
 

 

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

KALLELSE  
Datum 

2020-02-13 
 

  

 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Kallas härmed till sammanträde torsdagen den 13 februari 2020 i 
Kommunhuset, Ideboås klockan 13.30 för att behandla följande ärenden: 

 

Ärende  

 1. Upprop  

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

 

Administrativa ärenden 

 3. Delegeringsbeslut  

Miljö-, hälsoskydd- och livsmedelsärenden 

 4. 2020.0053 
Förbud med föreläggande och vite 
Vrankeke 2:7 

 

 5. 2017.0372 
Kontrollplan 2020-2022 för offentliga 
livsmedelskontrollen 
 

 

 6. 2020.0039 
Yttrande över ansökan om tillstånd till 
anläggning för vindkraft 

 

 

 7. 2009.0015 
Yttrande över ansökan om förlängd 
igångsättningstid för tillståndsgivna 
vindkraftverk 

 

 



 
   

 

 

Ärende  

Planärenden 

8. 2019.0371 
Granskning av detaljplan 
Älghult 4:122 m.fl. 

 

Bygglovs- och byggsanktionsärenden 

9.  
Nybyggnad enbostadshus 

 

  

10.  
Ändrad användning 

 

  

11.  
Uttagande av byggsanktionsavgift 

 

  

Informationsärenden 

12. Årsredovisning av Johannas ärenden   

13. Information om EM-Lax AB samt 
vattenverksamhet i Klavreström 
Klavreda 3:51 

  

14. Sammanhållen bebyggelse   

15. Byggsanktionsavgift   

16. Uppföljning verksamhetsmål 2019   



 
   

 

 

Ärende  

17. Årsredovisning 2019   

 

 
Marie Hammarström Linnér 
Ordförande 

Marcus Landley 
Nämndsekreterare 
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2020-02-13  

 
Redovisning av delegeringsbeslut 

 

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

2020.0025 
Åseda 14:115, bygglov nybyggnad anläggning 

 bygglov fasadändring 

2020.0024 
Släggan 2, rivningslov rivning av byggnad 

 
, avskriver ärendet 

2020.0022 
Del av Åseda 12:1, bygglov nybyggnad ljusanordning 

 
 bygglov för ändrad användning 

 
 föreläggande om komplettering 

 
 bygglov tillbyggnad enbostadshus 

2019.0390 
Trasten 1, startbesked nybyggnad komplementbyggnad 

 
 avskriver ärendet 

 
, ändring i bygglovet för nybyggnad industri 
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2) Byggnadsinspektör Linn Bengtsson har med stöd av delegering fattat 
beslut i följande ärenden: 

2018.0117 
Kållehylte 1:6, bygglov anläggning slutbesked 

 startbesked tillbyggnad enbostadshus 

2019.0285 
Galtabäck 7:1 bygglov och startbesked nybyggnad transformatorstation 

 
, interimistiskt slutbesked tillbyggnad enbostadshus 

, föreläggande om komplettering 

2020.0002 
Lenhovda 74:2, startbesked nybyggnad servicebyggnad 

 
 slutbesked tillbyggnad lager 

 föreläggande om komplettering 

 
, föreläggande om komplettering 

 
, slutbesked bygglov 

2017.0373 
Släggan 2, delstartbesked 1 tillbyggnad industri 

 
 slutbesked etapp 2 livsmedelslokal 

 
 föreläggande om komplettering 

, slutbesked ändring i byggnad 

 
, delstartbesked 1 nybyggnad industri 

2019.0459 
Varshult 2:4, bygglov och startbesked nybyggnad transformatorstation 

2019.0458 
Varshult 3:1, bygglov och startbesked nybyggnad transformatorstation 

 
 avskriver ärendet 
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 föreläggande om komplettering 

2019.0481 
Hohult 2:149, startbesked marklov 

2017.0373 
Släggan 2, ändring i bygglov för tillbyggnad industri 

 
 föreläggande om komplettering 

 
 startbesked tillbyggnad enbostadshus 

 startbesked nybyggnad fritidshus 

 

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

 slutbesked installation eldstad 

 

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

 
, anmälan om värmepumpsanläggning 

, anmälan om värmepumpsanläggning 

 
 anmälan om värmepumpsanläggning 

 

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

 

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

2020.0007 
Vägershult 2:5, beslut gällande anmälan enligt 1 kap 10 § 
miljöprövningsförordningen (2013:251) lagring av aska 

2020.0040 
Glasblåsaren 4, avgift för tillsyn enligt miljöbalken (årsavgift) av 
verksamheten 
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2020.0041 
Industrien 4, avgift för tillsyn enligt miljöbalken (årsavgift) av 
verksamheten 

2020.0042 
Hohult 7:58, avgift för tillsyn enligt miljöbalken (årsavgift) av 
verksamheten 

2020.0030 
Industrien 19, avgift för tillsyn enligt miljöbalken (årsavgift) av 
verksamheten 

2020.0031 
Lenhovda 112:1, avgift för tillsyn enligt miljöbalken (årsavgift) av 
verksamheten 

2020.0029 
Klavreda 3:55, avgift för tillsyn enligt miljöbalken (årsavgift) av 
verksamheten 

2020.0033 
Marhult 7:1, avgift för tillsyn enligt miljöbalken (årsavgift) av 
verksamheten 

2020.0032 
Marhult 7:1, avgift för tillsyn enligt miljöbalken (årsavgift) av 
verksamheten 

2020.0034 
Hohult 7:78, avgift för tillsyn enligt miljöbalken (årsavgift) av 
verksamheten 

2020.0035 
Åseda 1:207, avgift för tillsyn enligt miljöbalken (årsavgift) av 
verksamheten 

2019.0476 
Hohult 7:64, beslut gällande anmälan enligt 1 kap 10 § 
miljöprövningsförordningen (2013:251) tillverkning av plastprodukter 

2020.0013 
Klavreda 3:37 och 3:38, beslut gällande anmälan om användning av 
betongmassor för anläggningsändamål 

 

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

 

8) Livsmedelsinspektör Katrin Thydén har med stöd av delegering fattat 
beslut i följande ärenden: 
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2019.0428 
Sunnanå 2, årlig avgift för livsmedelskontroll enligt förordningen om 
avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 

2019.0466 
Lenhovda 68:2, registrering av livsmedelsanläggning 

 

9) Ordförande i miljö- och byggnadsnämnden Marie Hammarström-Linnér 
har med stöd av delegering fattat beslut i följande ärenden: 

2020.0002 
Lenhovda 74:2, bygglov nybyggnad servicebyggnad 
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    Miljö- och byggnadsnämnden 

 
 
 

 
  

Förbud med vite och föreläggande på fastigheten 
Vraneke 2:7 
 
Förslag till beslut 

Hovmantorps Bildemontering AB med organisationsnummer 559081-8000, 
förbjuds vid vite om 50 000 kr att bedriva verksamhet1 på fastigheten 
Vraneke 2:7 innan dess att nedanstående åtgärder har genomförts, 
kompletteringar lämnats in och beslut fattats i ärendet.  

 

1. Allt farligt avfall som utgörs av motordrivna fordon och som står 
uppställda på fastigheten ska transporteras bort till en anläggning 
som är godkänd för att lagra farligt avfall. 
 

Nedanstående kompletteringar ska lämnas in 

2. Fullständiga kontaktuppgifter för företaget 
3. Kod enligt miljöprövningsförordningen 

4. En verksamhetsbeskrivning över verksamheten där alla ingående 
steg i verksamheten beskrivs 

5. En karta över verksamheten där det tydligt framgår var 
verksamhetens olika steg kommer att bedrivas, var förvaring av 
fordon, avfall och kemikalier kommer att vara samt ev. 
utsläppspunkter till vatten och ev. rening 

6. Uppgifter om de typer och mängder av avfall som ska behandlas 
(anges för allt avfall som uppkommer i verksamheten och med 
hjälp av avfallskoderna i avfallsförordningens (2011:927) bilaga 4) 

7. Uppgifter om de metoder för att behandla avfall som ska användas 

8. Förslag till skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som behövs 
med hänsyn till verksamheten, den plats verksamheten bedrivs på 

 

1 Med bedriva verksamhet inkluderas uppställande av fordon på fastigheten 
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och andra omständigheter (bl.a. verksamhetens direkta närhet till 
Södra sjö och även närhet till Myrasjö) 

9. Förslag till åtgärder för övervakning och kontroll av verksamheten 

10. Förslag till åtgärder som behövs i fråga om avslutning av 
verksamheten och efterbehandling 

 
 
Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas, se information ”hur 
man överklagar”. 

Punkt 1 ska vara genomförd senast 1 månad efter att beslutet har delgivits. 
Punkterna 2-11 ska har redovisats senast 3 månader efter att beslutet har 
delgivits annars kan ärendet komma att avskrivas. 

Detta beslut fattas med stöd av 2 kap. 3, 7 §§, 9 kap. 6 § och 26 kap 9, 14 och 
21 § i miljöbalken (1998:808). 

 
Beskrivning av ärendet 

En anmälan om miljöfarlig verksamhet inkom till miljö- och 
byggnadsförvaltningen den 29 november 2018 och avsåg då startande av 
en bilskrotningsverksamhet på fastigheten Vraneke 2:7. 
Verksamhetsutövare angavs vara Al Yahia SS AB org.nr. 559068-4170. Den 
20 december 2018 fattade miljö- och byggnadsnämnden ett beslut med 
försiktighetsmått för verksamheten. I detta ingick att verksamheten måste 
vara auktoriserad bilskrotare innan de fick starta sin verksamhet. 
Auktorisation söktes men avslogs. Verksamheten har därefter inte 
meddelat ifall man tänker fortsätta med verksamheten eller inte. 

Information angående kraven på en nyanmälan av sin verksamhet efter 
förändringar i avfallslagstiftningen skickades ut till Al Yahia SS AB den 11 
december 2019. Den 27 december 2019 inkom handlingar undertecknade av 
Stefan Stjerna vilka får förstås vara ett svar på detta informationsbrev. 
Mejlkontakt togs den 10 januari 2020, där kompletteringar i ärendet 
begärdes. Det önskades uppgifter om vem som skulle bedriva 
verksamheten på platsen då de angivna kontaktuppgifterna gick till 
Hovmantorps Bildemontering. Vidare önskades det utförligare uppgifter i 
övrigt. Svar kom samma dag att verksamheten skulle bedrivas av 
Hultsfreds Bildemontering och att den tidigare verksamhetsutövaren, Al 
Yahia SS AB, skulle hyra ut fastigheten. I och med dessa uppgifter begärdes 
den 13 januari 2020 att den nya verksamhetsutövaren skulle lämna in 
kompletteringar i form av en helt ny anmälan om miljöfarlig verksamhet 
som uppfyller kraven i 25 och 25d §§ i förordning (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. Kompletteringarna skulle ha inkommit senast 
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den 31 januari 2020 för att kunna tas upp på nästa nämndsammanträde den 
13 februari som föregås av beredning den 4 februari.  

Några kompletteringar hade den 3 februari 2020 inte inkommit varpå 
Stefan Stjerna kontaktades. Han meddelade då att han inte lämnat in några 
kompletteringar då bolaget som skulle bedriva verksamheten ännu inte 
hade fått något organisationsnummer. Någon verksamhet bedrivs enligt 

 inte på platsen även om man börjat att köra uttjänta fordon 
till fastigheten. Att lagra farligt avfall i form av motordrivna fordon är 
anmälningspliktigt enligt 29 kap 51 § i miljöprövningsförordningen. Någon 
anmälan avseende detta har dock inte inkommit. I och med att verksamhet 
bedrivs utan att den är anmäld är denna handling även enligt 29 kap 4 § att 
bedriva otillåten miljöverksamhet. När en tillsynsmyndighet 
uppmärksammar något som bryter mot 29 kap. i miljöbalken ska en 
åtalsanmälan upprättas varför detta kommer att göras.  

Kompletteringar inkom från  den 3 februari 2020. Av dessa 
går det att konstatera omfattningen av verksamheten men det saknas 
fortfarande svar på en hel del frågor. Det saknas fortfarande en 
verksamhetsbeskrivning för hela verksamhetens ingående delar även om 
det bifogats en kartbild där delar av verksamheten beskrivs. Det saknas 
även en tydlig beskrivning över de skyddsåtgärder och försiktighetsmått 
som behövs med hänsyn till verksamheten samt förslag till övervakning 
och kontroll av verksamheten. Ytterligare önskas det en något mer utförlig 
beskrivning av förslag till åtgärder och efterbehandling vid avslut av 
verksamheten samt i övrigt kompletteringar enligt beslut. 

Vid tillsynsbesök den 5 februari 2020 konstaterades att flertalet bilar stod 
uppställda i flera olika byggnader på fastigheten. Antalet fordon 
kontrollerades inte men efter kontrollräkning utifrån de bilder som togs på 
platsen går det att konstatera att det står minst 50 bilar uppställda i 
dagsläget, troligen ännu flera. Utifrån de registreringsnummer som syns på 
bilderna går det att konstatera att bilarna ägs av både privatpersoner och 
företag. Minst fyra av fordonen,  ägs 
av Hovmantorps Bildemontering AB, org.nr. 559081-8000. Det är mycket 
möjligt att ytterligare fordon på platsen ägs av bolaget, detta har dock inte 
kunnat styrkas av de bilder som togs vid inspektionen. För ytterligare 
uppgifter se inspektionsnoteringar och tillhörande foton. Utifrån kartbilden 
som bifogades i kompletteringarna daterade 2020-02-03 går det att 
konstatera att den pågående verksamheten på platsen strider mot den 
planerade i avseende var fordon ställs upp. Det står även i 
kompletteringarna att fordon ska förvaras på hårdgjord yta, något som det 
konstaterades vid tillsynsbesöket att så inte helt var fallet. 
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Motivering av beslut 

Den anmälan som Al Yahia SS AB lämnade in i november 2018 avsåg 
enbart bilskrotningsverksamhet. Bolagets anmälan handlades utifrån att de 
skulle bedriva bilskrotningsverksamhet enligt 29 kap 46 § i 
miljöprövningsförordningen, vilket bolaget själva uppgav i handlingarna. 
Enligt det beslut som fattades för bolaget får ingen verksamhet bedrivas 
innan de är auktoriserade. Bolaget har inte auktorisation. 

Idag bedrivs verksamhet i form av lagring som en del av att samla in avfall 
enligt uppgifter på telefon 2020-02-03 från  vilket bekräftats 
av tillsynsbesök den 5 februari 2020. Fordonen ska enligt uppgift lagras på 
platsen i väntan på att bolaget som ska bedriva verksamheten får 
organisationsnummer, beslut från miljö- och byggnadsnämnden samt 
auktorisation för sin bilskrot från Länsstyrelsen. Enligt 29 kap 51 § i 
miljöprövningsförordningen är det en anmälningspliktig verksamhet att 
lagra farligt avfall i form av motordrivna fordon om syftet är att samla in 
det. I och med att syftet är att lagra fordonen inför en start av ev. 
bilskrotningsverksamhet får detta ses som insamling av farligt avfall. Då 
verksamheten inte är anmäld, alternativt att en bristfällig anmälan lämnats 
som inte avser pågående verksamhet, ska denna förbjudas till dess att 
kompletteringar lämnats in enligt föreläggandet. Alla skrotbilar som nu 
står på fastigheten ska även transporteras till en anläggning som är 
godkänd för lagring av farligt avfall. Det uppmärksammades vid 
tillsynsbesöket den 5 februari att en del av fordonen står uppställda på en 
enbart grusad yta samt att fordon även stod uppställda i byggnader väldigt 
nära sjön. Förvaringen av dessa fordon strider dels mot det beslut som 
finns för Al Yahia SS AB:s verksamhet på platsen men anses även strida 
mot de allmänna hänsynsreglerna. Verksamhetsutövaren har inte redovisat 
för tillsynsmyndigheten vilka försiktighetsåtgärder som har vidtagits för 
att säkerställa att det inte blir någon påverkan på den närliggande sjön. 
Man har inte heller redovisat hur man kontrollerar och övervakar 
verksamheten. 

För den del som avser den planerade bilskrotningsverksamheten går det att 
konstatera att den anmälan om miljöfarlig verksamhet som lämnats in är 
bristfällig på flera punkter. I och med att en anmälningspliktig verksamhet 
får påbörjas 6 veckor efter att en anmälan lämnats in enligt 9 kap 6 c § i 
miljöbalken är det rimligt att förbjuda verksamhet på platsen till dess att 
anmälan är komplett och beslut fattats i ärendet. Anmälan får anses som 
inkommen den 27 december 2019 varpå 6 veckor har förflutit den 7 februari 
2020. På grund av ledigheter över jul och nyår hann inte ärendet beredas 
till miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 16 januari (beredning 
8 januari) varför det kommer ha förflutit nästan 7 veckor till beslutsdatum. 
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Den något förlängda handläggningstiden anses dock inte vara ett skäl till 
att påbörja verksamhet innan de 6 veckorna har förflutit. Inte heller att 
påbörja verksamhet som inte någon aktör på fastigheten har anmält varken 
tidigare eller i den senaste anmälan. 

Det faktum att inte kompletta handlingar har lämnats in i ärendet anses 
vara skäl nog att förelägga med ett förbud i och med att verksamheten får 
påbörjas först efter 6 veckor om inte tillsynsmyndigheten beslutar något 
annat. Att det dessutom har påbörjats en anmälningspliktig verksamhet 
utan att detta har anmälts anses vara skäl nog att förena förbudet och 
föreläggandet med vite. Då denna verksamhet även strider mot beslutade 
försiktighetsmått för Al Yahia SS AB:s anmälda bilskrotningsverksamhet 
gör det att vitesföreläggandet definitivt ses som skäligt. 

Tillämpade lagar och paragrafer 

Enligt 2 kap. 3 § i miljöbalken ska alla som bedriver en verksamhet utföra 
de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i 
övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att 
verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller 
miljön. 

Enligt 2 kap. 7 § i miljöbalken ska kraven i 2-5 §§ gälla i den utsträckning 
det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. 

Enligt 9 kap 6 § i miljöbalken (1998:808) får regeringen meddela föreskrifter 
om att det ska vara förbjudet att utan tillstånd eller innan anmälan gjorts 
anlägga eller driva vissa slag av fabriker, andra inrättningar eller annan 
miljöfarlig verksamhet. 

Enligt 9 kap 6 c § får en anmälningspliktig verksamhet påbörjas tidigast 6 
veckor efter det att anmälan gjorts, om inte tillsynsmyndigheten 
bestämmer något annat. 

Om det, enligt 1 kap 10 § i miljöprövningsförordningen (2013:251), är fråga 
om en verksamhet eller åtgärd som beskrivs i 2-32 kap i förordningen 
anges anmälningsplikt, får verksamheten eller åtgärden inte bedrivas eller 
vidtas utan att vara anmäld till tillsynsmyndigheten.    

Enligt 29 kap 46 § i miljöprövningsförordningen gäller anmälningsplikt C 
och verksamhetskod 90.120 för att tömma, demontera eller på annat sätt 
yrkesmässigt återvinna 
1. Uttjänta bilar som omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186) eller, 
2. Andra uttjänta motordrivna fordon vars totalvikt inte överstiger 3500 kg, 
om fordonen återvinns av en bilskrotare som är auktoriserad enligt 
bilskrotningsförordningen. 
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Enligt 29 kap 51 § gäller anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.60 för 
att lagra farligt avfall som en del av att samla in det om mängden avfall vid 
något tillfälle är  
5. Högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon 

Enligt 26 kap 9 § MB får miljö- och byggnadsnämnden besluta om de 
förelägganden och förbud som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, 
domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. 

Enligt 26 kap 21 § MB får tillsynsmyndigheten förelägga en 
verksamhetsutövare att inkomma med de uppgifter och handlingar som 
behövs för tillsynen. Ett föreläggande får enligt 26 kap 14 § i MB förenas 
med vite. 

Beslutsunderlag 

Inlämnade handlingar från  daterade 2019-12-27 

Kompletteringar i mejl från  daterat 2020-01-10 

Kompletteringar från Stefan Stjerna daterad 2020-02-03 

Inspektionsnoteringar daterade 2020-02-06 

Fotografier daterade 2020-02-05 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 163 2018-12-20 

 
Bilagor:  

Delgivningskvitto 

 

Beslutet skickas till:  

Hovmantorps Bildemontering AB 

Magasingatan 6 

360 51 Hovmantorp 

 

Kopia skickas till: 

info@hovmantorp.com 
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Kontrollplan 2020-2022 för offentliga livsmedelskontrollen 

Förslag till beslut 

Anta Uppvidinge kommuns kontrollplan för livsmedelskontrollen 2020-
2022 
 

Sammanfattning  
Livsmedelskontrollen skall enligt lag arbeta enligt dokumenterade 
förfaranden och kontrollplanen är en del av detta och beskriver bland annat 
kontrollens mål, resurser och organisation.  
 
Kontrollplanen för 2020-2022 har i väsentliga delar uppdaterats sedan 
tidigare års planer. Detta efter att revision av Länsstyrelsen och 
Livsmedelsverket uppmärksammat avvikelser i ett antal områden.  
Uppdateringar i kontrollplanen avser främst; kontrollplanens tidsperiod 
som nu sträcker sig över tre år och livsmedelskontrollens mål. Målen 
överensstämmer nu med målen i den nationella kontrollplanen och 
samtliga operativa mål har kartlagts för livsmedelskontrollen i Uppvidinge 
kommun. Kontrollplanens innehåll och hänvisningar är i enlighet med de 
krav som ställs i den nya kontrollförordningen 2017/625 om offentlig 
kontroll och annan offentlig verksamhet. I kontrollplanen har ett antal 
effektindikatorer tagits fram vilket är nytt för kontrollen i Uppvidinge 
kommun. Effektindikatorerna är ett verktyg som syftar till att säkerställa att 
kontrollen har den effekt som avses i europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet.   

Beslutsunderlag 

”Revisionsrapport 281-5139-2019”, Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet, Kontrollplan 2019, Sveriges nationella kontrollplan för 
livsmedelskedjan (NKP) 

  
 
Katrin Thydén 
Livsmedelsinspektör 

 

http://www.uppvidinge.se/
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Yttrande över ansökan om tillstånd för vindkraftpark på 
fastigheterna  Växjö kommun 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta miljö- och byggnads-
förvaltningens yttrande som sitt eget.  

Sammanfattning av ärendet 
Åshults Kraft AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen 
i Kalmar län om tillstånd för Åshults vindbrukspark, på fastigheterna 

 Växjö kommun. Bolaget vill uppföra och driva en 
vindbrukspark med högst 6 stycken vindkraftverk med en tiotalhöjd om 
vardera högst 250 meter över marken. 
 
Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Kalmar län ger Uppvidinge 
kommun möjlighet att yttra sig. 

Beslutsunderlag 
Ansökan från Åshults Kraft AB, daterad 2017-05-22. 
Kompletteringar av ansökan, daterade 2018-12-12, 2019-08-30, 2019-12-09. 

Ärendet 
Åshults Kraft AB ansöker om tillstånd till att anlägga och driva en 
vindkraftsanläggning bestående av maximalt 6 vindkraftverk med en 
totalhöjd om vardera maximalt 250 meter på fastigheterna  

 Växjö kommun.  
 
Inom samma område meddelade Miljöprövningsdelegationen vid 
Länsstyrelsen i Kalmar län den 26 juni 2015 Åshults Kraft AB tillstånd till att 
anlägga och driva vindkraftsanläggning bestående av maximalt 9 vindkraft-
verk med en totalhöjd om vardera maximalt 190 meter (varav ett verk i 
Uppvidinge kommun). Beslutet överklagades till Mark och miljödomstolen 
i Växjö som i dom den 21 juni 2017 ändrade vissa villkor i tillståndet. Mark 
och miljödomstolens dom överklagades till Mark- och miljööverdomstolen 
vid Svea hovrätt som den 4 oktober 2017 beslutade att inte ge 
prövningstillstånd.  
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Synpunkter på ansökan 
 
I komplettering daterad 2018-12-12 anges att koordinater för verks-
placering är de positioner som finns i exempellayouten. Samtidigt 
begär sökanden att en flyttmån om en radie om 100 meter 
accepteras och tillåts runt varje angiven koordinat. 
 
Kartorna för ljud- och speciellt skuggberäkningar är små och svåra 
att orientera sig i.  
 
Beräkningsresultatet för ljud från vindkraftverken är avrundat 
till heltal, och flera bostäder ligger på eller väldigt nära gränsen 
till begränsningsvärdet 40 dB(A) med kumulativa buller-
påverkan från övriga planerade projekt inräknat. 
 
För flera bostäder intill verken är skuggtiden betydligt över 8 
timmar per år, och för några bostäder saknas skuggberäkningar. 
 
Ljud- och skuggberäkningar utgår från verkens placering enligt 
exempellayouten. Detta tillsammans med små eller inga 
marginaler till begränsningsvärden för ljud och skuggor gör att 
verken inte bör få placeras närmare bebyggelse än vad som 
anges i exempellayouten. 

 
 
 

Per-Ove Oscarsson 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

 

 
 

Beslutet skickas till  
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kalmar län, 
kalmar@lansstyrelsen.se 

mailto:kalmar@lansstyrelsen.se
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Yttrande över ansökan om förlängd igångsättningstid 
för vindkraftpark på fastigheterna  m.fl., 
Uppvidinge kommun 

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

Sammanfattning av ärendet 
OX2 AB ansöker hos länsstyrelsen i Kalmar län om förlängd igångsättnings-
tid för Marhult vindkraftpark, på fastigheterna  
Uppvidinge kommun. Bolaget vill att tiden för igångsättande förlängs med 
tre år så att verksamheten istället ska ha satts igång senast den 14 december 
2024. Anledningen är att det har uppstått svårigheter med att få 
nätanslutning för vindkraftsanläggningen. 

Beslutsunderlag 
Ansökan från OX2 AB, daterad 2019-08-22. 
Komplettering av ansökan, daterad 2019-12-12. 

Ärendet 
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kalmar län meddelade den 
20 november 2014 Statkraft Södra Vindkraft AB tillstånd till att anlägga och 
driva vindkraftsanläggning bestående av maximalt 11 vindkraftverk med 
en totalhöjd om vardera maximalt 185 meter på fastigheterna  

 Uppvidinge 
kommun. Beslutet överklagades till Mark och miljödomstolen i Växjö som i 
dom den 1 februari 2016 ändrade vissa villkor i tillståndet. Mark och 
miljödomstolens dom överklagades till Mark- och miljööverdomstolen vid 
Svea hovrätt som den 14 december 2016, med ändring av vissa villkor i 
tillståndet, avkunnade dom med innebörden att tillståndet vann laga kraft. 
 
Av tillståndet framgår att vindkraftsanläggningen ska ha driftsatts med 
slutligt antal verk inom fem år från det att tillståndet vunnit laga kraft.  
 
OX2 har förvärvat vinkraftprojektet under maj månad 2019 och är att anse 
som verksamhetsutövare. 
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För att ansluta vindkraftsparken till elnätet krävs nya luftledningar. Den 
gällande igångsättningstiden kommer inte att kunna uppfyllas på grund av 
svårigheter med att få nätanslutning av vindkraftsparken. 

Per-Ove Oscarsson 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

 

 
 

Beslutet skickas till 
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kalmar län, 
kalmar@lansstyrelsen.se 

mailto:kalmar@lansstyrelsen.se


 

 
Box 59, 364 21, Åseda Besök: Kyrkbacken 1 Tfn: 0474 – 470 00 

mbn@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se 

 
 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2020-02-06 

Referens 
Miljö- och 
byggnadsförvaltningen 
Dnr: 2019.0371 

  

 

Granskning av detaljplan för Älghult 4:122 m.fl. 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Godkänna upprättat planförslag med tillhörande handlingar och skicka ut 
det för granskning enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen.  

Förutsättningar 
Plan- och bygglagen 

5 kap. 17 §  Kommunen ska redovisa de synpunkter som har kommit fram i 
samrådet samt de kommentarer och förslag som kommunen har med 
anledning av synpunkterna. Om planförslaget är ett sådant som avses i 7 §, 
ska redovisningen göras samlat för alla synpunkter som har kommit fram 
(samrådsredogörelse). För andra planförslag än sådana som avses i 7 § är 
det tillräckligt att redovisningen görs i granskningsutlåtandet enligt 23 §. 

5 kap. 18 § När samrådet enligt 11-17 §§ är klart ska kommunen i en 
underrättelse informera om sitt planförslag och låta det granskas under en 
viss tid (granskningstid). Om de som kommunen har samrått med enligt 11 
§ har godkänt planförslaget, behöver underrättelse inte lämnas. 

Granskningstiden ska vara minst två veckor, men den får göras kortare, om 
alla berörda är överens om det. För ett sådant planförslag som avses i 7 § 1 
och 2 ska granskningstiden dock vara minst tre veckor och för ett sådant 
planförslag som avses i 7 § 3 minst 30 dagar. 

Om kommunen när samrådet är klart bedömer att planförslaget är ett 
sådant som avses i 7 §, ska kommunen dessutom kungöra förslaget på det 
sätt som anges i 11 b §, om förslaget inte har kungjorts tidigare eller det har 
ändrats väsentligt. Det som sägs om samrådstid i 11 b § ska då i stället avse 
granskningstid. 

18 a § Om planförslaget är ett sådant som avses i 7 a §, ska kommunen 
kungöra förslaget på det sätt som anges i 11 b § och låta det granskas. Det 
som sägs om samrådstid i 11 b § ska då i stället avse granskningstid. 
Granskningstiden ska vara minst tre veckor. 

Kungörandet får samordnas med det kungörande som ska ske i det andra 
ärendet som avses i 7 a §. 

19 § En underrättelse enligt 18 § ska anslås på kommunens anslagstavla. Av 
underrättelsen ska det framgå 
   1. vilket område detaljplanen avser, 
   2. om förslaget avviker från översiktsplanen, 

mailto:mbn@uppvidinge.se
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   3. var förslaget finns tillgängligt för granskning och hur lång 
granskningstiden är, 
   4. att den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra det under 
granskningstiden, 
   5. till vem synpunkter på förslaget ska lämnas, och 
   6. att den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon 
skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att 
anta planen. 

20 § Kommunen ska senast den dag då underrättelsen anslås på 
kommunens anslagstavla skicka 
   1. ett meddelande om innehållet i underrättelsen till kända sakägare och 
dem som avses i 11 § första stycket 3 och 4, och 
   2. förslaget och den samrådsredogörelse som avses i 17 § till länsstyrelsen, 
lantmäterimyndigheten och de kommuner som berörs. 

Sammanfattning av ärendet 
Planförslaget har varit ute på samråd från 2019-12-02 t.o.m. 2020-01-20. 
Under samrådet har fyra yttranden med synpunkter inkommit. 
Synpunkterna tillsammans med kommunens bemötande finns redovisade i 
samrådsredogörelsen.  

Samrådet har föranlett följande förändringar i planförslaget: 

Plankartan 

• Plankartan förses med en ny användningsbestämmelse, E1 – 
Transformatorstation för de två transformatorstationerna som ligger 
inom planområdet. 

• Plankartan förses med byggnadshöjd inom det område som är 
planlagt för drivmedelsförsäljning.  

• Plankartan förses med bestämmelse b1 – endast 50 % av 
fastighetsarean får hårdgöras för all kvartersmark förutom J1-
området, E1-områdena och området för drivmedelsförsäljning 

• Gränsen för utfartsförbud revideras för fastigheten Älghult 4:70 så 
befintlig utfart inte blir planstridig. 

• Plankartan förses med mark som inte får förses med byggnad 
(prickmark) inom 12 meter från vägkant för de allmänna vägarna. 
Bestämmelsen gäller dock inte för den kvartersmark söder om 
Lenhovdavägen i planområdets sydvästra del. Där anges samma 
byggnadsfria avstånd som gäller i nuvarande byggnadsplan. 

 

Planbeskrivning 

• Planbeskrivningen kompletteras med en utförligare beskrivning av 
områdets kulturhistoriska värden och en del av den information 
som framgår av Länsstyrelsens yttrande biläggs planbeskrivningen. 

• Avsnittet om buller i planbeskrivningen kompletteras med ett 
resonemang och en beräkning mot bakgrund av framtida 
trafikutveckling. 
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• Avsnittet om förorenade områden i planbeskrivningen kompletteras 
med en del av den text som berör förorenade områden i 
Länsstyrelsens yttrande. 

• Planbeskrivningen kompletteras med en beskrivning av hur 
planförslaget påverkar befintlig gemensamhetsanläggning, Älghult 
ga:3. 

• Övriga redaktionella förändringar. 

Planförslaget kommer att vara ute för granskning från 2020-02-17 t.o.m. 
2020-03-16. Planhandlingar kommer att finnas tillgängliga på Uppvidinge 
kommuns hemsida, kommunhusets reception samt miljö- och 
byggnadsförvaltningen. 

Ekonomiska konsekvenser 
Uppvidinge kommun står för de kostnader planläggningen medför. 

Beslutsunderlag 
Plankarta 
Planbeskrivning 
Fastighetsförteckning 
Samrådsredogörelse 
Sändlista 
Underrättelse om granskning 
 

Beslutet skickas till 
Sakägare enligt sändlista och fastighetsförteckning 

 

Oskar Johansson 
Planarkitekt 
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Ansökan om bygglov för NYBYGGNAD ENBOSTADSHUS på 
fastigheten  
Dnr:  
Fastighetens adress:  
 

Förutsättningar 

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

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

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

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

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

 

Sammanfattning 

Ansökan avser NYBYGGNAD ENBOSTADSHUS. Sökanden vill uppföra ett 
bostadshus i en våning på fastigheten. Bostadshuset inreds med fem sovrum, varav 
fyra på vinden och ett på bottenplanet. Vinden är per definition inte att klassa som 
våning, även om den inreds. Bostadshuset har en byggnadsarea på cirka 135 kvm 
och en bruttoarea på 211 kvm. Sammanlagd föreslagen byggnadsarea motsvarar 
cirka 12 procent av fastighetsarean. Fasaden består av liggande träpanel samt stora 
glaspartier mot söder och takbeklädnaden är i plåt. Huvudentré ligger mot öster och 
ytterligare en entré ligger mot norr. 
 
Föreslagen kontrollansvarig för åtgärden är  med 
behörighetsnivå K. 
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Yttranden 

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

 

Bedömning 

Åtgärden följer gällande detaljplans bestämmelser. Byggnaden anses lämplig för sitt 
ändamål, har en god form-, och materialverkan samt tillgänglig och användbar för 
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Kraven uppfylls för hela 
byggnaden. 
 

Motivering förslag till beslut 

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

 

Beslutsunderlag 

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

Förslag till beslut 

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

2. Godta  som kontrollansvarig. 

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

 

Beslutet skickas till 

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

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

Kontrollplan ska upprättas och inlämnas innan startbesked kan ges. 

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. 

Verifierad kontrollplan skall inlämnas då arbetena är färdigställda. 

Begäran om slutbesked skall inlämnas då byggnationen färdigställts. 

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

 

 
 
Åseda 2020-01-31 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 
 
John Pettersson 
Byggnadsinspektör 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total avgift för åtgärden: 22 330 kronor 
Bygglovavgift inkl. startbesked + kostnad för kungörelse = total avgift  
 
22 136 kr + 194 kr = 22 330 kr 
 
 
Upplysning: Fakturan skickas separat 
_____________________________________________________________________ 
1 Avgiften är framräknad från Uppvidinge kommuns Plan- och bygglovstaxa 2011. Taxan 
fastställdes av kommunfullmäktige den 28 juni 2011 och reviderades 28 augusti 2012, § 73. 
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Ansökan om bygglov för ÄNDRING I BYGGNAD på 
fastigheten  
Dnr:  
Fastighetens adress:  
 

Förutsättningar 

Plan- och bygglagen  
 

9 kap. 30 § Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan om, 
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser  

a) överensstämmer med detaljplanen, eller 
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare 
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en 
fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen 
fastighetsbildningslagen (1970:988), 
 

2. åtgärden 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.  
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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.  
 

Sammanfattning 

Ansökan avser ÄNDRING I BYGGNAD. Byggnaden är i ett plan och innehåller 
sedan tidigare tre bostäder och en gemensam yta centralt i byggnaden. Sökanden 
vill avskilja den i bostadshuset gemensamma ytan till att bli en egen bostad. Den 
totala bostadsytan är cirka 230 m2 och den tilltänkta lägenheten är cirka 83 m2. 
Ingång kommer ske genom de rampförsedda altanerna för de lägenheter som sedan 
tidigare inte har egna ingångar. Fasaden utgörs av faluröd stående träpanel med 
vita foder, knutar och vindskivor. Takbeklädnaden består av svart tegel. Den 
föreslagna ändringen utgör en avvikelse från gällande detaljplan. 
 
Föreslagen kontrollansvarig för åtgärden är  med 
behörighetsnivå K. 
 

Yttranden 

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig till och med 2020-02-13. 
Sökanden ges tillfälle att bemöta inkomna yttranden. 

 

Bedömning 

Ett av huvudsyftena med planen var att få fler renodlade egenhem i en våning 
vilket åtgärden inte uppfyller. Fastigheten betecknas som BF I, vilket innebär att 
endast fristående bostadshus i ett plan får uppföras. Vidare anges att bostadshuset 
enbart får inrymma två bostäder. Befintlig byggnad är ett fristående bostadshus där 
tre bostäder sedan tidigare inrättats. Sökande önskar inrätta ytterligare en bostad i 
ett utrymme som tidigare varit en gemensam yta. Åtgärden avviker från 
detaljplanen och avvikelsen kan inte ses som liten då detaljplanens begränsning 
överskrids med två bostadslägenheter.  
 
En avvikelse kan godtas om den är förenlig med planens syfte och fyller ett allmänt 
behov eller intresse. Dock kan en lägenhet inte anses tillgodose ett allmänt behov 
eller intresse. 
 
Om tidigare beslut finns att tillåta en liten avvikelse kan en bedömning göras enligt 
9 kap. 30 § punkt 1 b, att återigen tillåta avvikelsen, förutsatt att den är liten. Tre 
lägenheter beviljades 2001-09-19 med motiveringen att det rörde sig om en liten 
avvikelse (Dnr. 26/01).  
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Motivering förslag till beslut 

Åtgärden strider mot gällande detaljplan och avvikelsen inte kan anses vara liten. 
Tidigare beslut finns för en liten avvikelse, men då åtgärden efter bedömning inte 
kan anses utgöra en lite avvikelse kan hänsyn inte tas enligt 9 kap. 30 § punkt 1 b. 
Åtgärden kan inte heller anses vara av allmänt intresse, varpå bygglovet bör avslås. 
 

Beslutsunderlag 

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

Förslag till beslut 

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

2. Fastställer avgiften för bygglovet till 1600 kronor.1 

 

Beslutet skickas till 

Sökanden 
 
 
 
INFORMATION 

Observera att inget bygglov har beviljats i ärendet. 

 
 
 

 
Åseda 2020-02-06 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 
 
John Pettersson 
Byggnadsinspektör 
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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 
2020-02-05  
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Uttagande av sanktionsavgift för att ha påbörjat en 
bygglovspliktig åtgärd utan startbesked på fastigheten 

  
 
Dnr:  
Fastighetens adress:   
Fastighetsägare:   
 

Ärendet 

 
 
Fastighetsägaren kallades till möte 2020-01-10 då det framkommit att åtgärd 
som kräver bygglov påbörjats utan startbesked.   
Åtgärden gäller tillbyggnad av enbostadshus om 52 kvm. 

 

Bakgrund 

Fastighetsägaren har 2018-04-11, dnr 2018.0129, inkommit med ansökan om 
bygglov gällande tillbyggnad av enbostadshus om 26 kvm. Bygglov beviljades 
2018-06-18. Vid platsbesök i juni 2019 av byggnadsinspektör kunde det 
konstateras att fastigheten hade bebyggts, utan beviljat startbesked, med 52 
kvm uppdelat på två plan dvs 26 kvm + 26 kvm. 2019-10-08 inkom, efter möte 
med byggnadsinspektör, en ny bygglovsansökan i efterhand gällande 
samtliga plan dnr . Bygglovet beviljades 2019-11-12. 
 
Motivering 
Vid mötet med fastighetsägaren 2020-01-10 kunde det konstateras att en 
bygglovspliktig åtgärd hade påbörjats utan beviljat startbesked. 
Fastighetsägaren hade uppfattat beslutet på ett sådant sätt att det var möjligt 
att påbörja åtgärden. Vidare framgick det av samtalet att fastighetsägaren 
hade i sin kommunikation med miljö- och byggnadsförvaltningen uppfattat 
det först beviljade bygglovet att innefatta samtliga två våningar. Det beviljade 
bygglovet innefattar ett plan vilket är en övervåning. Fastighetsägaren menar 
att det hade varit svårt att bygga en övervåning ”i luften”. Det kan alltså 
utifrån fastighetsägarens berättelse samt bedömning av inkomna handlingar 
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finns tecken på att kommunikationen har varit bristfällig och därmed bidragit 
till att fastighetsägaren uppfattat bygglovet att gälla samtliga plan. 

Fastighetsägaren har haft för avsikt att följa gällande lagstiftning och har 
uppfattat att samtliga åtgärder som utförts att ha varit lagenliga.  
 
Efter att det framkommit att åtgärder som kräver startbesked påbörjats utan 
startbesked vilka inte samstämmer med beviljat bygglov ansökte 
fastighetsägaren om bygglov i efterhand. 
 
Det finns ingen anledning att misstro fastighetsägarens uppgifter om vare sig 
kommunikationsproblem med miljö- och byggnadsförvaltningen eller att 
fastighetsägaren inte uppsåtligen byggt en våning utöver det som beviljades i 
bygglovet.  

Utifrån en samlad bedömning av de uppgifter som framkom vid mötet samt 
efter granskande av ritningar finns det skäl att sätta ned avgiften enligt 11 kap 
53 a §.   

 
Lagstöd 

 
PBL 10 kap. 3 §  
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked, 
om åtgärden kräver bygglov, eller en anmälan. 
 
 
PBL 11 kap. 51 § 
Om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. eller i föreskrifter eller beslut 
som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap. 2-10 §§, 
ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt 
föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 §. 
 
PBL 11 kap. 52 §  
Byggsanktionsavgiftens storlek ska framgå av de föreskrifter som regeringen 
har meddelat med stöd av 16 kap. 12 §  
Hänsyn skall tas till överträdelsens allvar och betydelsen av den bestämmelse 
som överträdelsen avser. 
 
PBL 11 kap. 53 §  
En byggsanktionsavgift skall tas ut även om överträdelsen inte har skett 
uppsåtligen eller av oaktsamhet. 
 
PBL 11 kap. 53 a §  
En byggsanktionsavgift får i ett enskilt fall sättas ned om avgiften inte står i 
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rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften får sättas ned 
till hälften eller en fjärdedel. 

Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt beaktas om överträdelsen 
inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra 
skäl kan anses vara av mindre allvarlig art 

 
PBL 11 kap. 54 §  
En byggsanktionsavgift ska inte tas ut om rättelse sker innan frågan om 
sanktion eller ingripande enligt detta kapitel har tagits upp till överläggning 
vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten. 
 
PBL 11 kap. 57 § 
En byggsanktionsavgift skall tas ut av: 

• Den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det 
byggnadsverk som överträdelsen avser. 

• Den som begick överträdelsen, eller 
• Den som har fått fördel av överträdelsen. 

 
 
PBL 11 kap. 58 §  
Innan tillsynsmyndigheten beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift ska den 
som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig. 
En byggsanktionsavgift får inte beslutas, om den som anspråket riktas mot 
inte har getts tillfälle att yttra sig inom fem år efter överträdelsen 
 
PBL 11 kap. 61 § 
En byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader efter att beslutet om att 
ta ut avgift har delgetts den avgiftsskyldige enligt 59 §. 
 
PBF 1 kap 7 § 
Med sanktionsarea avses i denna förordning den area som i fråga om 
   1. en lov- eller anmälningspliktig åtgärd motsvarar brutto- eller öppenarean 
eller en kombination av dessa minskad med 15 kvadratmeter, eller 
   2. en markåtgärd motsvarar den area som åtgärden avser. 
Förordning (2013:308). 

Påföljd 

Enligt 11 kap. 51-63 §§ plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggsanktionsavgift tas 
ut om en åtgärd som kräver bygglov har påbörjats utan startbesked. Avgiften regleras i 
9 kap. plan- och byggförordningen och är baserad på prisbasbeloppet.  Prisbasbeloppet 
för 2019 uppgår till 46 500 kronor.  

 
Plan- och byggförordning (2011:338) 9 kap. 7 § 1 p 
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Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen 
(2010:900) påbörja en sådan tillbyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 2 
eller 8 § första stycket 2 a, 3, 4 eller 8 plan- och bygglagen eller kräver anmälan enligt 6 
kap. 5 § första stycket 2, 9, 10, 12 eller 13 innan byggnadsnämnden har gett ett 
startbesked är: 1. för ett en- eller tvåbostadshus, 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 
0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea. 
 
Sanktionsarean beräknas till 37 kvm enligt PBF 1 kap. 7 §. 
 
Specifikation av sanktionsavgift: 
 
Sanktionsarea: 37  
Aktuellt prisbasbelopp (pbb) 46 500 kr (2019) 
 Beräkningsgrundande formel ((0,5*pbb)+(0,005*pbb*sanktionsarea))/2 
 Beräkning ((0,5*46500)+(0,005*46500*37))/2  
Summa:  15 926 sek 
 
Kommunicering  
2020-02-03 skickades en skrivelse till fastighetsägaren där denne getts möjlighet till 
yttrande och rättelse. Senaste datum yttrandet ska vara miljö- och byggnadsnämnden 
tillhanda är 2020-03-13.  
 

Beslutsunderlag 

Anmälan om oanmäld åtgärd   2019-10-10 
Foton från platsbesök juni samt ritningar  2019-10-10 
Protokoll från möte    2020-01-10 
Yttrande     

 
 

Förslag till beslut 

1. Fastställa byggsanktionsavgiften till 3982 / 7963 kronor att erläggas av 
fastighetsägarna , för att ha påbörjat en 
åtgärd utan startbesked. 
 

2. Avgiften ska betalas senast två månader efter att fastighetsägarna 
delgivits beslutet enligt 11 kap 61 § plan- och bygglagen.  

 
 
 
UPPLYSNING 
Om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den 
avgiftsskyldige därefter inte vidtar rättelse, ska en ny avgift för överträdelsen 
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tas ut. Varje sådan ny avgift tar ut med dubbla det belopp som togs ut senast i 
enlighet med detta kapitel. Den sammanlaga avgiften för överträdelsen får 
dock uppgå till högst 50 prisbasbelopp. En ny avgift får beslutas endast om en 
avgiftsskyldige har fått skälig ti att vita rättelse. 9 kap. 2 § plan och 
byggförordningen.  

Beslutsexpediering 

Fastighetsägare med delgivningskvitto.  
 
Åseda 2020-02-06 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 
 
Jonas Karlsson 
Byggadministratör 
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