
 

 

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

KALLELSE  
Datum 

2020-04-16 
 

  

 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Kallas härmed till sammanträde torsdagen den 16 april 2020 i 
Kommunhuset, Ideboås klockan 13.30 för att behandla följande ärenden: 

 

Ärende  

 1. Upprop  

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

 

Administrativa ärenden 

 3. Delegeringsbeslut  

 4. 2020.0014 
Månadsrapportering Ekonomi jan-mars 2020 

 

Miljö-, hälsoskydd- och livsmedelsärenden 

 5. 2019.0335 
Yttrande till MMD 

 

 

 6. 2019.0413 
Överklagan av avgift 
Sävsjö 1:12 

 

 7. 2020.0094 
Ansökan om strandskyddsdispens 

 

 

 8. 2020.0096 
Ansökan om starndskyddsdispens 
Nottebäck 9:2 

 



 
   

 

 

Ärende  

 9. 2020.0124 
Ansökan om strandskyddsdispens 
Hohult 51:2 

 

Planärenden 

10. 2019.0263 
Granskning av detaljplan 

 

 

11. 2020.0008 
Samråd för detaljplan 

 

 

12. 2019.0371 
Antagande av detljplan 
Älghult 4:122 mfl 

 

Bygglovs- och byggsanktionsärenden 

13. 2019.0353 
Föreläggande om att upprätta underhållsplan 
Sankt Sigfrid 2 

  

14. 2020.0125 
Nybyggnad av transformatorstation 
Hohult 51:2 

  

15. 2014.0152 
Överklagan av nämndsbeslut 

 

 

Uppvind, Hägerström, Grahn
  
 
 

 

Informationsärenden 

 

 



 
   

 

 

 
Marie Hammarström Linnér 
Ordförande 

Marcus Landley 
Nämndsekreterare 

 

 
 



 

 

 

 

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

mbn@uppvidinge.se www.uppvidinge.se 

    
  
  
  
  
 

2020-04-16  

 
Redovisning av delegeringsbeslut 

 

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

 
, slutbesked nybyggnad transformatorstation 

, slutbesked rivning av byggnad 

, Beslut om återtagande av bygglovsansökan 

 
, Startbesked nybyggnad ljusanordning 

 Föreläggande om komplettering 

 
, Startbesked tillbyggnad enbostadshus 

 
 Startbesked nybyggnad industri 

 
 Startbesked tillbyggnad altan 

, Startbesked nybyggnad altan 

 
 Startbesked ändrad användning 

 
 Bygglov nybyggnad carport 

 Slutbesked nybyggnad enbostadshus 
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, Bygglov nybyggnad garage 

, Rivning av byggnad 

Startbesked tillbyggnad altan 

 
 Startbesked nybyggnad anläggning 

 
 Slutbesked rivning av byggnad 

 Förlängt interimistiskt slutbesked ändrad användning 

 
 Startbesked marklov 

 
, Marklov 

 
 Bygglov tillbyggnad enbostadshus 

 
 Startbesked nybyggnad enbostadshus 

 
, Bygglov tillbyggnad enbostadshus 

 Bygglov tillbyggnad enbostadshus 

2020.0090 
Åseda 12:1, Bygglov och startbesked nybyggnad specialbyggnad 

2020.0091 
Åseda 12:1, Rivningslov rivning av byggnad 

 Slutbesked tillbyggnad enbostadshus 

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: 

 anmälan om värmepumpsanläggning 

 
 anmälan om värmepumpsanläggning 
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 Hållande av duvor inom område med detaljplan 

, anmälan om värmepumpsanläggning 

 anmälan om värmepumpsanläggning 

 
, anmälan om värmepumpsanläggning 

 
, anmälan om värmepumpsanläggning 

, anmälan om värmepumpsanläggning 

 
, anmälan om värmepumpsanläggning 

 
, anmälan om värmepumpsanläggning 

 anmälan om värmepumpsanläggning 

 
, anmälan om värmepumpsanläggning 

 
, anmälan om värmepumpsanläggning 

, anmälan om värmepumpsanläggning 

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

 

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

 

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

 

7) Livsmedelsinspektör Katrin Thydén har med stöd av delegering fattat 
beslut i följande ärenden: 

 
 beslut om tobaksförsäljningstillstånd och liknande produkter 
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2019.0411 
Coop Lenhovda, beslut om tobaksförsäljningstillstånd och liknande 
produkter 

 
, Föreläggande om komplettering 

 
 Föreläggande om komplettering 

 
 Föreläggande om komplettering 

, Föreläggande om komplettering 

 
 Föreläggande om komplettering 

 
 Föreläggande om komplettering 

, Årlig avgift för livsmedelskontroll enligt förordningen om 
avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 

 
, Årlig avgift för livsmedelskontroll enligt förordningen om 

avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 

, Registrering av livsmedelsanläggning 

 

8) Ordförande i miljö- och byggnadsnämnden Marie Hammarström-Linnér 
har med stöd av delegering fattat beslut i följande ärenden: 
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"[Skriv diarienummer här]"  
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Månadsrapport jan-mars  

Förslag till beslut 

Godkänna redovisningen 

Sammanfattning av ärendet 
Bedömning av årsresultat efter 3 månader. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur ekonomiska redovisningssystemet 

Ekonomiska konsekvenser 
En tydlig tendens just nu är att bygglovsansökningarna minskar men av dra 
några slutsatser är inte möjligt övrigt ser oförändrat ut så bedömningen är att 
bokslutet blir som budgeterat. 

Beslutet skickas till 
Camilla Gustavsson 

 

Karin Holst     

förvaltningschef    



Kod Verksamhet

Text
BUDGET

Jan 20 - Mars 20
REDOVISAT

Jan 20 - Mars 20
ÅTERSTÅR

FÖRBRUKAT
I PROCENT

11950 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND 519,0 105,8 413,2 20
1 POLITISK VERKSAMHET 519,0 105,8 413,2 20
21200 BYGGLOVVERKSAMHET 871,8 -16,2 888,0 -2
21400 DETALJPLANERING 596,1 184,2 411,9 31
21500 KART-MÄTNING-GIS 776,9 246,2 530,7 32
27100 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD 1 812,2 696,7 1 115,5 38
27130 AGENDA 21 32,0 0,0 32,0 00
27210 MILJÖUNDERSÖKANDE ANALYS 51,0 0,8 50,2 2
2 INFRASTRUKTUR O SKYDD 4 140,0 1 111,7 3 028,3 27
Totaler 4 659,0 1 217,5 3 441,5 26

760000

Utskriven av : Marcus Landley
Drift hela kommunen

2020-04-06 12:24 Sida 1/1
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Yttrande över överklagande av Länsstyrelsen i 
Kronobergs läns beslut 2020-01-30 dnr 40-528-2020 
angående bygglov för nybyggnation av fritidshus på 

, Uppvidinge kommun. Mål nr P 816-20 

 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden antar miljö- och byggnadsförvaltningens 
yttrande som sitt eget. 

Sammanfattning av ärendet 
Mark- och miljödomstolen har förelagt Miljö- och byggnadsnämnden i 
Uppvidinge att yttra sig över innehållet i handlingar vilka är bifogade till 
föreläggandet. 

Beslutsunderlag 
Föreläggande från mark- och miljödomstolen daterat 2020-03-06, med 
bifogade handlingar. 
Kulturmiljöplan för Uppvidinge kommun. 
SGUs kartvisare, grundvattenkapacitet i berggrunden. 
SGUs brunnsarkiv. 
Tjänsteskrivelse  2020-04-08 

Ärendet 
 
Så som angetts under rubriken Bedömning i miljö- och byggnadsnämndens 
beslut den 28 november 2019 ligger fastigheten  inte 
inom område som är avgränsat i Kulturmiljöplan för Uppvidinge kommun. 
De omgivande fastigheter som ingår i kulturmiljöplanen är  

bebyggelsen och allén),  och , område 2. 
 
Dricksvattenbrunn och infiltrationsanläggning 
De intilliggande fastigheterna  och 

 har en gemensam borrad vattentäkt men varje fastighet 
har en egen avloppsanläggning med slamavskiljare och infiltrationsbädd. 
Både dricksvattenbrunn och infiltrationsanläggning bör kunna anläggas 
inom fastigheten  
 
Uppgifter om begränsad tillgång på vatten i området 
Av SGUs karta över grundvattenkapacitet i berggrunden framgår att 
uttagskapaciteten är 600-2000 liter/timme i området. Uppgifter i SGUs 
brunnsarkiv visar att den uppskattade vattenmängden för den 
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gemensamma borrade dricksvattenbrunnen för de tre intilliggande 
fastigheterna uppgår till 850 liter/timme. 
 
 

Per-Ove Oscarsson 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör  
 
 
Bilagor: 
Utdrag ur Kulturmiljöplan för Uppvidinge kommun (2000), sidorna 29-30. 
Utdrag ur SGUs kartvisare, grundvatten. 
Utdrag ur SGUs brunnsarkiv,  

Beslutet skickas till 
Mark- och miljödomstolen, Växjö tingsrätt, Box 81, 351 03 Växjö 
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Överklagande av avgift för prövning av ansökan om 
strandskyddsdispens för båtramp på fastigheten 
Sävsjö 1:12, Uppvidinge 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 

Avgiften för handläggningen av ansökan på 6 510 kronor ändras 
inte. Överklagan skickas vidare till länsstyrelsen. 
___________  

Sammanfattning av ärendet 
Alsterns sportfiskeklubb, genom ordföranden  överklagar 
avgiften för prövningen av ansökan om strandskyddsdispens för att bygga 
en båtramp på fastigheten Sävsjö 1:12 vid Pinudden i sjön Alsterns västra 
del. Av överklagan framgår att Alsterns sportfiskeklubb vill att miljö- och 
byggnadsnämnden beslutar att reducera avgiften för ärendet. Sportfiske-
klubben framför att de är en ideell förening med väldigt små inkomster så 
avgiften kommer att göras stora hål i budgeten. 

Beslutsunderlag 

Överklagan   2020-03-17 
Plan- och bygglovtaxa 2011 Uppvidinge kommun 
Tjänsteskrivelse   2020-04-08  

Bedömning 

Avgiften för prövning av ansökan om strandskyddsdispens framräknas 
utifrån tabell 7, Avgift för besked, i Uppvidinge kommuns Plan- och 
bygglovtaxa. Taxan fastställdes av kommunfullmäktige den 28 juni 2011 
och reviderades den 28 augusti 2012, § 73. 
 
I taxan finns ingen paragraf om nedsättning av avgift. Därmed finns inget 
stöd i taxan för att reducera avgiften. 
 
 
 
 
Per-Ove Oscarsson 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 

mailto:mbn@uppvidinge.se
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Beslutet skickas till: 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 
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Ansökan om strandskyddsdispens på fastigheten 
, Uppvidinge 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 

1. Strandskyddsdispens ges för uppförande av en transformator-
station på fastigheten  alldeles norr om fastigheten 

, på den plats som anges på situationsplanen 
vilken är bifogad till ansökan. 

2. Avgiften för denna ansökan är 6 622 kronor1. 

Giltighetstid 

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

Sammanfattning av ärendet 
E.ON Energidistribution, Box 8016, 350 08 Växjö, söker strandskydds-
dispens för att uppföra en transformatorstation på fastigheten 

, alldeles norr om fastigheten  
 
Sökanden har som särskilt skäl för dispens från strandskyddet angett: 
 

• Området är väl avskilt från stranden genom väg, järnväg, 
bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering. 

 
I ansökan anges att transformatorstationen måste ligga på anvisad plats för 
att tillgodose angeläget intresse. Befintlig transformator i stolpe är mer 
utsatt för väder och vind. Avståndet mellan den planerade transformator-
stationen och sjön Madkroken blir cirka 88 meter. 

Beslutsunderlag 

Ansökan    2020-03-04 
Fotografier   2020-04-06 
Tjänsteskrivelse   2020-04-09 

 
1 Avgiften är framräknad från Uppvidinge kommuns Plan- och bygglovstaxa. Taxan fastställdes 
av kommunfullmäktige den 28 juni 2011 och reviderades den 28 augusti 2012, § 73. 

mailto:mbn@uppvidinge.se
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Beslutsmotivering 

Förhållandena på platsen 

Platsen där sökanden vill bygga en ny transformatorstation ligger inom 
strandskyddat område, d.v.s. inom 100 meter från sjön Madkroken. 
Området är inte detaljplanerat men ligger inom sammanhållen bebyggelse.  
 
Inspektion gjordes på fastigheten den 6 april 2020. Inga särskilda 
naturvärden finns på platsen.  

Bedömning 

Eftersom strandskydd råder krävs strandskyddsdispens för att uppföra en 
byggnad. 
 
Om ett område genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan 
exploatering är väl skilt från området närmast strandlinjen kan det vara ett 
särskilt skäl enligt 7 kap. 18 c § p. 2 miljöbalken. Transformatorstation 
kommer att bli väl åtskild från området närmast strandlinjen genom 
bebyggelse.  
 
Dispensen bedöms också förenlig med strandskyddets syften eftersom 
byggnaden inte hindrar allmänhetens tillträde till strandområdet.  

Aktuella bestämmelser 

Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag. Strandskyddet 
syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig 
tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växt-
livet 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 att bevara goda 
livsvillkor för djur- och växtlivet, och tidsbegränsning av dispensen. 
 
Beslut om strandskyddsdispens får enligt 16 kap. 2 § miljöbalken förenas 
med villkor. 
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Övriga upplysningar  

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

Hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen, se bilaga. 
 
 

Per-Ove Oscarsson 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
  

Bilagor 

1. Situationsplan 
2. Hur man överklagar 

Kopia skickas till: 

Sökanden 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 
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Ansökan om strandskyddsdispens på fastigheten 
Nottebäck 9:2, Uppvidinge 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 

1. Strandskyddsdispens ges för uppförande av en transformator-
station på fastigheten Nottebäck 9:2, nära sjön Madkroken, på 
den plats som anges på situationsplanen vilken är bifogad till 
ansökan. 

2. Avgiften för denna ansökan är 6 622 kronor1. 

Giltighetstid 

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

Sammanfattning av ärendet 
E.ON Energidistribution, Box 8016, 350 08 Växjö, söker strandskydds-
dispens för att uppföra en transformatorstation på fastigheten 
Nottebäck 9:2, intill sjön Madkroken. 
 
Sökanden har som särskilt skäl för dispens från strandskyddet angett: 
 

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

 
I ansökan anges att transformatorstationen måste ligga på anvisad plats för 
att tillgodose angeläget intresse. Befintlig transformator i stolpe är mer 
utsatt för väder och vind. Avståndet mellan den planerade transformator-
stationen och sjön Madkroken blir cirka 60 meter. 

Beslutsunderlag 

Ansökan    2020-03-04 
Fotografier   2020-04-06 
Tjänsteskrivelse   2020-04-09 

 
1 Avgiften är framräknad från Uppvidinge kommuns Plan- och bygglovstaxa. Taxan fastställdes 
av kommunfullmäktige den 28 juni 2011 och reviderades den 28 augusti 2012, § 73. 

mailto:mbn@uppvidinge.se
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Beslutsmotivering 

Förhållandena på platsen 

Platsen där sökanden vill bygga en ny transformatorstation ligger inom 
strandskyddat område, d.v.s. inom 100 meter från sjön Madkroken. 
Området är inte detaljplanerat men ligger inom sammanhållen bebyggelse.  
 
Inspektion gjordes på fastigheten den 6 april 2020. Transformatorstationen 
kommer att placeras alldeles i kanten av parkeringen till den kommunala 
badplatsen vid Madkroken. Inga särskilda naturvärden finns på platsen.  

Bedömning 

Eftersom strandskydd råder krävs strandskyddsdispens för att uppföra en 
byggnad. 
 
Om ett område redan har tagits i anspråk på ett sådant sätt som gör att det 
saknar betydelse för strandskyddets syften kan det vara ett särskilt skäl 
enligt 7 kap. 18 c § p. 1 miljöbalken. Området är redan ianspråktaget som 
parkeringsplats.  
 
Dispensen bedöms också förenlig med strandskyddets syften eftersom 
byggnaden inte hindrar allmänhetens tillträde till strandområdet och inte 
heller förändrar livsvillkoren för växt- och djurlivet på land eller i vatten..  

Aktuella bestämmelser 

Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag. Strandskyddet 
syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig 
tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växt-
livet 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 att bevara goda 
livsvillkor för djur- och växtlivet, och tidsbegränsning av dispensen. 
 
Beslut om strandskyddsdispens får enligt 16 kap. 2 § miljöbalken förenas 
med villkor. 
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Övriga upplysningar  

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

Hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen, se bilaga. 
 
 

Per-Ove Oscarsson 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
  

Bilagor 

1. Situationsplan 
2. Hur man överklagar 

Kopia skickas till: 

Sökanden 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 



 

 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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Ansökan om strandskyddsdispens på fastigheten 
Hohult 51:2, Uppvidinge 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 

1. Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av en transformator-
station på fastigheten Hohult 51:2 avvisas. 

2. Avgiften för handläggningen av denna ansökan är 2 000 kronor. 
___________ 

Sammanfattning av ärendet 
E.ON Energidistribution, Box 8016, 350 08 Växjö, söker strandskydds-
dispens för att uppföra en transformatorstation på fastigheten Hohult 51:2, 
Uppvidinge, nära Alsterån i Alstermo. 
 
Sökanden har som särskilt skäl för dispens från strandskyddet angett: 
 

• Området är väl avskilt från stranden genom väg, järnväg, 
bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering. 

 
I ansökan anges att transformatorstationen måste ligg på anvisad plats för 
att tillgodose angeläget intresse. Anledning till ny nätstation är utökningar i 
området av värmepumpar till Uppvidingehus bostadsbestånd och även 
Folkets Hus. Befintligt nät är inte dimensionerat för denna effektökning och 
kräver därför förstärkas. Projektet är angeläget eftersom befintlig fjärr-
värmeanläggning kommer att upphöra och nytt uppvärmningssystem 
måste installeras i bostadsbeståndet. 

Beslutsunderlag 

Ansökan    2020-03-25 
Tjänsteskrivelse   2020-04-09 

Beslutsmotivering 

Förhållandena på platsen 

Platsen där sökanden vill bygga en ny transformatorstation ligger inom 
planlagt område. Den gällande stadsplanen fastställdes den 16 oktober 
1969. 
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Bedömning 

Eftersom strandområdet där transformatorstationen ska uppföras ingår i 
detaljplan som är fastställd före utgången av juni 1975 omfattas området 
inte av strandskydd. 
 
Om platsen ligger utanför strandskyddat område ska någon dispens inte 
prövas utan ansökan avvisas. Beslutet innebär att strandskyddsreglerna inte 
hindrar att transformatorstationen uppförs. 

Även om ansökan avvisas har ärendet krävt tid för handläggning. Därför 
bör en timavgift tas ut för nedlagd handläggningstid, i det här fallet två 
timmar. Enligt taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område1 är 
timtaxan 1000 kronor per hel nedlagd handläggningstid vilket medför att 
avgiften blir 2000 kronor. 

Aktuella bestämmelser 

Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag. Strandskyddet 
syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig 
tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växt-
livet 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. 
 
Enligt 10 § lag om införande av miljöbalken (1998:811) ska strandområden 
som vid utgången av juni 1975 ingick i fastställd generalplan, stadsplan 
eller byggnadsplan inte omfattas av strandskydd enligt miljöbalken, om det 
inte bestäms annat. 
 
Faktura 
Faktura för avgiften kommer att skickas separat. 

Hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen, se bilaga. 
 
 

Per-Ove Oscarsson 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
  

 
1 Taxan antogs av kommunfullmäktige den 24 november 2015, § 136. 
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Bilagor 

1. Situationsplan 
2. Hur man överklagar 

 

Kopia skickas till: 

Sökanden 



 

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

mbn@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se 

 
 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2020-04-09 

Referens 
Miljö- och 
byggnadsförvaltningen 
Dnr: 2019.0263 

  

 

Granskning av detaljplan för del av  

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

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, 
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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 mellan 2019-12-02 och 2020-01-20. 
Under samrådet har 16 yttranden med synpunkter inkommit, dessa finns 
redovisade i samrådsredogörelsen tillsammans med kommunens svar och 
eventuella åtgärd.  

Samrådet har föranlett följande förändringar i planförslaget: 

Plankartan 

• Tidigare utrymmen för gemensamhetsanläggningar har reviderats. 
Gemensamhetsanläggning för vatten har preciserats på plankartan. 

• För att säkerställa att gemensamhetsanläggningen för vatten 
kommer till stånd innan byggnation påbörjas har plankartan försetts 
med följande bestämmelse: a5 – bygglov får inte ges för nybyggnad 
av huvudbyggnad förrän gemensamhetsanläggning för vatten har 
kommit till stånd. 

• Plankartan har försetts med en administrativ bestämmelse som 
reglerar huvudmannaskapet. 

• Grundkartan har kompletterats med information så som 
fastighetsbeteckning m.m. 

• Användningsområdet för väg har utökats med två meter på vardera 
sida. 

• Plankartan har försetts med utfartsförbud för att endast möjliggöra 
två nya utfarter på väg 910. 

• Bestämmelsen om att spänger får anläggas inom naturområdet har 
tagits bort. 

• Användningsområdet för båt- och badplats har gjorts något mindre 
för att undvika kontakt med blockstenspartiet. 

• Plankartan har kompletterats med följande bestämmelse för 
naturmarken: a4 – marklov krävs även för fällning av träd med en 
omkrets över 125 cm 1,5 meter ovanför marken. 
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• Den tillåtna byggnadsarean per fastighetsarea har sänkts från 25 % 
till 20 %.  

• En ny illustrationskarta har tagits fram i enlighet med de 
förändringar som har gjorts i plankartan. 

 

Planbeskrivning 

• Planbeskrivningen har kompletterats med en ny bullerberäkning. 
• Planbeskrivningen har kompletterats utredningar rörande avlopp 

och vattenförsörjning. Berörda avsnitt i planbeskrivningen har 
reviderats i enlighet med utredningarna. 

• En mer utförlig beskrivning av de fastighetsrättsliga konsekvenserna 
har kompletterats planbeskrivningen.  

• Planbeskrivningen har kompletterats med ett utförligare 
resonemang om planförslagets koppling till översiktsplanen. 

• Skrivelsen om att det finns en ”tillåten” vattennivå revideras. 
• Övriga redaktionella ändringar så som nya kartor och illustrationer 

m.m. 
 
Planförslaget kommer att vara ute på granskning i fyra veckor, fr.o.m. 2020-
04-22 t.o.m. 2020-05-20. Planhandlingar kommer att finnas tillgängliga på 
Uppvidinge kommuns hemsida, kommunhusets reception samt hos miljö- 
och byggnadsförvaltningen. 

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

Beslutsunderlag 
Plankarta 
Planbeskrivning 
Illustrationskarta 
Fastighetsförteckning 
Samrådsredogörelse 
Sändlista 
Underrättelse om granskning 
Avloppsutredning 
Utredning av vattenförsörjning 
Bullerberäkning för vindkraftverk 
 

Beslutet skickas till 
Sakägare enligt sändlista och fastighetsförteckning 

 

Oskar Johansson 
Planarkitekt 
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Antagande av detaljplan för Älghult 4:122 m.fl. 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Anta upprättat planförslag enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen. 

Förutsättningar 
Plan- och bygglagen 

5 kap. 23 § Efter granskningstiden ska kommunen göra ett 
granskningsutlåtande. Det ska innehålla en sammanställning av de 
skriftliga synpunkter som har kommit in under granskningstiden och en 
redovisning av kommunens förslag med anledning av synpunkterna. 

Om förslaget är ett sådant som avses i 7 a § och kungörandet har 
samordnats enligt 18 a § andra stycket, ska granskningsutlåtandet också 
behandla de skriftliga synpunkter som har kommit in i det andra ärendet 
och har betydelse för detaljplaneprövningen. 

5 kap. 27 § En detaljplan ska antas av kommunfullmäktige, men fullmäktige 
får uppdra åt kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta en plan 
som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

Ett sådant uppdrag får inte delegeras. 

29 §  När detaljplanen har antagits ska kommunen skicka ett meddelande 
om detta till 
   1. länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten, 
   2. de kommuner som är berörda och till landstinget om det i länet ska ske 
planering enligt 7 kap., och 
   3. dem som anges i 11 § första stycket 2 och 3 och dem som får överklaga 
enligt 13 kap. 12 eller 13 § och 
      a) senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som 
inte blivit tillgodosedda, eller 
      b) har rätt att överklaga beslutet enligt 13 kap. 11 § andra stycket 1. 

Meddelandet ska innehålla ett protokollsutdrag med beslutet och 
upplysningar om vad den som vill överklaga beslutet måste göra. 

Kommunen ska till länsstyrelsen skicka det granskningsutlåtande som 
avses i 23 § tillsammans med meddelandet om att planen har antagits, om 
kommunen inte redan har skickat utlåtandet enligt 24 §. 
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Sammanfattning av ärendet 
Planförslaget har varit utsänt för granskning fr.o.m. 2020-02-20 t.o.m. 2020-
03-19. Under granskningen har ett yttrande med synpunkter inkommit. 
Yttranden tillsammans med kommunens svar och eventuella åtgärder finns 
redovisade i granskningsutlåtandet.  

Granskningen har föranlett följande förändringar i planförslaget: 

Plankartan 

• Bestämmelsen p1 och anger istället följande: Huvudbyggnad ska 
placeras minst 4 meter från fastighetsgräns 

• Redaktionella ändringar. 

Planbeskrivning 

• Planbeskrivningen har kompletterats med information om eventuell 
ersättningsskyldighet enligt 40 a § anläggningslagen i samband med 
framtida avstyckning. 

• Planbeskrivningen har kompletterats med information om 
genomförandeavtal/exploateringsavtal och hur planen är tänkt att 
genomföras. 

Beslut om att anta detaljplan kommer att vinna laga kraft tre veckor efter att 
beslutet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla, om beslutet inte 
överklagas eller överprövas.  

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

Beslutsunderlag 
Plankarta 
Planbeskrivning 
Tillkännagivande och besvärshänvisning 
Granskningsutlåtande 
 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen 
Lantmäteriet 
Sakägare och övriga som inte fått sina synpunkter tillgodosedda 

 

Oskar Johansson 
Planarkitekt 
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Samråd för detaljplan för del av  

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

Förutsättningar 
Plan- och bygglagen 

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

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

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

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

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

För planförslag som avses i 7 a § finns bestämmelser om kungörelse i 18 a 
§.  

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

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

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

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

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnadsnämnden fattade beslut om att påbörja planarbetet 
2020-03-12 § 43. 

Planförslaget möjliggör byggnation av en ny vårdcentral och nya bostäder i 
Alstermo. Vårdcentralen och bostäderna föreslås ingå i samma byggnad och 
placeras längs med Doktorsvägen. Den berörda marken är idag obebyggd 
och består av tillsynes röjd åkermark.  

Området berörs av Alsteråns strandskydd och som särskilt skäl för 
upphävande av strandskyddet åberopas 7 kap. 18 c § 5 p. samt 7 kap. 18 e § 
1 p. miljöbalken.  

Med föreslagna bestämmelser och indelning i användningsområden kan 
den nya vårdcentralen ha en maximal byggnadsarea om ca. 1120 m2. 
Byggnaden får som högst uppföras med en nockhöjd om 7,5 meter, vilket 
motsvarar två våningar.  

Planförslaget kommer att vara ute på samråd fr.o.m. 2020-04-22 t.o.m. 2020-
05-20. Planhandlingar kommer att finnas tillgängliga på Uppvidinge 
kommuns hemsida, kommunhusets reception samt hos miljö- och 
byggnadsförvaltningen. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Ett planavtal har upprättats mellan planbeställaren och kommunen. De 
kostnader som förorsakas kommunen i samband med planläggningen 
kommer att debiteras planbeställaren.  

Beslutsunderlag 
Plankarta 
Planbeskrivning 
Undersökning 
Fastighetsförteckning 
Skuggstudie 
Sändlista 
 

Beslutet skickas till 
Sakägare enligt sändlista och fastighetsförteckning 

 

Oskar Johansson 
Planarkitekt 
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Ansökan om bygglov för NYBYGGNAD 
TRANSFORMATORSTATION på fastigheten Hohult 51:2 
Dnr: 2020.0125 
Fastighetens adress: Doktorsvägen 5A, Alstermo 

Förutsättningar 

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

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

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

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

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

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

kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.  
 

Planförutsättningar 
Gällande fastighet ligger inom planlagt område och som detaljplan fungerar  
07-ALS-95 daterad 1969-10-16, genomförandetiden har utgått. Enligt gällande 
detaljplan betecknas fastigheten som B II vilket innebär att fastigheten är avsedd för 
bostäder i max två våningar. Byggnadshöjden får uppgå till 7,6 meter 
 

Sammanfattning 

Ansökan avser NYBYGGNAD TRANSFORMATORSTATION. I detaljplanen är 
marken där tillbyggnaden föreslås markerad som punktprickad, mark som icke får 
bebyggas. Fastighetens storlek är 9241 kvm. Befintlig bebyggelse uppgår till cirka 
1559 kvm. Sammanlagd föreslagen byggnadsarea blir 6,5 kvm vilket motsvarar  
0,07 % av fastighetsarean. Den föreslagna tillbyggnaden utgör en avvikelse från 
gällande detaljplan. 
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Yttranden 

Då åtgärder i ansökan strider mot gällande detaljplan har grannar beretts tillfälle att 
yttra sig till och med 2020-04-24.   
 
Sökanden kommer ges tillfälle att bemöta inkomna yttranden. 
 

Bedömning 

Då åtgärden utförs i sin helhet på punktprickad mark, mark som ej får bebyggas kan 
bygglov ej ges med stöd av 9 Kap. 30 §, PBL.  
 
Åtgärden kan inte heller anses utgöra en liten avvikelse enligt 9 Kap. 31 b §, PBL, då 
den till sin helhet placeras på mark som ej får bebyggas. Inte heller kan den anses 
vara nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett 
ändamålsenligt sätt. 
 

Motivering förslag till beslut 

Åtgärden utgör en avvikelse från detaljplanen som varken kan ses som liten eller 
nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett 
ändamålsenligt sätt. Bygglov bör därför avslås i ärendet då åtgärden inte uppfyller 
kraven enligt 9 kap. 30§ och 31 b §. 
 

Beslutsunderlag 

Ansökan   2020-03-25 
Situationsplan   2020-03-25 
Planritningar   2020-03-25 
Fasadritningar   2020-03-25 
Bild på transformatorstation  2020-03-25 
Bilder över platsen   2020-03-25 
Grannhörande   2020-04-08 
 

Förslag till beslut 

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

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

Beslutet skickas till 

Sökanden 
Rågrannar 
Fastighetsägare 
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Åseda 2020-04-08 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 
 
John Pettersson 
Byggnadsinspektör 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total avgift för åtgärden: 1600 kronor 
Handläggning 2 timmar á 800 kr 
 
2 x 800 kr = 1600 kr 
 
Upplysning: Fakturan skickas separat 
_____________________________________________________________________ 
1 Avgiften är framräknad från Uppvidinge kommuns Plan- och bygglovstaxa 2011. Taxan 
fastställdes av kommunfullmäktige den 28 juni 2011 och reviderades 28 augusti 2012, § 73. 



 

 

               TJÄNSTESKRIVELSE 
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2020-04-08  

 

Föreläggande om att upprätta underhållsplan för fastigheten 
Sankt Sigfrid 2 
Dnr: 2019.0353 
Fastighetens adress: Olofsgatan 3 
 

Förutsättningar 

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

 
11 kap. 37 § 
Ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 eller 26 § eller ett beslut om förbud 
enligt 25, 30, 31, 32, 32 a eller 33 § får förenas med vite. 

Ärendet 

2019-09-19 inkom en anmälan om brister på balkonger tillhörande 
fastigheten Sankt Sigfrid 2.  
 
2019-10-02 utfördes ett platsbesök. Vidbesöket syntes tydliga sprickor på 
balkongernas ytterkant. Sprickorna uppskattades gå en bit in i konstruktionerna och 
syntes framförallt vid infästningarna av balkongräcket. Sprickbildningen har även 
gjort att delar av betongen har lossnat. Fyra balkonger är påverkade.  

 
Någon besiktning är inte utförd. Fastighetsägaren informerade att de utfört 
underhållsarbete på balkongerna för 7–8 år sedan. Någon dokumentation gällande 
detta finns inte. Ägaren berättade att det vid tidpunkten för besöket var svårt att 
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utföra underhåll på grund av renoveringen som pågår med Badebodaån samt 
vädret. 
 
BI och fastighetsägaren var överens om att balkongerna kräver underhåll. 
Balkongernas hållfasthet och bärighet är dock svår att bedöma.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2019-12-12 § 172 att stå för kostnaden för 
att utföra en underhållsutredning. Underhållsutredning utfördes 2020-03-12 där 
sakkunnig lämnade utlåtandet att ” Det finns en omedelbar risk för nedfall av 
betongbitar. Vidare kan inte balkongernas hållfasthet garanteras. Balkongerna bör därför 
omedelbart stängas av för tillträde. Lös betong bör omedelbart knackas bort alternativt 
bör marken under balkonger där människor kan komma att vistas stängas av.” 
 
2020-03-18 beslutade miljö- och byggnadsnämnden att förbjuda nyttjandet av 
balkongerna samt områden i dess närhet där det fanns risk för ras. 
 
 

Bedömning 

 

Beslutsunderlag 

Anmälan   2019-09-19 
Inspektion   2019-10-02 
Beslut MBN   2019-12-12 
Underhållsutredning/utlåtande  2020-03-12 
Beslut om nyttjandeförbud  2020-03-18 
Tjänsteskrivelse   2020-04-08 
 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1.  Förelägga ägaren till fastigheten Sankt Sigfrid 2 att senast två månader efter 
beslutet vunnit laga kraft, presentera en åtgärdsplan till miljö- och 
byggnadsnämnden för godkännande.  

2.  Underlåter sig fastighetsägaren att inom utsatt tid upprätta åtgärdsplan för 
balkongerna förenas detta med ett löpande vite om 5000 kronor per påbörjad 
kalendermånad. 
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Beslutet skickas till 

Fastighetsägare 
 
 
INFORMATION 

Vid underlåtelse att inkomma med åtgärdsplan ämnad att åtgärda brister vilka 
riskerar säkerhet för personer i och utanför huset, kan miljö- och byggnadsnämnden 
besluta om att förelägga fastighetsägaren att utför åtgärder. 

Information om föreläggande skickas till inskrivningsmyndigheten enligt PBL 11 
kap.  § 40. 

 

Åseda 2020-04-08 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 
 
John Pettersson 
Byggnadsinspektör 
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