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

KALLELSE 
Datum 

2020-09-10 

Miljö- och byggnadsnämnden 
Kallas härmed till sammanträde torsdagen den 10 september 2020 i 
Kommunhuset, Ideboås klockan 13.30 för att behandla följande ärenden: 

Ärende 

99. Upprop

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

Administrativa ärenden 

101. Delegeringsbeslut

102. 2020.0014
Månadsrapportering Ekonomi jan-maj 2020

103. 2020.0377
Yttrande till kommunfullmäktige
Motion om strandskyddsdispens

104. 2019.0444
Ny Sammanträdesplan för hösten 2020

Miljö-, hälsoskydd- och livsmedelsärenden 

X. XX

Planärenden 

105. 2020.0213
Detaljplaneändring
Kv. Ugglan med flera i Åseda

Bygglovs- och byggsanktionsärenden



 
   

 

 

Ärende  

106. 2020.0175 
Rivning av garage/förråd 

 

 

107. 2020.0176 
Nybyggnad garage/förråd 

 

 

108. 2020.0236 
Inglasat uterum 

 

 

109. 2020.0369 
Tillbyggnad enbostadshus (uterum) 

 

 

110. 2020.0381 
Tillbyggnad flerbostadshus 
Trasten 1 

 

111. 2019.0109 
Ansökan om slutbesked för nybyggnad 
mur/plank 

 

 

112. 2020.0298 
Förhandsbesked 

 

 

113. 2019.0353 
Inkommen åtgärdsplan 

 

 

Informationsärenden   
   

    
 

 

 
Marie Hammarström Linnér 
Ordförande 

Marcus Landley 
Nämndsekreterare 
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2020-09-10  

 
Redovisning av delegeringsbeslut 

 

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

2019.0279 
, slutbesked nybyggnad enbostadshus 

2016.0251 
, slutbesked nybyggnad enbostadshus 

2011.0366 
slutbesked tillbyggnad anläggning 

2020.0336 
, bygglov och startbesked utvändig ändring 

2020.0089 
 slutbesked tillbyggnad enbostadshus 

2020.0334 
 bygglov och startbesked tillbyggnad altan 

2020.0176 
 beslut om handläggningstid för ansökan om rivningslov 

2020.0176 
 beslut om handläggningstid för ansökan om bygglov 

nybyggnad garage 

2020.0272 
 föreläggande om komplettering 

2020.0236 
, föreläggande om komplettering 

2020.0128 
, startbesked nybyggnad fritidshus 

2020.0238 
 rivningslov för rivning av byggnad 
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2018.0082 
 slutbesked nybyggnad enbostadshus 

2020.0328 
, startbesked tillbyggnad enbostadshus 

2019.0468 
, slutbesked nybyggnad altan 

2020.0273 
 startbesked nybyggnad garage och förråd 

2020.0324 
 föreläggande om komplettering 

2020.0279 
 bygglov och startbesked tillbyggnad enbostadshus 

2018.0088 
, slutbesked bygglov 

2020.0150 
, startbesked ombyggnad servicebyggnad 

2020.0062 
Trasten 1, interimistiskt slutbesked ändrad användning 

2019.0358 
Trasten 1, interimistiskt slutbesked ändrad användning 

2016.0382 
, slutbesked nybyggnad komplementbyggnad 

2020.0329 
, ansökan om rivningslov för rivning av byggnad 

2020.0323 
 bygglov och startbesked tillbyggnad skärmtak 

2020.0169 
 startbesked tillbyggnad enbostadshus 

2018.0250 
, slutbesked nybyggnad garage 

2020.0242 
, startbesked tillbyggnad 

2017.0014 
 slutbesked nybyggnad garage och förråd 

2020.0273 
 bygglov nybyggnad garage och förråd 

2020.0284 
, bygglov och startbesked ombyggnad enbostadshus 



 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Box 59, 364 21 Åseda Besök: Olofsgatan 4 B Tfn: 0474-470 70 Fax: 0474-470 60  

mbn@uppvidinge.se www.uppvidinge.se 

2020.0198 
 förnyelse av bygglov 

2011.0287 
 slutbesked tillbyggnad enbostadshus 

2019.0464 
Lenhovda 74:2, slutbesked rivning av byggnad 

2020.0002 
Lenhovda 74:2, slutbesked nybyggnad servicebyggnad 

2020.0323 
 bygglov och startbesked tillbyggnad skärmtak 

2020.0242 
 bygglov tillbyggnad 

2020.0129 
, startbesked tillbyggnad altan 

2018.0009 
, slutbesked nybyggnad enbostadshus 

2019.0345 
Kommersen 13, slutbesked ändrad användning 

2020.0078 
, slutbesked tillbyggnad enbostadshus 

2020.0073 
, startbesked nybyggnad komplementbyggnad 

2019.0404 
 slutbesked nybyggnad fritidshus 

2019.0348 
Åseda 12:15, startbesked nybyggnad komplementbyggnad 

2018.0225 
, slutbesked tillbyggnad enbostadshus 

2020.0371 
 bygglov tillbyggnad enbostadshus 

2020.0050 
, slutbesked tillbyggnad altan 

2020.0387 
 startbesked nybyggnad altan 

2018.0266 
Lenhovda 111:6, slutbesked utvändig ändring 

2019.0246 
 slutbesked nybyggnad komplementbyggnad 
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2017.0074 
, slutbesked rivning av byggnad 

2016.0151 
, slutbesked tillbyggnad anläggning 

2020.0390 
, bygglov och startbesked tillbyggnad enbostadshus 

2020.0084 
 slutbesked tillbyggnad altan 

2020.0387 
, bygglov nybyggnad uterum 

2020.0141 
Björkåkra 1:33, slutbesked nybyggnad transformatorstation 

2017.0370 
Hohult 7:76, slutbesked nybyggnad anläggning 

 
, slutbesked rivning av byggnad 

, slutbesked utvändig ändring 

 
 slutbesked tillbyggnad enbostadshus 

2016.0053 
 slutbesked rivning av byggnad 

2017.0254 
 slutbesked ändring i byggnad 

2018.0184 
 slutbesked utvändig ändring 

2018.0042 
, slutbesked utvändig ändring 

2015.0260 
, slutbesked tillbyggnad carport 

2018.0206 
 slutbesked utvändig ändring 

2018.0190 
 slutbesked utvändig ändring 

2017.0277 
, slutbesked tillbyggnad anläggning 

2016.0377 
, slutbesked tillbyggnad enbostadshus 
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2016.0300 
 slutbesked ändrad användning 

2019.0329 
Verkstaden 3, slutbesked rivning av byggnad 

2017.0323 
Släggan 2, delstartbesked tillbyggnad industri 

2020.0244 
Åseda 13:38, bygglov tillbyggnad anläggning 

2017.0142 
Sankt Sigfrid 2, slutbesked skyltanordning 

2019.0185 
, slutbesked rivning av byggnad 

2018.0157 
Åseda 12:1, slutbesked bygglov 

2019.0286 
, startbesked tillbyggnad altan 

2020.0374 
, startbesked nybyggnad garage och förråd 

2020.0323 
, slutbesked tillbyggnad skärmtak 

2018.0158 
, slutbesked nybyggnad komplementbyggnad 

2020.0373 
, startbesked installation eldstad 

2020.0379 
 rivningslov och startbesked för rivning av byggnad 

2020.0335 
, startbesked nybyggnad komplementbyggnad 

2016.0252 
, slutbesked nybyggnad komplementbyggnad 

2020.0329 
, startbesked rivning av byggnad 

2020.0289 
Tvinnesheda-Badeboda, bygglov och startbesked nybygnad 
transformatorstation 

2019.0021 
Ejdern 1, slutbesked tillbyggnad anläggning 

2019.0111 
Mejeristen 5, slutbesked skyltanordning 
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2) Förvaltningssekreterare Jonas Karlsson har med stöd av delegering fattat 
beslut i följande ärenden: 

2020.0245 
 startbesked installation eldstad 

2020.0274 
 startbesked installation eldstad 

2020.0153 
 startbesked installation eldstad 

2020.0287 
, startbesked installation eldstad 

2020.0156 
 startbesked installation eldstad 

2020.0087 
 startbesked installation eldstad 

2020.0044 
, startbesked installation eldstad 

2020.0049 
 startbesked installation eldstad 

 

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

2020.0320 
, anmälan om värmepumpsanläggning 

2020.0295 
 anmälan om värmepumpsanläggning 

2020.0296 
, anmälan om värmepumpsanläggning 

2020.0266 
 tillstånd till avloppsanläggning med ansluten vattentoalett 

2020.0308 
Björkåkra 1:33, anmälan om värmepumpsanläggning 

2020.0231 
, anmälan om värmepumpsanläggning 

2020.0100 
, tillstånd till avloppsanläggning med ansluten vattentoalett 

2020.0192 
, anmälan om värmepumpsanläggning 
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2020.0222 
, anmälan om värmepumpsanläggning 

2020.0219 
, tillstånd till eget omhändertagande av latrin 

2020.0191 
 anmälan om värmepumpsanläggning 

2020.0321 
 anmälan om värmepumpsanläggning 

2020.0327 
, anmälan om värmepumpsanläggning 

2020.0322 
 Anmälan om värmepumpsanläggning 

2020.0268 
 tillstånd till avloppsanläggning med ansluten VA-toalett 

2020.0187 
, anmälan om värmepumpsanläggning 

2020.0326 
 tillstånd till avloppsanläggning med ansluten VA-toalett 

 

4) Kart- mät- och GIS-ansvarig 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: 

2020.0368 
Mörtelek 6:6, 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 

2020.0333 
Mörtelek 6:6, registrering av livsmedelsanläggning 

2020.0367 
Östanå 3, årlig avgift för livsmedelskontroll enligt förordningen om 
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avgifter för offentlig kontroll av livsmedel (SFS 2006:1166) samt artikel 79 i 
förordningen (EU) nr 2017/625 

2020.0365 
Sparven 1, 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 

2020.0364 
Lenhovda 50:3, 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 

2020.0354 
Älghult 1:37, 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 

2020.0353 
Lenhovda 55:1, 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 

2020.0351 
Verkstaden 6, 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 

2020.0349 
Hohult 37:1, 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 

2020.0350 
Ejdern 1, 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 

2020.0360 
Hohult 39:11, 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 

2020.0359 
Åseda 14:101, 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 

2020.0356 
Norrhult 16:1, 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 
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2020.0347 
Hohult 16:1, 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 

2020.0346 
Lenhovda 59:8, 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 

2020.0345 
Hohult 37:1, 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 

2020:340 
Hohult 55:3, 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 

2020.0340 
Hohult 55:3, 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 

2020.0343 
Linné 9, 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 

2020.0344 
Norrhult 16:1, 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 

2020.0339 
Ejdern 1, 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 

2020.0341 
Ejdern 1, 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 

2020.0342 
Lenhovda 47:6, 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 

2019.0347 
Hohult 59:1, beslut om tobaksförsäljningstillstånd enligt 5 kap. 1 § lag om 
tobak och liknande produkter 
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2020.0330 
Lenhovda 5:66, 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 

2020.0330 
Lenhovda 5:66, registrering av livsmedelsanläggning 

2020.0319 
Lenhovda 96:2, 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 

2020.0318 
Dalen 17, 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 

2020.0317 
Hohult 59:1, 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 

2020.0316 
Glasblåsaren 2, 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 

2020.0315 
Sankt Sigfrid 2, 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 

2020.0214 
Lenhovda 88:26, 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 

2020.0313 
Klavreda 74:3, 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 

2020.0312 
Lenhovda 89:5, 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 

2020.0311 
Brändebol 1:4, 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 
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2020.0306 
Kålshult 3:10, 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 

2020.0297 
Kålshult 3:1, 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 

2020.0302 
Hohult 48:8, 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 

2020.0301 
Svartshult 1:6, 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 

2020.0300 
Sjömillan 1:27, 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 

2020.0299 
Sävsjö skogsbo 1:7, 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 

2020.0294 
Filen 1, 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 

2020.0292 
Södra Rås 3:5, 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 

2020.0291 
Norrhult 4:5, 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 

2020.0290 
Norrhult 4:5, 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 

2020.0223 
Klavreda 64:1, årlig avgift för livsmedelskontroll enligt förordningen om 
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avgifter för offentlig kontroll av livsmedel (SFS 2006:1166) samt artikel 79 i 
förordningen (EU) nr 2017/625 

2020.0288 
Lenhovda 72:1, 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 

2020.0286 
Dalen 19, 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 

2020.0285 
Klavreda 74:1, 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 

2020.0283 
Lenhovda 56:1, 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 

2020.0282 
Nottebäck 10:1, 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 

2020.0281 
Älghult 1:3, 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 

2020.0276 
Åseda 14:112, 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 

2020.0277 
Marhult 1:47, 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 

2020.0276 
Lenhovda 117:1, 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 

2020.0275 
Glasblåsaren 5, 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 
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2020.0167 
Sankt Sigfrid 2, verksamheten återupptas enligt uppfyllande av 
föreläggande 

2020.0271 
Älghult 2:2, 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 

2020.0270 
Sankt Olof 3, 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 

2020.0269 
Lenhovda 111:6, 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 

2020.0265 
Åseda 13:38, 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 

2020.0264 
Norrhult 49:3, 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 

2020.0236, 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 

2020.0262 
Åseda 12:4, 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 

2020.0261 
Lenhovda 112:1, 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 

2020.0260 
Sunnanå 2, 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 

2020.0259 
Hohult 42:2, 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 
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2020.0258 
Horvhult 3:6, 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 

2020.0257 
Älghult 1:54, 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 

2020.0256 
Lenhovda 88:26, 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 

2020.0255 
Sunnanå 1, 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 

2020.0253 
Åseda 12:1, 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 

2020.0254 
Sjömillan 1:27, 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 

2020.0252 
Svartshult 1:6, 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 

2020.0251 
Åseda 12:3, 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 

2020.0250 
Sävsjö 1:7, 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 

2020.0249 
Lenhovda 88:1, 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 

2020.0248 
Klavreda 51:5, årlig avgift för livsmedelskontroll enligt förordningen om 
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avgifter för offentlig kontroll av livsmedel (SFS 2006:1166) samt artikel 79 i 
förordningen (EU) nr 2017/625 

2020.0247 
Rådhuset 12, 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 

2020.0246 
Boskvarn 1:84, 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: 

2017.0031 
Marhult 7:1, överklagande av Länstyrelsens beslut 
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Kod Verksamhet

Text
BUDGET

Jan 20 - Aug 20
REDOVISAT

Jan 20 - Aug 20
ÅTERSTÅR

FÖRBRUKAT
I PROCENT

11950 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND 519,0 210,0 309,0 40
1 POLITISK VERKSAMHET 519,0 210,0 309,0 40
21200 BYGGLOVVERKSAMHET 871,8 371,3 500,5 43
21400 DETALJPLANERING 596,1 636,2 -40,1 107
21500 KART-MÄTNING-GIS 788,5 611,7 176,8 78
27100 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD 1 845,6 1 901,7 -56,1 103
27130 AGENDA 21 32,0 0,0 32,0 00
27210 MILJÖUNDERSÖKANDE ANALYS 51,0 2,1 48,9 4
2 INFRASTRUKTUR O SKYDD 4 185,0 3 523,0 662,0 84
Totaler 4 704,0 3 733,0 971,0 79

760000

Utskriven av : Marcus Landley
Drift hela kommunen

2020-08-31 10:10 Sida 1/1



Kod Verksamhet
Slag
Slag

Årsbudget
Jan 20 - Mån 13 20

Redovisat
Jan 20 - Aug 20

Återstår %

Verksamhet
11950 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND 519,0 210,0 309,0 40
Slag
4 KOSTNADER-UTGIFTER 0,0 3,5 -3,5 00
40212 RESERVDELAR TILL MASKINER 0,0 3,5 -3,5 00
Slag
5 KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT 484,0 198,0 286,0 41
50110 FAST ARVODE FÖRTROENDEV. 116,0 56,6 59,4 49
50120 SAMMANTRÄDESARVODEN 200,0 70,6 129,4 35
50130 FÖRRÄTTNINGSARVODEN 0,0 0,2 -0,2 00
50140 FÖRLORAD ARBETSINKOMST 56,0 5,9 50,1 11
55200 BILERSÄTTNINGAR 25,0 0,0 25,0 00
55210 BILERSÄTTNING SKATTEFRI 0,0 5,0 -5,0 00
55220 BILERSÄTTN. SKATTEPLIKTIG 0,0 2,8 -2,8 00
56100 LAGSTADGADE ARB.GIV.AVG. 66,0 39,7 26,3 60
56350 SÄRSKILD LSK AVSÄTT. PEN. 0,0 2,1 -2,1 00
56700 ARB.MARKNADSFÖRSÄKRING 0,0 0,0 0,0 00
57211 PENSIONSKOSTNAD SCHABLON 0,0 8,7 -8,7 00
58110 UTBILDNINGSKOSTNADER 21,0 2,7 18,3 13
58120 PERSONALENS RESOR 0,0 3,7 -3,7 00
Slag
6 35,0 4,5 30,5 13
64400 LIVSMEDEL 0,0 4,0 -4,0 00
64600 25,0 0,0 25,0 00
64699 ÖVR FÖRBRUKNINGSMTRL 10,0 0,5 9,5 5
Slag
7 0,0 4,0 -4,0 00
74910 LARMTJÄNST TRYGGHETSLARM 0,0 4,0 -4,0 00
Verksamhet
21200 BYGGLOVVERKSAMHET 871,8 371,3 500,5 43
Slag
3 INTÄKTER -1 179,0 -700,2 -478,8 59
31111 MILJÖTILLSYN 0,0 -2,3 2,3 00
31117 BYGGLOV -1 154,0 -654,9 -499,1 57
31924 Byggsanktionsavgift -25,0 -38,5 13,5 154

760000

Utskriven av : Marcus Landley
Driftuppföljning 3 begrepp

2020-08-31 10:07 Sida 1/14



Innev. månad
Jan 20 - Aug 20

210,0

3,5
3,5

198,0
56,6
70,6
0,2
5,9
0,0
5,0
2,8

39,7
2,1
0,0
8,7
2,7
3,7

4,5
4,0
0,0
0,5

4,0
4,0

371,3

-700,2
-2,3

-654,9
-38,5

760000

Utskriven av : Marcus Landley
Driftuppföljning 3 begrepp

2020-08-31 10:07 Sida 2/14



Kod Verksamhet
Slag
Slag

Årsbudget
Jan 20 - Mån 13 20

Redovisat
Jan 20 - Aug 20

Återstår %

35119 DFB ÖVRIG STAT/MYNDIGHET 0,0 -4,5 4,5 00
Slag
4 KOSTNADER-UTGIFTER 0,0 11,7 -11,7 00
40224 INKÖP MOBILTELEFONER 0,0 2,4 -2,4 00
40229 INKÖP ÖVR INVENTARIER 0,0 9,4 -9,4 00
Slag
5 KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT 1 571,8 714,7 857,1 45
50211 MÅNADSLÖNER 954,0 425,6 528,4 45
51110 SEMESTERLÖN MÅNADSLÖN 123,0 70,2 52,8 57
51210 SJUKLÖN MÅNADSLÖN 0,0 7,8 -7,8 00
55200 BILERSÄTTNINGAR 11,0 0,0 11,0 00
56100 LAGSTADGADE ARB.GIV.AVG. 432,8 158,2 274,6 37
56350 SÄRSKILD LSK AVSÄTT. PEN. 0,0 8,4 -8,4 00
56700 ARB.MARKNADSFÖRSÄKRING 0,0 0,6 -0,6 00
57211 PENSIONSKOSTNAD SCHABLON 0,0 34,5 -34,5 00
58110 UTBILDNINGSKOSTNADER 51,0 9,4 41,6 18
Slag
6 84,0 71,0 13,0 85
60100 LOKAL-OCH BOSTADSHYROR 47,0 31,8 15,2 68
61400 BYGGKONSULTER 0,0 13,0 -13,0 00
64310 BÖCKER 0,0 1,7 -1,7 00
64320 TIDNINGAR OCH TIDSKR. 0,0 12,7 -12,7 00
64400 LIVSMEDEL 0,0 0,3 -0,3 00
64600 33,0 0,0 33,0 00
64615 VÄXTER 0,0 0,4 -0,4 00
64699 ÖVR FÖRBRUKNINGSMTRL 0,0 0,4 -0,4 00
64800 ARBETSKLÄDER 0,0 3,1 -3,1 00
68120 MOBILTELEFONI 4,0 1,7 2,3 43
69510 HYRA/LEASING BILAR 0,0 5,9 -5,9 00
Slag
7 389,0 274,1 114,9 70
72200 ANNONSERING 10,0 24,4 -14,4 244
74321 IT DRIFT (AV SYSTEM) 0,0 21,0 -21,0 00
74322 VERKSAMH- OCH ADM SYSTEM 265,0 0,0 265,0 00
74500 KONSULTTJÄNSTER 0,0 199,2 -199,2 00

760000

Utskriven av : Marcus Landley
Driftuppföljning 3 begrepp

2020-08-31 10:07 Sida 3/14



Innev. månad
Jan 20 - Aug 20

-4,5

11,7
2,4
9,4

714,7
425,6
70,2
7,8
0,0

158,2
8,4
0,6

34,5
9,4

71,0
31,8
13,0
1,7

12,7
0,3
0,0
0,4
0,4
3,1
1,7
5,9

274,1
24,4
21,0
0,0

199,2

760000

Utskriven av : Marcus Landley
Driftuppföljning 3 begrepp

2020-08-31 10:07 Sida 4/14



Kod Verksamhet
Slag
Slag

Årsbudget
Jan 20 - Mån 13 20

Redovisat
Jan 20 - Aug 20

Återstår %

74910 LARMTJÄNST TRYGGHETSLARM 0,0 8,0 -8,0 00
76101 MEDLEMSAVGIFTER 30,0 20,6 9,4 69
76199 ÖVRIGA AVGIFTER 0,0 1,0 -1,0 00
79400 AVSKRIVNING ENLIGT PLAN 84,0 0,0 84,0 00
Slag
8 ÖVRIGA INTÄKTER KOSTNADER 6,0 0,0 6,0 00
86000 INTERNRÄNTA 6,0 0,0 6,0 00
Verksamhet
21400 DETALJPLANERING 596,1 636,2 -40,1 107
Slag
3 INTÄKTER -203,0 -3,4 -199,6 2
31115 PLANARBETE -203,0 0,0 -203,0 00
35119 DFB ÖVRIG STAT/MYNDIGHET 0,0 -3,4 3,4 00
Slag
4 KOSTNADER-UTGIFTER 0,0 15,1 -15,1 00
40229 INKÖP ÖVR INVENTARIER 0,0 15,1 -15,1 00
Slag
5 KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT 595,1 500,1 95,0 84
50211 MÅNADSLÖNER 361,0 288,6 72,4 80
50223 OB HELGER 0,0 0,3 -0,3 00
51110 SEMESTERLÖN MÅNADSLÖN 46,0 59,3 -13,3 129
51210 SJUKLÖN MÅNADSLÖN 0,0 6,0 -6,0 00
51950 FÖRÄLDRAPENNINGTILLÄGG 0,0 2,8 -2,8 00
55200 BILERSÄTTNINGAR 4,0 0,0 4,0 00
56100 LAGSTADGADE ARB.GIV.AVG. 164,1 112,2 51,9 68
56350 SÄRSKILD LSK AVSÄTT. PEN. 0,0 5,9 -5,9 00
56700 ARB.MARKNADSFÖRSÄKRING 0,0 0,5 -0,5 00
57211 PENSIONSKOSTNAD SCHABLON 0,0 24,5 -24,5 00
58110 UTBILDNINGSKOSTNADER 20,0 0,0 20,0 00
Slag
6 38,0 24,8 13,2 65
60100 LOKAL-OCH BOSTADSHYROR 24,0 17,0 7,0 71
64100 FÖRBRUKNINGSINVENTARIER 0,0 0,3 -0,3 00
64320 TIDNINGAR OCH TIDSKR. 0,0 4,2 -4,2 00
64600 12,0 0,0 12,0 00

760000

Utskriven av : Marcus Landley
Driftuppföljning 3 begrepp

2020-08-31 10:07 Sida 5/14



Innev. månad
Jan 20 - Aug 20

8,0
20,6
1,0
0,0

0,0
0,0

636,2

-3,4
0,0

-3,4

15,1
15,1

500,1
288,6

0,3
59,3
6,0
2,8
0,0

112,2
5,9
0,5
24,5
0,0

24,8
17,0
0,3
4,2
0,0

760000

Utskriven av : Marcus Landley
Driftuppföljning 3 begrepp

2020-08-31 10:07 Sida 6/14



Kod Verksamhet
Slag
Slag

Årsbudget
Jan 20 - Mån 13 20

Redovisat
Jan 20 - Aug 20

Återstår %

64699 ÖVR FÖRBRUKNINGSMTRL 0,0 0,8 -0,8 00
65100 KONTORSMTRL 0,0 0,3 -0,3 00
68120 MOBILTELEFONI 2,0 0,6 1,4 30
69510 HYRA/LEASING BILAR 0,0 1,6 -1,6 00
Slag
7 166,0 99,5 66,5 60
72200 ANNONSERING 35,0 16,8 18,2 48
74322 VERKSAMH- OCH ADM SYSTEM 31,0 11,2 19,8 36
74323 LICENSAVGIFTER 0,0 6,6 -6,6 00
74500 KONSULTTJÄNSTER 100,0 60,6 39,4 61
74910 LARMTJÄNST TRYGGHETSLARM 0,0 4,0 -4,0 00
76199 ÖVRIGA AVGIFTER 0,0 0,3 -0,3 00
Verksamhet
21500 KART-MÄTNING-GIS 788,5 611,7 176,8 78
Slag
3 INTÄKTER -102,0 -41,2 -60,8 40
31116 LANTMÄTERI/G I S -102,0 -41,2 -60,8 40
Slag
5 KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT 728,5 467,4 261,1 64
50211 MÅNADSLÖNER 446,3 296,9 149,4 67
50223 OB HELGER 0,0 0,8 -0,8 00
51110 SEMESTERLÖN MÅNADSLÖN 57,9 35,8 22,1 62
55200 BILERSÄTTNINGAR 2,0 0,0 2,0 00
56100 LAGSTADGADE ARB.GIV.AVG. 202,3 104,8 97,5 52
56350 SÄRSKILD LSK AVSÄTT. PEN. 0,0 5,6 -5,6 00
56700 ARB.MARKNADSFÖRSÄKRING 0,0 0,4 -0,4 00
57211 PENSIONSKOSTNAD SCHABLON 0,0 23,1 -23,1 00
58110 UTBILDNINGSKOSTNADER 20,0 0,0 20,0 00
Slag
6 59,0 25,8 33,2 44
60100 LOKAL-OCH BOSTADSHYROR 28,0 19,1 8,9 68
64320 TIDNINGAR OCH TIDSKR. 0,0 4,2 -4,2 00
64400 LIVSMEDEL 0,0 0,9 -0,9 00
64600 30,0 0,0 30,0 00
68120 MOBILTELEFONI 1,0 0,8 0,2 80

760000

Utskriven av : Marcus Landley
Driftuppföljning 3 begrepp

2020-08-31 10:07 Sida 7/14



Innev. månad
Jan 20 - Aug 20

0,8
0,3
0,6
1,6

99,5
16,8
11,2
6,6

60,6
4,0
0,3

611,7

-41,2
-41,2

467,4
296,9

0,8
35,8
0,0

104,8
5,6
0,4

23,1
0,0

25,8
19,1
4,2
0,9
0,0
0,8

760000

Utskriven av : Marcus Landley
Driftuppföljning 3 begrepp

2020-08-31 10:07 Sida 8/14



Kod Verksamhet
Slag
Slag

Årsbudget
Jan 20 - Mån 13 20

Redovisat
Jan 20 - Aug 20

Återstår %

69510 HYRA/LEASING BILAR 0,0 0,8 -0,8 00
Slag
7 101,0 159,6 -58,6 158
74321 IT DRIFT (AV SYSTEM) 0,0 21,6 -21,6 00
74322 VERKSAMH- OCH ADM SYSTEM 50,0 12,4 37,6 25
74323 LICENSAVGIFTER 0,0 30,9 -30,9 00
74324 SERVICE O UNDERH AV ADMSY 0,0 12,2 -12,2 00
74910 LARMTJÄNST TRYGGHETSLARM 0,0 4,0 -4,0 00
74982 MÄTNINGS- OCH KARTTJÄNSTE 0,0 76,9 -76,9 00
76101 MEDLEMSAVGIFTER 5,0 1,0 4,0 20
76199 ÖVRIGA AVGIFTER 0,0 0,3 -0,3 00
79400 AVSKRIVNING ENLIGT PLAN 46,0 0,2 45,8 00
Slag
8 ÖVRIGA INTÄKTER KOSTNADER 2,0 0,0 2,0 00
86000 INTERNRÄNTA 2,0 0,0 2,0 00
Verksamhet
27100 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD 1 845,6 1 901,7 -56,1 103
Slag
3 INTÄKTER -1 128,0 -515,2 -612,8 46
30119 ÖVRIG FÖRSÄLJNING/ERS. 0,0 -6,0 6,0 00
31110 LIVSMEDELSTILLSYN -220,0 -67,3 -152,7 31
31111 MILJÖTILLSYN -548,0 -300,5 -247,5 55
31112 AVLOPPSTILLSTÅND -60,0 -27,0 -33,0 45
31119 ÖVRIGT (EXV UPPDRAG) -300,0 -3,0 -297,0 1
31121 VÄRMEPUMPSAVGIFTER MH 0,0 -94,5 94,5 00
31123 RENHÅLLNINGSAVGIFTER MH 0,0 -2,0 2,0 00
35119 DFB ÖVRIG STAT/MYNDIGHET 0,0 -15,0 15,0 00
Slag
4 KOSTNADER-UTGIFTER 30,0 1,6 28,4 5
40220 30,0 0,0 30,0 00
40229 INKÖP ÖVR INVENTARIER 0,0 1,6 -1,6 00
Slag
5 KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT 2 817,6 2 121,8 695,8 75
50211 MÅNADSLÖNER 1 720,2 1 241,4 478,8 72
50223 OB HELGER 0,0 1,4 -1,4 00

760000

Utskriven av : Marcus Landley
Driftuppföljning 3 begrepp

2020-08-31 10:07 Sida 9/14



Innev. månad
Jan 20 - Aug 20

0,8

159,6
21,6
12,4
30,9
12,2
4,0

76,9
1,0
0,3
0,2

0,0
0,0

1 901,7

-515,2
-6,0

-67,3
-300,5
-27,0
-3,0

-94,5
-2,0

-15,0

1,6
0,0
1,6

2 121,8
1 241,4

1,4

760000
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Kod Verksamhet
Slag
Slag

Årsbudget
Jan 20 - Mån 13 20

Redovisat
Jan 20 - Aug 20

Återstår %

50400 UPPDRAGSTAGARE 0,0 24,0 -24,0 00
51110 SEMESTERLÖN MÅNADSLÖN 220,7 198,8 21,9 90
51210 SJUKLÖN MÅNADSLÖN 0,0 39,2 -39,2 00
55110 TRAKTAMENTEN SKATTEFRI 0,0 0,3 -0,3 00
55200 BILERSÄTTNINGAR 35,0 0,0 35,0 00
55210 BILERSÄTTNING SKATTEFRI 0,0 1,3 -1,3 00
55220 BILERSÄTTN. SKATTEPLIKTIG 0,0 0,7 -0,7 00
55920 SKATTEPLIKTIG KOSTNADSERS 0,0 0,1 -0,1 00
56100 LAGSTADGADE ARB.GIV.AVG. 780,8 471,9 308,9 60
56350 SÄRSKILD LSK AVSÄTT. PEN. 0,0 24,9 -24,9 00
56700 ARB.MARKNADSFÖRSÄKRING 0,0 1,9 -1,9 00
57211 PENSIONSKOSTNAD SCHABLON 0,0 102,5 -102,5 00
58110 UTBILDNINGSKOSTNADER 61,0 11,8 49,2 19
58120 PERSONALENS RESOR 0,0 0,4 -0,4 00
58130 PERSONALENS BOENDE 0,0 1,2 -1,2 00
58910 MINNESGÅVOR 0,0 0,1 -0,1 00
Slag
6 105,0 97,3 7,7 93
60100 LOKAL-OCH BOSTADSHYROR 54,0 36,1 17,9 67
61301 STÄDNING 0,0 6,0 -6,0 00
63200 HYRA/LEASING AV INVENTARI 0,0 1,0 -1,0 00
64310 BÖCKER 0,0 4,7 -4,7 00
64320 TIDNINGAR OCH TIDSKR. 0,0 31,5 -31,5 00
64400 LIVSMEDEL 0,0 0,3 -0,3 00
64600 50,0 0,0 50,0 00
64699 ÖVR FÖRBRUKNINGSMTRL 1,0 0,3 0,7 30
64800 ARBETSKLÄDER 0,0 4,8 -4,8 00
68120 MOBILTELEFONI 0,0 1,9 -1,9 00
69510 HYRA/LEASING BILAR 0,0 10,8 -10,8 00
Slag
7 21,0 196,2 -175,2 934
74321 IT DRIFT (AV SYSTEM) 0,0 23,3 -23,3 00
74323 LICENSAVGIFTER 0,0 6,2 -6,2 00
74324 SERVICE O UNDERH AV ADMSY 0,0 2,2 -2,2 00
74500 KONSULTTJÄNSTER 0,0 110,8 -110,8 00

760000
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Innev. månad
Jan 20 - Aug 20

24,0
198,8
39,2
0,3
0,0
1,3
0,7
0,1

471,9
24,9
1,9

102,5
11,8
0,4
1,2
0,1

97,3
36,1
6,0
1,0
4,7
31,5
0,3
0,0
0,3
4,8
1,9
10,8

196,2
23,3
6,2
2,2

110,8

760000
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Kod Verksamhet
Slag
Slag

Årsbudget
Jan 20 - Mån 13 20

Redovisat
Jan 20 - Aug 20

Återstår %

74910 LARMTJÄNST TRYGGHETSLARM 0,0 16,0 -16,0 00
74930 TOLKTJÄNSTER 0,0 4,2 -4,2 00
76101 MEDLEMSAVGIFTER 21,0 30,3 -9,3 144
76104 PROVTAGNINGAR 0,0 0,9 -0,9 00
76199 ÖVRIGA AVGIFTER 0,0 2,4 -2,4 00
Verksamhet
27130 AGENDA 21 32,0 0,0 32,0 00
Slag
7 32,0 0,0 32,0 00
76104 PROVTAGNINGAR 32,0 0,0 32,0 00
Verksamhet
27210 MILJÖUNDERSÖKANDE ANALYS 51,0 2,1 48,9 4
Slag
7 51,0 2,1 48,9 4
76101 MEDLEMSAVGIFTER 0,0 2,1 -2,1 00
76104 PROVTAGNINGAR 51,0 0,0 51,0 00
Verksamhet
37000 ADM 0,0 0,0 0,0 00
Slag
6 0,0 0,0 0,0 00
63200 HYRA/LEASING AV INVENTARI 0,0 0,0 0,0 00
Totaler 4 704,0 3 733,0 971,0 79

760000
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Innev. månad
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16,0
4,2

30,3
0,9
2,4

0,0

0,0
0,0

2,1

2,1
2,1
0,0

0,0

0,0
0,0

3 733,0

760000
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Svar på motion om strandskydd yttrande till 
kommunstyrelsen 
 
KF 2020-000005 
Förslag till yttrande 

Nuvarande lagstiftning utreds förnärvarande som en del av 
januariavtalet. Tills nytt förslag arbetats fram och tagits i riksdagen 
gäller nuvarande lagstiftning. 

Sammanfattning av ärendet 
Motionären vill att strandskyddslagstiftningen ska ändras och att fullmäktige 
ska verka för att detta ska ske samt att regeländringen inkluderas i nya 
översiktsplanen. 

Beslutsunderlag 
Motion KF 2020 - 000005 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
Karin Holst     
förvaltningschef     
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 78 Dnr 2020-000108  

Motion om strandskyddsdispens 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 

utreda motionen. 

2. Kommunledningsförvaltningen ska inhämta yttrande från miljö- och 

byggnadsnämnden. 

3. Kommunledningsförvaltningen ska återkomma med svar till 

kommunstyrelsens sammanträde i september 2020.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 3 mars 2020 § 34 att lämna motion om 

strandskyddsdispens till kommunstyrelsen för beredning.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar att: 

1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 

utreda motionen. 

2. Kommunledningsförvaltningen ska inhämta yttrande från miljö- och 

byggnadsnämnden. 

3. Kommunledningsförvaltningen ska återkomma med svar till 

kommunstyrelsens sammanträde i september 2020.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Motion om strandskyddsdispens 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-03-03 § 34 

Beslutet skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 

  









 

 
Box 59, 36421, Åseda Besök: Kyrkbacken 1 Tfn: 0474 – 470 00 

www.uppvidinge.se · mbn@uppvidinge.se  

 
 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2020-09-03 

Referens 
Miljö- och 
byggnadsförvaltningen 
Dnr: 2020.0213 

  

 

Samråd för ändring av detaljplan för Kv Ugglan med 
flera, Åseda 

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

Förutsättningar 
Plan- och bygglagen 

5 kap. 11 § I arbetet med att ta fram ett program enligt 10 § eller ett förslag 
till en detaljplan ska kommunen samråda med 
   1. länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och de kommuner som berörs, 
   2. de kända sakägarna och de kända bostadsrättshavare, hyresgäster och 
boende som berörs, 
   3. de kända organisationer av hyresgäster som har avtal om 
förhandlingsordning för en berörd fastighet eller, om någon 
förhandlingsordning inte gäller, som är anslutna till en riksorganisation 
inom vars verksamhetsområde en berörd fastighet är belägen, och 
   4. de myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett 
väsentligt intresse av förslaget. 

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

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

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

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

För planförslag som avses i 7 a § finns bestämmelser om kungörelse i 18 a 
§.  
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11 b § En kungörelse ska anslås på kommunens anslagstavla och föras in i 
en ortstidning. Av kungörelsen ska det framgå 
   1. vilket område detaljplanen avser, 
   2. om förslaget avviker från översiktsplanen, 
   3. var förslaget finns tillgängligt och hur lång samrådstiden är, 
   4. att den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra det under 
samrådstiden, och 
   5. till vem synpunkter på förslaget ska lämnas. 

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

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

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

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnadsnämnden fattade beslut om att påbörja planarbetet 
2019-10-31 § 139. Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande.  

Planförslaget avser öka byggrätterna för berörda fastigheter i centrala 
Åseda. Idag regleras fastigheterna av äldre detaljplaner med omotiverat 
små byggrätter. Planförslaget ändrar ingen markanvändning utan inför nya 
bestämmelser som ska underlätta för kompletterande bebyggelse. 
Ändringarna berör exploateringsgraden, mark som inte får bebyggas 
(prickmark) och byggnadshöjd.  

Planförslaget kommer att vara ute på samråd i 4 veckor. Planhandlingar 
kommer att finnas tillgängliga på Uppvidinge kommuns hemsida, 
kommunhusets reception samt på miljö- och byggnadsförvaltningen. 

Ekonomiska konsekvenser 
Miljö- och byggnadsförvaltningen står för plankostnaden. Intäkter sker via 
lov- och anmälningsavgifter. 
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Beslutsunderlag 
Plankarta 
Planbeskrivning 
Undersökning 
Fastighetsförteckning 
Underrättelse om samråd 
Sändlista 
 

Beslutet skickas till 
Sakägare enligt sändlista 

 

Magnus Josefsson 
Planarkitekt 
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PLANHANDLINGAR 
Till planförslaget har följande handlingar upprättats: 

Plankarta med planbestämmelser 
Plan- och genomförandebeskrivning 
Fastighetsförteckning 
Undersökning 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Syftet med planändringen är att ge en ökad byggrätt genom att ta bort eller ändra 
bestämmelser om bland annat exploateringsgrad, komplementbyggnader och prickmark. 

Beställare 
Beställare av planen är miljö- och byggnadsnämnden.  

Läge 
Planområdet utgör ett cirka 75 000 m2 stort område med kvarteren Ugglan, Hägern, Falken, 
Riddersberg och Svalan i centrala Åseda.  

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan 
Översiktsplanen pekar ut ett markanvändningsområde inom planområdet: bostäder. 
Merparten av fastigheterna inom planområdet utgörs av enfamiljsvillor men det finns också 
flerfamiljshus och en tandläkare. Planförslaget kommer inte ändra markanvändningen för 
någon av bostadsfastigheterna. Planförslaget kommer således inte att föreslå någon 
markanvändning som strider mot den som är utpekad i översiktsplanen eller mot nuvarande 
markanvändning. 

Detaljplaner 
Planförslaget tar tre byggnadsplaner i anspråk samt fyra tomtindelningar( Falken, Svalan, 
Riddersberg och Hägern). Vilka planer och delar av planerna samt tomtindelningar det rör 
sig om framgår av kartan och tabellen nedan. 



2 
 

 

Område Detaljplan Nuvarande 
markanvändning 

Ny 
markanvändning 

Åtgärd/konsekvens 

Gult Spl 07-ÅSS-143 Bostäder, Väg Bostäder, Väg Genomförandetiden 
har gått ut. Ingen 
åtgärd krävs. 

Blått Dp 0760-P90/6 Bostäder Ingen förändring Genomförandetiden 
har gått ut. Ingen 
åtgärd krävs. 
Planen upphör att 
gälla och kommer 
helt att ersättas med 
planförslaget. 

Rosa Dp 0760-P92/2 Bostäder Ingen förändring Genomförandetiden 
har gått ut. Ingen 
åtgärd krävs. 

Streckat Tomtindelningar Bostäder Ingen förändring Genomförandetiden 
har gått ut. Ingen 
åtgärd krävs. 
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Miljöbedömning 
En undersökning enligt 6 kap. 5 § miljöbalken har upprättats och bifogas planhandlingarna. 
Enligt undersökningen anses planförslaget inte medföra en betydande miljöpåverkan och en 
strategisk miljöbedömning kommer således inte att upprättas. 

Kommunala beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden gav 2019-05-23 § 58 miljö- och byggnadsförvaltningen i 
uppdrag att se över äldre detaljplaner med omotiverat små byggrätter och på sikt ersätta 
dem med nya. Det aktuella området har varit ett prioriterat område med anledning av att 
flera bygglov på kort tid har blivit nekade på grund av bestämmelser i detaljplanerna. Miljö- 
och byggnadsnämnden beslutade 2020-05-14 § 78 att påbörja handläggningen av 
detaljplanen. Handläggningen sker med ett standardförfarande.  

FÖRUTSÄTTNINGAR 

Bebyggelse 
Nuläge 
Bebyggelsen inom planområdet består främst av bostäder. Bostäderna utgörs av villor i max 
två våningar med varierande utformning vad gäller fasadmaterial och färgsättning. Det finns 
också 16 st flerfamiljshus.  

 

Figur 1: Exempel på bostadshus inom planområdet. 
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Utöver bostadsbebyggelsen finns det även en fastighet där byggnaderna är kombinerade 
bostad/verksamhet på Järnvägsgatan.  

 

Figur 2: Tandläkare på Järnvägsgatan, kombinerad bostad och verksamhet. 

 

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget möjliggör en komplettering av befintlig bebyggelse, snarare än helt ny 
bebyggelse. Syftet med planen är att öka byggrätten för fastigheterna inom planområdet 
genom att ta bort eller ändra bestämmelser som rör prickmark, komplementbyggnader och 
exploateringsgrad. Nuvarande markanvändning kommer att bestå.  

Följande bestämmelser i de befintliga detaljplanerna kommer att tas bort eller ändras: 

• Prickmark (mark som inte får bebyggas) – I befintliga detaljplaner har fastigheterna i 
kvarteren ett prickat område om 5 meter längs gatorna, detta kommer att minskas till 
4,5 meter. 

• Del av tomt som får bebyggas och antal byggnader å tomtplats – I befintlig detaljplan 
regleras exploateringsgraden enligt följande: ”Av tomt, som omfattar med Ö betecknat 
område, får högst en fjärdedel bebyggas.” och ” ”Av tomt, som omfattar med F betecknat 
område, får högst en femtedel bebyggas.” I planförslaget anges exploateringsgraden för 
bostäderna istället som att byggnadsarea som mest får utgöra 35 % av 
fastighetsarean. 
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• Våningsantal – Högsta antal våningar är angivet för kvartersmark för bostäder i de 
befintliga planerna. Högsta våningsantal för bostäderna inom planområdet varierar 
och är angivet som två våningar (II), två våningar med inredd vind (IIv) samt en 
våning (I). Våningsantalen motsvarar följande byggnadshöjder: II – 7,6 meter, Iv – 5,6 
meter och I – 4,5 meter. I planförslaget kommer all kvartersmark för bostäder att 
regleras till en maximal byggnadshöjd om 7,6 meter, vilket alltså motsvarar två 
våningar. Det innebär att de fastigheter som tidigare endast fick bebyggas med hus i 
en våning och/eller inredd vind har möjlighet att bygga högre hus. 

• Endast fristående hus – I befintliga detaljplaner får endast fristående hus uppföras 
på kvartersmarken för bostäder. I planförslaget kommer denna bestämmelse att tas 
bort, vilket innebär att även par- och kedjehus kan byggas.   

Sammantaget innebär planförslaget att fastigheterna kan bebyggas mer än vad som är 
möjligt idag. Den ökade exploateringsgraden möjliggör för tillbyggnader och 
komplementbyggnader, den minskade prickmarken ger en större valfrihet vad gäller 
placering och byggnadshöjden möjliggör för högre hus på vissa av fastigheterna. För att 
undvika att den större byggrätten medför betydande olägenheter för grannfastigheter införs 
bestämmelse om placering av byggnader i förhållande till fastighetsgräns. Utgångspunkten 
är att byggnader inte får placeras närmare fastighetsgränsen än 4 meter, men för att 
planförslaget ska behålla en viss flexibilitet vad gäller placering anger bestämmelsen även att 
om grannen tillåter det kan byggnad placeras närmare än 4 meter från fastighetsgränsen. 

Naturmiljö 
Nuläge 
Planområdet består uteslutande av bebyggd eller ianspråkstagen mark. Vegetationen inom 
planområdet skiljer sig något beroende på vilken markanvändning det rör sig om. Inom 
kvartersmarken för bostäder är vegetationen av trädgårdskaraktär med gräsbeklädd mark 
och inslag av enstaka träd och buskar. I övrigt förekommer inga fynd av rödlistade arter, 
skyddsvärda träd eller annan värdefull naturmiljö inom planområdet.  

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget berör endast exploaterad mark. Det är ingen naturmark som tas i anspråk i 
samband med planförslaget. Fastigheternas ökade byggrätt möjliggör mer bebyggelse på 
tomterna vilken kan leda till förlust av viss vegetation på tomterna.  

Kulturmiljö 
Nuläge 
Det finns inga utpekade kulturmiljövärden inom planområdet. Karaktären och utformningen 
på byggnaderna inom planområdet varierar. Byggnaderna är uppförda under olika 
tidsperioder, med början på 1910-talet fram till 1990-talet.   
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Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget möjliggör tillbyggnader och komplementbyggnader på bostadsfastigheterna 
vilket medför en tätare bebyggelsestruktur. Husen som, primärt uppfördes på 1900-talets 
första hälft, kan kompletteras med mer modern bebyggelse vilket kan leda till varierande 
bebyggelsekaraktär både inom tomterna och inom planområdet som helhet. Eftersom det 
inte finns några utpekade kulturmiljövärden inom området samt att den befintliga 
bebyggelsen redan är av varierande karaktär, är bedömningen att planförslaget kan 
genomföras utan att negativt påverka kulturmiljön.  

Fornlämningar 
Nuläge 
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. 

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget medför ingen påverkan på fornlämningar. Fornlämningar är skyddade enligt 
Kulturmiljölagen (1988:950) oavsett vad som anges i detaljplanen. Vid fynd av misstänkta 
fornlämningar ska eventuella mark- eller byggnadsarbeten stoppas och länsstyrelsen ska 
kontaktas omgående.  

Stads- och landskapsbild 
Nuläge 
Planområdet utgör ett cirka 75 000 m2 stort bostadsområde med kvarteren Ugglan, Hägern, 
Falken, Riddersberg och Svalan i centrala Åseda. Området avgränsas av skola och 
idrottsplats i norr, mejeriet i öster, Olofsgården i väster samt Järnvägsgatan och järnvägen i 
söder.  

Planförslag och konsekvenser 
Stadsbilden förblir relativt oförändrad i samband med planförslagets genomförande. Ny, 
kompletterande, bebyggelse kan placeras närmare vägarna än vad som är möjligt idag och 
vissa av husen kan uppföras med en extra våning, vilket ger ett annat förhållande till 
gaturummet än idag.  

Gator och trafik 
Nuläge 
Järnvägsgatan löper längs området i söder (väg 969). Väg 969 är en allmän väg och 
Trafikverket är väghållare och har inom planområdet en hastighetsbegränsning på 50 km/h 
och en uppmätt total årsdygnstrafik om 2641 fordon.   

Planförslaget berör även delar av tre kommunala gator, Gustavsgatan, Odengatan samt 
Östra Esplanaden. 

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget medför ingen förändring i nuvarande gatusystem. Befintliga utfarter till 
gatorna kommer att bestå, men planförslaget medger inga nya utfarter utöver de redan 
befintliga.  
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Geotekniska förhållanden 
Nuläge 
Någon geoteknisk undersökning har inte genomförts i samband med planarbetet. Enligt 
SGU:s jordartskarta består marken i huvudsak av morän. 

Planförslag och konsekvenser 
Eftersom planområdet redan är bebyggt får de geotekniska förhållandena vad avser 
grundläggningsförutsättningar och risk för ras eller skred anses vara klarlagda. Det finns 
inga indikationer på att de geotekniska förhållandena inom planområdet försvårar 
kompletterande bebyggelse. 

Hälsa och säkerhet 
Nuläge 
Inom planområdet finns det inga kända förorenade delar.   

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget medför ingen påverkan på hälsa och säkerhet.  

Buller 
Nuläge 
Total årsdygnstrafik för Järnvägsgatan (väg 969) uppgår till 2641 fordon. Hastighetsgränsen 
är 50 km/h längs planområdet. Av det totala antalet fordon utgör tunga transporter 87 
stycken. Idag begränsas bebyggelsen närmast vägen av 5 meter prickmark på den norra 
sidan och 5 meter prickmark på den södra.  

Planförslag och konsekvenser 
I planförslaget kommer ett enhetligt byggnadsfritt område om 5 meter längs gatorna gälla 
för samtliga fastigheter. Det innebär att byggnader som närmast kan placeras ungefär 12 
meter från vägens mitt. Enligt schablonräkning tagen från Boverkets och SKL:s diagram 
”Hur mycket bullrar vägtrafiken?” skulle ett sådant avstånd som mest generera ungefär 55 
dBA vid husens fasader och håller sig således inom riktvärdet för trafikbuller. 

Dagvatten 
Nuläge 
Dräneringsvatten är kopplat till kommunens spillvattensystem, medan dagvatten som 
uppstår från takytor eller hårdgjorda ytor tas om hand lokalt eller rinner till kommunala 
dagvattenledningar i gatan. Recipient för dagvattnet är Badebodaån.  

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget möjliggör kompletterande bebyggelse på befintliga fastigheter. Mängden 
dagvatten kan således förväntas öka, men ökningen är försumbar. Befintliga tomter och 
dagvattenledningar förväntas kunna ta omhand dagvattnet även i fortsättningen.  
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Miljökvalitetsnormer för vatten och luft 
Nuläge 
Mätningar av luft görs med jämna mellanrum i Uppvidinge kommun. Kommunen ligger på 
en låg nivå avseende luftföroreningar. 

Vattenrecipient för området är Badebodaån. Vattendraget har en måttlig ekologisk status och 
uppnår ej god kemisk status. Den ekologiska statusen har fått klassningen måttlig med 
avseende på fisk och hydromorfologi. Den kemiska statusen uppnår ej god på grund av för 
höga halter av kvicksilver och bromerad difenyleter. Tidsfristen för god ekologisk status är 
satt till år 2027. 

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget innebär inte någon negativ påverkan på luftkvalitén. 

Fastigheterna inom planområdet utgörs till största delen av villatomter. Under normala 
förhållanden hanteras det mesta av dagvattnet lokalt genom infiltration i gräsmattorna eller 
genom evaporation. Mängden dagvatten från gatumark förblir oförändrad då ingen ny 
gatumark planeras. Planförslaget innebär således inte en försämring av 
miljökvalitetsnormerna för vatten. 

För höga halter av bromerad difenyleter är konsekvent för samtliga av Sveriges vattendrag. 
Ytterligare förorening av dessa ämnen undviks bäst genom att de förbud och regler som 
finns gällande användning och återvinning följs. Det finns inga indikationer på att några av 
vattendirektivets prioriterade ämnen förekommer i halter som kan antas utgöra ett 
miljöproblem i vattenförekomsten. Planförslaget påverkar varken vattendragets fisk eller 
hydromorfologi.   

FÖRKLARING AV PLANBESTÄMMELSERNA 

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap 
Beteckning på kartan Bestämmelseformulering Laghänvisning Syfte 

 
Lokalgata 4 kap. 5 § 1 st. 2 p, 

PBL 
Gatorna inom 
planområdet 

planläggs som 
lokalgata. 

Kvartersmark 
Beteckning på kartan Bestämmelseformulering Laghänvisning Syfte 

 Bostäder 4 kap. 5 § 1 st. 3 p, 
PBL 

Befintliga bostäder 
planläggs för 

bostadsändamål 
även i planförslaget. 

 Centrum 4 kap. 5 § 1 st. 3 p, 
PBL 

En byggnad är 
kombinerad 

bostad/verksamhet. 
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För denna fastighet 
läggs användning för 

centrum till för att 
planförslaget ska 

överensstämma med 
nuvarande 

användning. 

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark 
Beteckning på kartan Bestämmelseformulering Laghänvisning Syfte 

 
Högsta utnyttjandegrad i 

byggnadsarea per 
fastighetsarea är 35 % 

4 kap. 11 § 1 st. 1 p, 
PBL 

Äldre bestämmelser 
som reglerar 

exploateringsgraden 
ersätts med en ny, mer 
generell bestämmelse. 
Byggrätterna ökar till 

följd av den nya 
bestämmelsen. 

 
Byggnad ska placeras 

minst 4 meter från 
fastighetsgräns. Byggnad 
får dock placeras närmare 

4 meter från 
fastighetsgräns om det 
finns medgivande från 

berörd granne 

4 kap. 16 § 1 st. 1 p, 
PBL 

Bestämmelse om 
byggnads placering i 

förhållande till 
fastighetsgräns finns 
med för att undvika 

att betydande 
olägenhet i form av 

exempelvis 
skuggbildning 

uppstår. Det går dock 
att placera byggnad 

närmare 4 meter, men 
då krävs medgivande 
från berörd granne. 

 

Endast 50 % av 
fastighetsarean får 

bebyggas.  

 Byggrätterna ökar till 
följd av den nya 
bestämmelsen. 

 Marken får inte förses 
med byggnad 

4 kap. 16 § 1 st. 1 p, 
PBL 

Ett område om 5 meter 
intill båda sidorna av 
Lenhovdavägen och 
Åsedavägen förses 

med prickmark för att 
säkerställa erforderligt 
avstånd till vägarna. 
Hela det område som 

är planlagt för 
drivsmedelsförsäljning 
(undantaget befintliga 
byggnader) förses med 

prickmark för att 
säkerställa 

skyddsavstånd mellan 
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pumparna och 
närmaste byggnad. 

 

Högsta byggnadshöjd i 
meter 

4 kap. 16 § 1 st. 1 p, 
PBL 

Samtlig kvartersmark 
för bostäder ges en 

byggnadshöjd om 7,6 
meter, vilket möjliggör 
tvåvåningshus. Övrig 
kvartersmark får en 
byggnadshöjd om 5 
respektive 6 meter, 

vilket överensstämmer 
med befintliga 

byggnader. 
 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp 
Planområdet är en del av kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Samtliga 
fastigheter är anslutna till det kommunala VA-nätet. Belastningen från den kompletterande 
bebyggelsen som planförslaget möjliggör bedöms bli försumbar och kan hanteras via 
befintliga ledningar. 

Övriga ledningar 
E.ON Energidistribution AB är elnätsägare inom planområdet och ansvariga för 
elförsörjning till/inom planområdet. Eventuell flytt eller nedgrävning av ledningar bekostas 
av exploatören/fastighetsägaren och samråd ska ske med berörd ledningsägare.  

Samtliga fastigheter är förberedda för fiber- och telefonanslutningar. Markreservat för 
underjordiska ledningar skapas inom det fem meter byggnadsfria området närmast vägarna.  

Avfall 
Hantering av avfall ska ske i enlighet med kommunens avfallsplan. 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

Tidplan 
Beslut om samråd  september 2020 
Samrådstid   4 veckor 
Beslut om granskning  oktober 2020 
Granskningstid  3 veckor 
Beslut om antagande  december 2020 
Laga kraft   2020 

Ovanstående tidplan är preliminär och kan komma att förändras beroende på vad som 
framkommer under samrådet och granskningen. 
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Genomförandetid 
Genomförandetiden är 15 år från det datum planen vinner laga kraft. 

Efter genomförandetiden fortsätter planen att gälla men den kan ändras/upphävas utan att 
berörda fastighetsägare har rätt till ersättning. 

Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmän plats inom planområdet.  

Ekonomiska frågor 
Ändringen av detaljplanen bekostas av Uppvidinge kommun. Intäkter sker via lov- och 
anmälningsavgifter.  

Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser 
Ingen förändring.  

KONSEKVENSER 

Ekonomiska konsekvenser 
De ökade byggrätterna kan öka värdet på fastigheterna inom planområdet.  

Sociala konsekvenser 
Ingen förändring. 

Miljökonsekvenser 
Ingen förändring. 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Plan- och genomförandebeskrivning samt plankarta har upprättats av Magnus Josefsson, 
planarkitekt, i samarbete med tjänstemän på tekniska kontoret och kart-, mät- och GIS-
ansvarig. 



  Dnr. 2020.0213 
                                                            2020-08-31 

 

 

UNDERSÖKNING ENLIGT 6 KAP. 5 § MILJÖBALKEN 
 

Ändring av detaljplan för Kv. Ugglan, Hägern, Falken, Riddersberg och Svalan 
Åseda, Uppvidinge kommun 
 

 

 

 

 
 

 

 



  Dnr. 2020.0213 
                                                             2020-08-31 

 
Vad syftar undersökningen till? 
Enligt 6 kap. 5 § miljöbalken ska kommunen göra en undersökning av behovet av en strategisk 
miljöbedömning när en detaljplan eller ett program ska upprättas eller ändras. 
Undersökningen ska avgöra om detaljplanens, programmets eller ändringens genomförande 
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.  

Om detaljplanen anger förutsättningarna för att bedriva verksamheter och åtgärder med 
hänsyn till hur de kan påverka miljön eller om en undersökning enligt 6 kap. 6 § miljöbalken 
visar att planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska en strategisk 
miljöbedömning göras.  

Bedömningarna som görs i undersöknigen är preliminära. Ny kunskap som tillförs 
planarbetet kan innebära att undersökningen måste omvärderas. 

Områdesbeskrivning 
Planområdet utgör ett cirka 75 000 m2 stort bostadsområde med kvarteren Ugglan, Hägern, 
Falken, Riddersberg och Svalan i centrala Åseda. 

 

 

 

Samtliga berörda detaljplaner och tomtindelningar är genomförda. Merparten av 
fastigheterna inom planområdet utgörs av enfamiljsvillor men det finns också flerfamiljshus 
och en tandläkare. Marken är ianspråktagen och bebyggd inom hela området.  

Figur 1: Översiktskarta där planområdet är markerat i blått. 
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Planens syfte 
Syftet med planändringen är att ge en ökad byggrätt genom att ta bort eller ändra 
bestämmelser om bland annat exploateringsgrad, komplementbyggnader och prickmark.  

Planens omfattning 
Planändringen omfattar tre gällande detaljplaner. Nuvarande markanvändning kommer att 
bestå även i den nya detaljplanen.  

Planens tänkbara påverkan 
Planen kan ses som en ändring då markanvändningen kommer förbli oförändrad. Nya 
bestämmelser om exploateringsgrad och prickmark kommer leda till större byggrätter för 
fastigheterna inom planområdet. Den ökade byggrätten möjliggör ytterligare 
komplementbyggnader och tillbyggnader i högre utsträckning än idag. Större och/eller nya 
byggnader leder till fler hårdgjorda ytor och tak, vilket i sig sannolikt kan leda till en något 
snabbare avrinning av dagvatten. Stadsbilden kan också påverkas då tomterna bebyggs 
ytterligare.   

Planens talan för eller emot en betydande miljöpåverkan enligt 5 § 
miljöbedömningsförordningen 

I vilken utsträckning…  

… anger planen förutsättningar för verksamheter eller åtgärder när det gäller lokalisering, typ 
av verksamhet, storlek eller driftsförhållanden eller genom att fördela resurser 
Inte aktuellt. 

… har planen betydelse för de miljöeffekter som genomförandet av andra planer eller program 
medför 
Planförslaget påverkar inga eventuella miljöeffekter från andra planer eller program.  

… har planen betydelse för att främja en hållbar utveckling eller för integrering av miljöaspekter 
i övrigt 
Planen kan ses som en möjlighet till förtätning av befintliga fastigheter. Det är både 
ekonomiskt och ekologiskt hållbart att utnyttja redan bebyggda och ianspråktagna platser för 
byggnation snarare än att exploatera helt obebyggd mark.  

… har planen betydelse för möjligheterna att följa miljölagsstiftningen 
I de efterföljande tabellerna redovisas på vilket sätt planförslaget påverkar miljölagstiftning så 
som områdeskydd, miljökvalitetsnormer, kulturmiljöer och naturmiljöer, samt på vilket sätt 
planförslaget ämnar följa gällande lagstiftning.  
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utpekade som bostäder 
i översiktsplanen.  

det nya planförslaget 
strider det inte mot 

gällande 
översiktsplan. 
Planändringen 

innefattar inte det 
utredningsområde för 

bostadsbyggnation 
som finns utpekat i 

översiktsplanen, men 
det förhindrar inte 

framtida utveckling 
av det. 

Gällande 
detaljplan 

Gällande detaljplaner 
för området är 
”Ändring och 
utvidgning av 

stadsplanen för Åseda 
köping” (1957) berörs i 

del, ”Del av Kv 
Riddersberg Åseda 

samhälle (1990)” samt 
”Del av Kv Falken, 

Åseda” (1992) berörs i 
sina helheter.  

De delar av gällande 
detaljplaner som ingår 

i planområdet 
kommer att ersättas av 
den nya detaljplanen. 
Markanvändningen 

kommer att bestå likt 
gällande detaljplaner, 

även om det i vissa 
fall görs 

uppdateringar av 
bestämmelser utifrån 

gällande 
bestämmelsekatalog. I 

övrigt är det 
bestämmelser om 

prickmark, 
exploateringsgrad och 
komplementbyggnade

r som kommer att 
ändras. Planändringen 

kommer ge 
fastighetsägarna större 

byggrätter. 

+    

Kommentarer:  

Parametrar som 
inte är relevanta 

eller bedömts inte 

Kulturmiljöplan, EG:s miljölagstiftning (ex vattendirektivet), 
Grönstrukturplan & naturvårdsprogram, Planprogram, Miljöpåverkan av 

överordnade projekt, Utnyttjande av mark- och vattenområden 





   

 

 

KUNGÖRELSE 
enligt 5 kap. 11 b §, PBL (plan- och bygglagen) 
Förslag till nedanstående detaljplan är utsända för samråd fr.o.m. 2020-09-16 t.o.m. 2020-10-
14. 

Detaljplan för Kv. Ugglan med flera, Åseda, Uppvidinge kommun 
Planens syfte är att öka berörda fastigheters byggrätt genom att ta bort/ändra bestämmelser 
om bland annat exploateringsgrad, komplementbyggnader och mark som inte får bebyggas 
(så kallad prickmark). Planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan. 

Handlingarna finns tillgängliga i kommunhusets reception, hos miljö- och 
byggnadsförvaltningen samt på kommunens hemsida.  

Yttranden skall skriftligen ha inkommit senast 2020-10-14. Uppvidinge kommun föredrar en 
digital hantering av våra ärenden och ser därför gärna att yttranden lämnas in via epost till 
mbn@uppvidinge.se 

Brev skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Box 59 
364 21 Åseda 

Frågor besvaras av planarkitekt Magnus Josefsson 
epost: magnus.josefsson@uppvidinge.se 
tel: 0474 – 470 68 

 

 



 

 

               TJÄNSTESKRIVELSE 
 2020-07-08 
 

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 

Ansökan om bygglov för RIVNING KOMPLEMENTBYGGNAD 
på fastigheten  
Dnr: 2020.0175 
Fastighetens adress:  Norrhult 

 

Förutsättningar 

Plan- och bygglagen  
9 kap. 10 § 1. Det krävs rivningslov för att riva en byggnad eller en del av en byggnad  

1. inom ett område med detaljplan, om kommunen inte har bestämt något annat 
i planen, och  

2. utanför ett område med detaljplan, om kommunen i områdesbestämmelser 
har bestämt att ett rivningslov krävs. 
 

9 kap. 34 § Rivningslov ska ges för en åtgärd som avser en byggnad eller 
byggnadsdel som inte  

1. Omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 
2. Bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, 

kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värden.  
 
 
Planförutsättningar 
Gällande fastighet ligger inom planlagt område och berörs av två detaljplaner med 
olika förutsättningar. Enligt detaljplan 07-NKS-1 daterad 1961-09-25 betecknas berörd 
del av fastigheten som park eller plantering, detaljplanens genomförandetid har utgått. 
 
Enligt detaljplan 07-NKS-23 daterad 1965-06-30 betecknas berörd del av fastigheten 
som BF I vilket innebär att fastigheten är avsedd för fristående bostäder i max en 
våning och byggnadshöjd får uppgå till 4,4 meter. Tomt får bebyggas till 1/5 samt 
att enbart en huvudbyggnad och komplementbyggnad får uppföras på fastigheten. 
 
Kulturmiljövärden 
Fastigheten innefattas av det kulturmiljöprogram som antagits av 
kommunfullmäktige 2011-04-26. Byggnaden omgärdas av utpekade byggnader så 
som den gamla brandstationen och Rosdala glasbruk. Befintlig komplementbyggnad 
passar väl in i detta sammanhang. 
 

Sammanfattning 

Ansökan avser RIVNING KOMPLEMENTBYGGNAD. Sökanden vill riva befintlig 
komplementbyggnad samt i dess ställe uppföra en nytt garage/förråd på fastigheten 
(dnr. 2020.0176). Byggnaden som rivs uppgår till 19,5 kvm. 
 



 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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Yttranden 

Kulturparken Småland har inget att anföra mot att åtgärden utförs 
 

Bedömning 

Komplementbyggnaden som önskas rivas omfattas av kulturmiljöplanen men 
Kulturparken Småland har inget att anföra mot att åtgärden utförs. I övrigt finns 
inga hinder för att byggnaden ska få rivas. 
 

Motivering förslag till beslut 

Då kulturparken Småland inte har någon erinran mot att rivningen genomförs och 
inga andra hinder föreligger bör rivningslov beviljas enligt 9 Kap. 34 § PBL. 
 

Beslutsunderlag 

Ansökan   2020-05-20 
Rivningsplan med materialinventering 2020-05-20 
Bilder på rivningsobjekt  2020-05-20 
Kontrollplan   2020-05-20 
Situationsplan   2020-05-20 
Remissyttrande från Kulturparken Småland 2020-06-27 

 
 

Förslag till beslut 

1. Delegera till byggnadsinspektör att bevilja rivningslov för rivning av byggnad med 
stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900). 

2. Byggherrens förslag till kontrollplan, daterad 2020-05-20, fastställs. 

3. Bevilja startbesked för att påbörja åtgärden med stöd av 10 kap 23 och 24 §§ 
plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

4. Fastställer avgiften för rivningslovet till 2 323 kronor.1 

 

Beslutet skickas till 

Sökanden 
Rågrannar 
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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 och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. 

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 2020-07-08 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 
 
John Pettersson 
Byggnadsinspektör 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total avgift för åtgärden: 2 323 kronor 
Rivningslovavgift inkl. startbesked + kostnad för kungörelse = total avgift  
 
2 129 kr + 194 kr = 2 323 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 
 
 

2020-07-08 
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2020-07-07  

Ansökan om bygglov för NYBYGGNAD GARAGE OCH 
FÖRRÅD på fastigheten  
Dnr: 2020.0176 
Fastighetens adress:  Norrhult  

 

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 berörs av två detaljplaner med 
olika förutsättningar. Enligt detaljplan 07-NKS-1 daterad 1961-09-25 betecknas berörd 
del av fastigheten som park eller plantering, detaljplanens genomförandetid har utgått. 
 
Enligt detaljplan 07-NKS-23 daterad 1965-06-30 betecknas berörd del av fastigheten 
som BF I vilket innebär att fastigheten är avsedd för fristående bostäder i max en 
våning och byggnadshöjd får uppgå till 4,4 meter. Tomt får bebyggas till 1/5 samt 
att enbart en huvudbyggnad och komplementbyggnad får uppföras på fastigheten. 
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Kulturmiljövärden 
Fastigheten innefattas av det kulturmiljöprogram som antagits av 
kommunfullmäktige 2011-04-26. Byggnaden omgärdas av utpekade byggnader så 
som den gamla brandstationen och Rosdala glasbruk. Befintlig komplementbyggnad 
passar väl in i detta sammanhang. 
 

Sammanfattning 

Ansökan avser NYBYGGNAD GARAGE OCH FÖRRÅD. Sökanden vill riva 
befintlig komplementbyggnad (dnr. 2020.0175) samt i dess ställe uppföra en nytt 
garage/förråd på fastigheten. I detaljplanen är marken där tillbyggnaden föreslås, 
delvis markerad som punktprickad, mark som icke får bebyggas samt delvis 
markerad som park eller plantering. Fastighetens storlek är 1 382 kvm. Detta ger en 
tillåten byggnadsarea på 276,4 kvm. Befintlig bebyggelse uppgår till cirka 170 kvm 
varav 19,5 kvm rivs. Sammanlagd föreslagen byggnadsarea blir 251,3 kvm vilket 
motsvarar 90,9 % av fastighetsarean.  
Den föreslagna nybyggnaden utgör en avvikelse från gällande detaljplan då 
byggnaden placeras helt på mark som antingen markerats som punktprickad, eller 
parkmark. 
 
Föreslagen kontrollansvarig för åtgärden är Jan Wahlberg med behörighetsnivå N. 
 

Yttranden 

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig, inga synpunkter har 
inkommit. 
 
Kulturparken Småland har efter samtal med byggherren valt att inte yttra sig i 
ärendet. 

 

Bedömning 

Åtgärden uppförs delvis på mark som är punktprickad samt på mark som avsetts 
för park. Båda dessa bestämmelser hindrar att en byggnad uppförs på marken. 
Fastighetsbildningen är felaktig och sätter fastighetsägaren i en svår situation då 
utgångläget för fastigheten är planstridigt. Fastighetsgränserna som anges i de båda 
detaljplanerna stämmer inte överens med hur det ser ut idag. 
 
Fastigheten innefattas av kulturmiljöplanen och komplementbyggnaden men 
Kulturparken Småland har inget att anföra mot åtgärden 

 
Då hela byggnaden placeras på mark som inte får bebyggas, kan avvikelsen inte ses 
som liten. Inte heller kan åtgärden anses, vara av allmänt intresse, eller utgöra ett 
komplement till användningen som bestämts i detaljplanen. 
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Motivering förslag till beslut 

Byggnaden placeras helt på mark som ej får bebyggas, vilket gör att avvikelsen inte 
kan ses som liten och lov inte beviljas enligt 9 kap. 30 § punkt 1 b. Ansökan om 
bygglov bör därmed avslås. 
 
Dock bör det beaktas att fastighetsbildningen är felaktig, vilket medför hinder för 
den sökande. 
 

Beslutsunderlag 

Ansökan   2020-05-20 
Planritningar   2020-05-20 
Fasadritningar   2020-05-20 
3D illustration   2020-05-20 
Situationsplan   2020-05-20 
Grannhörande   2020-05-25 t.o.m. 2020-06-10 
Remissyttrande från Kulturparken Småland 2020-06-27 

 

Förslag till beslut 

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

2. Fastställer avgiften för avslag till 1600 kronor.1 

 

Beslutet skickas till 

Sökanden 
 

 
 
Åseda 2020-07-07 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 
 

John Pettersson 
Byggnadsinspektör 
 
 
Total avgift för åtgärden: 1600 kronor 
Handläggning 2 timmar á 800 kr 
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 
  
 

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 

2020-09-02  

 

Ansökan om bygglov för TILLBYGGNAD på fastigheten 
 

Dnr: 2020.0236 
Fastighetens adress:  Älghult 

Förutsättningar 

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

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

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

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

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

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

kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.  
 
 

Planförutsättningar 
Som gällande detaljplan fungerar 07-ÄLG-1196 daterad 1969-04-16, 
genomförandetiden har utgått. Enligt gällande detaljplan betecknas fastigheten som 
BFIv vilket innebär att fastigheten är avsedd för fristående bostadshus i 1 en våning. 
Huvudbyggnadens areal får uppgå till högst 120 kvm och komplementbyggnader 
till 40 kvm. Byggnadshöjden får uppgå till 5,6 meter. 
 
 

Sammanfattning 

Ansökan avser TILLBYGGNAD. Sökanden vill uppföra ett uterum på fastigheten. 
Fastighetens storlek är 1 462 kvm. Tillåten byggnadsarea uppgår till 120 kvm för 
huvudbyggnaden. Befintlig bebyggelse uppgår till cirka 109,4 kvm. Sökt åtgärd ökar 
byggnadsarean med 25,8 kvm. Sammanlagd föreslagen byggnadsarea för 
huvudbyggnaden blir 135,2 kvm vilket motsvarar 9,2 % av fastighetsarean. Det ger 
en överyta på 15,2 kvm och en avvikelse på 12,65 %. På platsen där uterummet 
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föreslås byggas finns idag en altan. Grannfastighet på  har uterum 
med likvärdig placering och överskrider, i likhet med andra grannfastigheter, vida 
den enligt detaljplan tillåtna byggnadsarean trots att fastigheterna är mindre. 
 
Den föreslagna tillbyggnaden utgör en avvikelse från gällande detaljplan då den 
överskrider begräsningen i byggnadsarea. 
 

Yttranden 

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

 

Bedömning 

Åtgärden utgör en avvikelse på 15,2 kvm eller cirka 12,65 %. Enligt 9 kap. 31 b §, 
PBL, kan en liten avvikelse godkännas, förutsatt att åtgärden följer detaljplanens 
syfte. Generellt är en avvikelse över 10 % inte att anse som liten, varpå sökt åtgärd 
inte kan anses utgöra en liten avvikelse. Dock kan åtgärden anses överensstämma 
med detaljplanens syfte att möjliggöra för bostadshus. 
 
Beaktas bör ändå att grannfastigheter har beviljats att bygga mer än sökt åtgärd på 
flertalet fastigheter inom samma detaljplan. 
 

Motivering förslag till beslut 

Då åtgärden inte kan anses utgöra en lite avvikelse enligt 9 kap. 31 b §, PBL, bör 
bygglov ej beviljas. 
 
Vid beslut bör ändå tidigare medgivanden för omkringliggande fastigheter 
beaktas. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan   2020-05-28 
Situationsplan   2020-08-03 
Planritningar   2020-08-03 
Fasadritningar   2020-08-03 
Sektionsritningar   2020-08-03 
 

Förslag till beslut 

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

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

Sökanden 
 

 
 
Åseda 2020-09-02 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 
 
John Pettersson 
Byggnadsinspektör 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total avgift för åtgärden: 1600 kronor 
Handläggningsavgift á 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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2020-08-13  

 

Ansökan om bygglov för TILLBYGGNAD ENBOSTADSHUS 
på fastigheten  
Dnr: 2020.0369 
Fastighetens adress: , Lenhovda  

 

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 fastighet ligger inom planlagt område och som detaljplan fungerar  
07-LEK-168 daterad 1968-05-31, genomförandetiden har utgått. Enligt gällande 
detaljplan betecknas fastigheten som BF I, område för fristående bostadshus. 
Bostadshus får inte inrymma mer än två bostäder. Exploateringsgraden är satt till 1/5. 

 

Sammanfattning 

Ansökan avser TILLBYGGNAD ENBOSTADSHUS. Sökanden vill uppföra ett inglasat 
uterum på fastigheten. Fastighetens storlek är 920 kvm. Detta ger en tillåten 
byggnadsarea på 184 kvm. Befintlig bebyggelse uppgår till cirka 195,7 kvm med en 
utnyttjandegrad på cirka 21,7 %. Sammanlagd föreslagen byggnadsarea blir 223,8 kvm 
vilket motsvarar en utnyttjandegrad på 24,3 %. Det ger en total överyta på 39,8 kvm. 
Flera andra fastigheter längs Södra Esplanaden har uterum med likvärdig placering. 
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Den föreslagna tillbyggnaden utgör en avvikelse från gällande detaljplan då den 
sökta åtgärden övergår den redan överskridna gränsen för exploatering av 
fastigheten. 
 
Föreslagen kontrollansvarig för åtgärden är Jan Wahlberg. 
 

Yttranden 

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

 

Bedömning 

Då fastigheten redan bebyggts 11,7 kvm utöver vad detaljplanen anger, är 
utgångsläget planstridigt. Tillkommande överyta blir 28 kvm och ger en total 
avvikelse på 24,3 %. Den utökade byggnadsarean medför varken några 
inskränkningar i grannars möjlighet till utnyttjande av egen mark eller annan 
olägenhet.  
 
Enligt 9 Kap. 31 b § 1, PBL, kan bygglov beviljas för åtgärd som är förenlig med 
detaljplanens syfte, samt att avvikelsen kan anses som liten. Syftet med planen var 
att möjliggöra för ”renodlade egna hem” och åtgärden kan anses vara förenlig med 
planens syfte. Då den totala avvikelsen uppgår till 25 % är avvikelsen inte att 
betrakta som liten. 
 

Motivering förslag till beslut 

Då åtgärden är planstridig och avvikelsen genom en samlad bedömning inte är att 
betrakta som liten, bör bygglov ej beviljas. 
 

Beslutsunderlag 

Ansökan   2020-07-13 
Anmälan om kontrollansvarig  2020-07-13 
Situationsplan   2020-07-13 
Planritning   2020-07-13 
Fasadritningar   2020-07-13 
 
 

Förslag till beslut 

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

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

Sökanden 
 
 

 
 
Åseda 2020-08-13 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 
 
John Pettersson 
Byggnadsinspektör 
 
 
 
 
 
Total avgift för åtgärden: 1600 kronor 
Handläggningsavgift á 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. 
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2020-09-01  

Ansökan om bygglov för TILLBYGGNAD FLERBOSTADSHUS 
på fastigheten Trasten 1 
Dnr: 2020.0381 
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 §§.  
 

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 
Som gällande 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 TILLBYGGNAD FLERBOSTADSHUS. Sökanden vill höja taket på 
del av befintlig byggnad för att få plats med ventilationsaggregat. Befintlig 
byggnadshöjd är 10,4 meter vilket ger en höjd på 0,8 meter över tillåten maxhöjd. 
Detta innebär en avvikelse på cirka 8,3 %. Byggnadshöjden påverkas inte av tänkt 
åtgärd, men utgångsläget är planstridigt på grund av byggnadens ursprungliga 
höjd. Byggnadshöjden beräknas utifrån en 45 graders vinkel mellan fasadplanet och 
den befintligt tak-plan, då tillkommande tak ryms under detta plan. Bestämd 
byggnadshöjd utgår från ett medelvärde av den sluttande markens höjd. 
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En åtgärd som strider mot gällande detaljplan kan, enligt 9 Kap. 31 b § PBL, ses 
utgöra en liten avvikelse, varpå lov kan beviljas för den tänkta åtgärden. Tidigare 
rättsfall finns, men är väldigt situationsberoende, dock verkar avvikelser i regel 
godkännas om de inte innebär en allt för stor avvikelse eller att det finns en 
byggnadsteknisk anledning till att avvikelsen uppstått. I följande rättsfall 
godkändes en avvikelse på cirka 9,4 % utan byggnadsteknisk anledning MÖD 2013-
08-29 P 601-13. 

 

Yttranden 

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

 
 

Bedömning 

Åtgärden utförs på en byggnad som redan överstiger den maxhöjd som anges i 
detaljplanen. Avvikelsen uppgår till 0,8 meter eller cirka 8,3 %.  
Då sökt åtgärd understiger avvikelsen i nämnt rättsfall, samt beror på att 
ventilationen ska rymmas, kan åtgärden bedömas vara liten. 
 
Åtgärden kan också anses vara förenlig med detaljplanens syfte. 
 
 

Motivering förslag till beslut 

Åtgärden utgör en avvikelse från gällande detaljplan, men avvikelsen kan avses 
vara förenlig med detaljplanens syfte, samt att den utgör en liten avvikelse. Bygglov 
bör därför beviljas enligt 9 Kap. 31 b §, PBL. 
 
 

Beslutsunderlag 

Ansökan   2020-08-17 
Fasadritningar   2020-08-18 
 
 

Förslag till beslut 

1. Bevilja bygglov för … med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen, PBL (SFS 
2010:900) då avvikelsen anses som liten och förenlig med detaljplanens syfte. (Liten 
avvikelse och förenligt med DP eller OB syfte) 

2. Fastställer avgiften för bygglovet till 6 967 kronor.1 
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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 och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. 

Kontrollplan ska upprättas och inlämnas innan startbesked kan ges.. 

Verifierad kontrollplan skall inlämnas då arbetena är färdigställda. 

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 2020-09-01 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 
 
John Pettersson 
Byggnadsinspektör 
 

 
 
 

 
 
Total avgift för åtgärden: 6 967 kronor 
Bygglovavgift inkl. startbesked + grannhörande + kostnad för kungörelse = total 
avgift  
 
5 449 kr + 1 324 kr + 194 kr = 6 967 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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2020-09-03  

 

Ansökan om slutbesked för NYBYGGNAD MUR/PLANK på 
fastigheten  
Dnr: 2019.0109 
Fastighetens adress: , Åseda  

 

Förutsättningar 

Plan- och bygglagen  
10 Kap. 4 §   Ett byggnadsverk får inte tas i bruk i de delar som omfattas av ett 
startbesked för byggåtgärder förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked, om 
nämnden inte beslutar annat. 
 
10 Kap. 34 §   Byggnadsnämnden ska med ett slutbesked godkänna att en eller flera 
åtgärder som avses i 3 § ska anses slutförda och, i fråga om byggåtgärder, att 
byggnadsverket får tas i bruk, om 
   1. byggherren har visat att alla krav som gäller för åtgärderna enligt lovet, 
kontrollplanen, startbeskedet eller beslut om kompletterande villkor är uppfyllda, 
och 
   2. nämnden inte har funnit skäl att ingripa enligt 11 kap. 
 
10 Kap. 35 §   Trots 34 § 1 får ett slutbesked ges om det finns brister i uppfyllandet 
som är försumbara. 
Byggnadsnämnden ska i slutbeskedet göra de anmärkningar som behövs med 
anledning av bristerna. 

 

Sammanfattning 

En begäran om slutbesked har lämnats in för sökt åtgärd. Då ärendet handlades 
skickades ett underlag ut på grannhörande t.o.m. 2019-03-29, där det uttryckligen 
var utskrivet att plank skulle placeras 2 meter från fastighetsgräns. Ett medgivande 
inkom om att planket kunde placeras närmare fastighet   
 
2019-04-10 inkom ett nytt underlag där avstånden till fastighetsgräns inte lika 
uttryckligt presenterades. Beslut togs 2019-04-12 på det nya underlaget. 
 
Åtgärden är bristfälligt och kan inte anses vara ordentligt utfört då planket både 
lutar och svänger där det inte ska. Avstånd mellan staket och väg är cirka 1,1 meter, 
avstånd till fastighetsgräns  är cirka 0,9 meter och avståndet till  är 
cirka 0,03 meter. 
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Yttranden 

Klagomål har inkommit att utförd åtgärd inte överensstämmer med grannhörandet. 
 
 

Bedömning 

Bygglov beviljades för åtgärden och i beslutet antogs underlaget från 2019-04-10. 
 
Då inget nytt grannhörande gjordes då nytt underlag skickats in, är det rimligt att 
anta att de avstånd som angetts i tidigare underlag fortfarande gäller, även om 
sträckningen ändrats något. På grund av detta kan utförd åtgärd inte anses följa 
beviljat lov. 
 
Enligt 10 Kap. 35 § kan ett slutbesked ges om bristen är att bedöma som försumlig.  
Att utförandet i sig inte är så prydligt skulle kunna ses som försumligt. Placering 
närmare fastighetsgräns som inte godkänts av granne kan inte anses försumligt.  
 
Avståndet på 2 meter till fastighet  måste beaktas. 
 

Motivering förslag till beslut 

Då alla grannar inte godkänt en närmare placering än 2 meter från fastighetsgräns 
kan bristen inte anses vara försumlig varpå slutbesked bör avslås och sökande 
föreläggas att åtgärda bristen. 
 

Beslutsunderlag 

Beviljat bygglov   2019-03-04 
Verifierad kontrollplan  2020-07-17 
Inmätning av staket  2020-08-27 
 
 

Förslag till beslut 

1. Avslå ansökan om slutbesked då åtgärden avviker från beviljat bygglov. 

2. Förelägg sökande att åtgärda brist genom att placera planket i enlighet med de 
avstånd som godtogs i samband med grannhörandet. 
 

Beslutet skickas till 

Sökanden 
Rågrannar 
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INFORMATION 

Bygglovet gäller i fem år från den dag som beslutet vann laga kraft (9 kap. 43 § plan- 
och bygglagen).  
 
Om slutbesked inte lämnats för åtgärden då tiden för bygglovet löpt ut, anses 
åtgärden vara olovlig och ett tillsynsärende påbörjas. 

 

 
 
Åseda 2020-09-03 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 
 
John Pettersson 
Byggnadsinspektör 
 
 
 
 
 
 



 

 

               TJÄNSTESKRIVELSE 
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2020-07-06  

Ansökan om FÖRHANDSBESKED på fastigheten  
Dnr: 2020.0298 
Fastighetens adress: Kianäs  

 

Förutsättningar 

9 kap. 17 § Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) Om den som avser att vidta en 
bygglovspliktig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i 
fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.  
 
9 kap. 18 § Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) Ett förhandsbesked som innebär att 
åtgärden kan tillåtas är bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om 
ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga 
kraft.  
 
Prövning gällande förhandsbesked görs mot kraven i 2 kap. 1-11 §§ Plan- och 
bygglagen, PBL (SFS 2010:900) och beslutet avser huruvida placeringen är lämplig 
för avsedd åtgärd.  
 
2 kap. 5 § Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) Vid planläggning och i ärenden om 
bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk 
lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till  

1. människors hälsa och säkerhet,  
2. jord, berg- och vattenförhållandena  
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, 

elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt, 
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt 

bullerstörningar, och  
5. risken för olyckor, översvämning och erosion 

Bebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion kräver tillförsel av energi ska 
lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till energiförsörjningen och 
energihushållningen.  

8 Kap. 9 §  Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) En obebyggd tomt som ska bebyggas 
ska ordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden 
och till natur- och kulturvärdena på platsen. Tomten ska ordnas så att  
… 
3. det finns en lämpligt belägen utfart eller annan utgång från tomten samt 
anordningar som medger nödvändiga transporter och tillgodoser kravet på 
framkomlighet för utryckningsfordon.  
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Sammanfattning 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av 4 st fritidshus, på avstyckning av 
fastigheten  Önskad avstyckning är på cirka 150 000 m2 och ligger på 
halvön i Kiasjön. Sökande önskar bevara skogen i största möjliga mån och avverkar 
enbart det som krävs för hus, vägar, avlopp etc. 
Fastigheten kommer ligga utom detaljplanelagt område och utanför sammanhållen 
bebyggelse. Byggnaderna ligger utom strandskydd och är inte utpekat i Uppvidinge 
kommuns kulturmiljöplan.  

 
Samtliga byggnader kommer uppföras i en våning. Byggnadsarean för varje 
byggnad är 60-70 kvm. Egen brunn och avloppsanläggning som är gemensam för de 
tilltänkta byggnaderna.  
 
Vägen till berörd del av fastighet är undermålig och underkänd av Trafikverket ur 
trafiksäkerhetssynpunkt. Upprustning av vägen har godkänts av Länsstyrelsen och 
entreprenör är redo att utföra arbetet. 
 

Yttranden 

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Sista datum för erinran är 
2020-07-16. 
 
Följande yttranden har inkommit: 
 
”Bron/vägen ut till Kianäs måste höjas upp och släntas. I dagsläget drabbas 
berörd väg-del av översvämningar då vattnet står högt, vilket hindrar all 
genomfart.” 
 
”Inga heltäckande staket runt området med de fyra tomterna.” 
 
 
Bedömning 

I ett ärende gällande förhandsbesked prövas lämpligheten på platsen för den 
avsedda åtgärden. De tänkta byggnaderna kommer placeras utanför 
strandskyddsgräsen och berörs inte av några riksintressen. Då hänsyn måste tas till 
både enskilda och allmänna intressen har berörda sakägare beretts tillfälle till 
yttrande. Sista datum för yttrande var 2020-07-16.  

Tilltänkt placering för nybyggnationen är idag skogsmark. Intilliggande bebyggelse 
består av fritidsboenden. Åtgärden bedöms uppfylla 2 kap. 5 § PBL.  

 
Platsen bedöms som lämplig för fritidshus förutsatt att vägen till berörd plats rustas 
upp och blir godkänd ur trafiksäkerhetssynpunkt. Kravet på framkomlighet för 
transporter och utryckningsfordon kan idag inte anses vara uppfyllt enligt  
8 Kap. 9 § PBL. 
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Beslutsunderlag 

Ansökan   2020-06-09 
Situationsplan   2020-06-09 
Beslut Länsstyrelsen  2020-08-16 
 

Förslag till beslut 

1.  Meddela att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen 
genom att Bevilja Förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL. 

2. Villkor för beslutets giltighet är att väg ut till berörd del av fastighet rustas 
upp i enlighet med Länsstyrelsens beslut. 

3. Fastställa avgiften till 7 478 kr1 
 

Beslutet skickas till 

Sökanden 
Rågrannar 
Fastighetsägare 
 
 

INFORMATION 

Förhandsbesked är bindande vid en kommande bygglovsprövning om ansökan 
görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vinner laga kraft enligt 9 kap. 18 
§ Plan- och bygglagen (SFS 2010:900).  

Observera att ett beviljat förhandsbesked inte innebär att åtgärden får påbörjas.  

 

Åseda 2020-07-06 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 
 
John Pettersson 
Byggnadsinspektör 
 
 
Total avgift för åtgärden: 7 478 kronor 
Avgift för förhandsbesked + grannhörande + kostnad för kungörelse = total avgift  
3 311 kr + 3 973 kr + 194 kr = 7 478 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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2020-09-03 

TILLSYN ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN på fastigheten 
Sankt Sigfrid 2 
Dnr: 2019.0353 
Fastighetens adress: Olofsgatan 3, Åseda  

 

Förutsättningar 

Plan- och bygglagen 
 
8 kap. 14 § 
Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess 
utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. 
Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets 
värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt 
11 kap 19 § 
Om en byggherre, ägare, nyttjanderättshavare, väghållare, kontrollansvarig, 
sakkunnig eller huvudman för en allmän plats låter bli att vidta en åtgärd 
och därigenom bryter mot en skyldighet enligt denna lag eller föreskrifter 
eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden 
förelägga de1me att inom en viss tid vidta åtgärden (åtgärdsföreläggande). 
11 kap. 37 § 
Ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 eller 26 § eller ett beslut om 
förbud enligt 25, 30, 31, 32, 32 a eller 33 § får förenas med vite. 
 

Ärendet 

2019-09-19 inkom en anmälan om brister på balkonger tillhörande fastigheten Sankt 
Sigfrid 2. 
2019-10-02 utfördes ett platsbesök. Vidbesöket syntes tydliga sprickor på 
balkongernas ytterkant. Sprickorna uppskattades gå en bit in i konstruktionerna och 
syntes framförallt vid infästningarna av balkongräcket. Sprickbildningen har även 
gjort att delar av betongen har lossnat. Fyra balkonger är påverkade. 
Någon besiktning är inte utförd. Fastighetsägaren informerade att de utfört 
underhållsarbete på balkongerna för 7-8 år sedan. Någon dokumentation gällande 
detta finns inte. Ägaren berättade att det vid tidpunkten för besöket var svårt att 
utföra underhåll på grund av renoveringen som pågår med Badebodaån samt vädret. 
BI och fastighetsägaren var överens om att balkongerna kräver underhåll. 
Balkongernas hållfasthet och bärighet är dock svår att bedöma. 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2019-12-12 § 172 att stå för kostnaden för 
att utföra en underhållsutredning.  
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Underhållsutredning utfördes 2020-03-12 där sakkunnig lämnade utlåtandet att" 
Det finns en omedelbar risk for nedfall av betongbitar. Vidare kan inte balkongernas 
hållfasthet garanteras. Balkongerna bör dä1jör omedelbart stängas av för tillträde. 
Lös betong bör omedelbart knackas bort alternativt bör marken under balkonger 
där människor kan komma att vistas stängas av." 
2020-03-18 beslutade miljö- och byggnadsnämnden att förbjuda nyttjandet av 
balkongerna samt områden i dess närhet där det fanns risk för ras. 
2020-04-16 beslutade Miljö- och byggnadsnämnden att förelägga fastighetsägaren 
att inom två månader efter att beslutet vunnit laga kraft, inkomma med åtgärdsplan 
för balkongerna. 
2020-07-23 inkom en plan om åtgärd för balkongerna. Fastighetsägaren har för 
avsikt att såga ner befintliga balkonger och ersätta dessa med nya balkonger av 
träkonstruktion. Fastighetsägaren har till åtgärdsplanen bifogat en systemritning på 
hur balkongerna kommer att konstrueras. Ur planen framgår det vidare att 
planerad arbetsstart är i höst och slutförande 2020-12-31. Det ska dock noteras att 
Sverige sedan februari 2020 varit drabbat av en pandemi, vilken har försvårat läget 
på arbetsmarknaden. Detta kan i sin tur påverka starttiden för åtgärden. 
Fastighetsägaren har dock blivit lovad av entreprenör att åtgärden ska vara slutförd 
2020-12-31. 

 

Bedömning 

Fastighetsägaren har inkommit med en åtgärdsplan inom 2 månader sedan 
föregående beslut togs. Fastighetsägarens val att demontera befintliga balkonger 
och uppföra nya balkonger av träkonstruktion ses som positivt.  

Det finns ingen anledning att ifrågasätta fastighetsägarens uppgifter om att den nu 
rådande pandemin har lett till svårigheter att få mer än preliminära uppgifter på 
startdatum för åtgärderna.  
 
Det inkomna förslaget bedöms vara godtagbart. 
 
Beslutsunderlag 

Anmälan    2019-09-19 
Inspektion    2019-10-02 
Beslut MBN    2019-12-12 
Underhållsutredning/utlåtande   2020-03-12 
Beslut om nyttjandeförbud   2020-03-18 
Tjänsteskrivelse    2020-04-08 
Beslut MBN     2020-04-16 
Åtgärdsplan    2020-07-23 
Tjänsteskrivelse    2020-07-29 
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Förslag till beslut 

1. Godkänna föreslagen åtgärdsplan och konstatera att tidigare beslutat föreläggande 
har efterlevts. 

2. Tillsynsärendet anses avslutat om rivningslov beviljats och balkongerna rivs senast 
2020-12-31. 

 

Beslutet skickas till 

Fastighetsägare 
 
 
INFORMATION 
 
VÄSENTLIG ÄNDRING AV FASAD OCH / ELLER TILLBYGGNAD KRÄVER 
BYGGLOV. 
 
Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 2 § 
2 § 
  Det krävs bygglov för 
   1. nybyggnad, 
   2. tillbyggnad, och 
   3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att 
      a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat 
ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade 
bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd, 
      b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal 
för handel, hantverk eller industri, eller 
      c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller 
byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. 
 
Första stycket 3 c gäller bara om byggnaden ligger i ett område som omfattas av en 
detaljplan. 
 
 

 
 
Åseda 2020-09-03 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 
 
John Petersson 
Byggnadsinspektör 








