
 

 

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

KALLELSE  
Datum 

2020-01-16 
 

  

 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Kallas härmed till sammanträde torsdagen den 16 januari 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. Ekonomisk rapport 
2020.0014 

 

Miljö-, hälsoskydd- och livsmedelsärenden 

 5.  
Föreläggande om vite  

 

 

 6.  
Föreläggande om redovisning av förslag på 
åtgärder 

 

 

 7.  
Miljösanktionsavgift pga att avloppsanläggning 
inrättats utan tillstånd 

 

 



 
   

 

 

Ärende  

 8.  
Ansökan om strandskyddsdispens 

 

 

 9.  
Ansökan om strandskyddsdispens 

 

 

Planärenden 

10.  
Planbeslut för detaljplan 

 

 

11.  
Planbesked 

 

 

Bygglovs- och byggsanktionsärenden 

12.  
Nybyggnad industri 

 

  

13.  
Överklagan nämndsbeslut 
2019.0335 

  

14.  
Överklagan nämndsbeslut 

 

  

Informationsärenden 

15. Skögle 1:8 mfl 
Beslut Länsstyrelsen Kronoberg 
2014.0152 

  

 

 



 
   

 

 

 

 
Marie Hammarström-Linnér 
Ordförande 

Marcus Landley 
Nämndsekreterare 
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Redovisning av delegeringsbeslut 

 

1) Byggnadsinspektör Linn Bengtsson har med stöd av delegering fattat 
beslut i följande ärenden: 

 
, Slutbesked tidsbegränsat bygglov 

 Interimistiskt slutbesked ändrad användning 

 Interimistiskt slutbesked nybyggnad industri 

 
 Interimistiskt slutbesked nybyggnad fritidshus 

 Slutbesked tillbyggnad enbostadshus 

, Slutbesked nybyggnad enbostadshus 

 
, Bygglov ändrad användning 

 
, Avskriva ärendet 

 
, Avskriva ärendet 

 
, Marklov för förberedning av mark 

 
 Avskriva ärendet 

 Delstartbesked 2 tillbyggnad industri 
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 Interimistiskt slutbesked bygglov 

, Delstartbesked 1 nybyggnad komplementbyggnad 
och parkering 

 
 Rivningslov rivning av byggnad 

 
, Föreläggande om komplettering 

 

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

 
, Startbesked installation eldstad 

 
, Startbesked installation eldstad 

 Startbesked installation eldstad 

 
 Slutbesked installation eldstad 

 
 Slutbesked installation eldstad 

 Slutbesked installation eldstad 

 
 Slutbesked installation eldstad 

 
 Startbesked installation eldstad 

 

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

 
 Anmälan om värmepumpsanläggning 

 
 Anmälan om värmepumpsanläggning 

, Anmälan om värmepumpsanläggning 

 
 Tillstånd till avloppsanläggning med ansluten vatten-toalett 
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, Tillstånd till avloppsanläggning med ansluten vatten-toalett 

 Anmälan om värmepumpsanläggning 

 Anmälan om värmepumpsanläggning 

 
 Anmälan om värmepumpsanläggning 

 

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

 

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

 
, Avgift för tillsyn enligt miljöbalken (timtaxa) 

 
, Avgift för handläggning av anmälningsärende enligt 

miljöbalken 

 
, Avgift för tillsyn enligt miljöbalken (timtaxa) 

 
 Beslut gällande anmälan enligt 1 kap. 10 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251) för verkstadsindustri 

 
Beslut gällande anmälan enligt 1 kap. 10 § miljöprövningsförordningen 
(2013:251) skjutbana för finkalibrig ammunition 

, Avgift för tillsyn enligt miljöbalken (årsavgift) av 
verksamheten 

 

 

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: 
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8) Ordförande i miljö- och byggnadsnämnden Marie Hammarström-Linnér 
har med stöd av delegering fattat beslut i följande ärenden: 
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Referens 
"[Skriv diarienummer här]"  
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Månadsrapport jan-dec 19  
 

Miljö-och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Godkänna redovisningen 

Sammanfattning av ärendet 
Vi saknar i vårt ekonomiska underlag vissa förväntade intäkter från planavtal 
och byggsanktionsavgifter. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur redovisningssystemet 

Ekonomiska konsekvenser 
Överskott på ca 450 tkr 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
Camilla Gustavsson 
 
 
Karin Holst    
förvaltningschef     



Kod Verksamhet

Text
BUDGET

Jan 19 - Dec 19
REDOVISAT

Jan 19 - Dec 19
ÅTERSTÅR

FÖRBRUKAT
I PROCENT

11950 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND 540,0 579,0 -39,0 107
1 POLITISK VERKSAMHET 540,0 579,0 -39,0 107
21200 BYGGLOVVERKSAMHET 558,8 637,2 -78,4 114
21400 DETALJPLANERING 598,0 638,2 -40,2 107
21500 KART-MÄTNING-GIS 816,0 965,4 -149,4 118
27100 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD 2 008,8 1 697,8 311,0 85
27130 AGENDA 21 32,0 0,0 32,0 00
27210 MILJÖUNDERSÖKANDE ANALYS 51,0 0,0 51,0 00
2 INFRASTRUKTUR O SKYDD 4 064,6 3 938,6 126,0 97
Totaler 4 604,6 4 517,6 87,0 98

760000

Utskriven av : Marcus Landley
Drift hela kommunen

2020-01-07 12:34 Sida 1/1
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    Miljö- och byggnadsnämnden 

 
 
 
 
 
  

Föreläggande om vite gällande fastigheterna  
 Uppvidinge  

 
Förslag till beslut 

 med organisationsnummer  
föreläggs vid vite att efter detta beslut har delgivits vidta följande åtgärder 
på fastigheterna  Uppvidinge kommun: 

 

1. Uthyrning av lägenheter i fastigheterna på  
förbjuds innan undersökningar och åtgärder har vidtagits för 

att säkerställa att lägenheterna håller en godtagbar standard1. 

2. Undersökningar samt åtgärder ska genomföras av sakkunnig 
person med dokumenterad kompetens vilket ska redovisas. 
Redovisning av undersökning och åtgärder ska lämnas in till miljö- 
och byggnadsförvaltningen innan inflyttning får ske. 2 

3. En byggnadsteknisk undersökning avseende fastigheternas in- och 
utvändiga fuktskador ska genomföras och redovisas till miljö- och 
byggnadsförvaltningen innan inflyttning får ske. 

4. Vid nya brister vad gäller värme, varmvatten och fuktproblematik 
ska dessa åtgärdas omedelbart. Om bristerna inte åtgärdas får 
lägenheterna inte hyras ut. 

 

1 Med godtagbar standard avses, fri från fuktskador och mikrobiell växt, 
luftomsättning på minst 0.5 rv/t samt inomhustemperatur (lufttemperatur) 
på minst 20°C och kranvatten på minst 50°C. 
2 Kraven gäller vad som avses med godtagbar standard enligt punkt 1 
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För punkt 1-3 ska vite på 25 000 kr betalas för vardera lägenhet som hyrs ut 
innan punkterna är uppfyllda3.  

För punkt 4 ska ett vite om 25 000 kr betalas för varje uthyrd lägenhet som 
återigen har konstaterade brister som inte åtgärdas. 

Detta beslut fattas med stöd av 2 kap 3 §, 9 kap 9 §, 26 kap 9, 14, 21 och 22 
§§ i miljöbalken (1998:808) samt 33 § i förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

I de fall fastighetsägaren inte får tillträde till någon av lägenheterna i tid, 
ska det intygas genom handlingar (ansökan om handräckning) till 
Kronofogdemyndigheten. 

Föreläggandet ska skickas till Lantmäteriet för anteckning i 
fastighetsregistret. 

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

 
Beskrivning av ärendet 

Klagomål om bristfällig värme och varmvatten samt fläckar i taket på ett 
sovrum i en lägenhet i fastigheten  inkom till miljö- och 
byggnadsförvaltningen 2019-03-05. Inspektion av den aktuella lägenheten 
gjordes 2019-03-06 och bristande värme gällande kranvattnet kunde då 
konstateras samt konstaterades mikrobiell påväxt på toalett och sovrum. En 
skrivelse upprättades där fastighetsägaren informerades om att åtgärder 
måste vidtas och att ärendet kommer följas upp.  

Uppföljande inspektioner gjordes den 22 och 27 mars 2019. Vid dessa 
konstaterades ett stort renoveringsbehov av flera lägenheter som hade 
tydlig mikrobiell påväxt i flera rum samt att skador i fasad, dörrar, väggar 
och fönster konstaterades. Generellt gav fastigheterna ett nedgånget och 
ovårdat intryck. Efter detta skrevs en inspektionsrapport där bristerna 
beskrevs för fastigheterna . Fastighetsägaren fick 
möjlighet att yttra sig men något yttrande inkom aldrig. Den 23 maj 2019 
beslutade miljö- och byggnadsnämnden att förelägga fastighetsägaren med 
vite att bl.a. utreda fuktskador, göra en OVK och lämna in åtgärdsplan för 
hur man skulle säkerställa värme och varmvatten. Fastighetsägaren ansågs 

 

3 Detta gäller inte för lägenheterna XX med hyresgästerna XX som vid 
beslutsdatum var uthyrda. Vid ev. utflytt av hyresgästerna får inte inflytt 
ske innan punkt 1 och 2 är uppfyllda. 
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delgiven den 30 augusti 2019 efter att särskild delgivning för juridisk 
person nyttjats. Den 20 september 2019 hade beslutet vunnit laga kraft. 

Under hösten 2019 har ytterligare klagomål inkommit från flera håll. 
Klagomålen har främst gällt avsaknad av värme och varmvatten. Den 18 
november 2019 besöktes fastigheterna återigen med stöd av tolk. Mätning 
av vatten- och inomhustemperatur gjordes även vid detta besök. 
Vattentemperaturen uppmättes då till som högst vara mellan 11-13°C. 
Yttemperatur på vägg uppmättes som lägst till 9°C i en obebodd lägenhet. I 
bebodd lägenhet uppmättes yt- och lufttemperatur som lägst till 15°C. I de 
bebodda lägenheterna upprätthölls en hyfsad temperatur med hjälp av bl.a. 
externa fläktar och element. Hyresgästerna hade då återigen varit utan 
värme och varmvatten under flera dagar även om de haft en kortare period 
när detta fungerade. 

I hyreskontrakten för de boende anges klart och tydligt att hyresvärden ska 
se till att värme och varmvatten tillhandhålls hela året. Hyresgästerna ska 
därför inte själva behöva använda fläktar och liknande för att hålla en 
hyfsad temperatur, ej heller duscha på annan plats för att varmvatten 
saknas. 

Motivering till beslut 

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

Enligt 9:9 MB ska bostäder brukas på ett sådant sätt att olägenheter för 
människors hälsa inte uppkommer. Vidare ska ägare eller 
nyttjanderättshavare till berörd egendom vidta de åtgärder som skäligen 
kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för 
människors hälsa. 

En bostad ska enligt 33 § punkterna 1, 2, 4, 5 och 6 i förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ge betryggande skydd mot bl.a. 
värme, kyla, drag och fukt, ha tillfredställande luftväxling genom 
anordning för ventilation eller på annat sätt, hållas tillfredställande 
uppvärmd, ge möjlighet att upprätthålla en god personlig hygien och ha 
tillgång till vatten av godtagbar beskaffenhet för bl.a. personlig hygien.  

Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus 
(FoHMFS 2014:17) anges att en lufttemperatur under 20°C är att se som 
indikerande värden för fortsatt utredning. På förvaltningen finns inte 
möjligheter att mäta operativ temperatur. Lufttemperaturen uppmättes 
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dock till endast 15°C i lägenhet där fläktar och element inte nyttjades för 
extra uppvärmning. Detta anses vara tillräckligt underlag för att kunna 
konstatera låg temperatur i lägenheterna och anta att den operativa 
temperaturen knappast kommer upp i 18°C. 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar även att varmvattentemperaturen 
är minst 50°C vid tappstället för att ingen tillväxt av Legionellabakterier 
ska kunna ske. Det är även skäligt att anse att ett duschvatten inte bör 
underskrida 40°C för att vara behagligt att duscha i. En uppmätt 
temperatur på max 13°C är alldeles för lågt. 

I Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:14) om fukt och 
mikroorganismer anges att vid bedömningen av om fukt och 
mikroorganismer i bostäder innebär olägenhet för människors hälsa bör 
tillsynsmyndigheten beakta bland annat om det förekommer synlig 
mikrobiell växt och/eller mikrobiell lukt i bostadsrum. Vidare anges att det 
vid bedömningen ska beaktas om fuktskador inte åtgärdas och detta 
innebär en risk för att mikroorganismer kan växa till. Det går att konstatera 
att det i flera lägenheter i husen finns synlig mikrobiell påväxt i bl.a. 
toaletter och hörnrum. Vidare har inte några åtgärder vidtagits för att 
avhjälpa problemet då problemen uppmärksammades i mars 2019 och 
fortfarande kvarstår. De åtgärder som verkar ha gjorts har varit att måla 
över skadorna men inte utreda dem vidare.  

Det står vidare i FoHMFS 2014:14 att tillsynsmyndigheten får förelägga om 
en byggnadsteknisk undersökning om skadorna bedöms finnas på 
svåråtkomliga ytor eller i byggnadskonstruktionen. Med hänsyn till att det 
på flertalet ställen finns fuktskador i fasad och tak på fastigheterna bedöms 
en okulär besiktning inte vara tillräcklig för att kunna bedöma skadornas 
omfattning. 

Enligt 26 kap. 9 § i miljöbalken får en tillsynsmyndighet besluta om de 
föreläggande och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna balk 
samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av 
balken ska följas.  

Enligt 26 kap. 14 § i miljöbalken får ett föreläggande förenas med vite. 

Enligt 26 kap. 21 § i miljöbalken får tillsynsmyndigheten förelägga den som 
bedriver verksamhet som det finns bestämmelser om i denna balk eller i 
föreskrifter som meddelats med stöd av balken, att till myndigheten lämna 
de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen.  

Enligt 26 kap. 22 i miljöbalken är den som bedriver en verksamhet som kan 
befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön skyldig att 
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utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som 
behövs för tillsynen.  

Beslutsunderlag 

• Skrivelse daterad 2019-03-14 

• Inspektionsrapporter daterade 2019-04-23 och 2019-11-18 

• Beslut § 55 i miljö- och byggnadsnämnden 2019-05-23 

• Fotografier 

• Hyresavtal 

 

 
 
Handläggare Johanna Hermanson miljö- och hälsoskyddsinspektör 
Handläggare Katrin Thydén miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 
Bilagor:  

Delgivningskvitto 

 

Beslutet skickas till:  

 
 

 

Kopia skickas till: 
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Föreläggande om redovisning av förslag på åtgärder på 
fastigheten  
 
Förslag till beslut 

 med organisationsnummer , föreläggs att 
senast 3 månader efter att detta beslut har delgivits ha redovisat förslag 
enligt punkt 1 och 2 för del av fastigheten  Uppvidinge 
kommun: 

 

1. Redovisa förslag på skyddsåtgärder för att stoppa vidare utlakning 
från fluffhögarna (se kartbild för områden) på fastigheten till miljö- 
och byggnadsnämnden. 

2. Redovisa kontrollprogram för fortsatt övervakning av utlakning 
från fluffhögarna till Lindbergsbäcken till miljö- och 
byggnadsnämnden. 

3. Efter beslut från miljö- och byggnadsnämnden, vidta 
skyddsåtgärder för att hindra fortsatt utlakning från fluffhögarna 
till omgivningen. 

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

Detta beslut fattas med stöd av 2 kap. 3 och 7 §§, 9 kap. 1 § samt 26 kap. 9, 
21 och 22 §§ i miljöbalken (1998:808).  

 
Beskrivning av ärendet 

, är ägare till fastigheten  
 sedan 2009-11-10. Den 10 september 2014 lämnade  

, in en anmälan om miljöfarlig 
verksamhet. Anmälan avsåg sortering och bearbetning av ej miljöfarligt 
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avfall. Den 3 oktober 2014 fattades ett delegationsbeslut med 
försiktighetsmått på anmälan. Under 2014 och 2015 lades det upp avfall, 
s.k. fluff (EWC-kod 19 10 03), av verksamhetsutövaren  

 på fastigheten. Fastighetsägaren var medveten om 
verksamheten och tillät den på fastigheten. Den 4 juli 2015 brann det i 
avfallshögarna varför man flyttade på delar av avfallet till annan plats på 
fastigheten. Sedan dess har inget nytt avfall tillkommit till fastigheten och 
inget avfall har transporterats bort. Den 14 december 2015 avled 
verksamhetsutövaren bakom  

  var ensam ansvarig i 
bolaget och den svenska filialen är avförd från Bolagsverket då filialen 
saknar verkställande direktör. Det utländska bolaget bakom filialen  

 är dock 
fortfarande aktivt. Företagets sekreterare  sa upp 
sig den 13 maj 2019. Efter deras uppsägning finns det bara en ansvarig i 
företaget, , som enligt uppgifter från Skatteverket avled 
2015-12-14. Bolaget skulle senast den 16 december lämnats in en 
”Confirmation Statement”, vid dags dato har detta ännu inte gjorts. Den 23 
december skickades även en begäran om företagets ”filing history” till 
deras angivna adress, denna har ännu inte inkommit. Detta tyder på att 
bolaget är inaktivt. 

Under 2017 förelades  med vite i egenskap av 
fastighetsägare att redovisa en tidsplan över hur det lagrade fluffet på 

 skulle hanteras och tas bort från fastigheten. Beslutet 
överklagades till Länsstyrelsen i Kronobergs län vilka upphävde miljö- och 
byggnadsnämndens beslut.  
hade då tidigare, 2015-11-19, förelagts med vite av miljö- och 
byggnadsnämnden att bl.a. redovisa en tidsplan för hur företaget skulle 
hantera det lagrade avfallet. 

Under 2019 har fluffhögarna provtagits två gånger, se bifogade 
provresultat. Resultaten visar på höga halter av framförallt koppar och 
zink, vilka överskrider gränsvärdena för farligt avfall. Det uppmättes även 
halter över MKM för kadmium, arsenik, antimon, barium, bly, kobolt, 
krom, nickel och alifater <C16-C35. Det gjordes sedan ett laktest 
(kolonntest), se bifogade provresultat. Detta påvisade att lakning sker även 
om den är ringa. Avseende lakning klarar fluffet nästan gränsvärdena för 
inert avfall vid en ev. deponering. De nya proverna visade att lakning 
främst sker av koppar, zink och barium. Det är även de metaller som det 
uppmätts högst halter av vid båda provtagningarna. Någon provtagning i 
mark har inte genomförts då fastigheten redan är klassad som ett riskklass 
2 objekt då det tidigare bedrivits sågverksverksamhet med doppning på 
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fastigheten. En provtagning i mark anses därför inte kunna påvisa att de 
ev. förhöjda halterna kommer från just fluffhögarna och inte från tidigare 
verksamhet. Laktest användes som alternativ för att kunna påvisa att det 
sker en utlakning från högarna. 

Fluffhögarna ligger väl avgränsade i högar på två ställen av fastigheten (se 
kartbild) efter att del av fluffet flyttats vid branden sommaren 2015. 
Högarna ligger främst på hårdgjord, asfalterad, yta men på vissa ställen på 
grusad/ gräsbevuxen mark. I närheten av fluffhögarna finns en 
dagvattenbrunn som troligen rinner ner till bevattningsdammen på 
sågverksområdet. Runt sågverksområdet finns det diken som rinner direkt 
till Lindbergsbäcken. Mängden fluff som lagts upp uppskattas vara ungefär 
4000-6000 ton.  

Resultatet från laktesterna visade på en låg utlakning men att det ändock 
lakar ut, med hänsyn till de stora mängderna avfall som lagts upp är 
lakningen en risk för människors hälsa och miljön. Detta särskilt med tanke 
på att några skyddsåtgärder för att hindra vidare spridning inte har 
genomförts och man har i dagsläget ingen kontroll på hur spridning till 
framförallt Lindbergsbäcken ser ut från området. Så länge högarna ligger 
kvar kvarstår även risken för självantändning även om den ändock borde 
vara relativt låg då högarna klarade den torra sommaren 2018 utan att 
börja brinna. Kvarstår gör dock risken för spridning till omgivningen då 
högarna är upplagda direkt på marken med okontrollerad spridning av 
lakvatten. 

Att den svenska filialen är avförd är inte skäl nog att rikta kraven mot 
fastighetsägaren då det är det utländska bolaget bakom som är ansvarig. 
Det brittiska bolaget är fortfarande aktivt men den enda ansvarige i 
bolaget, , är avliden. Det är därmed svårt att rikta kraven 
mot det brittiska bolaget då ansvarig i detta saknas. Eftersom 
fastighetsägaren godkände uppläggningen av avfallet i enlighet med 
affärsidéen för  anses denne 
även ha varit medveten om både upplaget och riskerna med detta. När 
ansvarig verksamhetsutövare försvann bör därmed  i 
egenskap av fastighetsägare ha tagit över ansvaret för förvaringen av 
avfallet. Krav avseende skyddsåtgärder och kontroll av påverkan från 
fluffet är därmed att anse som helt rimliga att rikta mot en ansvarig 
fastighetsägare.  

Motivering till beslut 
Enligt 9 kap. 1 § i miljöbalken är en miljöfarlig verksamhet en användning 
av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. I detta begrepp ingår bl.a. 
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förvaring av avfall vilket tydliggörs bl.a. i MÖD 2010:10. Där anges det att 
förvaring av avfall kan vara miljöfarlig verksamhet om avfallet varit 
avgränsat från omgivningen, ex. i väl avgränsade högar. I det här fallet är 
det tydliga högar och spåren efter en tidigare anmälningspliktig miljöfarlig 
verksamhet med avfallsbearbetning. Bedömningen är att det handlar om en 
pågående miljöfarlig verksamhet och inte förorenad mark där 10 kap. 
miljöbalken ska gälla.  

Eftersom den tidigare verksamhetsutövaren är avliden och det inte heller 
finns någon ansvarig kvar i det brittiska bolaget bör ansvaret för den 
miljöfarliga verksamheten gå över till fastighetsägaren. Fastighetsägaren 
hyrde ut marken till bolaget och borde därmed ha varit medveten om 
riskerna med bolagets verksamhet. I bl.a. Mål nr.  konstateras att 
en fastighetsägare har ett särskilt ansvar för den verksamhet som har 
bedrivits på fastigheten. Enligt MÖD 2006:63 räcker det dock inte med att 
avfall lagts upp på fastigheten utan att fastighetsägaren ex. accepterat 
verksamheten. Det konstateras dock i  att det kan räcka med 
fastighetsägaren vetat om riskerna med avfallet och förhållit sig passiv till 
detta. Fastighetsägaren har i det här fallet accepterat uppläggningen av 
avfall. Han har inte heller på eget bevåg och inom rimlig tid vidtagit några 
konkreta åtgärder för att avhjälpa föroreningen. Det anses därmed rimligt 
att kräva att fastighetsägaren vidtar åtgärder i enlighet med 2 kap. 3 § i 
miljöbalken. Att ha varit kontaktbar vid tidigare utredningar om fluffet och 
på egen hand letat efter omhändertagare utan att något hänt på fyra år 
anses inte vara tillräckligt för att kunna anses ha varit aktiv i att minska och 
kontrollera riskerna med fluffet. 

Det nämns även i Mål nr.  att en fastighetsägare inte ska ta hela 
ansvaret för en avhjälpandeåtgärd. Det är däremot rimligt att kräva att en 
verksamhetsutövare, i form av fastighetsägare, vidtar skyddsåtgärder och 
kontrollerar verksamhetens påverkan. Föreläggandet avseende  

 syftar enbart till att kontrollera påverkan från avfallet och vidta 
skyddsåtgärder för att minska påverkan på omgivningen. Det anses 
därmed vara rimliga krav att ställa på en fastighetsägare som haft 
kännedom om verksamheten när den bedrevs och sedan fått ta över 
ansvaret för den. 

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

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

Enligt 26 kap. 9 § i miljöbalken får en tillsynsmyndighet besluta om de 
föreläggande och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna balk 
samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av 
balken ska följas.  

Enligt 26 kap. 21 § i miljöbalken får tillsynsmyndigheten förelägga den som 
bedriver verksamhet som det finns bestämmelser om i denna balk eller i 
föreskrifter som meddelats med stöd av balken, att till myndigheten lämna 
de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen.  

Enligt 26 kap. 22 i miljöbalken är den som bedriver en verksamhet som kan 
befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön skyldig att 
utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som 
behövs för tillsynen.  

 

 

Johanna Hermanson, miljö- och hälsoskyddsinspektör 

 

Beslutsunderlag 

Provtagningsresultat daterade 2019-06-XX, 2019-12-04 

Fotografier daterade 2019-12-XX 

Utdrag från Companies House daterat … 
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Bilagor:  

Delgivningskvitto 

 

Beslutet skickas till:  

 

 

 

 

Kopia skickas till: 
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Miljösanktionsavgift enligt 30 kap. miljöbalken och 
3 kap. 1 § punkt 1 l förordningen (SFS 2012:259) om 
miljösanktionsavgifter 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 

Med stöd av 30 kap. miljöbalken och 3 kap. 1 § punkt 1 i förordningen (SFS 
2012:259) om miljösanktionsavgifter, beslutar miljö- och byggnadsnämnden 
i Uppvidinge kommun att 

 , ska betala miljösanktionsavgift om 5 000 kronor. Avgiften ska betalas 
inom 30 dagar från att Bolaget har delgetts detta beslut och enligt särskild 
betalningsuppmaning från Kammarkollegiet. 
 
Efter sista betalningsdagen får detta beslut verkställas som lagakraftvunnen 
dom (se 30 kap. 5 § andra stycket miljöbalken) och beloppet förfaller därför 
till betalning detta datum, även om detta beslut överklagas. Information om 
betalning av miljösanktionsavgift bifogas. 
 
Detta beslut kan överklagas hos mark- och miljödomstolen inom tre veckor 
från delgivning, se bilaga. 

Beslutsunderlag 

Inspektionsnoteringar, daterade 2019-10-31. 

Ansökan om tillstånd att anlägga en avloppsanläggning med ansluten 
vattentoalett, daterad 2019-11-13. 

Skäl 
Den som utan tillstånd inrättar en avloppsanordning trots att ett 
sådant tillstånd krävs, ska enligt 3 kap. 3 § punkt 1 förordningen (SFS 
2012:259) om miljösanktionsavgifter påföras miljösanktionsavgift 
med 5 000  kronor. 
 
Enligt 30 kap. 2 § första stycket miljöbalken ska miljösanktionsavgift tas 
ut även om överträdelsen inte har skett med uppsåt eller av 
oaktsamhet. Avgift ska dock enligt andra stycket i samma lagrum inte tas 
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ut om det är oskäligt med hänsyn t.ex. till att sjukdom har medfört att den 
avgiftsskyldige inte förmått att göra det som krävts. 
 
Ni har inrättat en avloppsanordning utan att ansöka om tillstånd hos 
tillsynsmyndigheten. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden anser inte att det i detta ärende har kommit 
fram någon sådan omständighet, att det kan anses som oskäligt att påföra 
avgift. Ni ska därför debiteras miljösanktionsavgift. 

 
 
 
 
Per-Ove Oscarsson 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 
 
Bilagor 

• Information om betalning av miljösanktionsavgifter. 
• Delgivningskvitto. Ska undertecknas och returneras till miljö- och 

byggnadsförvaltningen. Kvittot är frankerat och adresserat. 
• Hur man överklagar. 
 
 
Beslutet skickas till 

 
 
 
Kopia till 

Kammarkollegiet jämte Försättsblad till beslut om miljösanktionsavgift 
samt delgivningskvitto (OBS: Handlingarna sänds till Kammarkollegiet 
efter att den avgiftsskyldige har delgetts beslutet). 
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Ansökan om strandskyddsdispens på fastigheten 
Sävsjö 1:12, Uppvidinge 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 

1. Strandskyddsdispens ges för att bygga en båtramp på fastigheten  
 vid västra delen av sjön , på den plats som 

anges på situationsplanen vilken är bifogad till ansökan, se bilaga 1. 
 
2. Avgiften för denna ansökan är 6 272 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 strandskyddsdispens för att bygga en båtramp på 
fastigheten  vid  i sjön  västra del. Av ansökan 
framgår att storleken på den gjutna rampen blir 4,5 x 17 meter. Gjutning 
kommer enbart att göras på land, ned till vattenlinjen. Sökanden avser 
vidare att avverka en del träd och buskar för att öka framkomligheten till 
rampen.  
 
Sökanden har som särskilt skäl för dispens från strandskyddet angett: 
• Anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet. 
 
Som motivering till hur grunden för dispens uppfylls anges i ansökan att 
båtrampen inte hindrar strandaktiviteter utan tillför mervärde till området, 
till exempel för fiske och friluftsliv. 

Beslutsunderlag 

Fotografier    2019-09-12 
Ansökan    2019-10-22 
Beslut från länsstyrelsen i ärende om 

 
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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anmälningspliktig vattenverksamhet 2019-12-12 
Tjänsteskrivelse   2020-01-10  

Beslutsmotivering 

Förhållandena på platsen 

Platsen där sökanden vill bygga en båtramp ligger inom strandskyddat 
område, d.v.s. inom 100 meter från strandlinjen vid sjön . Området 
är inte detaljplanerat och platsen berörs heller inte av andra områdesskydd, 
men är omnämnt i naturvårdsprogam för Kronobergs län. 
 
Vid inspektion tillsammans med sökanden den 12 september 2019 
konstaterades att hela udden består av isälvssediment och är tallbevuxen.  
Båtar finns upplagda på sandstranden. Sökanden uppgav bland annat att 
gjutning kommer enbart att göras på land och i vattnet kommer endast 
färdiga betongelement att användas. 

Bedömning 

Eftersom strandskydd råder krävs strandskyddsdispens för grävnings-
arbeten och att uppföra en båtramp. 
 
Enligt 7 kap 18 c § p.3 miljöbalken får som särskilt skäl för strandskydds-
dispens beaktas om det område dispensen avser behövs för en anläggning som 
för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför 
området. En båtramp för att underlätta isättning och upptagning av båtar 
måste för sin funktion ligga vid vattnet. Det medför mindre påverkan på 
sjön om en båtramp avsedd för gemensamt nyttjande av flera båtägare vid 
sjön anläggs än om flera båtramper skulle anordnas. 
 
I länsstyrelsens beslut i ärende om anmälningspliktig vattenverksamhet 
gällande schaktning samt anläggande av båtramp på  i sjön 

, anser länsstyrelsen att den anmälda vattenverksamheten ska anses 
vara tillåtlig. Länsstyrelsens beslut är förenat med 14 stycken villkor för 
genomförandet av schaktning och anläggningsarbeten. Bland annat får 
åtgärderna inte utföras mellan 15 mars – 15 augusti. 
 
Dispensen bedöms också förenlig med strandskyddets syften eftersom 
båtrampen ligger i markplan och inte hindrar allmänhetens tillträde till 
området. På platsen finns heller inte några särskilda naturvärden. 

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). 
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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. 

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 beslutet 
 

Beslutet skickas till: 

Sökanden 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 
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Planbeslut för detaljplan för Lenhovda 88:26 m.fl. 

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. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett positivt planbesked lämnades den 2019-11-28 för Lenhovda 88:26 m.fl. 
Ansökan avser ett omvandlingsprojekt för ett antal fastigheter i centrala 
Lenhovda. Sökanden vill ha möjlighet att bygga om, bygga nytt, bygga till 
och riva byggnader inom det utpekade området.  

Planarbetet bedöms kunna påbörjas utan att ett särskilt program upprättas. 
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En undersökning enligt 6 kap. 5 § miljöbalken kommer att upprättas inför 
samrådsskedet. I nuläget antas inte detaljplanen kunna medföra någon 
betydande miljöpåverkan. Skulle annat framkomma längre fram i arbetet 
kan handläggningsförfarandet enligt 5 kap. 7 § plan- och bygglagen komma 
att förändras.  

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 
Planavtal 
 

Beslutet skickas till 
Sökande 

 

Oskar Johansson 
Planarkitekt 
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Planbesked för del av Hohult 2:125 

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 fastigheten Hohult 
2:125 i Alstermo. Sökanden vill uppföra en ny vårdcentral inom området. I 
nuvarande detaljplan från 1950 är det ansökta området angett som allmän 
platsmark för park eller plantering, varför en ny detaljplan behöver 
upprättas om åtgärden ska kunna genomföras. 
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Planbeskedet har genomgått en prövning i vilken det framgår att åtgärden 
bör kunna genomföras inom ramen för gällande lagstiftning. Förbudet mot 
att ta brukningsvärd jordbruksmark i anspråk enligt 3 kap. 4 § miljöbalken 
bedöms inte vara aktuellt i detta ärende, och strandskyddet bedöms kunna 
upphävas med hänvisning till 7 kap. 18 c § 5 p. samt 7 kap. 18 e § 1 p.  

Mot bakgrund av prövningen bör ett positivt planbesked kunna lämnas. 
Planarbetet bedöms kunna påbörjas 2020-02-13 och vara färdigt tidigast 
2020-08-13. 

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 
Prövning av planbesked 
 

Beslutet skickas till 
Sökande 

 

Oskar Johansson 
Planarkitekt 
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Ansökan om bygglov för NYBYGGNAD INDUSTRI/LAGER på 
fastigheten  
Dnr:  
Fastighetens adress:  
 

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 
Åtgärden utförs utanför detaljplanerat område. Översiktsplan för Uppvidinge 
kommun antagen 2011-04-26 gäller. 
 
Kulturmiljövärden 
Fastigheten ingår i kulturmiljöplanen som antagits av kommunfullmäktige 2011-04-
26. Byggnaden nämns inte specifikt i avgränsningarna.  
 

Sammanfattning 

Ansökan avser NYBYGGNAD INDUSTRI/LAGER. Sökanden vill uppföra en 
lagerhall på fastigheten. Byggnadsarean uppgår till 400 m2 och totalhöjden till         
6.3 meter. Pulpettak används, takbeläggning och fasadbeklädnad utgörs av plåt. 
Åtgärden utförs utanför detaljplanerat område, marken där byggnaden placeras 
används idag som uppställningsplats för bilar.  
 
Föreslagen kontrollansvarig för åtgärden är Jan Wahlberg med 
behörighetsnivå N. 
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Yttranden 

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig, ingen har erinran mot 
åtgärden. 

 

Bedömning 

Fastigheten omfattas inte av någon detaljplan eller områdesbestämmelse. På platsen 
finns idag en bilverkstad och byggnaden anses komplettera den befintliga 
verksamheten. Byggnaden anses således inte få betydande inverkan på 
omgivningen eller kräva planläggning. I övrigt anses byggnaden uppfylla kraven 
enligt 9 kap. 31 § punkt 3. 
 
Fastigheten ligger inom kulturmiljöplanen men finns inte särskilt utpekad. 
Byggnaden anses komplettera den befintliga bebyggelsen och kommer inte att 
påverka kulturmiljön på platsen. Åtgärden sker i enlighet med översiktsplanen.  
 

Motivering förslag till beslut 

Marken anses lämplig för ändamålet och åtgärden bör beviljas enligt 9 kap. 31 §. 
Kraven är uppfyllda och byggnadsverket anses inte förutsätta planläggning.  
 

Beslutsunderlag 

Ansökan   2019-11-01 
Anmälan om kontrollansvarig  2019-11-01 
Situationsplan   2019-11-20 
Planritning   2019-12-12 
Fasadritningar   2019-12-12 
Sektionsritning   2019-12-12 
 

Förslag till beslut 

1. Bevilja bygglov för nybyggnad industri/lager med stöd av 9 kap. 31 § plan- och 
bygglagen, PBL (SFS 2010:900).  

2. Godta Jan Wahlberg som kontrollansvarig. 

3. Fastställer avgiften för bygglovet till 27 862 kronor.1 
 

Beslutet skickas till 

Sökanden 
Rågrannar 
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INFORMATION 

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

Verifierad kontrollplan skall inlämnas då arbetena är färdigställda. 

Begäran om slutbesked skall inlämnas då byggnationen färdigställts. 

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

 

 

 
 
Åseda 2020-01-09 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 
 
Linn Bengtsson 
Byggnadsinspektör 
 
 
 
 
 
 
 
Total avgift för åtgärden: 27 862 kronor 
Bygglovavgift inkl. startbesked + grannhörande + kostnad för kungörelse = total 
avgift  
 
26 366 kr + 1302 kr + 194 kr = 27 862 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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