
 

 

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

KALLELSE  
Datum 

2020-06-25 
 

  

 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Kallas härmed till sammanträde torsdagen den 25 juni 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-maj 2020 

 

Miljö-, hälsoskydd- och livsmedelsärenden 

 5. 2020.0303 
Ansökan om strandskyddsdispens 
Badeboda 1:31 

 

 6. 2020.0196 
Ansökan om strandskyddsdispens 

 

 

 7. 2019.0486 
Ansökan om strandskyddsdispens 

 

 

 8. 2017.0301 och 2020.0305 
Information om avfallsdeponi utan tillstånd 
Marhult 7:1 

 



Ärende 

9. 2020.0307
Förvaring av skrotbilar alt. Farligt avfall
Vraneke 2:7, 2.17, 2:18

10. 2020.0304
Delegationsordning tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Planärenden 

11. 2020.0152
Förhandsbesked för kontrollbyggnad
Tvinnesheda 2:2

12. 2019.0263
Antagande av detaljplan
Del av 

13. 2020.0008
Granskning av detaljplan
Del av 

14. 2020.0174
Planbeslut för ändring av detaljplan

15. 2020.0217
Planbesked för detaljplan
Åseda 12:1 och 12:15

Bygglovs- och byggsanktionsärenden

16. 2020.0128
Nybyggnad fritidshus  

17. 2020.0220
Nybyggnad mast och teknikbod 
Hohult 2:147

18. 2020.0200
Bygglov tidsbegränsat bygglov 



Ärende 

Informationsärenden 

Marie Hammarström Linnér 
Ordförande 

Marcus Landley 
Nämndsekreterare 



Kod Verksamhet

Text
BUDGET

Jan 20 - Maj 20
REDOVISAT

Jan 20 - Maj 20
ÅTERSTÅR

FÖRBRUKAT
I PROCENT

11950 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND 519,0 150,0 369,0 29
1 POLITISK VERKSAMHET 519,0 150,0 369,0 29
21200 BYGGLOVVERKSAMHET 871,8 212,4 659,4 24
21400 DETALJPLANERING 596,1 319,8 276,3 54
21500 KART-MÄTNING-GIS 788,5 382,6 405,9 49
27100 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD 1 845,6 1 176,1 669,5 64
27130 AGENDA 21 32,0 0,0 32,0 00
27210 MILJÖUNDERSÖKANDE ANALYS 51,0 1,3 49,7 3
2 INFRASTRUKTUR O SKYDD 4 185,0 2 092,2 2 092,8 50
37000 ADM 0,0 1,0 -1,0 00
3 KULTUR- OCH FRITIDSVHT 0,0 1,0 -1,0 00
Totaler 4 704,0 2 243,2 2 460,8 48

760000

Utskriven av : Marcus Landley
Drift hela kommunen

2020-06-18 10:51 Sida 1/1



Kod Verksamhet
Slag
Slag

Årsbudget
Jan 20 - Mån 13 20

Redovisat
Jan 20 - Maj 20

Återstår %

Verksamhet
11950 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND 519,0 150,0 369,0 29
Slag
5 KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT 484,0 143,5 340,5 30
50110 FAST ARVODE FÖRTROENDEV. 116,0 35,4 80,6 31
50120 SAMMANTRÄDESARVODEN 200,0 54,1 145,9 27
50130 FÖRRÄTTNINGSARVODEN 0,0 0,2 -0,2 00
50140 FÖRLORAD ARBETSINKOMST 56,0 3,9 52,1 7
55200 BILERSÄTTNINGAR 25,0 0,0 25,0 00
55210 BILERSÄTTNING SKATTEFRI 0,0 4,9 -4,9 00
55220 BILERSÄTTN. SKATTEPLIKTIG 0,0 2,8 -2,8 00
56100 LAGSTADGADE ARB.GIV.AVG. 66,0 28,2 37,8 43
56350 SÄRSKILD LSK AVSÄTT. PEN. 0,0 1,5 -1,5 00
56700 ARB.MARKNADSFÖRSÄKRING 0,0 0,0 0,0 00
57211 PENSIONSKOSTNAD SCHABLON 0,0 6,2 -6,2 00
58110 UTBILDNINGSKOSTNADER 21,0 2,7 18,3 13
58120 PERSONALENS RESOR 0,0 3,7 -3,7 00
Slag
6 35,0 4,0 31,0 11
64400 LIVSMEDEL 0,0 4,0 -4,0 00
64600 25,0 0,0 25,0 00
64699 ÖVR FÖRBRUKNINGSMTRL 10,0 0,0 10,0 00
Slag
7 0,0 2,5 -2,5 00
74910 LARMTJÄNST TRYGGHETSLARM 0,0 2,5 -2,5 00
Verksamhet
21200 BYGGLOVVERKSAMHET 871,8 212,4 659,4 24
Slag
3 INTÄKTER -1 179,0 -496,9 -682,1 42
31117 BYGGLOV -1 154,0 -453,9 -700,1 39
31924 Byggsanktionsavgift -25,0 -38,5 13,5 154
35119 DFB ÖVRIG STAT/MYNDIGHET 0,0 -4,5 4,5 00
Slag
4 KOSTNADER-UTGIFTER 0,0 11,7 -11,7 00
40224 INKÖP MOBILTELEFONER 0,0 2,4 -2,4 00

760000

Utskriven av : Marcus Landley
Driftuppföljning 3 begrepp

2020-06-18 10:57 Sida 1/14



Innev. månad
Jan 20 - Maj 20

150,0

143,5
35,4
54,1
0,2
3,9
0,0
4,9
2,8
28,2
1,5
0,0
6,2
2,7
3,7

4,0
4,0
0,0
0,0

2,5
2,5

212,4

-496,9
-453,9
-38,5
-4,5

11,7
2,4

760000

Utskriven av : Marcus Landley
Driftuppföljning 3 begrepp

2020-06-18 10:57 Sida 2/14



Kod Verksamhet
Slag
Slag

Årsbudget
Jan 20 - Mån 13 20

Redovisat
Jan 20 - Maj 20

Återstår %

40229 INKÖP ÖVR INVENTARIER 0,0 9,4 -9,4 00
Slag
5 KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT 1 571,8 474,4 1 097,4 30
50211 MÅNADSLÖNER 954,0 309,5 644,5 32
51110 SEMESTERLÖN MÅNADSLÖN 123,0 14,8 108,2 12
51210 SJUKLÖN MÅNADSLÖN 0,0 7,8 -7,8 00
55200 BILERSÄTTNINGAR 11,0 0,0 11,0 00
56100 LAGSTADGADE ARB.GIV.AVG. 432,8 104,3 328,5 24
56350 SÄRSKILD LSK AVSÄTT. PEN. 0,0 5,5 -5,5 00
56700 ARB.MARKNADSFÖRSÄKRING 0,0 0,4 -0,4 00
57211 PENSIONSKOSTNAD SCHABLON 0,0 22,6 -22,6 00
58110 UTBILDNINGSKOSTNADER 51,0 9,4 41,6 18
Slag
6 84,0 50,5 33,5 60
60100 LOKAL-OCH BOSTADSHYROR 47,0 19,9 27,1 42
61400 BYGGKONSULTER 0,0 13,0 -13,0 00
64310 BÖCKER 0,0 0,6 -0,6 00
64320 TIDNINGAR OCH TIDSKR. 0,0 7,9 -7,9 00
64400 LIVSMEDEL 0,0 0,3 -0,3 00
64600 33,0 0,0 33,0 00
64615 VÄXTER 0,0 0,4 -0,4 00
64699 ÖVR FÖRBRUKNINGSMTRL 0,0 0,4 -0,4 00
64800 ARBETSKLÄDER 0,0 3,1 -3,1 00
68120 MOBILTELEFONI 4,0 1,4 2,6 35
69510 HYRA/LEASING BILAR 0,0 3,5 -3,5 00
Slag
7 389,0 172,7 216,3 44
72200 ANNONSERING 10,0 20,7 -10,7 207
74321 IT DRIFT (AV SYSTEM) 0,0 13,1 -13,1 00
74322 VERKSAMH- OCH ADM SYSTEM 265,0 0,0 265,0 00
74500 KONSULTTJÄNSTER 0,0 120,1 -120,1 00
74910 LARMTJÄNST TRYGGHETSLARM 0,0 5,0 -5,0 00
76101 MEDLEMSAVGIFTER 30,0 12,8 17,2 43
76199 ÖVRIGA AVGIFTER 0,0 1,0 -1,0 00
79400 AVSKRIVNING ENLIGT PLAN 84,0 0,0 84,0 00

760000

Utskriven av : Marcus Landley
Driftuppföljning 3 begrepp

2020-06-18 10:57 Sida 3/14



Innev. månad
Jan 20 - Maj 20

9,4

474,4
309,5
14,8
7,8
0,0

104,3
5,5
0,4

22,6
9,4

50,5
19,9
13,0
0,6
7,9
0,3
0,0
0,4
0,4
3,1
1,4
3,5

172,7
20,7
13,1
0,0

120,1
5,0

12,8
1,0
0,0

760000

Utskriven av : Marcus Landley
Driftuppföljning 3 begrepp

2020-06-18 10:57 Sida 4/14



Kod Verksamhet
Slag
Slag

Årsbudget
Jan 20 - Mån 13 20

Redovisat
Jan 20 - Maj 20

Återstår %

Slag
8 ÖVRIGA INTÄKTER KOSTNADER 6,0 0,0 6,0 00
86000 INTERNRÄNTA 6,0 0,0 6,0 00
Verksamhet
21400 DETALJPLANERING 596,1 319,8 276,3 54
Slag
3 INTÄKTER -203,0 0,0 -203,0 00
31115 PLANARBETE -203,0 0,0 -203,0 00
Slag
4 KOSTNADER-UTGIFTER 0,0 15,1 -15,1 00
40229 INKÖP ÖVR INVENTARIER 0,0 15,1 -15,1 00
Slag
5 KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT 595,1 249,8 345,3 42
50211 MÅNADSLÖNER 361,0 175,4 185,6 49
50223 OB HELGER 0,0 0,3 -0,3 00
51110 SEMESTERLÖN MÅNADSLÖN 46,0 0,0 46,0 00
51210 SJUKLÖN MÅNADSLÖN 0,0 2,6 -2,6 00
55200 BILERSÄTTNINGAR 4,0 0,0 4,0 00
56100 LAGSTADGADE ARB.GIV.AVG. 164,1 56,0 108,1 34
56350 SÄRSKILD LSK AVSÄTT. PEN. 0,0 3,0 -3,0 00
56700 ARB.MARKNADSFÖRSÄKRING 0,0 0,2 -0,2 00
57211 PENSIONSKOSTNAD SCHABLON 0,0 12,2 -12,2 00
58110 UTBILDNINGSKOSTNADER 20,0 0,0 20,0 00
Slag
6 38,0 15,5 22,5 41
60100 LOKAL-OCH BOSTADSHYROR 24,0 10,6 13,4 44
64100 FÖRBRUKNINGSINVENTARIER 0,0 0,0 0,0 00
64320 TIDNINGAR OCH TIDSKR. 0,0 2,6 -2,6 00
64600 12,0 0,0 12,0 00
64699 ÖVR FÖRBRUKNINGSMTRL 0,0 0,8 -0,8 00
65100 KONTORSMTRL 0,0 0,3 -0,3 00
68120 MOBILTELEFONI 2,0 0,6 1,4 30
69510 HYRA/LEASING BILAR 0,0 0,6 -0,6 00
Slag
7 166,0 39,4 126,6 24

760000

Utskriven av : Marcus Landley
Driftuppföljning 3 begrepp

2020-06-18 10:57 Sida 5/14



Innev. månad
Jan 20 - Maj 20

0,0
0,0

319,8

0,0
0,0

15,1
15,1

249,8
175,4

0,3
0,0
2,6
0,0

56,0
3,0
0,2
12,2
0,0

15,5
10,6
0,0
2,6
0,0
0,8
0,3
0,6
0,6

39,4

760000

Utskriven av : Marcus Landley
Driftuppföljning 3 begrepp

2020-06-18 10:57 Sida 6/14



Kod Verksamhet
Slag
Slag

Årsbudget
Jan 20 - Mån 13 20

Redovisat
Jan 20 - Maj 20

Återstår %

72200 ANNONSERING 35,0 13,7 21,3 39
74322 VERKSAMH- OCH ADM SYSTEM 31,0 7,0 24,0 23
74323 LICENSAVGIFTER 0,0 4,1 -4,1 00
74500 KONSULTTJÄNSTER 100,0 11,9 88,1 12
74910 LARMTJÄNST TRYGGHETSLARM 0,0 2,5 -2,5 00
76199 ÖVRIGA AVGIFTER 0,0 0,3 -0,3 00
Verksamhet
21500 KART-MÄTNING-GIS 788,5 382,6 405,9 49
Slag
3 INTÄKTER -102,0 -32,2 -69,8 32
31116 LANTMÄTERI/G I S -102,0 -32,2 -69,8 32
Slag
5 KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT 728,5 289,1 439,4 40
50211 MÅNADSLÖNER 446,3 195,2 251,1 44
50223 OB HELGER 0,0 0,7 -0,7 00
51110 SEMESTERLÖN MÅNADSLÖN 57,9 10,4 47,5 18
55200 BILERSÄTTNINGAR 2,0 0,0 2,0 00
56100 LAGSTADGADE ARB.GIV.AVG. 202,3 64,8 137,5 32
56350 SÄRSKILD LSK AVSÄTT. PEN. 0,0 3,5 -3,5 00
56700 ARB.MARKNADSFÖRSÄKRING 0,0 0,3 -0,3 00
57211 PENSIONSKOSTNAD SCHABLON 0,0 14,3 -14,3 00
58110 UTBILDNINGSKOSTNADER 20,0 0,0 20,0 00
Slag
6 59,0 16,6 42,4 28
60100 LOKAL-OCH BOSTADSHYROR 28,0 11,9 16,1 43
64320 TIDNINGAR OCH TIDSKR. 0,0 2,6 -2,6 00
64400 LIVSMEDEL 0,0 0,9 -0,9 00
64600 30,0 0,0 30,0 00
68120 MOBILTELEFONI 1,0 0,6 0,4 60
69510 HYRA/LEASING BILAR 0,0 0,6 -0,6 00
Slag
7 101,0 109,1 -8,1 108
74321 IT DRIFT (AV SYSTEM) 0,0 11,8 -11,8 00
74322 VERKSAMH- OCH ADM SYSTEM 50,0 7,7 42,3 15
74323 LICENSAVGIFTER 0,0 26,3 -26,3 00

760000

Utskriven av : Marcus Landley
Driftuppföljning 3 begrepp

2020-06-18 10:57 Sida 7/14



Innev. månad
Jan 20 - Maj 20

13,7
7,0
4,1

11,9
2,5
0,3

382,6

-32,2
-32,2

289,1
195,2

0,7
10,4
0,0

64,8
3,5
0,3

14,3
0,0

16,6
11,9
2,6
0,9
0,0
0,6
0,6

109,1
11,8
7,7

26,3

760000

Utskriven av : Marcus Landley
Driftuppföljning 3 begrepp

2020-06-18 10:57 Sida 8/14



Kod Verksamhet
Slag
Slag

Årsbudget
Jan 20 - Mån 13 20

Redovisat
Jan 20 - Maj 20

Återstår %

74324 SERVICE O UNDERH AV ADMSY 0,0 12,2 -12,2 00
74910 LARMTJÄNST TRYGGHETSLARM 0,0 2,5 -2,5 00
74982 MÄTNINGS- OCH KARTTJÄNSTE 0,0 48,1 -48,1 00
76101 MEDLEMSAVGIFTER 5,0 0,0 5,0 00
76199 ÖVRIGA AVGIFTER 0,0 0,3 -0,3 00
79400 AVSKRIVNING ENLIGT PLAN 46,0 0,2 45,8 00
Slag
8 ÖVRIGA INTÄKTER KOSTNADER 2,0 0,0 2,0 00
86000 INTERNRÄNTA 2,0 0,0 2,0 00
Verksamhet
27100 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD 1 845,6 1 176,1 669,5 64
Slag
3 INTÄKTER -1 128,0 -304,4 -823,6 27
30119 ÖVRIG FÖRSÄLJNING/ERS. 0,0 -6,0 6,0 00
31110 LIVSMEDELSTILLSYN -220,0 -11,3 -208,7 5
31111 MILJÖTILLSYN -548,0 -200,3 -347,7 37
31112 AVLOPPSTILLSTÅND -60,0 -11,0 -49,0 18
31119 ÖVRIGT (EXV UPPDRAG) -300,0 -3,0 -297,0 1
31121 VÄRMEPUMPSAVGIFTER MH 0,0 -62,0 62,0 00
31123 RENHÅLLNINGSAVGIFTER MH 0,0 0,0 0,0 00
35119 DFB ÖVRIG STAT/MYNDIGHET 0,0 -10,8 10,8 00
Slag
4 KOSTNADER-UTGIFTER 30,0 1,6 28,4 5
40220 30,0 0,0 30,0 00
40229 INKÖP ÖVR INVENTARIER 0,0 1,6 -1,6 00
Slag
5 KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT 2 817,6 1 298,6 1 519,0 46
50211 MÅNADSLÖNER 1 720,2 869,8 850,4 51
50223 OB HELGER 0,0 1,1 -1,1 00
51110 SEMESTERLÖN MÅNADSLÖN 220,7 28,5 192,2 13
51210 SJUKLÖN MÅNADSLÖN 0,0 19,4 -19,4 00
55110 TRAKTAMENTEN SKATTEFRI 0,0 0,3 -0,3 00
55200 BILERSÄTTNINGAR 35,0 0,0 35,0 00
55210 BILERSÄTTNING SKATTEFRI 0,0 1,3 -1,3 00
55220 BILERSÄTTN. SKATTEPLIKTIG 0,0 0,7 -0,7 00

760000

Utskriven av : Marcus Landley
Driftuppföljning 3 begrepp

2020-06-18 10:57 Sida 9/14



Innev. månad
Jan 20 - Maj 20

12,2
2,5

48,1
0,0
0,3
0,2

0,0
0,0

1 176,1

-304,4
-6,0

-11,3
-200,3
-11,0
-3,0

-62,0
0,0

-10,8

1,6
0,0
1,6

1 298,6
869,8

1,1
28,5
19,4
0,3
0,0
1,3
0,7

760000

Utskriven av : Marcus Landley
Driftuppföljning 3 begrepp

2020-06-18 10:57 Sida 10/14



Kod Verksamhet
Slag
Slag

Årsbudget
Jan 20 - Mån 13 20

Redovisat
Jan 20 - Maj 20

Återstår %

55920 SKATTEPLIKTIG KOSTNADSERS 0,0 0,1 -0,1 00
56100 LAGSTADGADE ARB.GIV.AVG. 780,8 289,0 491,8 37
56350 SÄRSKILD LSK AVSÄTT. PEN. 0,0 15,3 -15,3 00
56700 ARB.MARKNADSFÖRSÄKRING 0,0 1,2 -1,2 00
57211 PENSIONSKOSTNAD SCHABLON 0,0 63,0 -63,0 00
58110 UTBILDNINGSKOSTNADER 61,0 7,2 53,8 12
58120 PERSONALENS RESOR 0,0 0,4 -0,4 00
58130 PERSONALENS BOENDE 0,0 1,2 -1,2 00
58910 MINNESGÅVOR 0,0 0,1 -0,1 00
Slag
6 105,0 65,8 39,2 63
60100 LOKAL-OCH BOSTADSHYROR 54,0 22,5 31,5 42
61301 STÄDNING 0,0 6,0 -6,0 00
64310 BÖCKER 0,0 4,7 -4,7 00
64320 TIDNINGAR OCH TIDSKR. 0,0 20,8 -20,8 00
64400 LIVSMEDEL 0,0 0,3 -0,3 00
64600 50,0 0,0 50,0 00
64699 ÖVR FÖRBRUKNINGSMTRL 1,0 0,3 0,7 30
64800 ARBETSKLÄDER 0,0 4,8 -4,8 00
68120 MOBILTELEFONI 0,0 1,4 -1,4 00
69510 HYRA/LEASING BILAR 0,0 5,0 -5,0 00
Slag
7 21,0 114,5 -93,5 545
74321 IT DRIFT (AV SYSTEM) 0,0 14,6 -14,6 00
74323 LICENSAVGIFTER 0,0 3,8 -3,8 00
74324 SERVICE O UNDERH AV ADMSY 0,0 2,2 -2,2 00
74500 KONSULTTJÄNSTER 0,0 61,0 -61,0 00
74910 LARMTJÄNST TRYGGHETSLARM 0,0 9,9 -9,9 00
74930 TOLKTJÄNSTER 0,0 1,9 -1,9 00
76101 MEDLEMSAVGIFTER 21,0 18,7 2,3 89
76199 ÖVRIGA AVGIFTER 0,0 2,4 -2,4 00
Verksamhet
27130 AGENDA 21 32,0 0,0 32,0 00
Slag
7 32,0 0,0 32,0 00

760000

Utskriven av : Marcus Landley
Driftuppföljning 3 begrepp

2020-06-18 10:57 Sida 11/14



Innev. månad
Jan 20 - Maj 20

0,1
289,0
15,3
1,2

63,0
7,2
0,4
1,2
0,1

65,8
22,5
6,0
4,7
20,8
0,3
0,0
0,3
4,8
1,4
5,0

114,5
14,6
3,8
2,2
61,0
9,9
1,9

18,7
2,4

0,0

0,0

760000

Utskriven av : Marcus Landley
Driftuppföljning 3 begrepp

2020-06-18 10:57 Sida 12/14



Kod Verksamhet
Slag
Slag

Årsbudget
Jan 20 - Mån 13 20

Redovisat
Jan 20 - Maj 20

Återstår %

76104 PROVTAGNINGAR 32,0 0,0 32,0 00
Verksamhet
27210 MILJÖUNDERSÖKANDE ANALYS 51,0 1,3 49,7 3
Slag
7 51,0 1,3 49,7 3
76101 MEDLEMSAVGIFTER 0,0 1,3 -1,3 00
76104 PROVTAGNINGAR 51,0 0,0 51,0 00
Verksamhet
37000 ADM 0,0 1,0 -1,0 00
Slag
6 0,0 1,0 -1,0 00
63200 HYRA/LEASING AV INVENTARI 0,0 1,0 -1,0 00
Totaler 4 704,0 2 243,2 2 460,8 48

760000

Utskriven av : Marcus Landley
Driftuppföljning 3 begrepp

2020-06-18 10:57 Sida 13/14



Innev. månad
Jan 20 - Maj 20

0,0

1,3

1,3
1,3
0,0

1,0

1,0
1,0

2 243,2

760000

Utskriven av : Marcus Landley
Driftuppföljning 3 begrepp

2020-06-18 10:57 Sida 14/14



















 

 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Box 59, 364 21 Åseda  Besök: Kyrkbacken  Tfn: 0474-470 82 Fax: 0474-470 60  
mbn@uppvidinge.se  www.uppvidinge.se 

 
 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2020-06-18 
 

Ärendenummer 
2019.0486 

  

 

Ansökan om strandskyddsdispens för bastu, friggebod 
och carport på fastigheten  
Uppvidinge 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 

1. Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av bastu, friggebod 
och carport på fastigheten  intill Uvasjön, avslås. 

 
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 
, söker strand-

skyddsdispens för befintlig bastu, friggebod och carport på fastigheten 
, intill södra stranden av Uvasjön. Avståndet från 

friggeboden till stranden är cirka 13 meter och till bostadshuset drygt 80 
meter.  
 
Sökanden har som särskilt skäl för dispens från strandskyddet angett: 

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

• Byggnader blev uppförda i anslutning till befintligt bostadshus. 

Beslutsunderlag 

Ansökan   2019-12-16 

Fotografier  2019-11-13 

Tjänsteskrivelse  2020-06-18  

 
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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Beslutsmotivering 

Förhållandena på platsen 

Hela fastigheten  ligger inom strandskyddat 
område, d.v.s. inom 100 meter från strandlinjen vid Uvasjön. Området är 
inte detaljplanerat och platsen berörs heller inte av andra områdesskydd. 
 
Fastighetens area är 1964 kvadratmeter varav 1104 kvadratmeter ligger 
inom en fornlämning, lämningstypen är boplats. Senaste fältbesök har gjorts 
2002-11-07 enligt Riksantikvarieämbetets karta Fornsök. 
 
Vid platsbesök den 13 november 2019 noterades att det finns flera nya 
byggnader på fastigheten. Avståndet mellan friggeboden och stranden är 
cirka 13 meter. Alla byggnader ligger inom fornminnesområdet.  

Bedömning 

Eftersom strandskydd råder krävs strandskyddsdispens för att uppföra en 
byggnad.  
 
Som särskilt skäl för strandskyddsdispens får enligt 7 kap. 18c § p. miljö-
balken endast beaktas om det område som dispensen avser redan har tagits i 
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 
 
Eftersom de nya byggnaderna är placerade på en fornlämning, och det inte 
finns tillstånd till ingrepp i fornlämning, bör ansökan om strandskydds-
dispens avslås. 

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. 
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Beslut om strandskyddsdispens får enligt 16 kap. 2 § miljöbalken förenas 
med villkor. 

Övriga upplysningar  

1. 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  

 

Bilaga 

Hur man överklagar 

Beslutet skickas till: 

Sökanden 
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Miljö- och byggnadsnämnden 
  

 
Information om avfallsdeponi utan tillstånd på fastighet 
Marhult 7:1 
 
Förslag till beslut  
Notera informationen till protokollet 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fastighet Marhult 7:1 ägs sedan 2010 av Marhult Industri AB. 2014 tog en 
av verksamheterna på fastigheten, Stefans Atervinning Torup Limited UK 
Filial, in uppskattningsvis 4000-6000 ton så kallad ”fluff” (SLF /shredder 
light fraction), vilket klassas som farligt avfall. Då verksamheten hastigt 
upphörde i december 2015 uppstod frågan om ansvaret för att hantera det 
kvarlämnade fluffet, och en utredningsprocess kring detta har sedan dess 
pågått mellan Uppvidinge kommun och fastighetsägaren. Fluffet utgör 
idag en deponi av farligt avfall utan tillstånd. Det senaste föreläggandet 
mot Marhult Industri AB vilar på inhibition. 

2018 tillkom en ny verksamhet på Marhult 7:1, Copperland AB. Företaget 
fick ej tillstånd att hantera fluffet, men har i sin tur forslat en ansenlig 
mängd avfall till samma plats. Verksamheten har inte följt de beslut om 
försiktighetsmått som meddelats av Miljö- och byggnadsnämnden, och 
företagets adress är idag okänd. En åtgärdsutredning pågår i ärendet. 

 
Mattias Pedersen 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
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Miljö- och byggnadsnämnden 
  

 
Information om förvaring av skrotbilar alt. farligt avfall 
på fastighet Vraneke 2:7, Vraneke 2:17, Vraneke 2:18 
 
Förslag till beslut  
Notera informationen till protokollet 
 
Sammanfattning av ärendet 
2018 förvärvar Al Yahia SS AB fastighet Vraneke 2:7. Samma år avslår 
Länsstyrelsen deras ansökan om skrotningsauktorisation på fastigheten. 
 
En inspektion i februari 2020 visar att fordon har placerats på fastigheten 
Vraneke 2:7, uppskattningvis 150 st. Förbud med vite och beslut om att 
transportera bort fordonen skickas till Hovmantorps Bildemontering då det 
står klart att detta företaget forslat dit fordonen. I april 2020 upphäver 
Mark- och Miljödomstolen Miljö- och byggnadsnämndens 
vitesföreläggande då man anser det oklart vem som ansvarar över 
fordonen. 
 
Al Yahia SS AB har tidigare inlett en fastighetsförrättning om delning av 
Vraneke 2:7 vilken vinner laga kraft i maj 2020; detta resulterar i de 
nuvarande fastigheterna Vraneke 2:7; 2:17 samt 2:18. 
 
Vid tillsynsbesök 2020-06-12 berättar representanter för Al Yahia SS AB att 
man på nytt tänker söka tillstånd för skrotning på fastighet Vraneke 2:17. 
Under besöket har man även påbörjat borttransportering av fordonen som 
det tidigare föreläggandet avsett. 
 
 
Mattias Pedersen 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
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Förslag till delegering av ärenden enligt lagen om 

tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 
 
 

                                            Förslag till beslut 

 

Anta delegationsordning enligt bifogat förslag i ärenden enligt lagen 

om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.  

 

                                                 Bakgrund 

 

Idag 2020-06-17 röstade riksdagen ja till regeringens förslag om en ny 

lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen 

träder i kraft den 1 juli och planeras gälla året ut. 

Lagen gäller serveringsställen som enligt 2 § i lagtexten definieras 

som en inrättning där det bedrivs näringsverksamhet som består i att 

servera mat eller dryck till allmänheten och där möjligheten ges till 

förtäring på stället. Till skillnad mot föreskriften HSLF-FS 2020-9 

behöver verksamheterna inte vara anmälningspliktiga enligt 

Livsmedelsverkets föreskrifter.  

Nämnden för miljö- och hälsoskyddsfrågor pekas ut som ansvarig 

tillsynsmyndighet. Eftersom tillsynsansvaret enligt den nya lagen 

lagts på den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och 

hälsoskyddsområdet behöver kommuner som utgångspunkt inte 

ändra reglementen för att fördela uppdraget. Då beslut enligt den 

nya lagen kan komma att behöva fattas snabbt efter lagens 

ikraftträdande bör miljö- och byggnadsnämnden fatta beslut om att 

delegera beslutanderätten i flera frågor. SKR har tagit fram ett 

underlag för delegationsordning som bifogas denna tjänsteskrivelse. 

 

 

 

Handläggare Katrin Thydén livsmedel- och hälsoskyddsinspektör 



 

 

               TJÄNSTESKRIVELSE 
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2020-05-14  

 

Ansökan om förhandsbesked för kontrollbyggnad på 
fastigheten Tvinnesheda 2:2 
Dnr: 2020.0152 

 

Förutsättningar 

Plan- och bygglagen  
9 kap. 17 § Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska 
byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den 
avsedda platsen. 
 
9 kap. 18 § Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid 
den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år 
från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. 
 
Planförutsättningar 
Översiktsplan för Uppvidinge kommun antagen 2011-04-26 gäller. Området är inte 
detaljplanelagt. 

 

Sammanfattning 

Ansökan avser förhandsbesked för kontrollbyggnad och transformatorstation inom 
ställverksområde. Sökanden avser uppföra en ny transformatorstation samt 
kontrollbyggnad inom det föreslagna området. Transformatorstationen är en 
förutsättning för att kunna ansluta planerad vindkraftsutbyggnad till regionnätet. 
Stationen kommer att ansluta vindkraftparker med en kraftledning som ska byggas 
mellan Bredhälla och Hageskruv. Anläggningen omfattar ett inhägnat område inom 
vilket anläggningar för sammankoppling av ledningarna bryt-, manöver- och 
skyddsanordningar uppförs. Transformatorstationen, innehållande 4 stycken 
transformatorer, installeras för transformering mellan 130 kV ner till 30 kV. Inom 
området kommer även en kontrollrumsbyggnad att finnas. Markytan inom 
stationsområdet kommer att hårdgöras med grusmaterial. Området kommer att 
stängslas in för att obehöriga ej ska kunna få tillträde till stationen. 

Yttranden 

Yttrande har inkommit från ägare till fastigheten  Fastighetsägaren 
anför i huvudsak följande: 
 
Byggnaden och utbyggnaden av ledningsnätet kommer att väsentligt förändra hela 
naturområdet. Utöver byggnationen av kontrollbyggnaden och ledningsnätet kommer en 
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vindkraftpark att etableras i närområdet som påverkar boenden i form av buller och 
eventuellt andra hälsoaspekter. Området kommer att gå från att vara ett tyst naturområde 
till att bli ett industriområde.  
 
Vad gäller transformatorstationen är det av stor vikt att det tas arkitektonisk hänsyn vid 
byggnationen för att inte skada landskapsbilden. Det är också viktigt att frågor som rör 
buller och strålning säkerställs. För att säkerställa att varken hälsa eller natur påverkas 
negativt rekommenderas att nya ledningar förläggs i mark snarare än i luften. 
 
Sökanden har getts tillfälle att bemöta yttrandet och anför i huvudsak följande: 
 
Ansökan rör förhandsbesked för transformatorbyggnad. Vindkraftsparkernas och 
kraftledningarnas tillståndsgivning behandlas i separata ansökningar.  
 
Transformatorstationen kommer inte uppföras med kommunikationsmast.  
 
E.ON delar inte uppfattningen att huset, beläget 600 meter från planerad 
transformatorstation, kommer påverkas starkt av buller. Ett svagt surrande ljud kan 
uppfattas från en transformatorstation beroende på vilken vindriktning som råder. Gällande 
riktvärden från Naturvårdsverket gällande industribuller kommer att uppfyllas med 
marginal. Det finns flera exempel på motsvarande transformatorstationer som står 
väsentligt närmare bebyggelse utan att överskrida riktvärden eller orsaka andra olägenheter.  
 
På 600 meters avstånd är magnetfält varken från luftledningar eller transformatorstation 
inte detekterbara. Det finns ingen anledning att utföra magnetfältsberäkningar eller 
mätningar på det avståndet.  
 
Aktuellt läge för stationen är belägen invid befintlig luftledning där det också planeras för en 
ny tillståndsgiven kraftledning. Området utgör i hög grad produktionsskog. Det är E.ON:s 
uppfattning att en transformatorstation i ett sådant område och på 600 meters avstånd till 
närliggande hus inte medför krav på särskild arkitektonisk bearbetning eller annan särskild 
anpassning avseende magnetfält eller ljud. 

Bedömning 

Det tilltänkta området för åtgärden utgörs av skogsmark. Genom området 
löper två kraftledningar. Närmsta bostad ligger på ett avstånd om ungefär 650 
meter från stationsområdet. Enligt tillgängligt underlag är området eller dess 
direkta närhet inte påverkat av några värden ur varken naturmiljö- eller 
kulturmiljösynpunkt. Området ligger inom riksintresse för energiproduktion 
(vindbruk) enligt 3 kap. 8 § miljöbalken. Sådana områden ska så långt som 
möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller 
utnyttjandet av anläggningar inom området. Aktuell åtgärd innefattar inte en 
anläggning för vindbruk, men den utgör ett komplement utan vilket det blir 
omöjligt att utnyttja planerade anläggningar (vindkraftverk) inom 
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riksintresseområdet för energiproduktion. Anläggningen behöver dessutom 
för sin funktion placeras i anslutning till befintliga kraftledningar, vilket 
begränsar flyttmånen.  

Motivering förslag till beslut 

Den ansökta åtgärden ligger på ett sådant avstånd från bebyggelse och vidtas 
inom ett sådant område att någon risk för människors hälsa eller miljön inte 
bedöms uppstå. Mot bakgrund av områdets avskildhet och placering i ett 
relativt tätbevuxet skogslandskap är det inte skäligt att begära att 
arkitektonisk eller landskapsmässig anpassning sker. Åtgärden anses uppfylla 
2 kap. 2 § plan- och bygglagen och anses inte strida mot bestämmelser i 3 eller 
4 kap. miljöbalken.  

 

Beslutsunderlag 

Ansökan   2020-04-17 
Situationsplan   2020-04-17 
Projektbeskrivning   2020-04-17 
Yttrande från granne  2020-05-03 
Bemötande från sökande  2020-05-11 
Tjänsteskrivelse   2020-05-14 
 

Förslag till beslut 

1. Bevilja förhandsbesked för kontrollbyggnad med stöd av 9 kap. 17 § plan- och 
bygglagen, PBL (SFS 2010:900). 

2. Fastställer avgiften för förhandsbeskedet till 7478 kronor.1 

 

Beslutet skickas till 

Sökanden 
Rågrannar 
Fastighetsägare 
Länsstyrelsen 
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INFORMATION 

Ett beviljat förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. Innan åtgärden 
kan påbörjas krävs ett beviljat bygglov med tillhörande startbesked. 

Ett beviljat förhandsbesked är bindande vid den kommande bygglovsprövningen, 
om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann 
laga kraft. 

 
 
Åseda 2020-05-14 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 

 
Oskar Johansson 
Planarkitekt 
 

 
 
 
 
 
Total avgift för åtgärden: 7478 kronor 
 
Förhandsbesked + grannhörande + kostnad för kungörelse = total avgift  
 
3311 kr + 3973 kr + 194 kr = 7478 kr 
 
 
Upplysning: Fakturan skickas separat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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. 2020-04-22 t.o.m. 2020-
05-20. Under granskningen har fem yttranden med synpunkter inkommit, 
dessa finns redovisade i granskningsutlåtandet.  

Granskningen har föranlett följande förändringar i planförslaget: 

Plankartan 

• För att säkerställa ett tio meter brett område mellan väg 910 och den 
planerade parallellgatan har ett tio meter brett område mellan 
vägarna planlagts som natur. 

• Infarten längst österut har flyttats ungefär 100 meter västerut för att 
undvikta sämre siktförhållanden. 

• Parallellgatan har planlagts som gata med enskilt huvudmannaskap 
för att tydliggöra dess placering och dimensioner.  

• En vändplats har införts i plankartan för att möjliggöra en vändning 
av större fordon så som slambilar, sopbilar osv. 

Planbeskrivning 

• Planbeskrivningen har kompletterats med ett förtydligande av 
parallellgatans placering och utformning i enlighet med de 
förändringar som har gjorts på plankartan, samt med information 
om att kontakt ska tas med Trafikverket innan genomförandet. 

• Skrivningen om att den planerade bebyggelsen ska utgöra en 
”naturlig förlängning” av den befintliga revideras. 

• Övriga redaktionella förändringar. 

Illustrationskartan 

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

• Övriga illustrativa förändringar. 

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.  
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Beslutsunderlag 
Plankarta 
Planbeskrivning 
Undersökning 
Underrättelse om antagning 
Granskningsutlåtande 
Instruktioner för överklagande 
 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen 
Lantmäteriet 
Trafikverket 
Sakägare med erinran enligt sändlista 

 

Oskar Johansson 
Planarkitekt 
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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 § plan- och bygglagen. 

Förutsättningar 
Plan- och bygglagen 

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

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

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

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

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

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

19 § En underrättelse enligt 18 § ska anslås på kommunens anslagstavla. Av 
underrättelsen ska det framgå 
   1. vilket område detaljplanen avser, 
   2. om förslaget avviker från översiktsplanen, 
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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 2020-04-22 och 2020-05-20. 
Under samrådet har tre yttranden med synpunkter inkommit, dessa finns 
redovisade i samrådsredogörelsen.  

Samrådet har föranlett följande förändringar i planförslaget: 

Plankartan 

• Användning för kontor (K) och centrum (C) har tagits bort från 
planförslaget.  

• Plankartan har kompletterats med en bestämmelse som anger att 
byggnadens bottenplan ska utgöras av vårdverksamhet. Syftet är att 
säkerställa att vårdverksamhet kommer till stånd och att 
kvartersmarken inte enbart bebyggs med bostäder. 

• Bestämmelse om placering av huvudbyggnad har ändrats och anger 
att huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns. 

• Plankartan har kompletterats med en bestämmelse som anger lägsta 
grundläggningsnivå inom kvartersmarken. 

Planbeskrivning 

• Planbeskrivningen har kompletterats med en mer utförlig 
redovisning av det angränsande riksintresset och en beskrivning av 
planförslagets eventuella påverkan på det.  

• Avsnitten om dagvattenhantering och miljökvalitetsnormer har 
kompletterats med en mer utförlig beskrivning. 

• Översvämningskarteringen har kompletterats med information och 
scenarion vid högsta observerade vattenföring. 

• Planens syfte revideras i enlighet med de förändringar som har 
gjorts. 
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• Genomförandebeskrivningen kompletteras med en beskrivning av 
de inlösensfrågor som aktualiseras i samband med att mark för 
annat än enskilt byggande (vård) planläggs. 

• Övriga redaktionella förändringar. 

Planförslaget kommer att vara ute på granskning i fyra veckor. 
Planhandlingar kommer att finnas tillgängliga på Uppvidinge kommuns 
hemsida, kommunhusets reception, miljö- och byggnadsförvaltningen samt 
på Åseda bibliotek.  

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 
Fastighetsförteckning 
Underrättelse om granskning 
Samrådsredogörelse 
Sändlista 
 

Beslutet skickas till 
Sakägare enligt sändlista och fastighetsförteckning 

 

Oskar Johansson 
Planarkitekt 
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Planbeslut för Vasa 1 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Påbörja handläggning av rubricerad detaljplan i enlighet med denna 
skrivelse. 

Förutsättningar 
Plan- och bygglagen 

4 kap. 34 § Krävs en sådan strategisk miljöbedömning som avses i 6 kap. 
miljöbalken, ska redovisningen enligt 33 § första stycket 4 i fråga om 
miljökonsekvenserna ha det innehåll som följer av 6 kap. 11, 12 och 16 §§ 
miljöbalken. 

Redovisningen ska också uppfylla kraven i 6 kap. 35, 37 och  
43 §§ miljöbalken och föreskrifter som har meddelats i anslutning till dessa 
bestämmelser, om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet får tas i anspråk för  
   1. industriändamål,  
   2. ett köpcentrum, en parkeringsanläggning eller något annat projekt för 
sammanhållen bebyggelse,  
   3. en skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar,  
   4. en hamn för fritidsbåtar,  
   5. ett hotellkomplex eller en fritidsby med tillhörande anläggningar, 
utanför sammanhållen bebyggelse,  
   6. en permanent campingplats,  
   7. en nöjespark,  
   8. en djurpark,  
   9. en spårväg, eller  
   10. en tunnelbana. 

5 kap. 7 § Särskilda bestämmelser om ett utökat planförfarande finns i 11 a § 
första stycket, 11 b och 11 c §§, 17 § första stycket, 18 § andra och tredje 
styckena samt 25 § för en detaljplan som 
   1. inte är förenlig med översiktsplanen eller länsstyrelsens 
granskningsyttrande enligt 3 kap. 16 §, 
   2. är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, 
eller 
   3. kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

7 a § Särskilda bestämmelser om ett samordnat planförfarande finns i 11 a § 
andra stycket, 16 och 18 a §§, 21 § andra stycket och 23 § andra stycket för 
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en detaljplan som är förenlig med översiktsplanen och länsstyrelsens 
granskningsyttrande enligt 3 kap. 16 § och som enbart gäller 
   1. en verksamhet som har tillståndsprövats eller ska tillståndsprövas 
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 9 kap. 6 § miljöbalken, 
eller 
   2. en åtgärd som har prövats eller ska prövas genom upprättande och 
fastställande av en vägplan enligt väglagen (1971:948) eller en järnvägsplan 
enligt lagen (1995:1649) om byggande av järnväg. 

5 kap 10 § Om kommunen bedömer att det behövs för att underlätta 
detaljplanearbetet, ska kommunen ange planens utgångspunkter och mål i 
ett särskilt program 

10 a § Under arbetet med att ta fram en detaljplan får kommunen begära ett 
planeringsbesked enligt 10 f §. 

10 f § Om kommunen begär det, ska länsstyrelsen ge ett planeringsbesked. 

I beskedet ska länsstyrelsen, i den utsträckning kommunen begär det, 
bedöma om en åtgärd som kommunen avser att planera för i en detaljplan 
har en sådan innebörd som anges i 11 kap. 10 § andra stycket. Ett 
planeringsbesked får förenas med villkor. 

Ett planeringsbesked ska ges inom sex veckor från det att en fullständig 
begäran kom in till länsstyrelsen, om inte längre tid är nödvändig med 
hänsyn till ärendets omfattning eller andra särskilda omständigheter. 

Miljöbalken 

6 kap. 5 § En myndighet eller kommun som upprättar eller ändrar en plan 
eller ett program som krävs i lag eller annan författning ska undersöka om 
genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra 
en betydande miljöpåverkan, om  
   1. frågan om betydande miljöpåverkan inte är avgjord i föreskrifter som 
regeringen har meddelat med stöd av 4 §, eller  
   2. planen, programmet eller ändringen inte omfattas av undantaget i 3 § 
andra stycket. 

6 kap. 7 § Myndigheten eller kommunen ska efter undersökningen i ett 
särskilt beslut avgöra om genomförandet av planen, programmet eller 
ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Beslutet ska redovisa de omständigheter som talar för eller emot en 
betydande miljöpåverkan. 

Beslutet ska göras tillgängligt för allmänheten. 
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Sammanfattning av ärendet 
Ett positivt planbesked lämnades den 2020-05-14 för Vasa 1. Ansökan avser 
en ändring av gällande detaljplan. Syftet med ändringen är att möjliggöra 
en avstyckning av den berörda fastigheten, samt eventuellt öka byggrätten. 

Planarbetet bedöms kunna påbörjas utan att ett särskilt program upprättas. 

En undersökning enligt 6 kap. 5 § miljöbalken kommer att upprättas inför 
samrådsskedet. I nuläget kan genomförandet av planen inte antas medföra 
en betydande miljöpåverkan. 

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

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

Beslutsunderlag 
Ansökan om planbesked 
Prövning av planbesked 
Planavtal 
 

Beslutet skickas till 
Sökande 

 

Oskar Johansson 
Planarkitekt 



 

Postadress Besöksadress Telefon Epost Webbplats 
Box 59 Kyrkbacken 1 0474-470 00 mbn@uppvidinge.se www.uppvidinge.se 
364 21 Åseda  0474-470 68   
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Planbesked för detaljplan för del av Åseda 12:1 och 
12:15 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Positivt planbesked. 

Förutsättningar 
Plan- och bygglagen 

5 kap. 2 § På begäran av någon som avser att vidta en åtgärd som kan 
förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller upphävs eller att 
områdesbestämmelser ändras eller upphävs, ska kommunen i ett 
planbesked redovisa sin avsikt i frågan om att inleda en sådan 
planläggning. 

3 § En begäran om planbesked ska vara skriftlig och innehålla en 
beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med den avsedda åtgärden och 
en karta som visar det område som berörs. 

Om åtgärden avser ett byggnadsverk, ska begäran också innehålla en 
beskrivning av byggnadsverkets karaktär och ungefärliga omfattning. 

4 § När kommunen har fått en begäran om planbesked som uppfyller 
kraven i 3 § ska kommunen ge sitt planbesked inom fyra månader, om 
kommunen och som har gjort begäran inte kommer överens om annat. 

5 § Av planbeskedet ska det framgå om kommunen avser inleda en 
planläggning. 

Om kommunen avser inleda en planläggning, ska kommunen i 
planbeskedet ange den tidpunkt då planläggningen enligt kommunens 
bedömning kommer att ha lett fram till ett slutligt beslut om att anta, ändra 
eller upphäva en detaljplan eller ändra eller upphäva 
områdesbestämmelser. 

Om kommunen inte avser inleda en planläggning, ska kommunen i 
planbeskedet ange skälen för det. 

Sammanfattning av ärendet 
En ansökan om planbesked har inkommit för del av Åseda 12:1 och 12:15 i 
Åseda. Sökanden avser uppföra en ny byggnad för livsmedelsförsäljning 
och bostäder. Byggnaden är tänkt att uppföras i tre till fyra våningar där 
bottenvåningen utgörs av livsmedelsbutik. 
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Området är sedan tidigare detaljplanelagt och medger användning för 
bostäder och bussterminal. För att den tilltänkta åtgärden ska kunna 
genomföras behöver planen ersättas med en ny detaljplan. 

Planbeskedet har genomgått en standardprövning i vilken det framgår att 
området ligger i ett attraktivt läge centralt i Åseda. Idag utgörs området 
främst av obebyggd bostadsmark och bussterminal. Föreslagen byggnation 
tar stora delar av befintlig bussterminal i anspråk, vilket innebär att en ny 
placering behöver hittas. Ett par alternativa placeringar har diskuterats 
inledningsvis och bedömningen är att det går att flytta terminalen utan att 
påverka busstrafiken negativt. En förtätning av området bedöms också som 
positiv ur stadsutvecklingssynpunkt. Nyligen har tre flerbostadshus 
uppförts i direkt anslutning till det tilltänkta området. Den föreslagna 
byggnationen kan utgöra ett bra komplement till denna förtätning och 
utnyttjar den centrala marken på ett mer effektivt sätt än idag. Stor hänsyn 
behöver tas till utformning och placering med tanke på det centrala läget, 
samtidigt som frågor som rör parkering och varuleveranser behöver 
säkerställas i det fortsatta planarbetet. Även frågor som rör 
markföroreningar behöver utredas i planarbetet för att säkerställa att det 
inte föreligger någon risk för människors hälsa eller miljön. 

Mot bakgrund av prövningen bör ett positivt planbesked kunna lämnas. 
Planarbetet bedöms kunna påbörjas i augusti 2020 och vara färdigt tidigast 
12 månader efter påbörjat planarbete.  

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

Beslutsunderlag 
Ansökan 
Situationsplan 
Prövning av planbesked 
 

Beslutet skickas till 
Sökande 

 

Oskar Johansson 
Planarkitekt 






