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Plats och tid Ideboås (digitalt), Kommunhuset i Åseda 13:30-15:00 

Beslutande Ledamöter och ersättare 
Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 
Justerare Magnus Gustafsson 

Justeringens plats och tid 2021-01-26 kl. 09:00, Kommunhuset i Åseda, 364 21 Åseda 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer   
 Marcus Landley 1-16 

                      Ordförande 

 
 
 

 

 Marie Hammarström Linnér 1-16 

 Justerare 

 
 
 

 
 
 

 
Magnus Gustavsson 1-16 

    
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Miljö- och byggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-01-21 
Datum då anslaget sätts 
upp 2021-01-27 

Datum då anslaget tas 
ned 2021-02-18 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunhuset i Åseda, 364 21 Åseda 
 

Underskrift 
  

 Marcus Landley  
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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter Marie Hammarström Linnér (S) ordförande 

Kenth Bergqvist (S) 

Peter Ekman (S) 

Einar Håkansson (C) 

Magnus Gustafsson (C) 

Richard Revelj (SD) 

Susanne Eriksson-Andersson (S) (tjänstgörande ersättare för Mikael Thelander 
(M)) 

Övriga närvarande  

Ersättare Ernst Viksten (S) 

Tjänstemän Per-Ove Oscarsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 7 

John Pettersson, byggnadsinspektör §§ 10-15 

Karin Holst, förvaltningschef §§ 1-16 

Marcus Landley, förvaltningssekreterare §§ 1-16 

Övriga  
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§ 2 

Godkännande av dagordning 
 

Ärenden som utgår från sammanträdet 
 

Ärenden som tillkommer på sammanträdet 
§ 6 2020.105 

Uppföljning av internkontrollplan 2020 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Godkänner dagordningen efter ovanstående ändringar. 

 

Ärende  

 1. Upprop  

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

 

Administrativa ärenden 

 3. Delegeringsbeslut  

 4. 2020.0014 
Månadsrapportering Ekonomi jan-december 
2020 
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Ärende  

 5. 2021.9 
Beslutattestantförteckning 

 

 6. 2020.105 
Uppföljning av internkontrollplan 2020 

 

Miljö-, hälsoskydd- och livsmedelsärenden 

 7. 2021.10 
Ansökan om strandskyddsdispens 
Ryd  

 

 8. 2010.155 
Yttrande om ansökan om ändring av 
tillståndsvillkoren 
Horshaga vindkraftspark 

 

 9. 2018.380 
Yttrande om ansökan om ändring av 
tillståndsvillkoren 
Älmedal vindkraftspark 

 

Bygglovs- och byggsanktionsärenden 

10. 2020.507 
Tillbyggnad fritidshus 
Holmahult  

 

11. 2020.515 
Nybyggnad enbostadshus 
Ryd  
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Ärende  

12. 2020.0516 
Skyltanordning 
Sankt Sigfrid 2 

 

13. 2021.1 
Nybyggnad enbostadshus 
Sankt Sigfrid 5 & 6 

 

14. 2020.0528 
Nybyggnad upplag 
Älghult 4:122 

 

Informationsärenden 

15. ICA Alstermo 
Eventuell tillbyggnad 

 

16. Meddelanden 
 

 

   

 

 

Marie Hammarström Linnér 
Ordförande 

Marcus Landley 
Nämndsekreterare 
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§ 3 

Redovisning av delegeringsbeslut 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Godkänner redovisningen av de delegerade besluten. 

 

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

2019.0174 
Björkåkra 1:33, interimistiskt slutbesked nybyggnad industri 

2018.301 
Hohult , slutbesked ändrad användning 

2020.408 
Lenhovda , slutbesked nybyggnad mur/plank 

2020.465 
Älghults-Åkvarn , bygglov och startbesked nybyggnad 
transformatorstation 

2020.532 
Kuttaboda , startbesked rivning av byggnad 

2020.520 
Norrhult , startbesked nybyggnad garage 

2017.170 
Lenhovda , delstartbesked nybyggnad enbostadshus 

2020.451 
Åseda 12:1, slutbesked nybyggnad lekstugor 

2020.508 
Gärdet , startbesked tillbyggnad garage 
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2020.382 
Åseda , startbesked rivning av byggnad 

2020.23 
Nottebäcks-Nöbbele , slutbesked enbostadshus 

2020.488 
Hohult , startbesked rivning av byggnad 

2020.195 
Hökanäs  Bygglov och startbesked nybyggnad komplementbyggnad 

2020.508 
Gärdet  bygglov tillbyggnad garage 

2020.382 
Åseda  rivningslov rivning av byggnad 

2020.200 
Norrhult , startbesked ändrad användning 

2021.6 
Yggersryd , startbesked rivningsanmälan 

2020.20 
Lenhovda , startbesked nybyggnad garage och förråd 

2020.20 
Lenhovda , slutbesked nybyggnad garage och förråd 

2021.5 
Norrhult , bygglov och startbesked ändrad användning 

2018.119 
Klavreda , slutbesked ändrad användning 

2020.521 
Lillaholm , bygglov och startbesked nybyggnad transformatorstation 

2019.186 
Älghult 4:72, slutbesked tillbyggnad förråd och skärmtak 
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2020.522 
Källeflaga , bygglov och startbesked nybyggnad transformatorstation 

2020.523 
Kronoboda , bygglov och startbesked nybyggnad transformatorstation 

2020.535 
Industrien 16, föreläggande om komplettering 

2020.466 
Älghults-Åkvarn , bygglov och startbesked nybyggnad 
transformatorstation 

2020.464 
Kärseskruv , bygglov och startbesked nybyggnad transformatorstation 

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

 

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

2020.537 
Norrhult , anmälan om att inrätta en värmepumpsanläggning 

2020.513 
Östraby , anmälan om att inrätta en värmepumpsanläggning 

2020.448 
Hohult , tillstånd till avloppsanläggning 

2020.495 
Dälden , anmälan om att inrätta en värmepumpsanläggning 

2020.511 
Lenhovda-Nöbbele , tillstånd till avloppsanläggning 

2020.490 
Älghult , anmälan om att inrätta en värmepumpsanläggning 
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2020.493 
Änganäs , anmälan om att inrätta en värmepumpsanläggning 

2020.398 
Mejeristen 5, anmälan om att inrätta en värmepumpsanläggning 

2020.389 
Stockhult , tillstånd till avloppsanläggning 
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§ 4  2020.0014 

Ekonomi jan-dec 2020 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar i enlighet med miljö- och 
byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om miljö- och byggnadsnämnden kan besluta i enlighet 
med miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner att nämnden beslutat i enlighet med miljö- och 
byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

 

________________________________________________________________ 

Miljö-och byggnadsförvaltningen förslag till beslut 
Godkänna redovisningen 

 

Sammanfattning av ärendet 
Saknas i nuvarande redovisning gör den fördelning av kostnader som sker i 
slutet av året samt intäkter från bygglov 

Troligen blir alltså årets resultat ett överskott på ca 200 tkr. 

 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk sammanställning 
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Ekonomiska konsekvenser 
Se ovan 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Camilla Gustavsson 
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§ 5  Dnr 2021.9 

Beslutsattestantförteckning miljö och byggnadsnämnden 
2021 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar i enlighet med miljö- och 
byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om miljö- och byggnadsnämnden kan besluta i enlighet 
med miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner att nämnden beslutat i enlighet med miljö- och 
byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

 

______________________________________________________________ 

Ekonomiavdelningens förslag till beslut 
1. Fastställa miljö- och byggnadsnämndens beslutsattestantförteckning att 

gälla from 2021-01-01. 

2. Delegera till ekonom Camilla Gustavsson att löpande under året vid 
behov göra ändringar i beslutsattestantförteckningen.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Av kommunens regler för attest, beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-
16, framgår att nämnd eller den som nämnden har delegerat det till utser 
beslutsattestanter samt ersättare för dessa inom sitt ansvarsområde. Av 
reglerna framgår också att nämnd ska tillse att ekonomiavdelningen och 
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lönenämnden HUL alltid har en aktuell attestförteckning för nämndens 
verksamhetsområde.  

Miljö- och byggnadsförvaltningen har upprättat en 
beslutsattestantförteckning för miljö- och byggnadsnämndens 
verksamhetsområden där det för varje verksamhet framgår beslutsattestant 
samt ersättare. 

Förändringar under löpande år i miljö- och byggnadsnämndens 
beslutsattestantförteckning föreslår ekonomiavdelningen delegeras till 
ekonom Camilla Gustavsson. 

 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens beslutsattestantförteckning 2021 

Tjänsteskrivelse av ekonom, 2020-12-11 

 

Beslutet skickas till 
Lönenämnden HUL 

Kommunchef 

Ekonomichef 

Redovisningsekonom 

Förvaltningschef miljö- och byggnadsförvaltningen 

Revisorerna 
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§ 6  Dnr 2020.105 

Uppföljning internkontrollplan 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar i enlighet med miljö- och 
byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om miljö- och byggnadsnämnden kan besluta i enlighet 
med miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner att nämnden beslutat i enlighet med miljö- och 
byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

 

_______________________________________________________________ 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att nämnden godkänner 
redovisad rapport 

 

Beskrivning av ärendet 
Internkontrollplanen för 2020 godtogs av nämnden under 
marssammanträdet. 

Förvaltningschefen har gett sitt utlåtande om hur uppfyllelsen av 
internkontrollplanen har gått. Första punkten på internkontrollplanen gäller 
förvaltningens service via telefonsamtal. I sin helhet har det blivit bättre 
men bör vara med till 2021. Andra målet gäller inspektioner och den ska 
vara kvar till 2021. Inspektioner under 2020 har inte genomförts på grund 
av rådande pandemi. Tredje punkten gäller texten i protokollet och texten 
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leder nu fram till beslutet. Området anses uppfyllt och ska därför tas bort 
inför 2021. Fjärde punkten gäller digitalisering av äldre detaljplaner. Detta 
är inte genomfört och ska därför vara kvar till 2021. Den femte punkten 
gäller originalhandlingars förvaring och denna punkt har vi fått assistans 
från arkivassistenten där vi har sett förbättringar. Punkten är kvar även 
2021. 

 

Beslutsunderlag 
Internkontrollplan 2020 

Uppföljning internkontrollplan 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Miljö- och byggnadsförvaltningen  
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Övriga upplysningar  
1. Överprövning och överklagande 

Länsstyrelsen ska inom tre veckor besluta om de ska överpröva detta beslut 
eller inte. Du bör därför avvakta länsstyrelsens beslut och eventuell vidare 
handläggning innan några åtgärder påbörjas. 

2. Faktura 

Faktura för avgiften kommer att skickas separat. 

 

__________________________________________________________________ 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
1.  Strandskyddsdispens ges för uppförande av ett bostadshus på 

fastigheten Ryd , i närheten av bäck som rinner ut i sjön Höljen, på 
den plats som anges på situationsplanen vilken är bifogad till ansökan. 

2. Den yta som får tas i anspråk som tomt är markerad på bifogad 
situationsplan, se bilaga 1. 

3. Avgiften för denna ansökan är 6 664 kronor1. 

 

Sammanfattning av ärendet 
 364 93 Alstermo, söker strandskydds-

dispens för att bygga ett nytt bostadshus på fastigheten Ryd  i närheten 
av en bäck som rinner ut i sjön Höljen. Åtgärden är bygglovspliktig. Det 
gamla huset har rivits efter brand. Det nya bostadshuset kommer att bli 157 
kvadratmeter enligt situationsplanen till ansökan. Sökanden avser att 
placera det nya huset på samma plats som det tidigare bostadshuset. 
Avståndet till bäcken blir cirka 72 meter.  

 
1 Avgiften är framräknad från Uppvidinge kommuns Plan- och bygglovstaxa. Taxan fastställdes 
av kommunfullmäktige den 28 juni 2011 och reviderades den 28 augusti 2012, § 73. 
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Sökanden har som särskilt skäl för dispens från strandskyddet angett: 

• Området har redan tagits i anspråk på ett sådant sätt att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften. 

 

Beslutsunderlag 
Ansökan    2021-01-08 

Fotografier från inspektion 2021-01-12 

Tjänsteskrivelse   2021-01-14  

 

Beslutsmotivering 

Förhållandena på platsen 
Bostadshuset på fastigheten Ryd  kommer att ligga inom strandskyddat 
område, d.v.s. inom 100 meter från en bäck som rinner ut i sjön Höljen. 
Området är inte detaljplanerat och platsen berörs heller inte av andra 
områdesskydd. 

Vid inspektion den 12 december 2021 konstaterades att tomtplatsen ligger 
inom område med riksintresse för naturvården men det finns inga särskilda 
naturvärden på platsen där bostadshuset ska uppföras. 

Bedömning 
Eftersom strandskydd råder krävs strandskyddsdispens för att uppföra 
byggnader. 

För att ersätta en byggnad efter rivning gäller att den nya byggnaden ska ha 
ungefär samma storlek, och avses att användas för samma ändamål som 
den tidigare byggnaden. Den nya byggnaden ska även ha en liknande 
placering på tomten som den byggnad som ersätts. Dispensen får dock inte 
leda till att den privata zonen utvidgas eller att påverkan på de biologiska 
värdena förändras utanför den privata zonen. 
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Det nya bostadshuset är lika stort som det ursprungliga bostadshuset och 
placeras på samma avstånd till bäcken vilket medför att området för fri 
passage blir detsamma. Den nya byggnaden ska användas för samma 
ändamål som den rivna byggnaden. 

Som särskilt skäl för strandskyddsdispens får enligt 7 kap 18 c § p.1 
miljöbalken beaktas om den plats dispensen avser redan har tagits i anspråk 
på ett sådant sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 
Bostadshuset placeras inom en etablerad tomtplats, och på samma plats 
som det ursprungliga bostadshuset, vilket var byggt 1919, och det finns 
därför ett särskilt skäl för strandskyddsdispens. 

Dispensen bedöms också förenlig med strandskyddets syften eftersom 
platsen idag utgörs av tomtmark. Det finns utrymme för fri passage. 

 

Aktuella bestämmelser 
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för 
allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för 
djur- och växtlivet på land och i vatten (7 kap. 13 § miljöbalken). 

Strandskyddet omfattar land- och vattenområden intill 100 meter från 
strandlinjen vid normalt medelvattenstånd (7 kap. 14 § miljöbalken). 

I 7 kap. 15 § miljöbalken finns de åtgärder uppräknade som är förbjudna 
inom strandskyddat område. 

För att dispens ska kunna beviljas måste något av de särskilda skäl som 
anges i miljöbalken (7 kap. 18 c-d § §) vara uppfyllt och vara förenligt med 
strandskyddets syften (7 kap 26 § miljöbalken). 

I 7 kap. 18 f och 18 h §§ miljöbalken finns bestämmelser om fri passage för 
allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet, tomtplats-
avgränsning och tidsbegränsning av dispensen. 

Beslut om strandskyddsdispens får enligt 16 kap. 2 § miljöbalken förenas 
med villkor. 
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Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen, se bilaga. 

 

Bilagor 
1. Situationsplan 

2. Fotografier  

3. Hur man överklagar 

 

Beslutet skickas till: 
Sökanden 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 
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§ 8  2010.155 

Begäran om Miljö- och byggnadsnämndens beslut om 
ställningstagande till Stena Renewables ansökan om 
ändringstillstånd (16 kap 2 a § Miljöbalk) ”Vindpark 
Horshaga” 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare handläggning. 

 

Yrkanden på sammanträdet 
Marie Hammarström Linnér (S) yrkar på att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för vidare handläggning. 

 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut. Ordförande frågar om 
miljö- och byggnadsnämndens kan besluta i enlighet med Marie 
Hammarström Linnérs (S) förslag till beslut. 

Ordförande finner att miljö- och byggnadsnämndens beslutar i enlighet 
med Marie Hammarström Linnérs (S) yrkande. 

 

______________________________________________________________ 

Samamnfattning av ärendet 
Vindparken Horshaga utgör en del av det så kallade Uppvidingeklustret 
som är beroende av att en större nätanslutning kommer till stånd. Bolaget 
bedömer i dagsläget att en etablering av vindkraftverk tidigast kommer 
kunna ske under 2022. 
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Bolaget har beviljats tillstånd att uppföra 11 vindkraftverk med en maximal 
totalhöjd om 200 m inom projektområdet för Horshaga. Mark- och 
miljööverdomstolen (”MÖD”) genomförde vissa villkorsändringar genom 
dom den 2 mars 2016. Tillståndet vann därmed laga kraft den 2 mars 2016 
och gäller i 35 år med en igångsättningstid om fem år från laga kraft. 

Då tekniken ständigt utvecklas, inledde Bolaget under 2018 arbetet med att 
utreda möjligheterna att ansöka om en högre totalhöjd för vindpark 
Horshaga. Redan i dag finns teknik för att bygga verk uppemot 250 m 
varför Bolaget valde att samråda om denna höjd.  

En höjning i totalhöjden på ett vindkraftsverk möjliggör uppförande av en 
effektivare anläggning. Vi högre höjd blåser det mer och oftare samt att 
turbulensen minskar samtidigt som det möjliggör större rotor och därmed 
större svept yta. Med hänsyn till de synpunkter som inkommit under 
samrådet gällande frågan om landskapsbild har Bolaget valt att ansöka om 
ändringstillstånd för verk om 220 m och inte 250 m. En höjning med 20 m 
bedöms kunna ge 12 % högre produktion. 

För mer detaljer se bifogade ansökningshandlingar. 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 9  Dnr 2018.380 

Begäran om Miljö- och byggnadsnämndens beslut om 
ställningstagande till Stena Renewables ansökan om 
ändringstillstånd (16 kap 2 a § Miljöbalk) för ”Vindpark 
Älmedal” 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare handläggning. 

 

Yrkanden på sammanträdet 
Marie Hammarström Linnér (S) yrkar på att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för vidare handläggning. 

 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut. Ordförande frågar om 
miljö- och byggnadsnämndens kan besluta i enlighet med Marie 
Hammarström Linnérs (S) förslag till beslut. 

Ordförande finner att miljö- och byggnadsnämndens beslutar i enlighet 
med Marie Hammarström Linnérs (S) yrkande. 

 

______________________________________________________________ 

Sammanfattning av ärendet 
Vindparken Älmedal utgör en del av det så kallade Uppvidingeklustret 
som är beroende av att en större nätanslutning kommer till stånd. Bolaget 
bedömer i dagsläget att en etablering av vindkraftverk tidigast kommer 
kunna ske under 2022. Bolaget har beviljats tillstånd att uppföra 9 st 
vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 200 m inom projektområdet 
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för Älmedal. Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt (”MMD”) 
ändrade MPD:s beslut i dom den 19 januari 2018 på så sätt att tillstånd inte 
gavs till vindkraftverk nr 5 samt ändrade vissa villkor. Tillståndet vann laga 
kraft den 16 april 2018 genom Mark- och miljööverdomstolens (”MÖD”) 
beslut att inte bevilja prövningstillstånd. Tillståndet gäller i 35 år från laga 
kraft med en igångsättningstid om fem år. 

Då tekniken ständigt utvecklas, inledde Bolaget under 2018 arbetet med att 
utreda möjligheterna att ansöka om en högre totalhöjd för vindpark 
Horshaga. Redan i dag finns teknik för att bygga verk uppemot 250 m 
varför Bolaget valde att samråda om denna höjd.  

En höjning i totalhöjden på ett vindkraftsverk möjliggör uppförande av en 
effektivare anläggning. Vi högre höjd blåser det mer och oftare samt att 
turbulensen minskar samtidigt som det möjliggör större rotor och därmed 
större svept yta. Med hänsyn till de synpunkter som inkommit under 
samrådet gällande frågan om landskapsbild har Bolaget valt att ansöka om 
ändringstillstånd för verk om 220 m och inte 250 m. En höjning med 20 m 
bedöms kunna ge 12 % högre produktion. 

För mer detaljer se bifogade ansökningshandlingar. 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 10  Dnr 2020.507 

Ansökan om bygglov för TILLBYGGNAD FRITIDSHUS 
på fastigheten Holmahult  
Fastighetens adress: Holmahult , Lenhovda 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Avslå ansökan om bygglov då tillbyggnaden avviker från gällande 

detaljplan. 

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

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om miljö- och byggnadsnämnden kan besluta i enlighet 
med miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner att nämnden beslutat i enlighet med miljö- och 
byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

 

_______________________________________________________________ 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
1. Avslå ansökan om bygglov då tillbyggnaden avviker från gällande 

detaljplan. 

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

 

Förutsättningar 
Plan- och bygglagen  

9 kap. 2 § 1. Det krävs bygglov för nybyggnad.  
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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 
Fastigheten ligger inom planlagt område och som gällande stadsplan 
fungerar 07-HER-105 daterad 1966-12-02. Genomförandetiden för planen 
har utgått. Enligt gällande detaljplan betecknas fastigheten som BFI vilket 
innebär fristående bostadshus i en våning. Högst tillåtna byggnadshöjd för 
fastigheten är satt till 3,5 meter. Huvudbyggnaden får uppgå till max 80 
kvm och komplementbyggnader får uppgå till 25 kvm. Fastigheten uppgår 
till totalt 1 183 m2 och befintlig bebyggelse uppgår till cirka 82 m2. 

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

 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser TILLBYGGNAD ENBOSTADSHUS. Sökanden vill bygga till 
befintlig huvudbyggnad på fastigheten med cirka 36,7 kvm. Fastigheten får 
bebyggas med en huvudbyggnad om högst 80 kvm. Befintlig 
huvudbyggnad uppgår till cirka 80 kvm. Sammanlagd föreslagen 
byggnadsarea blir 108,7 kvm då tillbyggnaden till viss del omfattar befintlig 
byggnad. Åtgärden uppförs cirka 2,5 meter från fastighetsgräns. 

Den föreslagna tillbyggnaden utgör en avvikelse från gällande detaljplan. 
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Yttranden 
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig, inga synpunkter har 
inkommit. 

 

Bedömning 
Utgångsläget är planstridigt då befintlig byggnad redan överskrider 80 
kvm. Tillbyggnaden ersätter till viss del befintlig byggnad, men tillför även 
en yta om 26,7 kvm.  

Hela den tillkommande ytan utgör en avvikelse från gällande detaljplan då 
byggrätten redan utnyttjats till fullo. Sammanlagd avvikelse från gällande 
detaljplan uppgår till totalt 28,7 kvm eller 135,9 %. 

Tillbyggnaden placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter, vilket berörda 
fastighetsägare har godkänt. 

Den utökade byggnadsarean medför varken några inskränkningar i 
grannars möjlighet till utnyttjande av egen mark eller annan olägenhet. 
Angränsande markområde utgörs av parkmark. 

Enligt 9 kap. 31 b §, PBL, kan bygglov beviljas för en åtgärd om avvikelsen 
är att betrakta som liten. Det finns flertalet domar som behandlar frågan, 
bland annat P 11778-17/MÖD. I berörd dom anses ett överskridande av 
byggnadsarean med 10 % inte utgöra en liten avvikelse, då det inte fanns 
några speciella skäl för detta. Inte heller i detta fall anses det finnas skäl att 
bedöma avvikelsen som liten. 

 

Motivering förslag till beslut 
Då åtgärden avviker från gällande detaljplan och avvikelsen inte är att 
bedöma som liten, bör bygglov ej beviljas. 
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Beslutsunderlag 
Ansökan   2020-12-02 

Situationsplan  2020-11-26 

Planritningar   2020-11-26 

Fasadritningar  2020-11-26 

Sektionsritningar  2020-11-26 

Grannhörande  t.o.m. 2020-12-23 

 

Beslutet skickas till 
Sökanden 

 

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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§ 11  Dnr 2020.515 

Ansökan om bygglov för NYBYGGNAD 
ENBOSTADSHUS på fastigheten Ryd  
Fastighetens adress: Ryd , Alstermo 

 

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

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

2. Godta  som kontrollansvarig. 

3. Fastställer avgiften för bygglovet till 18 867 kronor.1 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om miljö- och byggnadsnämnden kan besluta i enlighet 
med miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner att nämnden beslutat i enlighet med miljö- och 
byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

 

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

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

Kontrollplan ska upprättas och inlämnas innan startbesked kan ges. 

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. 
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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.  

 

_____________________________________________________________ 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
1. Bevilja bygglov för NYBYGGNAD ENBOSTADSHUS med stöd av 9 

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

2. Godta  som kontrollansvarig. 

3. Fastställer avgiften för bygglovet till 18 867 kronor.1 

 

Förutsättningar 
Plan- och bygglagen  

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

9 kap. 31 § Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, 
om åtgärden 

   1. inte strider mot områdesbestämmelser, 

   2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och 

   3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 
6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har 
prövats i områdesbestämmelser. Lag (2014:900). 

Planförutsättningar 

Gällande fastighet ligger utom detaljplanelagt område och sammanhållen 
bebyggelse. Översiktsplan för Uppvidinge kommun antagen 2011-04-26 
gäller. Åtgärden omfattas av strandskyddet. 

Kulturmiljövärden 
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Byggnaden omfattas av det kulturmiljöprogram som antagits av 
kommunfullmäktige 2011-04-26. Byggnadens kulturhistoriska värde är 
obefintligt då det tidigare huset har brunnit och nu ersätts. Kulturparken 
Småland har kontaktats för utlåtande. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser NYBYGGNAD ENBOSTADSHUS. Sökanden vill 
återuppföra ett enbostadshus på fastigheten där det tidigare bostadshuset 
brunnit. Åtgärden utförs utanför detaljplanerat område och innebär att 
fastigheten bebyggs med cirka 156,8 kvm. Bostadshuset utförs i en våning 
med en bruksarea på cirka 131,2 kvm. Fasaden utgörs av stående träpanel i 
röd färg, sadeltaket bekläds med takplattor i svart betong och knutar samt 
fönsterfoder utförs i vitt. 

Föreslagen kontrollansvarig för åtgärden är  
behörighetsklass K. 

 

Yttranden 
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig då åtgärden utförs utanför 
planlagt område, inga synpunkter har inkommit. 

Remiss har skickats till Kulturparken Småland och de har inget att erinra. 

 

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

På gällande fastighet finns idag ladugård och bostadshus. Åtkomst till 
tilltänkta placeringen sker via befintlig väg. 

Åtgärden uppförs inom strandskyddat område. Avstånd från tilltänkt 
placering till vattendrag är cirka 75 meter.  
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Åtgärden placeras i ett område som är utpekat i kommunens 
kulturmiljöplan. Byggnaden uppförs i ett plan med sadeltak och rött trä i 
fasadbeklädnad. Byggnaden bedöms passa in väl i omgivningen och 
därmed inte strida mot kulturmiljöplanens syfte.  

 

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

 

Beslutsunderlag 
Ansökan    2020-12-02 

Anmälan om kontrollansvarig  2020-12-02 

Situationsplan   2020-12-02 

Planritningar    2020-12-02 

Fasadritningar   2020-12-02 

Sektionsritningar   2020-12-02 

Kulörbeskrivning utvändigt  2020-12-02 

Grannhörande   t.o.m. 2020-12-30 

Remissyttrande från Kulturparken Småland 2021-01-11 

 

Beslutet skickas till 
Sökanden 

Rågrannar 
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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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§ 12  Dnr 2020.516 

Ansökan om bygglov för SKYLTANORDNING på 
fastigheten Sankt Sigfrid 2 
Fastighetens adress: Olofsgatan 3, Åseda 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Bevilja bygglov för SKYLTANORDNING med stöd av 9 Kap. 30 §, PBL 

(SFS 2011:338), då avvikelsen godtagits vid en tidigare 
bygglovsprövning. 

2. Fastställer avgiften för bygglovet till 4 096 kronor.1 

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

4. Byggherrens förslag till kontrollplan daterad 2020-12-01 fastställs för 
åtgärden.  

5. Anmälan ska göras när arbetet avslutats. 

6. Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om miljö- och byggnadsnämnden kan besluta i enlighet 
med miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner att nämnden beslutat i enlighet med miljö- och 
byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

 

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

 

_______________________________________________________________ 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
1. Bevilja bygglov för SKYLTANORDNING med stöd av 9 Kap. 30 §, PBL 

(SFS 2011:338), då avvikelsen godtagits vid en tidigare 
bygglovsprövning. 

2. Fastställer avgiften för bygglovet till 4 096 kronor.1 

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

4. Byggherrens förslag till kontrollplan daterad 2020-12-01 fastställs för 
åtgärden.  

5. Anmälan ska göras när arbetet avslutats. 

6. Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. 

 

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 

      a) överensstämmer med detaljplanen, eller 
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      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) 

… 

Plan- och byggförvaltningen 

6 Kap. 3 § I områden som omfattas av detaljplan krävs det bygglov för att 
sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt. 

… 

Planförutsättningar 

Fastigheten ligger inom planlagt område och som gällande detaljplan 
fungerar 07-ÅSS-143 daterad 1959-11-20. Genomförandetiden för planen har 
utgått. Enligt gällande detaljplan betecknas fastigheten som BS IIIv vilket 
innebär bostadsändamål i tre våningar med möjlighet att inreda vind samt 
att byggnaden ska placeras i gräns mot granntomt där sådan gräns 
förekommer inom området. Högst tillåtna byggnadshöjd för fastigheten är 
satt till 11 meter. Enligt planen ska fastigheten ha en areal på minst 800 m2. 
Då fastigheten uppgår till 582 m2, är utgångläget planstridigt. 

Kulturmiljövärden 

Fastigheten omfattas av det kulturmiljöprogram som antagits av 
kommunfullmäktige 2011-04-26. Byggnaden är inte direkt utpekad, men 
följande nämns om området: ”Viktiga och bevaransvärda är Kyrkbacken och 
järnvägsområdet med de äldre byggnaderna utefter Olofsgataan och 
Järnvägsgatan…” 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser nybyggnad SKYLTANORDNING. Sökanden vill byta ut 
befintliga fönsterdekaler, samt komplettera med en bakgrundsbelyst skylt 
på berörd del av byggnaden. Lokalen i fråga används av Svensk 
Fastighetsförmedling. Dekaler i dörr samt nederkant av fönster byts mot 
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nya. En ny skylt om cirka 3 kvm kommer placeras över skyltfönstret mot 
sydost och har viss belysning.  

Kontrollansvarig krävs inte för åtgärden. 

 

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

 

Bedömning 
Utgångsläget för fastigheten är planstridigt då fastigheten är mindre än vad 
som reglerats i planen. 

För skyltar på byggnader krävs att både fastighet och byggnad har 
planenligt utgångsläge. Detta innebär att åtgärden avviker från gällande 
detaljplan. 

Åtgärden som strider mot detaljplan kan godtas om avvikelsen godtagits 
vid en tidigare bygglovsprövning. Bygglov gavs för skyltanordning 2017-
06-05 (2017.0142) för en 2 kvm stor skylt över butiksentrén på fastigheten. 
Då avvikelsen godtagits vid tidigare bygglovsprövning ska bygglov kunna 
ges för åtgärden. 

 

Motivering förslag till beslut 
Då avvikelsen godtagits vid tidigare bygglovsprövning bör lov och 
startbesked beviljas enligt 9 Kap. 30, PBL. 

 

Beslutsunderlag 
Ansökan   2020-12-01 

Situationsplan  2020-12-01 

Fasadritningar/Illustrationer 2020-12-01 
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Kontrollplan   2020-12-01   

Grannhörande  t.o.m. 2020-12-30 

 

Beslutet skickas till 
Sökanden 

Rågrannar 

Fastighetsägare 

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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§ 13  Dnr 2021.1 

Ansökan om bygglov för NYBYGGNAD 
ENBOSTADSHUS på fastigheten Sankt Sigfrid 5 & 6 
Fastighetens adress: Västra kyrkogatan 7 & Dalgatan 3, Åseda 

 

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

kap. 31 c § plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900) då vara förenlig 
med detaljplanens syfte och tillgodoser ett allmänt intresse.  

2. Godta  som kontrollansvarig. 

3. Fastställer avgiften för bygglovet till 33 171 kronor.1 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Marie Hammarström Linnér (S) yrkar på att bevilja bygglovet. 

 

Beslutsmotivering 
Fastigheterna är väl lämpade för nybyggnation av bostadshus och åtgärden 
följer detaljplanens syfte. 

Bostadsbrist råder i området och åtgärden bedöms därför utgöra ett sådant 
allmänt intresse som anges i 9 Kap. 31 c §, PBL. 

 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Det första är från 
miljö- och byggnadsförvaltningen och det andra förslaget är från Marie 
Hammarström Linnér (S). 
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Ordförande frågar om man kan besluta i enlighet med förvaltningens 
förslag till beslut. 

Ordförande frågar om man kan besluta i enlighet med Marie Hammarström 
Linnérs förslag till beslut. 

Ordförande finner att nämnden beslutat i enlighet med Marie 
Hammarström Linnérs (S) förslag till beslut. 

 

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

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

Kontrollplan ska upprättas och inlämnas innan startbesked kan ges. 

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. 

Verifierad kontrollplan skall inlämnas då arbetena är färdigställda. 

Begäran om slutbesked skall inlämnas då byggnationen färdigställts. 

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

 

Total avgift för åtgärden: 33 171 kronor 

Bygglovavgift inkl. startbesked + grannhörande + kostnad för kungörelse = 
total avgift  

30 991 kr + 1 986 kr + 194 kr = 33 171 kr 

Upplysning: Fakturan skickas separat 

_______________________________________________________________ 
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Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
1. Avslå ansökan om bygglov då tillbyggnaden avviker från gällande 

detaljplan. 

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

 

Förutsättningar 
Plan- och bygglagen  

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 detaljplanen, om åtgärden 

   1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget 
gemensamt behov eller ett allmänt intresse, eller 
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   2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett 
lämpligt komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen. 
Lag (2014:900). 

Planförutsättningar 

Fastigheten ligger inom planlagt område och som gällande detaljplan 
fungerar 07-ÅSS-143 daterad 1959-11-20. Genomförandetiden för planen har 
utgått. Enligt gällande detaljplan betecknas fastigheten som BF IIIv vilket 
innebär fristående bostadshus i två våningar med möjlighet att inreda vind. 
Högst tillåtna byggnadshöjd för fastigheten är satt till 8,0 meter.  

Enbart en huvudbyggnad och uthus får byggas på fastigheten. 
Huvudbyggnad får högst inrymma två lägenheter. Utnyttjandegraden 
uppgår till 20 %. 

Enligt planen ska fastigheten ha en areal på minst 800 m2.  

Då fastigheten Sankt Sigfrid 6 uppgår till 729 m2, är utgångläget 
planstridigt. 

Kulturmiljövärden 

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

 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser NYBYGGNAD FLERBOSTADSHUS. Sökanden vill uppföra 
två parhus på fastigheterna Sankt Sigfrid 5 & 6.  

Sankt Sigfrid 5: 

Cirka 19 kvm (11,2 %) av huvudbyggnaden placeras på prickad mark, mark 
som ej får bebyggas. Byggnaden placeras cirka 1,75 meter in på den 
prickade marken. Fastighetens storlek är 857 kvm. Detta ger en tillåten 
byggnadsarea på 171,4 kvm. Sammanlagd föreslagen byggnadsarea blir 169 
kvm vilket motsvarar 98,6 % av fastighetsarean. Åtgärden utgör en 
avvikelse från gällande detaljplan. 

Sankt Sigfrid 6: 
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Fastighetens storlek är 729 kvm. Detta ger en tillåten byggnadsarea på 145,8 
kvm. Sammanlagd föreslagen byggnadsarea blir 169 kvm vilket innebär att 
byggnadsarean överskrids med 15,9 %. Åtgärden utgör en avvikelse från 
gällande detaljplan. 

Föreslagen kontrollansvarig för åtgärden är  
behörighetsklass N. 

 

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

Sökanden kommer ges tillfälle att bemöta inkomna yttranden. 

 

Bedömning 
Bostadshusen är att betrakta som parhus enligt TNC 95, vilket innebär att 
detaljplanens krav på enbart en huvudbyggnad uppfylls. 
Åtgärden avviker från detaljplanen på olika sätt för de båda fastigheterna 
som bör bedömas enskilt. Bygglovet skulle rent praktiskt kunna delas upp i 
två ärenden. 

Om åtgärden avviker från gällande detaljplan, kan den beviljas om 
avvikelsen är att betrakta som liten enligt 9 Kap. 31 b §, PBL. Enligt MÖD (P 
1054-17) ska bedömningen av om en avvikelse är liten göras med hänsyn till 
samtliga omständigheter i målet och inte bara utifrån absoluta mått och tal. 
Enligt prop. 1989/90:37 s 54 ff, måste avvikelsens art och storlek bland annat 
relateras till skalan och karaktären hos miljön. 

Sankt Sigfrid 5: 

Byggnaden placeras till 11,2 % på prickad mark vilket skulle kunna ses som 
en liten avvikelse då det sätts i relation till hela projektet som innefattar två 
bostadshus. Placeringen är nödvändig för att kunna inrymma en ordentlig 
parkeringsyta mellan de två bostadshusen. Några liknande domar har inte 
hittats då de som påträffats har behandlat ärenden där avvikelsen är 25 % 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
44(52) 

Sammanträdesdatum 
2021-01-21 

 
 

  
 

 
 
 
  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

eller högre. Åtgärdens avvikelse bör således kunna betraktas som liten, 
förutsatt att båda bostadshusen uppförs. I övrigt följer åtgärden planen. 

Sankt Sigfrid 6: 

Utgångsläget är planstridigt då fastigheten inte uppgår till 800 kvm. 

Byggrätten överskrids med 15,9 %, vilket inte är att betrakta som en liten 
avvikelse enligt tidigare dom P 8754-12/MÖD där max byggnadsarea på 100 
kvm överskreds med 17 kvm. I övrigt följer åtgärden planen. 

Åtgärden på de båda fastigheterna skulle kunna ses utgöra ett allmänt 
intresse enligt prop. 1985/86:3 s. 53 ”Sådana samhällsintressen kan vara t. ex. 
bostadsförsörjningsbehovet. intresset av att kunna lokalisera bostäder och 
arbetsplatser nära varandra, att skapa väl fungerande och lämpliga tekniska 
försörjningssystem samt att säkerställa viktiga  

 

Motivering förslag till beslut 
Avvikelsen för parhuset på fastighet Sankt Sigfrid 5 är att betrakta som 
liten, varpå bygglov bör beviljas för åtgärden enligt 9 kap. 30 § plan- och 
bygglagen, PBL (SFS 2010:900). 

Då Fastigheten Sankt Sigfrid 6 har ett planstridigt utgångsläge, samt att 
åtgärden är planstridig då byggrätten överskrids, bör bygglov ej beviljas för 
parhuset på fastigheten.  

Då placeringen av bostadshuset på fastighet Sankt Sigfrid 5 är motiverad 
enbart då båda fastigheterna bebyggs, bör bygglov ej beviljas för sökt 
åtgärd. 

 

Beslutsunderlag 
Ansökan   2020-12-28 

Nybyggnadskarta  2020-12-28 

Alternativ situationsplan  2020-12-28 

Planritningar   2020-12-28 
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Fasadritningar  2020-12-28 

Sektionsritningar  2020-12-28 

Konstruktionsritningar  2020-12-28 

Kulörbeskrivning utvändigt 2020-12-28 

Teknisk beskrivning   2020-12-28 

Grannhörande  t.o.m. 2021-01-22 

Anmälan om kontrollansvarig 2020-01-09 

 

Beslutet skickas till 
Sökanden 

Rågrannar 

Fastighetsägare 

 

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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§ 14  Dnr 2020.528 

Ansökan om bygglov för NYBYGGNAD UPPLAG på 
fastigheten Älghult 4:122 
Dnr: 2020.528 

Fastighetens adress: Häradsvägen 5, Älghult 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Bevilja bygglov för NYBYGGNAD UPPLAG med stöd av 9 kap. 31 c § 

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

2. Fastställer avgiften för bygglovet till 6 456 kronor.1 

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

4. Byggherrens förslag till kontrollplan daterad 2020-12-10 fastställs för 
åtgärden.  

5. Anmälan ska göras när arbetet avslutats. 

6. Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om miljö- och byggnadsnämnden kan besluta i enlighet 
med miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner att nämnden beslutat i enlighet med miljö- och 
byggnadsförvaltningens förslag till beslut. 
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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.  

 

__________________________________________________________________ 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
1. Bevilja bygglov för NYBYGGNAD UPPLAG med stöd av 9 kap. 31 c § 

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

2. Fastställer avgiften för bygglovet till 6 456 kronor.1 

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

4. Byggherrens förslag till kontrollplan daterad 2020-12-10 fastställs för 
åtgärden.  

5. Anmälan ska göras när arbetet avslutats. 

6. Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. 

 

Förutsättningar 
Plan- och bygglagen  

9 kap. 2 § 1. Det krävs bygglov för nybyggnad.  
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9 kap. 30 § Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan 
om, 

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

4. 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 

3. Avvikelsen är liten, eller 

4. 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.  

 

 

Plan- och byggförordningen, PBF (2011:338)  

6 kap. 1 § punkt 2 I fråga om andra anläggningar än byggnader krävs det 
bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra 
upplag och materialgårdar.  
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Planförutsättningar 

Fastigheten ligger inom planlagt område och som gällande detaljplan 
fungerar 0760-P03/7 daterad 2003-06-03. Genomförandetiden för planen har 
utgått. Enligt gällande detaljplan betecknas fastigheten som JE vilket 
innebär industri och transformatorstation.  
Högsta tillåtna byggnadshöjd för fastigheten är satt till 10,0 meter.  
Utnyttjandegraden uppgår till 50 %. 

Kulturmiljövärden 

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

 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser NYBYGGNAD UPPLAG. Sökanden vill uppföra en 
återvinningsstation på fastigheten. Återvinningsstationen utgörs av 6 olika 
behållare för förpackningsinsamling. Total yta som upptas av är cirka 46 
kvm. Den föreslagna tillbyggnaden utgör en avvikelse från gällande 
detaljplan. Befintlig återvinningsstation är placerad cirka 150 meter väster 
ut. Den nya stationen placeras inom ett område som idag används som 
trädgårdstipp. 

Åtgärden är att bedöma som en teknisk anläggning enligt 5 Kap. 5 §, 
Boverkets föreskrifter (2020:5) om detaljplan. 

Kontrollansvarig krävs inte för åtgärden. 

 

Yttranden 
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig, inga synpunkter har 
inkommit. 
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Bedömning 
Åtgärden avviker från gällande detaljplan. 

Enligt 9 Kap. 31 c § kan bygglov ges för åtgärd som avviker från gällande 
detaljplan förutsatt att den är förenlig med detaljplanens syfte, samt 
tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse. 

Att åtgärden ska tillgodose ett allmänt intresse innebär att den ska vara till 
nytta för samhället eller en bredare allmänhet, vilket kan anses gälla för sökt 
åtgärd. 

Då åtgärden inte är ett komplement till industriområdet kan inte bygglov 
ges enligt 9 Kap. 30 § då åtgärden strider mot detaljplanen. Dock kan 
åtgärden anses vara förenlig med detaljplanens syfte då tekniska 
anläggningar kan inrymmas i användningen ”Industri”. ”Tekniska 
anläggningar som kompletterar verksamheter inom industriområden inryms i 
användningen Industri och behöver inte regleras som Tekniska anläggningar.” 
(Boverkets hemsida) 

Enligt 2 Kap. 9 §, PBL, får ett byggnadsverk inte ”…medföra en sådan 
påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för 
människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.”  

Då återvinningscentralen placeras inom det område som idag nyttjas som 
trädgårdstipp, anses placeringen inte leda till betydande olägenhet för 
intilliggande fastigheter. 

 

Motivering förslag till beslut 
Åtgärden antas inte medföra olägenhet för omkringliggande fastigheter och 
kan anses vara förenlig med detaljplanens syfte. Åtgärden kan i övrigt anses 
tillgodose ett allmänt intresse och därmed kan bygglov beviljas enligt 9 
Kap. 31 c §, PBL. 
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Sammanträdesdatum 
2021-01-21 

 
 

  
 

 
 
 
  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Beslutsunderlag 
Ansökan   2020-12-10 
Kontrollplan   2020-12-10 

Bilder/illustrationer  2020-12-10 

Situationsplan  2020-12-10 

Grannhörande  t.o.m. 2021-01-13 

 

Beslutet skickas till 
Sökanden 

Rågrannar 

Fastighetsägare 

 

 

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.  



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 16 

Meddelanden till nämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
• Mark- och miljödomstolen avslår ansökan om vite på fastigheterna 

Älghult 4:69 och  




