sammanfattning av ärendet 
Två månader har gått och att av ett så litet underlag bilda sig en uppfattning 
av slutresultatet är inte möjligt men det finns inget utom bytet av 
ärendehanteringssystem som ger stora kända kostnader under året. 

 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur redovisningssystemet 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  

Camilla Gustavsson 

 

Karin Holst     

förvaltningschef     



Kod Verksamhet

Text
BUDGET

Jan 20 - Feb 20
REDOVISAT

Jan 20 - Feb 20
ÅTERSTÅR

FÖRBRUKAT
I PROCENT

11950 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND 519,0 56,8 462,2 11
1 POLITISK VERKSAMHET 519,0 56,8 462,2 11
21200 BYGGLOVVERKSAMHET 871,8 -55,7 927,5 -6
21400 DETALJPLANERING 596,1 114,2 481,9 19
21500 KART-MÄTNING-GIS 776,9 164,6 612,3 21
27100 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD 1 812,2 82,4 1 729,8 5
27130 AGENDA 21 32,0 0,0 32,0 00
27210 MILJÖUNDERSÖKANDE ANALYS 51,0 0,5 50,5 1
2 INFRASTRUKTUR O SKYDD 4 140,0 306,0 3 834,0 7
Totaler 4 659,0 362,8 4 296,2 8

760000

Utskriven av : Marcus Landley
Drift hela kommunen

2020-03-03 07:45 Sida 1/1
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Svar på medborgarförslag  
 

Miljö-och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Att inte införa bullerbegränsning av fordon i de lokala föreskrifterna. 
Föreskrifterna är utformade som ett lokalt tillägg till miljöbalkens 
förordningar Vad man får ha egen lagstiftning om är reglerat och fordons 
ljuddämpning finns inte med som en möjlighet. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Det har inkommit ett medborgarförslag om lokalt regelverk om fordons 
ljuddämpning. 

 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslaget 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Miljö-och byggnadsnämnden 

 

Karin Holst    

förvaltningschef    





 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-03-05 

Referens 
"[Skriv diarienummer här]"  

  

 
 

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

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

Årsredovisning 2019  
 

Miljö-och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Godkänna årsredovisningen 

 

Sammanfattning av ärendet 
Året har varit bra ur både ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv. 
Detta beroende på att vi under året hade många objekt med årsavgift och 
samtidigt många bygglov. 

 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2019 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Överskott  

 

Beslutet skickas till 
Camilla Gustavsson 

Kommunstyrelsen 

 

Karin Holst     

förvaltningschef    



NÄMND   
 
Ordförande:  
Marie Hammarström Linnér (S)  
 

Förvaltningschef: 
Karin Holst 
 
Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö, hälsa, 
detaljplanering. I huvudsak har nämnden fyra tillsynsområden miljöskydd, hälsoskydd, 
livsmedelskontroll samt bygglov. Beslut fattas i enlighet med miljöbalken, plan- och 
bygglagen och livsmedelsförordningarna.  
____________________________________________________________________ 

VIKTIGA HÄNDELSER  
_____________________________________________________________________ 

En ny miljö-och byggnadsnämnd har tillträtt med flera nya ledamöter vilket föranlett 
omfattande utbildningsinsatser både internt och externt. Byggnationen i kommunen har 
varit fortsatt hög, dock inte på 2018 års nivå. 
 
____________________________________________________________________ 

UPPFÖLJNING AV MÅL 
_____________________________________________________________________ 

 
Den sammanfattade bedömningen är att fem mål nås. Tre mål nås inte. 
 
Uppvidingebon 
 
Vi har ett gott bemötande och god tillgänglighet 
Vi har ett gott bemötande och god tillgänglighet 
Utfallet för målet är negativt. För nämnden är detta en viktig fråga och i nämndens 
verksamhet upprättas rutiner som ska säkerställa att medborgaren och verksamheter 
inom kommunen i högre utsträckning ska uppleva att förvaltningen är tillgänglig och ger 
relevanta svar på deras frågor. 
 
Vi har ett gott bemötande och god tillgänglighet mot våra företag 
Utfallet för målet är negativt. Undersökningen Företagsklimat rapporteras inte 2019, 
vilket gör att det inte finns ett resultat för nämnden att förhålla sig till. Det är nämndens 
ambition att tillsammans med andra nämnder och dess förvaltningar att ha en god service 
gentemot företagen i kommunen. 
 
Vi är en attraktiv boendekommun 
Vi har god planberedskap 
Utfallet för målet är positivt. Plan för flertalet flerfamiljshus har antagits. 
 

Medarbetare och organisation 

Vi är en attraktiv arbetsgivare med engagerade medarbetare 



Våra medarbetare är motiverade och engagerade i sina uppdrag 
Utfallet för målet är positivt i förhållande till Kommunfullmäktiges ambitionsnivå, det 
som avviker negativt är styrning inom verksamheten. Pågående insatser för att stärka 
resultatet är en stärkt integrering av kommunövergripande mål och utökad 
måldiskussion, vilket också är en del i nämndens internkontrollplan. Introduktion av 
nyanställda är också en viktig del i planerade insatser. Effekterna av insatserna är svåra 
att förutsäga vid bokslutet men bedömningen är att målet uppnås.  
 
Våra medarbetare har god hälsa 
Utfallet för målet är positivt. Medarbetarnas hälsa har ett gott resultat och bedömningen 
är att målet uppnås. Sjukfrånvaron för året är 2,7 procent och hälsokorset visar att 100 
procent av medarbetarna upplever att de mår bra och är friska. 
 
Vi är en effektiv och utvecklingsorienterad organisation 
Vi har en digitaliserad verksamhet 
Utfallet för målet är negativt. Nämnden har en inte särskilt digitaliserad verksamhet. 
Planering av e-tjänster pågår tillsammans med övriga förvaltningar men kräver för 
nämndens del nytt diarie- och registerprogram, upphandling pågår. 
 
Vi driver utvecklingsarbete i samverkan 
Utfallet för målet är positivt. Verksamheten driver utvecklingsarbete i Bygg och 
Miljösamverkan Kronoberg och Blekinge.  
 
Ekonomi 

Vi har en tydlig ekonomistyrning och god kontroll 
Vi har en god budgetdisciplin 
Utfallet för målet är positivt. Nämnden redovisar ett utfall för året som är 600 tusen kronor 
lägre än budget, därmed är bedömningen att god budgetdisciplin uppnås. Under året har 
månadsvisa ekonomiska redovisningar skett till nämnden.  
 
____________________________________________________________________ 

VERKSAMHETENS OMFATTNING 
_____________________________________________________________________ 

Varje verksamhet inom Miljö- och byggnadsnämnden har mål med verksamhetsmått. 
 
Plan- och byggområdet 
Handläggningstid från komplett ärende till beslut samt till startbesked får vara högst en 
månad. Verksamheten har under året utfört handläggningsärenden i enlighet med 
verksamhetsmåttet. Tid från planavtal till antagande ska vara för standardplaner sex 
månader och för utökat planförfarande tolv månader. Två planer har under det första 
halvåret blivit antagna, planerna tog sex månader respektive sju månader. En plan med 
utökat planförfarande genomfördes också inom utsatt tid.  
 
Inom Kart-, mät- och GIS är målet att tjänsten ska utföras från beställning till utförande på tio 
dagar. Verksamheten har under 2019 utfört handläggningsärenden i enlighet med 
verksamhetsmåttet. 



 
Miljö-och hälsoskyddsområdet 
Alla tillsynsobjekt inom livsmedelsområdet som betalar årlig avgift ska ha årlig tillsyn. 
Verksamheten har för närvarande 97 objekt varav 67 procent har haft tillsynsbesök. 
Livsmedelskontrollen har inte nått 100 procent på grund av den hantering av tobakstillstånd 
som infördes under året. Alla tillsynsobjekt inom miljöbalkens område som betalar årlig 
tillsynsavgift ska ha årlig tillsyn. I kommunen finns cirka 40 objekt. Verksamheten har klarat 
detta mål. Under året har flera verksamheter hittats som numera är anmälningspliktiga. 
 
____________________________________________________________________ 

EKONOMISK REDOGÖRELSE 
_____________________________________________________________________ 

 
Driftredovisning, tkr Budget Bokslut Avvikelse 
Politisk verksamhet 540  579  -39  
Bygglov 559  273  286  
Planer 598  535  63  
Kart-mätning-GIS 816  965  -149  
Miljö- och hälsoskydd 2 009  1 649  360  
Agenda 21 32  0  32  
Miljöundersökande analyser 51  0  51  
Totalt 4 605  4 002  603  

 
Miljö- och byggnadsnämnden redovisar ett positivt resultat i förhållande till årets budget 
med 603 tusen kronor.  
 
Bygglovsverksamheten redovisar ett överskott, vilket till största delen beror på intäkter för 
byggsanktionsavgifter. Underskottet för kart-mätning-GIS beror på högre kostnader för it- 
och verksamhetssystem, konsultkostnader samt något lägre intäkter än budgeterat.  
Miljö- och hälsoskyddsverksamhetens överskott, beror främst på högre intäkter avseende 
olika prövningstillstånd samt intäkter för miljötillsynsavgift. 
 
Nettokostnaden i förhållande till föregående år har ökat med 55 tusen kronor, 1,4 procent.  
Intäkterna har minskat med 105 tusen kronor, 3,5 procent. Intäkterna för bygglov har 
minskat med 460 tusen kronor då det gjordes flera stora byggen föregående år.  
Tillståndsavgifterna har ökat med totalt 70 tusen, det är avgifter för prövningstillstånd 
avseende bland annat värmepumpar enskilda avlopp och strandskydd som har ökat. Därtill 
kan läggas fler tillsynsbesök som genererat ökade miljötillsynsavgifter. Utöver det har 
byggsanktionsavgifterna ökat med 290 tusen kronor.  
 
Kostnaderna uppgår till 6,9 miljoner kronor vilket är i stort sett oförändrat i förhållande till 
föregående år. Kostnader för personal har ökat med 273 tusen kronor, 4,8 procent, till följd 
av lönerevision, utbildningsinsatser för den nya nämnden samt tillsatta vakanser. Övriga 
kostnader har minskat med 322 tusen kronor, 24,5 procent vilket främst beror på minskade 
konsultkostnader då tjänster har blivit tillsatta.  
 



För Miljö- och byggnadsnämndens verksamheter prognostiserades i delårsbokslutet ett 
nollresultat mot budget. Utfallet blev 603 tusen kronor bättre. Avvikelsen förklaras med att 
det planerade införandet av nytt verksamhetssystem inte gjordes under hösten utan kommer 
att införas under 2020. Därtill kan läggas ett antal byggsanktionsavgifter. 
 
____________________________________________________________________ 

FRAMTIDSFRÅGOR 
_____________________________________________________________________ 

 
Vindkraften har under året varit en stor fråga och kommer sannolikt att vara det även 
framöver. Det är inte fler vindkraftverk som ska prövas utan nu ska de byggas och då blir det 
andra frågeställningar strandskyddsfrågor, höjning av verk och så vidare.  
 
Problemen finns kvar med de förfallna husen men tack vara bibehållen organisation och ett bra 
samarbete med övriga delar av kommunen finns hopp om att vi ska kunna åtgärda en del hus 
genom rivning under året. 
 
Ett nytt försök att inventera enskilda avloppsanläggningar med hjälp av statliga pengar och ett 
arbetssätt som gör det möjligt att bevara en levande landsbygd. 
 
Nytt ärendehanteringssystem är under upphandling och kommer att kosta både pengar och 
arbetsinsats men måste göras. Kommunens upphandlare är ett gott stöd! 
 
De gamla detaljplanerna ska börja digitaliseras för att de ska bevaras bättre och vara mer 
tillgängliga. 
 
 
 

 



Kod Verksamhet

Text
BUDGET

Jan 19 - Dec 19
REDOVISAT

Jan 19 - Dec 19
ÅTERSTÅR

FÖRBRUKAT
I PROCENT

11950 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND 540,0 579,2 -39,2 107
1 POLITISK VERKSAMHET 540,0 579,2 -39,2 107
21200 BYGGLOVVERKSAMHET 558,8 273,2 285,6 49
21400 DETALJPLANERING 598,0 534,6 63,4 89
21500 KART-MÄTNING-GIS 816,0 965,4 -149,4 118
27100 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD 2 008,8 1 648,6 360,2 82
27130 AGENDA 21 32,0 0,0 32,0 00
27210 MILJÖUNDERSÖKANDE ANALYS 51,0 0,0 51,0 00
2 INFRASTRUKTUR O SKYDD 4 064,6 3 421,8 642,8 84
Totaler 4 604,6 4 001,0 603,6 87

UPPVIDINGE KOMMUN

Utskriven av : Camilla Gustavsson
Drift hela kommunen

2020-01-27 14:41 Sida 1/1



Granskningsomr
åde 

Riskbild Riskbedömn
ing 

Åtgärd/kontrollmo
ment 

Omfattnin
g 

Ansvarig Rapporter
as till 

Rapporter
as när 

Tillgänglighet vid  
telefonsamtal 

Tar lång tid innan 
någon svarar i 
telefon 
 

Problem för 
den 
ringande -
kommer 
någon att 
svara eller 
inte 

Ta varandras 
telefoner vid 
fortsatt signal 

  MBF Alla på förvaltningen Mbn December  
2020 

 
Kan alla 
medarbetare 
förvaltningens 
mål? 

Medarbetare kan 
känna osäkerhet 
över om de jobbar 
med rätt saker 

 Ger en 
stressande 
arbetsmiljö 

Genomgång vid 
 arbetsplatsträffar 
och 
medarbetarsamtal 
 

MBF Förvaltningschefen  Mbn 
 
 
 
 

December 
2020 
 
 
 
 

 
Texten i 
protokollet 
måste hänvisa 
till det tagna 
beslutet 
  
 

Protokollen blir 
omöjliga att förstå 
för den som inte 
var med på 
sammanträdetsantr
ädet 

Stor risk att 
beslutet inte   
följs/ 
eftersom 
man inte 
förstår 
innehållet 

 
Låta någon inte 
initierad läsa och 
förklara innehållet. 
 
Skriva motivering  
tillsammans på 
nämnden  
 
 
 
 

 
Mbf/ mbn 
 
 
 

 
Förvaltningschefen/förvaltningssekr
eteraren 
 
 
 
 
 
 

 
Mbn 
 
 
 
 
 
 

  
 
December 
2020 
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Riskbild Riskbedömn
ing 

Åtgärd/kontrollmo
ment 

Omfattnin
g 

Ansvarig Rapporter
as till 

Rapporter
as när 

 
 

 
Digitalisering av 
äldre 
detaljplaner 

Om något händer 
med originalen 
försvinner 
underlaget för både 
historiska och 
framtida beslut 

Stor när de 
ligger 
oskyddade i 
arkivet 

  
Digitalisera 
planerna 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Förvaltningschefen 
 
 
 
 

 
 
Mbn 
 
 
 

 
 
 
December 
2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Originalhandling
ars förvaring 
 

Kan bli förstörda vid 
ovarsamhet 

 
Kunskapstap
p samt ett 
kulturarv 
som 
försvinner 
 

Se till att de ligger 
skyddade 

Samtliga 
medarbet
are 

Samtliga medarbetare Mbn December 
2020 
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Yttrande till Miljöprövningsdelegationen vid Läns-
styrelsen i Kalmar län över ansökan från Råsa Torv AB 
om tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt torvbrytning 
på Norra fly mosse, fastigheten  Uppvidinge 
kommun 
 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden har inget att invända mot ansökan.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Råsa Torv AB har till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i 
Kalmar län lämnat in en ansökan om tillstånd till täkt, ansökan om dispens 
från förbud mot markavvattning och och ansökan om tillstånd till 
markavvattning, på fastigheten  Uppvidinge kommun. 

Beslutsunderlag 
Remiss från Länsstyrelsen i Kalmar län, inkom den 6 februari 2020. 
Tjänsteskrivelse daterad den 6 mars 2020. 

Ärendet 
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kronobergs län har gett 
Miljö- och byggnadsnämnden i Uppvidinge kommun möjlighet att avge 
yttrande i tillståndsärende för Råsa Torv AB.  
 
Råsa Torv AB har bedrivit verksamhet på Norra fly mosse sedan 1928. 
Produktionen består av blocktorv som används till strömaterial, jord-
förbättring samt till odlingssubstrat hos yrkesodlare. Total areal på 
verksamhetsområdet är cirka 35 hektar varav brytningsområdet är cirka 
31,9 hektar.  

Länsstyrelsen i Kronobergs län meddelade i beslut den 12 september 2000 
tillstånd för Råsa Torv AB att bedriva torvtäkt till och med den 31 oktober 
2020. 
 
Yrkandet från bolaget är:  

• Att få göra ett totalt uttag av 98 000 m3f (fastkubikmeter) torv och 
maximalt uttag av 10 000 m3f/år, för tiden 2020-11-01 till 2040-10-31. 

• Halten av suspenderande ämnen i utgående vatten får uppgå till 20 
mg/l.  
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För att minska utflödet av organiskt material och kväve har två slamgropar 
anlagts i huvudutloppet. Huvudutloppet rinner lång väg på täkten och vid 
dess avslutning finns en sedimenteringsbassäng med två ytlänsar och ett 
horisontellt överfall vid utloppet. 
 
Enligt miljöbalken får torv i en våtmark med höga natur- eller kulturvärden 
inte brytas om torvtäkten kräver tillstånd eller anmälan. Norra Fly mosse 
har låga naturvärden enligt våtmarksinventeringen (Naturvårdsverket).  
 
Det är en fördel ur naturvårds- och hushållningssynpunkt om de mossar 
där det pågår brytning bryts färdigt innan nya mossar exploateras. 
 
 

Per-Ove Oscarsson 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör  

Beslutet skickas till: 
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kalmar län (e-tjänst) 
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Planbeslut för detaljplan för del av Hohult 2:125 

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. 
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Sammanfattning av ärendet 
Ett positivt planbesked lämnades 2020-01-16 § 12 för detaljplan för del av 
Hohult 2:125 i Alstermo. Ansökan avser nybyggnation av vårdcentral och 
eventuell bostadsbebyggelse. 

Planarbetet bedöms kunna påbörjas utan att ett särskilt program upprättas. 

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

Om det under samråd eller granskning av detaljplanen framkommer 
information som gör att ovanstående bedömning förändras kan 
handläggningsförfarandet komma att ändras.  

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 
Planavtal 
 

Beslutet skickas till 
Sökande 

 

Oskar Johansson 
Planarkitekt 
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Geografisk avgränsning av sammanhållen bebyggelse 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Godkänn den geografiska avgränsningen av områden med sammanhållen 
bebyggelse där bygglov eller anmälan behövs med hänsyn till omfattningen 
av byggnadsverk i enlighet med denna skrivelse och bilaga 1.  

Bakgrund 
Utanför område med detaljplan är vissa åtgärder undantagna från lov- och 
anmälningsplikt. Undantagen gäller dock inte inom sammanhållen 
bebyggelse där bygglov eller anmälan behövs med hänsyn till omfattningen 
av byggnadsverk i bebyggelsen. Tidigare kallades dessa områden för 
”samlad bebyggelse” och de infördes i samband med att den äldre plan- och 
bygglagen trädde i kraft (1987). I samband med detta gjordes en geografisk 
avgränsning av dessa områden i Uppvidinge kommun. Definitionen av 
samlad och sammanhållen bebyggelse är i stort sett samma, men med 
anledning av att den förra avgränsningen gjordes för över 30 år sedan bör 
en ny översyn göras.  

I plan- och bygglagen, förarbeten och domstolspraxis görs en distinktion 
mellan ”sammanhållen bebyggelse” och ”sammanhållen bebyggelse där 
bygglov eller anmälan behövs med hänsyn till omfattningen av 
byggnadsverk i bebyggelsen”. Det förstnämnda begreppet finns definierat i 
plan- och bygglagen och beskrivs där som bebyggelse på tomter som 
gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark. 
Enligt Boverket är en bebyggelse att betrakta som ”sammanhållen” om 
nedanstående kriterier är uppfyllda: 

• Bebyggelsen ska bestå av minst 3 byggnader 

• Byggnaderna ska vara placerade på minst 2 tomter 

• Tomterna ska gränsa till varandra eller skiljas åt endast av en väg, 
gata eller parkmark 

För att bebyggelsen ska betraktas som en ”sammanhållen bebyggelse där 
bygglov eller anmälan behövs med hänsyn till omfattningen av 
byggnadsverk i bebyggelsen” krävs dock ett större antal byggnader fördelat 
på ett större antal tomter. För denna typ av bebyggelse där en utökad lov- 
och anmälningsplikt gäller görs följande definition: 

• en bebyggelsegrupp som består av minst 10 – 20 hus 
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• de bebyggda tomterna gränsar till varandra eller åtskiljs endast av 
väg, parkmark och dylikt.  

Med ”hus” avses bostadshus men också andra byggnader som inte är 
komplementbyggnader till bostadshus, till exempel butiker och 
industribyggnader.  

Mot bakgrund av beskrivningen ovan har en geografisk avgränsning av 
sådan sammanhållen bebyggelse där utökad lov- och anmälningsplikt 
gäller gjorts för hela kommunen.  

Avgränsningen syftar i första hand till att underlätta handläggningen av 
lov- och anmälningsärenden samtidigt som kommunen vidhåller en 
konsekvent bedömning i alla ärenden. En översyn av avgränsningen bör 
göras kontinuerligt för att säkerställa att inga nya områden har tillkommit 
eller fallit bort.  

Konsekvenser 
För de områden som är utpekade som sammanhållen bebyggelse gäller en 
utökad lov- och anmälningsplikt. Det medför en handläggningstid och 
kostnad för vissa typer av ärenden som vanligtvis är undantagna detta för 
en- och tvåbostadshus utanför detaljplanelagt område.  

Den utökade lov- och anmälningsplikten möjliggör en bedömning av den 
ansökta åtgärdens påverkan på bebyggelsen som helhet. Det underlättar 
bibehållandet av en viss bebyggelsekaraktär inom området. 

Den geografiska avgränsningen är ett hjälpmedel för både handläggaren 
och den sökande men är inte juridiskt bindande. Vilka områden som är att 
betrakta som ”sammanhållen bebyggelse där bygglov behövs med hänsyn 
till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen” avgörs inte av 
kommunala riktlinjer eller avgränsningar, utan av lagstiftning och 
rättspraxis. En tolkning måste göras i varje enskilt fall.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Bilaga 1 – Sammanhållen bebyggelse i Uppvidinge kommun 
 

Beslutet skickas till 
Byggnadsinspektör 
Planarkitekt 

 

Oskar Johansson 
Planarkitekt 
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Ansökan om bygglov för ÄNDRAD ANVÄNDNING på 
fastigheten Trasten 1 
Dnr: 2020.0062 
Fastighetens adress: Östra kyrkogatan 4, Åseda 
 

Förutsättningar 

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

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

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

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

Planförutsättningar 
Gällande fastighet ligger inom planlagt område och som detaljplan fungerar  
0760-P83/16 daterad 1983-12-27, genomförandetiden har utgått. Enligt gällande 
detaljplan betecknas fastigheten som A vilket innebär att fastigheten är avsedd för 
allmänt ändamål. Byggnadshöjden får uppgå till 9,6 meter. 

 

Sammanfattning 

Ansökan avser ÄNDRAD ANVÄNDNING för ett våningsplan. Sökanden vill 
inrätta kontor och samlingslokaler på våningsplanet där det nu finns en lägenhet på 
6 rum och kök och befintligt kontor. Befintlig byggnadsarea uppgår till 427 kvm. 
Åtgärden utförs i två etapper där ytan med befintlig lägenhet först kommer ändras 
och därefter resterande yta. 
 
Föreslagen kontrollansvarig för åtgärden är . 

 

Yttranden 

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

Åtgärden följer detaljplanens bestämmelser då det rör sig om ett allmänt ändamål. 
Våningsplanet är tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga. Kraven uppfylls för hela åtgärden. 

 

Motivering förslag till beslut 

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

Beslutsunderlag 

Ansökan   2020-02-07 
Tillgänglighetsdokument  2020-02-07 
Verksamhetsbeskrivning  2020-02-07 
Situationsplan   2020-02-07 
Planritningar   2020-02-07 
Anmälan om kontrollansvarig  2020-02-17 
 

Förslag till beslut 

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

2. Godta  som kontrollansvarig. 

3. Fastställer avgiften för bygglovet till 16 881 kronor.1 

 

Beslutet skickas till 

Sökanden 
Rågrannar 
 
 
 
INFORMATION 

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

Tekniskt samråd ska hållas, (tid för samråd kan beställas hos byggnadsinspektören, 
telefon 0474-470 69). 
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Kontrollplan ska upprättas och inlämnas innan startbesked kan ges. 

Verifierad kontrollplan skall inlämnas då arbetena är färdigställda. 

Begäran om slutbesked skall inlämnas då byggnationen färdigställts. 

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

 

 
 
Åseda 2020-02-19 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 
 
John Pettersson 
Byggnadsinspektör 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total avgift för åtgärden: 16 881 kronor 
Bygglovavgift inkl. startbesked + kostnad för kungörelse = total avgift  
 
16 687 kr + 194 kr = 16 881 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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Ansökan om bygglov för NYBYGGNAD VINDKRAFTVERK på 
fastigheten  
Dnr: 2014.0152 
Fastighetens adress: Ej fastställt, flera 
 

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 vindkraftverk som 
a) är högre än 20 meter över markytan,  
b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över 

marken, 
c) monteras fast på en byggnad eller 
d) har en vindturbin med en diameter större än tre meter.   

 
Plan- och bygglagen  
2 kap. 1 § Vid prövningen av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas till både 
allmänna och enskilda intressen. 
 
2 kap. 9 § Planläggning av mark och vattenområden samt lokalisering, placering och 
utformning av byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar enligt denna lag får inte 
ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket, skylten eller 
ljusanordningen kan medföra en sådan påverkan på grundvattnet eller 
omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller 
betydande olägenhet på annat sätt. 
 
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. 

 
Planförutsättningar 
Översiktsplan för Uppvidinge kommun antagen 2011-04-26 gäller tillsammans med 
fördjupad översiktsplan för Åseda som vann laga kraft 2018-03-31.  
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Sammanfattning 

Ansökan avser NYBYGGNAD VINDKRAFTVERK. Sökanden vill uppföra fem 
vindkraftverk norr om Åseda med en navhöjd på cirka 100 meter, vingdiameter 
cirka 100 meter och maximal totalhöjd på 150 meter. Verkets diameter närmast 
marken uppgår till 6 meter. Verk M1 placeras enligt angivna koordinater på 
fastigheten  Verken M2, M3 och M6 placeras på  medan M4 
och M5 placeras på  I ansökan anger sökande även  som efter 
förklaring kan komma att användas för upplag. I tabell 1 redovisas 
vindkraftverkens koordinater i SWEREF 99 1500. Sökande önskar en flyttmån på 30 
meter i alla riktningar för verken M4, M5 och M6, strandskyddsgränser kommer 
dock inte överskridas.  
 

Tabell 1: Koordinater för planerade vindkraftverk.  
Vindkraftverk  Fastighetsbeteckning  Öst  Nord  Z(m)  
M1    171527  6342865  250  
M2    171732  6341273  275  
M3    171731  6340589  250  
M4    174408  6339481  240  
M5    174717  6339789  245  
M6    174150  6339782  245  

 
Innan uppförandet kommer det ske en etablering av nya vägar och 
förstärkning av de befintliga vägar som används vid transporter. 
Vindkraftverken kommer att sammankopplas med en markförlagd elkabel. 
Ledningen förläggs i en ledningsschakt som så långt det är möjligt och 
ekonomiskt försvarbart följer vägarna. En förslagen anslutningspunkt finns 
redovisad och Uppvind kommer att bekosta en del av projekteringen för 
E:ons planerade 130 kV ledning. Sökande uppger att E:on är positiva till att 
ansluta vindkraftverken till ovan nämnd ledning. 
 
Sökande önskar möjlighet att välja modell av vindkraftverk senare i 
processen. Sökande anger dock att dagens vindkraftverk är lika 
utseendemässigt oavsett tillverkare och fabrikat. Följande egenskaper listas: 

• Tornet är cylinderformat av betong eller stål.  
• Trebladig rotor tillverkad av glasfiberarmerad epoxi. 
• Maskinrummet består av stål, aluminium eller glasfiberarmerad epoxi.  
• Vingar och torn är normalt vita eller gråvita. 
• För att minimera påverkan av reflexer är vingarna 

antireflexbehandlade.  
• Märkeffekten kommer ligga på 2.3-3.0 MW per verk.  
 

 
 



 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Box 59, 364 21 ÅSEDA Besök: Kyrkbacken Tfn: 0474-470 69 Fax: 0474-470 60  

mbn@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se 

Modellen Enercon E-92 på 2.3 MW är eventuellt aktuell för projektet. Val av 
fundament sker först när en geoteknisk undersökning har skett vilket är 
planerat efter bygglov. Gravitationsfundament eller bergsfundament 
kommer förmodligen att användas. Fundamenten upptar en yta på cirka 400 
m2 och med ett djup på 3 meter. Skog avverkas med en radie om cirka 50 
meter för resning av verken.  
 
Ljudpåverkan, ljuspåverkan och skuggpåverkan redovisas i sökandes 
handlingar. I den senaste skuggberäkningen har sökanden ändrat 
beräkningen och skuggmottagaren är inställd på riktat läge. Enligt den 
beräkningen överskrider ingen skuggmottagare 8 timmar per år men två 
fastigheter överskrider maxtiden 30 minuter per dag. Tidigare 
skuggberäkningar där beräkningen istället utförts med skuggmottagaren i 
växthusläge redovisar att två fastigheter överskrider gränsvärdet för 8 
timmar skugga per år och fem fastigheter uppnår mer än maxtiden 30 
minuter per dag. Detta är dock enligt den gamla placeringen på verken som 
skiljer något.  
 
Sökande har inte specificerat hur iskastning ska behandlas i det givna 
projektet. Ett avisningssystem som värmer rotorbladen kan användas medan 
verk utan avisningssystem stängs av vid isbildning. Sökande anger ett 
riskavstånd för iskastning på 250 meter enligt beräkningsmodell.  
 
Föreslagen kontrollansvarig för åtgärden är . 
 

Yttranden 

En kungörelse har genomförts genom en annonsering i dagstidning 2020-01-
23. Handlingarna har funnits tillgängliga på kommunens hemsida. Följande är 
utdrag ur några yttranden:  
 
’’Uppvidinge jaktvårdskrets ställer sig kritiska till en vindkraftsutbyggnad i det 
aktuella området. Området används mycket frekvent för friluftsliv och rekreation för 
de boende i och omkring Åseda samhälle. Det finns ett antal markerade vandringsleder 
samt även elljusspår. Inom området verkar flertal aktiva jaktlag. I de andra 
väderstrecken runt Åseda samhälle finns redan industrier och planerade och beviljade 
vindkraftsparker. Beviljande av denna vindkraftpark kommer därför påverka 
befolkningens möjlighet till lättillgängligt friluftsliv.’’ Uppvidinge Jaktvårdskrets 
 
’’Vidare pekar WHO på ny forskning på det lågfrekventa- infrabullret som är mer 
hälsovådligt är vad som tidigare varit känt. Det ska påpekas att det lågfrekventa 
bullret viktas ned vid beräkning och mätning samt att infrabullret, dvs. buller lägre än 
20 Hz, helt saknar begränsningsvärden samtidigt som det sprider sig mycket långt 
upp till 10 - 20 kilometer. … all forskning visar på [att vindkraftsbuller kan leda till] 
allvarlig ohälsa.”  . 
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Sökanden har getts tillfälle att bemöta inkomna yttranden och ger bland annat 
följande respons:  
’’ Bullerberäkningarna har utförts enligt Statens Naturvårdsverk rekommenderade 
metoder. Den planerade utbyggnaden bidrar inte med kumulativa effekter som kan 
utgöra olägenhet eller ligger över gränsvärdet 40 dB då närmsta beviljade 
vindkraftverk är beläget > 4km från något av Uppvinds planerade vindkraftverk.  
Vad gäller vindkraftverkens betongfundament förutsätter vi att myndigheten 
tillämpar samma regelverk som gäller för övrig betonganvändning i samband med 
byggnation i samhället.  
Skuggberäkningar har utförts med hjälp av beräkningsprogrammet WindPro .  
Om rekommenderade gränsvärden överskrids kommer s.k. skuggurkoppling 
användas under känsliga tidsperioder.  
För att minimera olycksrisken för nedfallande is kommer, förutom den 
obalansautomatik verken är försedda med, varningsskyltar att sättas upp.  
Etableringen strider ej mot intentionerna i kommunens ÖP vare sig vad gäller 
friluftsliv, turism eller samhällsutveckling.  
Såväl naturvärdesinventering som fågelinventering har genomförts och bifogats 
ansökan.  
Beträffande placeringen av m², kommer såväl strandskyddet gentemot Lavregöl 
som respektavstånd till angränsande fastighet, 250 meter, respekteras.’’ 
 
Efter reviderad placering får sökande 1200 meter från verk M1, M2 och M3 
möjlighet att yttra sig igen till och med 2019-07-05. Yttranden från grannhörande 
utskickat 2019-03-26 anses dock utgöra en samlad bild av närboendes åsikter för 
tillfället och presenteras därför.  
 
Ingen av Remissinstanserna har erinran mot förslaget. Länsstyrelsen och 
Trafikverket har inkommit med kommentarer/rekommendationer som har skickats 
till sökande. Försvarsmakten och luftfartsverket har fått ut handlingar med ny 
placering för yttrande.  
 

Bedömning 

I översiktsplanen från 2011 listas tre områdestyper utifrån lämplighet för 
vindkraft från klass 1-3. Klass 1 benämns som prioriterade områden för 
vindkraft och innefattar området med riksintresse för vindkraft. Klass 2 
benämns som områden möjliga för vindkraft med krav på vindhastighet, 
säkerhetsavstånd med mera. Klass 3 benämns som undantagna områden där 
vindkraftverk inte tillåts.  
 
Vindkraftverken i ansökan placeras inte inom riksintresse för vindkraft. 
Kraven för klass 2 bemöts på följande sätt:  

• Ett säkerhetsavstånd på 1000 meter från tätbebyggt område, område 
med områdesbestämmelser, samlad bebyggelse och kyrkor ska 
uppfyllas.  Närmsta verk M3 placeras 1045 meter från sammanhållen 
bebyggelse.  
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• Tio LIS områden är undantagna, ett avstånd på 1000 meter ska 
upprätthållas från vindkraftsetableringen. Vindkraftverken placeras 
inte i LIS områden. Närmsta LIS-område Juven, Sjömillan ligger cirka 
1300 meter från verk M5.  

• Skyddsavstånd 1 mil från kosta skjutfällts mittpunkt. Uppfyllt.  
• Kraftledningar, master, vägar med skyddsavstånd. Ledningsägare i 

området har blivit hörda och har ingen erinran mot åtgärden. 
Trafikverket har lämnat kommentarer, skyddsavståndet till de 
statliga vägarna är uppfyllt.  

• Område med riksintresse för naturvård, kulturvård, samt Natura 
2000. Uppfyllt, ligger inte inom dessa områden.  

• Lagskyddade områden, naturreservat och planerade sådana. Uppfyllt, 
ligger inte inom dessa områden.  

• Kulturmiljöprogram, områden med differentierat respektavstånd. 
Uppfyllt, ligger inte i närheten av nämnda områden.  

• Alsteråns dalgång från Skahus tills landsgränsen (ingår i de fem 
turistområdena). Uppfyllt, ligger inte i närheten av något av de fem 
turistområdena. 

• Övriga områden av naturvårdsvärde definierade i avsnittet om 
motstående intressen. Verk M1 placeras inom område för 
riksintresse för skyddande vattendrag enligt 4 kap. 6 § Miljöbalken. 
Flera av de nya vägarna har en vägsträckning som sker över 
sumpskog.  

• Vindhastigheten ska vara 7 m/s eller högre. Enligt karta 12:2 i 
Översiktsplanen så ligger årsmedelvinden i sökt område på 7 m/s.  

• Ett säkerhetsavstånd på 500 meter från vindkraftverket till närmsta 
bostad ska användas. Närmsta bostadshus som är synligt på kartan 
ligger cirka 650 meter från M1.  

• 250 meter är minsta avstånd från verk till närmsta fastighetsgräns om 
fastighetsägare inte godkänt ett mindre avstånd. Två 
fastighetsägare, , ska därmed 
godkänna placeringen av vindkraftverken som ligger närmare deras 
fastighetsgräns än 250 meter.  har ingen erinran. 
Sakägare för  har inte besvarat grannhörandet. 
Sakägarna för fastigheterna som verken placeras på har ingen erinran 
mot uppförandet. 

• Vidare ska hänsyn också tas till natur- och kulturmiljöer på övriga 
platser, särskilt sådana som är av vildmarkskaraktär och kan utgöra 
s.k. tysta områden. Verk M3 placeras cirka 580 meter från Natur- och 
rekreationsområde/Friluftsområde.  

 

Området som i den fördjupade översiktsplanen är markerat som Natur- och 
rekreationsområde/Friluftsliv ligger cirka 580 meter från verk M3. Riskavståndet för 
iskastning bedöms till cirka 300 meter efter beräkning med formeln 1,5 x (Tornhöjd 
+ rotordiameter) Området ligger utanför riskavståndet medan skrikeborundan går 
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cirka 225 meter från verket och hamnar inom riskområdet för iskastning. 
Bullergränsen för 40 dB enligt Figur 9 i ansökan hamnar utanför området. Från 
bullerberäkningen kan dock utläsas efter jämförelse med närliggande beräknade 
fastigheter ( ,  750 meter ifrån och 37.2 dB(A)) att bullret i 
delar av området kommer överstiga 35 dB. I den fördjupade översiktsplanen, s. 37, 
står följande gällande naturen kring Åseda: ’’Denna kringliggande natur kan nyttjas 
och göras mer lättillgänglig genom satsning i såväl befintliga som nya 
rekreationsområden.’’  

Naturvårdsverket (2019) uppger följande: ’’I områden för friluftsliv, där en låg 
bullernivå utgör en viktig kvalitet och naturliga ljud dominerar, bör ljudet från 
vindkraftverk inte heller överskrida 35 dBA. Det handlar om sådana 
friluftsområden där inget påtagligt störande buller från till exempel fordonstrafik 
eller skjutbanor förekommer och det bör framgå av kommunens översiktsplan 
(enligt plan- och bygglagen) att kommunen anser att området ska ha en låg 
ljudnivå.’’ 

Den fördjupade översiktsplanen, s. 46, redovisas ett område för utbyggnad av nya 
bostäder norr om Åseda som ett av få utbyggnadsområden för småhus. Uppförande 
av vindkraft i närheten kan anses hindra framtida samhällsutveckling, vilket man 
behöver ta hänsyn till vid nyetablering av vindkraft enligt s. 137 och s. 142 i 
översiktsplanen.  

Verk M1 ligger inom område för skyddade vattendrag. Kap. 4 6 § i Miljöbalken 
anger att Vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning för 
kraftändamål får inte utföras i Emån med tillhörande käll- och biflöden. Ett 
vindkraftverk anses inte utgöra ett hot mot riksintresset.  
 
Prövningen ska ta hänsyn till både enskilda och allmänna intressen. Flera sakägare 
har yttrat sig i ärendet och har erinran mot förslaget. Yttranden handlar bland annat 
om inkräktande på friluftslivet samt oro för buller och människors hälsa. Uppvind 
har i ansökan angett att om överskridande av gränsvärden för buller sker kan en 
reducering av vindkraftverkens ljudemissioner utföras. De har även angett att de 
fastigheter som överstiger gränsvärdena för skugga ska erbjudas skuggmätare 
alternativt kommer verkan att stängas av vid förväntade besvärande skuggor. 
Yttranden handlar även om att beviljande av vindkraftsverken skulle göra det svårt 
att bygga ut samhället.  
 

Motivering förslag till beslut 

Verk M3 bör avslås då kan påverka friluftslivet i området negativt. Översiktsplanen 
redovisar att hänsyn till natur- och kulturmiljöer ska tas och verket kommer att 
påverka området för friluftsliv/rekreation norr om Åseda negativt i fråga om buller 
som överstiger 35 dB(A).  
 
Verken innebär onekligen en påverkan på landskapsbilden men påverkan anses inte 
bli så påtaglig att bygglov inte kan ges när det gäller verk M1, M2, M4, M5 och M6. 
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Marken för nämnda verk anses lämplig för bebyggelse enligt inlämnade handlingar 
gällande naturvärdesinventering, fladdermusinventering och örn/fågelinventering. 
En genomgång av motstående intressen redovisas i bedömningen och marken anses 
inte olämplig utifrån dessa förutsättningar. När det kommer till vägsträckningen 
planeras däremot några av de nya vägarna på mark som anges som sumpskog. 
Vägdragningen bör därför omarbetas för att ha så liten påverkan som möjligt på 
sumpskogen.  
 
Att bevilja en flyttmån på 30 meter är inte aktuellt då bygglovsprövningen utgår 
från verkens exakta placering och bedömningen görs utifrån dessa förutsättningar.  
  

Beslutsunderlag 

Ansökan   2018-09-03 
Anmälan om kontrollansvarig  2018-12-17 
Ansökningsdokument med bilagor 2019-02-25 
Situationsplan   2019-06-11 
Komplettering   2019-06-11 
Grannhörande                                    2019-04-02 – 2019-04-24  
Bemötande   2019-05-06 och 2019-05-12  
Kungörelse   2020-01-23 
Erinran kungörelse  2020-01-23 
 

Förslag till beslut 

1. Bevilja bygglov för verk M1, M2, M4, M5 och M6 utan flyttmån med stöd av 9 kap. 
31 § plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900) då berörda grannar och sakägare har 
beretts tillfälle att yttra sig och inga nya synpunkter som tillför något avgörande i 
ärendet har inkommit.  

2. Avslå ansökan om bygglov gällande verk M3 då det strider mot bestämmelserna i 
Översiktsplanen. 

3. Godta  som kontrollansvarig. 

4. Fastställer avgiften för bygglovet till 80 186 kronor.1 
 

 

Beslutet skickas till 

Sökanden 
Rågrannar 
Fastighetsägare 
Länsstyrelsen 
Skogsstyrelsen 
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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 2020-03-05 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 
 
John Pettersson 
Byggnadsinspektör 
 
 

 



 

 

               TJÄNSTESKRIVELSE 
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2020-01-31  

 

Ansökan om bygglov för NYBYGGNAD ENBOSTADSHUS på 
fastigheten  
Dnr: 2020.0023 
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 §§.  

 
Planförutsättningar 
Gällande fastighet ligger inom planlagt område och som detaljplan fungerar  
0760-P88/7 daterad 1988-09-22, genomförandetiden har utgått. Enligt gällande 
detaljplan betecknas fastigheten som BF I, område för fristående bostadshus. En 
huvudbyggnad och en gårdsbyggnad får uppföras på fastigheten, men enbart en 
bostadslägenhet får inredas i huvudbyggnaden. 25 procent av fastigheten får 
bebyggas. 

 

Sammanfattning 

Ansökan avser NYBYGGNAD ENBOSTADSHUS. Sökanden vill uppföra ett 
bostadshus i en våning på fastigheten. Bostadshuset inreds med fem sovrum, varav 
fyra på vinden och ett på bottenplanet. Vinden är per definition inte att klassa som 
våning, även om den inreds. Bostadshuset har en byggnadsarea på cirka 135 kvm 
och en bruttoarea på 211 kvm. Sammanlagd föreslagen byggnadsarea motsvarar 
cirka 12 procent av fastighetsarean. Fasaden består av liggande träpanel samt stora 
glaspartier mot söder och takbeklädnaden är i plåt. Huvudentré ligger mot öster och 
ytterligare en entré ligger mot norr. 
 
Föreslagen kontrollansvarig för åtgärden är  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 följer gällande detaljplans bestämmelser. Byggnaden anses lämplig för sitt 
ändamål, har en god form-, och materialverkan samt tillgänglig och användbar för 
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Kraven uppfylls för hela 
byggnaden. 
 

Motivering förslag till beslut 

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

 

Beslutsunderlag 

Ansökan   2020-01-13 
Anmälan om kontrollansvarig  2020-01-22 
Nybyggnadskarta   2020-01-13 
Planritningar   2020-01-27 
Fasadritningar   2020-01-21 
Sektionsritningar   2020-01-27 
 

Förslag till beslut 

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

2. Godta  som kontrollansvarig. 

3. Fastställer avgiften för bygglovet till 22 330 kronor.1 

 

Beslutet skickas till 

Sökanden 
Rågrannar 
 
 
 
 
 
INFORMATION 
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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 2020-01-31 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 
 
John Pettersson 
Byggnadsinspektör 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total avgift för åtgärden: 22 330 kronor 
Bygglovavgift inkl. startbesked + kostnad för kungörelse = total avgift  
 
22 136 kr + 194 kr = 22 330 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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2020-03-05  

 

Ansökan om bygglov för NYBYGGNAD FLERBOSTADSHUS 
på fastigheten Del av Åseda 12:1 
Dnr: 2020.0046 
Fastighetens adress: Floragatan, 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 §§.  
 

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 
Detaljplan 0760-P92/5 antagen 1992-03-17 gäller. Fastigheten betecknas som BI (b), 
vilket innebär källarlösa bostäder i en våning. Högsta exploateringsgrad är satt till 
25 % i bruttoarea. 

 

Sammanfattning 

Ansökan avser NYBYGGNAD FLERBOSTADSHUS. Sökanden vill uppföra två 
flerbostadshus på fastigheten. Fastighetens storlek är cirka 3000 kvm. Detta ger en 
tillåten byggnadsarea på 750 kvm. Sammanlagd föreslagen byggnadsarea blir 745 
kvm vilket motsvarar 24,8 % av fastighetsarean. Befintlig gångväg har beaktats och 
kommer bevaras. 
 
Byggnaderna kommer uppföras som radhus i ett plan och inrymma 4 lägenheter per 
byggnad. Fasaden består av liggande träpanel och takbeklädnad papp. Miljöstation 
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är placerad mellan byggnaderna och ramas in av ett plank. Framför varje lägenhet 
anläggs en parkeringsplats. Uteplatser anordnas på både fram och baksida av 
lägenheterna, med skärmväggar som hindrar insyn. Utvändiga förråd placeras på 
gavlarna mot motstående byggnad. 
 
För att förhindra vatteninträngning i fastigheterna höjs färdigt golv med 10 
centimeter i förhållande till situationsplan.  
 
Föreslagen kontrollansvarig för åtgärden är  med 
behörighetsnivå N. 
 

Yttranden 

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

 

Bedömning 

I detaljplanen anges att byggnationer bör uppföras som fristående bostäder eller 
parhus. Utformningen av flerbostadshuset som radhus, kan inte betraktas som 
parhus med smälter väl in i omgivningen. Byggnaderna på fastigheten placeras mer 
är 4,5 m från samtliga tomtgränser. Tillgänglighet är tillgodosedd i och till bostäder. 
I övrigt följer byggnationen de krav som finns i detaljplanen. 
 
 

Motivering förslag till beslut 

Planerad bebyggelse passar in i omgivningen. Byggnaderna kan anses vara 
lämpliga för sitt ändamål, ha en god form-, färg- och materialverkan, och vara 
tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga. Avvikelsen från parhus till radhus kan ses som liten med 
tanke på utformningen, varpå bygglov bör beviljas enligt 9 kap. 31 b §. 

 
 

Beslutsunderlag 

Ansökan   2020-01-22 
Anmälan om kontrollansvarig  2020-01-22 
Situationsplan (detaljplan)  2020-02-04 
Situationsplan   2020-02-10 
Planritningar   2020-02-10 
Fasadritningar   2020-02-10 
Sektionsritningar   2020-02-10 
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Förslag till beslut 

1. Bevilja bygglov för nybyggnad flerbostadshus med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och 
bygglagen, PBL (SFS 2010:900) då avvikelsen anses som liten och förenlig med 
detaljplanens syfte. 

2. Godta  som kontrollansvarig. 

3. Fastställer avgiften för bygglovet till 44 467 kronor.1 

 

Beslutet skickas till 

Sökanden 
Rågrannar 
 
 
 
INFORMATION 

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

Tekniskt samråd 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 2020-03-05 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 
 
John Pettersson 
Byggnadsinspektör 
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Total avgift för åtgärden: 44 467 kronor 
Bygglovavgift inkl. startbesked + kostnad för kungörelse = total avgift  
 
44 273 kr + 194 kr = 44 467 kronor 
 
 
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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