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§ 16  

Val av justerare 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Hans-Ove Görtz (M) utses att justera dagens protokoll måndagen den 

24 februari 2020. 

_____ 
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§ 17  

Godkännande av dagordning 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Till samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare utsänd kallelse 

godkänns som dagordning med följande ändring.  

Utgår 

Ärende 17, Tveta 1:230 - Ansökan om bygglov. Nybyggnad enbostads-

hus. 

Ärende 18, Össby 2:16 - Ansökan om bygglov. Nybyggnad enbostads-

hus. 

Ärende 21, Björnhovda 3:5 - Ansökan om bygglov. Nybyggnad enbo-

stadshus. 

_____ 
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§ 18 Dnr SBN 2020/000015  

Meddelande och information 

Sammanfattning av ärendet 

Information 
Nästa möte är den 19 mars 2020. 

Beslutsunderlag 

Rapport enligt sammanställning daterad den 6 februari 2020. 

_____ 
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§ 19 Dnr SBN 2020/000016  

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegeringsbeslut daterade 3 januari - 3 februari 2020. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbesluten godkänns. 

_____ 
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§ 20  

Genomgång av Ciceron Assistent 

Sammanfattning av ärendet 

Anneli Sjöö, administratör, informerar om Ciceron Assistent, ett system för 

digitala möten och distribution av möteshandlingar. Inloggning görs via 

BankID.  

Till samhällsbyggnadsnämndens möte i mars 2020 planeras för att använda 

Assistent för distribution av mötesdokument och digital signering av 

protokoll. 

_____ 
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§ 21 Dnr SBN 2020/000022  

Samhällsbyggnadsnämndens årsrapport 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Årsrapporten görs varje år och innehåller uppföljning av verksamhetens mål, 

driftsbudget samt uppdrag. Internkontrollrapport 2019 för nämnden bifogas 

som en bilaga. Årsrapporten utgör budgetunderlag inför budget 2021. 

Beslutsunderlag 

Årsrapport samhällsbyggnadsnämnden 2019. 

Bilaga - Internkontrollrapport samhällsbyggnadsnämnden 2019. 

Tjänsteskrivelse daterad den 3 februari 2020. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Årsrapport 2019 godkänns. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

För kännedom: 

Kommunstyrelsen 

 

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras klockan 9.55-10.05. 
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§ 22 Dnr SBN 2020/000033  

Tillsynsrapport 2019 - Alkohol och tobak 

Sammanfattning av ärendet 

Tillsynsrapporten är en redovisning av intryck och observationer från den 

yttre tillsyn som bedrevs på kommunens serveringsställen och försäljnings-

ställen för tobak under sommarsäsongen år 2019. 

Beslutsunderlag 

Tillsynsrapport 2019 – Alkohol och tobak, daterad den 15 januari 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 15 januari 2020.. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Tillsynsrapporten 2019 – Alkohol och tobak godkänns. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Samhällsbyggnad – Alkohol och tobak 
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§ 23 Dnr SBN 2020/000032  

Tillsynsplan Alkohol och tobak 2020 

Sammanfattning av ärendet 

I alkohollagen 9 kap. 2 §, beskrivs kommunens skyldighet att upprätta en 

tillsynsplan som också ska tillställas länsstyrelsen som ett stöd i dialogen 

mellan kommunen och länsstyrelsen. Planen kan vara årlig eller flerårig men 

ska revideras när behov uppstår. 

Beslutsunderlag 

Tillsynsplan Alkohol och tobak 2020, daterad den 13 januari 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 15 januari 2020. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Tillsynsplan Alkohol och tobak 2020, antas. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Länsstyrelsen Kalmar län, Alexandra Engelholm, 391 86 Kalmar 

Samhällsbyggnad – Alkohol och tobak 
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§ 24 Dnr SBN 2020/000031  

Ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker  

Sammanfattning av ärendet 

Lilla Caféet i Mellstaby (650204-3612), Mellstaby 104, 386 64 Degerhamn, 

ansöker om ett stadigvarande serveringstillstånd för servering av alkohol-

drycker till allmänheten på serveringsstället Lilla Caféet i Mellstaby med 

samma adress. 

Beslutsunderlag 

Utredning, daterad den 21 januari 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 21 januari 2020. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Enskilda näringsidkaren Lilla Caféet i Mellstaby X, beviljas med stöd av 

8 kap. 2 § AL, ett stadigvarande serveringstillstånd för servering av 

alkoholdrycker till allmänheten på serveringsstället Lilla Caféet i 

Mellstaby med samma adress. Serveringen får ske under serveringstiden 

klockan 11.00 – 23.00 och omfattar dryckeskategorierna starköl, vin och 

andra jästa alkohol-drycker. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Lilla Caféet i Mellstaby, X 

Samhällsbyggnad – Alkohol och tobak 
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§ 25 Dnr SBN 2020/000035  

Saxnäs 1:390 m fl - Ansökan om detaljplan. Samråd 
(EDP Vision 2019-985) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan har inkommit den 11 september 2019 från OBOS Mark AB att 

ändra del av befintlig detaljplan (F 193). Gällande detaljplan antogs den 

17 december 2008 och vann laga kraft den 18 januari 2009. Planen har en 

genomförandetid på tio år. Genomförandetiden har gått ut. 

Syftet med planändringen som genererar i en ny detaljplan är att ändra bygg-

rätter för de befintliga villafastigheterna inom detaljplanen och anpassa dem 

till de byggrätter som gäller för den gällande detaljplanen som finns söder 

om planområdet. 

Gällande detaljplan för området F 193 medger en byggrätt på totalt 200 m², 

fördelade på huvudbyggnad 150 m² och komplementbyggnad 50 m². 

Förslag till nya bestämmelser avser huvudbyggnad 200 m² och komplement-

byggnad 50 m². Utbyggnad av området med gator, vatten och avlopp blev 

klart våren 2019. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 14 november 2019, § 186, att 

ställa sig positiv till att pröva detaljplan med standardförfarande enligt 5 kap 

7 § PBL. 

En undersökning om betydande miljöpåverkan, upprättad den 13 februari 

2020 bifogas planförslaget. Enligt kommunens ställningstagande bedöms 

inte planens genomförande medföra en betydande miljöpåverkan varför en 

MKB inte behöver upprättas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 13 februari 2020.  

Plankarta, upprättad den 13 februari 2020.  

Planbeskrivning, upprättad den 13 februari 2020.  

Undersökning om betydande miljöpåverkan, upprättad den 13 februari 2020.  

Checklista sociala konsekvenser, upprättad den 13 februari 2020.  

Förslag till beslut på mötet 

Ordföranden yrkar på följande tillägg "Förvaltningen ges delegation att 

besluta om granskningsbeslut om inga synpunkter kommer fram under 

samrådsförfarandet", med instämmande av Hans-Ove Görtz (M). 
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Beslutsgång 

Ordföranden hör med samhällsbyggnadsnämnden om den kan besluta i 

enlighet med sitt eget förslag och finner att samhällsbyggnadsnämnden 

bifaller detsamma. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Handlingarna daterade den 13 februari 2020 godkänns för samråd. 

2. Plan- och byggchefen ges delegation att besluta om granskningsbeslut 

om inga synpunkter kommer fram under samrådsförfarandet. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Plan och bygg 
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§ 26 Dnr SBN 2020/000036  

Mörbylånga 11:27 del av, m fl, Norra viken 1a och 1c - 
Ansökan om detaljplan. Samråd 
(EDP Vision 2015-230) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan har inkommit den 24 oktober 2014 och den 23 januari 2015 från 

Ecodom AB för att ändra gällande detaljplan för Mörbylånga 11:27 Norra 

Viken som vann laga kraft 14 april 2010. Ändringarna gäller område 1a och 

1c. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av Mörbylånga 

tätort. Utvecklingen ska ske så att utbudet av boendeformer varieras. 

Villor och sammanbyggda hus inom området ska placeras i enlighet med den 

befintliga kvartersstrukturen i köpingen. 

Flerbostadshusen ska placeras och utformas så att stora delar av den befint-

liga slänten upp mot Bruksparken kan bevaras.  

Kommunen ska genomföra en strategisk miljöbedömning om genomförandet 

av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan, enligt 6 kap 3 § MB och 4 kap 34 § PBL.  

Enligt framtagen undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad den 

13 februari 2019, är kommunens bedömning att planens genomförande inte 

medför en betydande miljöpåverkan. 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 december 2014, § 266, att ställa sig 

positiv till att ändra detaljplan genom detaljplanprocess med enkelt plan-

förfarande.  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 19 mars 2015, § 40, att ställa sig 

positiv till att ändra detaljplan genom detaljplanprocess och att planändring 

ska utföras genom samplanering med beslut enligt kommunstyrelsen den 

2 december 2014, § 266.  

Den 23 mars 2017 antog dåvarande miljö- och byggnadsnämnden detaljplan 

för del av Mörbylånga 11:54 m.fl., Norra viken 1a och 1c. Den 18 april 2017 

beslutade länsstyrelsen att överpröva kommunens beslut att anta planför-

slaget. Kommunen överklagade länsstyrelsens beslut att överpröva planför-

slaget och den 1 november 2019 beslutade Finansdepartementet att 

kommunens överklagande skulle avslås. I och med det beslutet, upphävdes 

kommunens beslut att anta aktuell detaljplan. 
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Fastigheten Mörbylånga 11:54 avregistrerades den 28 oktober 2016 och 

reglerades till fastigheten Mörbylånga 11:27. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 3 februari 2020. 

Plankarta, daterad den 13 februari 2020. 

Illustration, daterad den 13 februari 2020. 

Planbeskrivning, daterad den 13 februari 2020.  

Undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad den 13 februari 2020. 

Checklista för sociala konsekvenser, daterad den 13 februari 2020. 

Översiktlig funktionsbeskrivning av planerade dagvattendammar i Norra 

Viken, WSP daterad den 26 maj 2009. 

Dagvattenutredning Norra viken, SWECO daterad den 8 februari 2016. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Handlingarna daterade den 13 februari 2020 godkänns för samråd. 

_____ 
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Plan och bygg 
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§ 27 Dnr SBN 2020/000049  

Isgärde 4:15, del av - Ansökan om detaljplan. Samråd 
(EDP Vision 2018-792) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan har inkommit den 20 juli 2018 om att ändra användningen på 

fastigheten Isgärde 4:15 i befintlig byggnadsplan från 1957 från allmän 

platsmark (park eller plantering) till kvartersmark med bostadsändamål. Ytan 

består idag av en oanvänd gräsyta som hålls öppen genom klippning. Planen 

berörs delvis av återinträdande strandskydd som föreslås upphävas. 

Syftet med detaljplanen är att tillskapa en tomt för bostadsbebyggelse genom 

omvandling av allmän platsmark till kvartersmark med bostadsändamål. 

Detaljplanen gränsar till den småskaliga fristående villa- och sommarhusbe-

byggelsen i Stora Rörs södra del och tillkommande bebyggelse anpassas i sin 

utformning för att möta upp denna skala. Syftet med detaljplanen är även att 

säkra möjlighet till tillfart och VA-anslutning till fastigheten Isgärde 4:63. 

Fastigheten Isgärde 4:15 är belägen strax norr om före detta barnkoloniom-

rådet i Stora Rör och gränsar i norr till Borgholms kommun. Planområdet 

omfattar ca 1,8 hektar. 

Kommunen ska genomföra en strategisk miljöbedömning om genomförandet 

av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan, enligt 6 kap 3 § MB och 4 kap 34 § PBL.  

Enligt framtagen undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad den 

13 februari 2020, är kommunens bedömning att planens genomförande inte 

medför en betydande miljöpåverkan 

Beslut om planbesked fattades av miljö- och byggnadsnämnden den 

18 oktober 2018, § 166. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 5 februari 2020. 

Plankarta med planbestämmelser, daterad den 13 februari 2020. 

Planbeskrivning, daterad den 13 februari 2020. 

Undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad den 13 februari 2020. 

Checklista sociala konsekvenser, daterad den 13 februari 2020. 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Handlingarna daterade den 13 februari 2020 godkänns för samråd. 
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§ 28 Dnr SBN 2020/000050  

Skogsby 7:12 - Ansökan om förhandsbesked. Lokalise-
ringsprövning för byggnation av verksamhetslokal 
(EDP Vision 2019-1301) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan 

Ansökan om förhandsbesked har inkommit på fastigheten Skogsby 7:12. 

Ansökan avser en utvidgning av Station Linnés verksamhet i form av 

byggnation av ca 30 boenderum och en mindre samlingslokal. Tänkt 

utformning är en våning utan inredd vind med byggnadsarea 644 kvm. 

Byggnaden avses uppföras av prefabricerade återanvända moduler. 

Modulerna avses kompletteras med flackt sadeltak, likt befintliga byggnader. 

Fasad av träpanel avses målas i kulör som ansluter till befintliga byggnader. 

Ansökan anger kommunal anslutning till vatten och avlopp. 

Förutsättningar 

Översiktsplan 

Området är utpekat för utveckling av Station Linnés verksamhet. Översikts-

planen anger också att bebyggelse inte bör förläggas längre söderut eller 

österut än befintlig för att minimera ianspråktagande av produktiv skogs-

mark. Ny bebyggelse ska anpassas till befintlig i struktur och utseende samt 

inte skymma utsikten västerut från befintliga byggnader. 

Natur och arkitektur 

Den befintliga byggnaden ritades av arkitekt Klas Anshelm som drev 

arkitektkontor i Lund från slutet av 1940-talet. Anshelm har bland annat ritat 

konsthallen i Lund, konsthallen i Malmö samt flera institutionsbyggnader. 

Arkitekturen kännetecknas av strikt enkelhet med en förkärlek för råa och 

obehandlade material. Station Linnés befintliga byggnad håller mycket hög 

arkitektonisk klass och smälter vackert in i landskapet med sin låga profil 

och milt blågrå toner.  

Byggnationen föreslås öster om Station Linnés befintliga byggnad, där det i 

dagsläget finns en gräsmatta med enstaka buskar och fruktträd. I östra kanten 

finns ett växthus som ska rivas. 

Ett stort antal rödlistade arter, främst insekter, är inrapporterade på och kring 

fastigheten i Artportalen till följd av verksamheten på Station Linné.  
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Inga fornlämningar finns registrerade på fastigheten. 

Infrastruktur 

Den inkomna ansökan anger anslutning till kommunalt vatten och avlopp. 

Fastigheten är redan ansluten till kommunalt VA. 

Station Linné har infart från väg 136. Ingen förändring sker i fråga om 

väganslutning. 

Riksintressen 

Området ligger inom riksintressen för rörligt friluftsliv och obruten kust, 

enligt 4 kap. miljöbalken, vilka gäller för Öland som helhet. Fastigheten 

ligger delvis inom riksintresse för kulturmiljö, Eriksöre (bymiljö), enligt 

3 kap. miljöbalken.  

Jordbruksmark och djurhållning 

Fastigheten omgärdas av brukad jordbruksmark. 

Synpunkter 

Ansökan har remitterats till berörda grannar, Taxefinansiering – VA/Fjärr-

värme, Länsstyrelsen i Kalmar län, Skanova och E ON. 

Länsstyrelsen har inga synpunkter ur kulturmiljöhänseende. 

Taxefinansiering – VA/Fjärrvärme informerar om att den föreslagna utök-

ningen av verksamheten medför problem med flödeskapaciteten på spill-

vattenledningen. Detta går att lösa med ett utjämningsmagasin och en pump 

som fördelar flödestopparna över en större del av dygnet. Denna typ av 

installationer bekostas av sökanden. Se Taxefinansiering – VA/Fjärrvärmes 

yttrande för mer information. 

E ON informerar om att de har markförlagda lågspänningskablar i nära 

anslutning till den tilltänkta nybyggnationen. Kablarnas exakta läge måste 

säkerställas innan markarbete påbörjas. E ON informerar om skyldigheter 

kopplade till detta. Se E ONs yttrande för mer information. 

Inga grannyttranden har inkommit avseende föreslagen åtgärd.  

Överväganden 

Ansökan är överensstämmande med översiktsplanen. 

Med tanke på de stora arkitektoniska värden som finns hos den befintliga 

bebyggelsen på fastigheten är det av stor vikt att ny bebyggelse förhåller sig 

underordnad densamma. Bedömningen är att den lokalisering som föreslås 

med den nya bebyggelsen tydligt skild från den befintliga och uppdelad i två 
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sammankopplade byggnadskroppar gör att den befintliga bebyggelsen 

fortfarande står fri och dominerar intrycket vid entré från väster. Precis som 

ansökan anger ska höjder, fasadkulörer, tak och material hålla samma stil 

som befintlig bebyggelse. 

Den nya byggnationen kan ansluta till kommunalt vatten och avlopp. En 

lösning enligt den förespråkad av Taxefinansiering – VA/Fjärrvärme gör 

byggnationen möjlig. 

Byggnationen bedöms inte påverka några rödlistade arter negativt, utan 

snarare positivt då den möjliggör utveckling av verksamheten på Station 

Linné.  

Byggnationen tar inte i anspråk jordbruksmark. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 13 februari 2020. 

Ansökan inkommen den 3 december 2019. 

Yttrande Taxefinansiering – VA/Fjärrvärme, 3 februari 2020. 

Yttrande Länsstyrelsen inkommit den 8 januari 2020. 

Yttrande E ON, inkommit den 8 januari 2020. 

Grannyttrande Skogsby 7:7, inga synpunkter.  

Grannyttrande Skogsby 7:7, inga synpunkter.  

Grannyttrande Skogsby 8:14 och 4:33, inga synpunkter. 

Jäv 

Erik Cardfelt (V) anmäler jäv och lämnar mötet vid beslutspunkten. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Lämna positivt förhandsbesked för byggnation av boendeanläggning och 

mindre samlingslokal då förslaget är förenligt med Plan- och bygglagen 

2 kap 2, 4, 5, 9 §§ samt MB 3 kap 4§. 

2. Byggnads läge, skala, proportioner, material och färgsättning ska 

överensstämma med anslutande befintlig bebyggelse. Tak ska utföras 

som flackt sadeltak. 

3. Den totala byggnadshöjden ska hållas nere, våningsantalet begränsas till 

en våning utan inredd vind. 

4. Byggnaden ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Taxefinansie-

ring- VA/Fjärrvärmes yttrande ska beaktas. 

5. E ONs yttrande ska beaktas. 

_____ 
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Information 

Beslutet kan överklagas. Se bifogad anvisning. 

För beslutet debiteras en av fullmäktige fastställd avgift. Fakturan kommer 

att sändas separat. 

Förhandsbesked är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs 

inom 2 år från dagen för beslutet. Görs inte ansökan om bygglov inom denna 

tid upphör tillståndet att gälla. 

Beslutet medför ej rätten att påbörja den sökta åtgärden. 

Anmälningsplikt råder enligt kulturmilölagen 2 kap 10 § om fornlämning 

påträffas. Ansökan och anmälan söks hos Länsstyrelsen. 

 

Expedieras till: 

Stiftelsen Station Linné, Ölands Skogsby 161, 386 93 Färjestaden 

För kännedom: 

Tobias Palm, Värlingevägen 9, 241 75 Stehag 

Nilkas Palm, Carl Barks väg 7, 163 43 Spånga 

Birger Petersson, Skogsby 143, 386 93 Färjestaden 

Taxefinansiering – VA/Fjärrvärme 

Plan och bygg 
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§ 29 Dnr SBN 2020/000030  

X - Ansökan om bygglov. Nybyggnad enbostadshus 
och komplementbyggnad  
(EDP Vision 2019-1338) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplement-

byggnad på fastigheten X har inkommit.   

Ärendet avser nybyggnad av ett enbostadshus med BYA 111,3 m² och med 

byggnadshöjd 3,9 m² och totalhöjd 8,0 m samt en komplementbyggnad med 

BYA 40 m² med byggnadshöjd 2,9 m. 

Fastigheten omfattas av detaljplan F 206.  

Bestämmelserna anger bland annat att fastigheten får bebyggas med som 

mest en huvudbyggnad på 150 m², byggnadshöjd max 4,5 m och totalhöjd 

max 6,5 m. För komplementbyggnad gäller BYA max 50 m² och max 3,0 m 

byggnadshöjd. 

Åtgärden är sådan att berörda grannar har underrättats om ansökan och getts 

tillfälle att yttra sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen). Ägare av X har 

bedömts vara berörda.  

Inga negativa synpunkter har inkommit. 

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 12 december 2019. 

Situationsplan inkommen den 12 december 2019. 

Plan-, sektions- och fasadritning inkomna den 12 december 2019. 

Plan-, sektions- och fasadritning inkomna den 19 december 2019. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Bygglov för enbostadshus 111,3 m² och komplementbyggnad 40 m² 

beviljas med stöd av 9 kap. 31 b § PBL (2010:900). 

2. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag Mats Johansson. Den 

kontrollansvariga är certifierad enligt 10 kap. 9 § PBL. 

3. Det krävs ett tekniskt samråd för att genomföra åtgärden och att plan- 

och byggverksamheten kallar till samrådet. 

4. Uppdra åt plan- och byggverksamheten att lämna ett startbesked enligt 

10 kap 23 § i PBL (2010:900) när förutsättningarna för detta finns. 
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_____ 

 

Information 

Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § PBL, om den åtgärd som lovet 

avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag 

då beslutet vann laga kraft. 

Anmälan om anslutning till kommunalt VA ska göras. 

I detta ärende krävs utstakning av behörig person.  

Avgiften för lovet är beslutad i enlighet med taxa fastställd av kommunfull-

mäktige. Tidsfristen för handläggningen av lovet ej har överskridits och 

någon reducering av avgiften är därför inte aktuell.  

Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 
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§ 30 Dnr SBN 2020/000042  

X - Ansökan om bygglov. Nybyggnad av fritidshus och 
komplementbyggnad 
(EDP Vision 2019-583) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad 

på fastigheten X. 

Ärendet avser nybyggnad av ett fritidshus på 125,6 m² samt en gäststuga på 

25 m². Avstånd till fastighetsgräns i norr är 2,5 m för gäststuga och 6,37 m 

för huvudbyggnaden. 

Delar av huvudbyggnaden kommer att hamna på prickmark då sydöstra 

hörnet på fritidshuset placeras 5,58 m från fastighetsgräns. 

Fastigheten omfattas av detaljplan F 6 och vann laga kraft den 26 mars 1957. 

Bestämmelserna innebär bland annat att fastigheten får bebyggas med som 

mest 120 m². Byggnader får uppföras med max 1 våning och med största 

byggnadshöjd 4,4 m. Prickmark får inte bebyggas. 

Utöver planbestämmelser gäller byggnadsstadgan § 39, byggnader ska 

placeras minst 4,5 m från fastighetsgräns om inte granne medger att 

byggnader kan placeras närmare. 

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 3 juni 2019. 

Nybyggnadskarta inkommen den 3 juni 2019. 

Situationsplan inkommen den 8 oktober 2019. 

Plan-, sektions- och fasadritning inkomna den 6 november 2019. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ansökan om bygglov för fritidshus på 125, 6 m² och en gäststuga på 

25 m² beviljas med stöd av 9 kap. 31 b § PBL, Plan och bygglagen 

(2010:900).  

2. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag Hans Wikstrand. Den 

kontrollansvariga är certifierad enligt 10 kap. 9 § PBL. 

3. Det krävs ett tekniskt samråd för att genomföra åtgärden och att plan- 

och byggverksamheten kallar till samrådet. 

4. Uppdra åt plan- och byggverksamheten att lämna ett startbesked enligt 

10 kap 23 § i PBL (2010:900) när förutsättningarna för detta finns. 
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5. Avgiften för bygglovet är 25 197 kronor i enlighet med fastställd taxa av 

kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa den 6 november 2019 och 

beslut fattades den 13 februari 2020, vilket innebär att lagstadgade 

tidsfrister för handläggningen har överskridits med 5 veckor. Avgiften 

har reducerats med 14 781 kronor med stöd av 12 kap. 8 a § PBL 

(2010:900).  

_____ 

 

Information 

Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § PBL, om den åtgärd som lovet 

avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag 

då beslutet vann laga kraft. 

Anmälan om anslutning till kommunalt VA ska göras. 

I detta ärende krävs utstakning av behörig person.  

Avgift att betala för bygglovet är 10 416 kronor enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 

 

Expedieras till: 

X 

X 

För kännedom: 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

28(37) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2020-02-13  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

PER OLOF 

JOHANSSON 
2020-02-24 

10:04:56 

HANS-OVE 

GÖRTZ 
2020-02-24 

11:43:12 

   

 

§ 31 Dnr SBN 2020/000045  

Björnhovda 2:160 - Ansökan om bygglov. Nybyggnad 
av idrottshall, padelhall, med utrymmen 
(EDP Vision 2020-10) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av verksamhetsbyggnad, idrottshall 

innehållande padel- och sporthall med omklädningsytor om totalt 1903,7 m² 

byggyta, på fastigheten Björnhovda 2:160 har inkommit från Småland Padel 

Society AB. Ansökan avser en nybyggnation av idrottshall på 1903,7 m² 

bya, med padelbanor och sporthallsdel samt utrymmen för omklädning m m, 

i en 1-plansbyggnad med ett entrésolplan, lågsluttande sadeltak 13 resp 4° 

belagt  med svart papp, fasader med utvändig aluminiumplåt i silvermetallic 

och träpanelinslag vid entré i grafitgrå kulör, fönster och dörrar av 

aluminium i grafitgrå kulör. Byggnaden kommer att placeras i den östra 

delen på den avstyckade fastigheten, parkering med plantering enligt 

detaljplan i söder och in- och utfart till lokalgata i söder. Fastigheten ligger 

inom detaljplanelagt område. 

Beslutsunderlag 

Ansökan daterad den 7 januari 2020. 

Situationsplan daterad den 14 januari 2020. 

Plan-, sektions- och fasadritning daterad den 7 januari 2020. 

Tillgänglighetsbeskrivning daterad den 14 januari 2020. 

Fastighetsförrättning daterad den 23 januari 2020. 

Nybyggnadskarta daterad den 7 februari 2020. 

Detaljplan nr: F 224. 

Tjänsteskrivelse daterad den 6 februari 2020. 

Förslag till beslut på mötet 

Elisabeth Schröder (-) yrkar på återremiss för bättre underlag och säkerställa 

att hallen kan användas av skolan. 

Curt Ekvall (SD), Hans-Ove Görtz (M), Bo Sjölin (KD) yrkar på tillstyrkan 

till bygglov. 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras klockan 12.30-12.35. 
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Beslutsgång 

Ordföranden hör om ärendet ska avgöras idag eller vid ett senare tillfälle och 

finner att ärendet ska avgöras idag. 

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag. 

Nej-röst för återremiss. 

Ja   Nej 

Mattias Nilsson (S)    Elisabeth Schröder (-) 

Bertil Johansson (S) 

Johan Sigvardsson (C) 

Christer Rosén (C) 

Hans-Ove Görtz (M) 

Curt Ekvall (SD) 

Bo Sjölin (KD) 

Per-Olof Johansson (S) 

8 ja-röster och 1 nej-röst.   

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja bygglov för nybyggnad av verksamhet, 1 st idrottshall inne-

hållande padelbanor, sporthall, utrymme för omklädning m m, om 

1 903,7 m² byggarea, på fastigheten Björnhovda 2:160 med stöd av 9 kap 

31 b § i PBL (2010:900). 

2. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag Dan Karlsson. Den 

kontrollansvarige är certifierad enl PBL (2010:900). 

3. Det krävs ett tekniskt samråd för att genomföra åtgärden och uppdra åt 

plan- och byggverksamheten att kalla till samrådet. 

4. Uppdra åt plan- och byggverksamheten att lämna ett startbesked enligt 

10 kap 23 § i PBL (2010:900) när förutsättningarna för detta finns. 

_____ 

 

Information 

Besluten kan överklagas var för sig, se bifogad information. 

Faktura skickas separat med belopp enl fastställd taxa (SKL) av 

kommunfullmäktige. 

Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsbyggnadsnämnden har lämnat ett 

startbesked, enl 10 kap. 3 § PBL. 
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Tekniskt samråd och arbetsplatsbesök krävs i detta ärende. 

Byggherren är själv skyldig att skaffa sig de tillstånd från annat håll, som 

kan behövas. 

Anmälan om anslutning till kommunalt VA ska göras. 

Byggherren är i vissa fall skyldig att upprätta en arbetsmiljöplan för 

byggandet innan byggnationen påbörjas. Bestämmelser om detta finns i 

Arbetarskydds-styrelsens författningssamling 1999:3, §§ 10, 11 och 12. 

Bygglovet upphör att gälla enligt 9 kap 43 § PBL om den åtgärd som lovet 

avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dagen 

beslutet vann laga kraft. 

 

Expedieras till: 

Sökande: Småland Padel Society AB, Järnvägsgatan 7 A, 352 34 Växjö 

X 

X  

För kännedom: 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Framtiden i Färjestaden AB, Ramsågsgatan 4, 385 34 Torsås 

Mörbylånga kommun 
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§ 32 Dnr SBN 2020/000046  

Holmetorp 24:2 - Ansökan om bygglov. Uppförande av 
telemast med teknikbod 
(EDP Vision 2019-1228) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av verksamhet, uppförande av telemast 

med teknikbod om 5,5 m² byggyta, på fastigheten Holmetorp 24:2 har 

inkommit från Hi3G Access AB. 

Ansökan avser en nybyggnation av telemast, typ fackverksmast med höjden 

60 meter, är en traditionell fackverksmast av stål, typ varmförzinkat, i grå 

kulör RAL 7035 och 1 st teknikbod, med plant tak samt fasader och dörr av 

plåt i en grå kulör RAL 7035, om 5,5 m² byggyta. 

Masten med teknikboden kommer att placeras centralt på västra delen av 

fastigheten med ett avstånd på ca 220 m till närmsta bostadshus i väster resp 

ca 500 meter i söder och norr. Platsen för masten blir i ena hörnet på 

åkermarken. 

Åtkomst och leverans till platsen kommer att ske norrifrån via åkerväg. 

Masten med teknikbod på fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område 

och sammanhållen bebyggelse samt inom område för riksintresse 

kulturmiljövård. 

Åtgärden är sådan art att berörda sakägare enligt 9 kap. 25 § plan- och bygg-

lagen har underrättats om ansökan och gets tillfälle att yttra sig. Berörda sak-

ägare med fastigheter inom en radie på 250 m från masten samt rågrannar till 

fastigheten Holmetorp 24:2 har bedömts vara berörda, 33 st fastigheter enligt 

distributionslista. 

Det har inkommit 24 st svar, från 13 st fastigheter. Varav 18 st svar med 

synpunkter å ansökan har inkommit från fastigheterna X. 

Följande sakägare som svarat och har inga erinringar är: X. 

Berörda sakägare till 20 fastigheter har inte svarat. 

Synpunkter över ansökan gäller bland annat; 

-placering för nära bostäderna, 

-strålningsrisk, 

-placering i naturområde, 

-angående rätten att nyttja tillfartsvägarna till platsen. 
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Remiss har även utgått till miljöhandläggare, Mörbylånga kommun, med 

inkommit yttrande den 4 februari 2020. 

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 18 november 2019. 

Situationsplaner i olika skalor den 18 november 2019. 

Vyritning mast den 18 november 2019. 

Plan-, sektions- och fasadritning på teknikbod den 18 november 2019. 

Länsstyrelsen tillstånd att utföra åtgärd enligt natur- och kulturmiljön den 

27 november 2019. 

Yttrande från miljöhandläggare inkommen den 4 februari 2020. 

Yttrande från sökande över erinringar den 5 februari 2020. 

Informationsmaterial om strålning från sökande, hänvisning till Strålskydds-

myndigheten, 3 dokument. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 6 februari 2020. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja bygglov för nybyggnad av telemast typ fackverksmast, med 

höjden 60 meter, och teknikbod om 5,5 m² byggyta, på fastigheten 

Holmetorp 24:2 med stöd av 9 kap 31 § i Plan- och bygglagen (PBL) 

(2010:900). 

2. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag Ante Larsson. Den 

kontrollansvarige är certifierad enligt PBL (2010:900). 

3. Uppdra åt plan- och byggverksamheten att lämna ett startbesked enligt 

10 kap 23 § i PBL (2010:900) när förutsättningarna för detta finns. Med 

beslut om flyghinderanalys och CNS-analys med flera. 

_____ 

 

Information 

Besluten kan överklagas var för sig, se bifogad information. 

Faktura skickas separat med belopp enligt fastställd taxa (SKL) av 

kommunfullmäktige. 

Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsbyggnadsnämnden har lämnat ett 

startbesked, enligt 10 kap. 3 § PBL. 

Tekniskt samråd och arbetsplatsbesök krävs inte detta ärende. 

Byggherren är själv skyldig att skaffa sig de tillstånd från annat håll, som 

kan behövas. 
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Byggherren är i vissa fall skyldig att upprätta en arbetsmiljöplan för 

byggandet innan byggnationen påbörjas. Bestämmelser om detta finns i 

Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling 1999:3, §§ 10, 11 och 12. 

Bygglovet upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats 

inom två år och avslutats inom fem år från den dagen beslutet vann laga 

kraft. 

 

Expedieras till: 

Sökande: Hi3G Access AB, Att: Mikke Göransson mikael.goransson@3g.se, 

c/o Tammp AB, Löparevägen 1, 294 39 Sölvesborg 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

För kännedom: 

Plan och bygg 

 

 

 

mailto:mikael.goransson@3g.se
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§ 33 Dnr SBN 2020/000048  

X - Ansökan om bygglov. Nybyggnad av Attefallshus 
(EDP Vision 2019-1278) 

Sammanfattning av ärendet 

Anmälan om ej lovpliktig åtgärd för nybyggnad av komplementbostadshus 

om 25 m² byggyta på fastigheten X har inkommit. Ärendet avser en anmälan 

om nybyggnation av ett komplement-bostadshus, typ Attefall, på 25 m² bya, 

1-planhus med sadeltak 27°, belagt med svarta betongpannor, liggande 

träpanel i svart kulör samt fönster och dörrar i vit stdkulör på fastigheten X. 

Byggnaden kommer att placeras vid tomtens sydöstra hörn med avstånd på 

4,5 m till lokalgata och 1,5 meter till tomtgräns mot granne i söder. 

Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Fastigheten omfattas av 

detaljplan nr M 114 antagen 2014-02-11 § 30. 

Beslutsunderlag 

Anmälan inkommen den 29 november 2019. 

Situationsplan inkommen den 29 november 2019. 

Plan-, sektions- och fasadritning inkommen den 29 november 2019. 

Skrivelse från sökande om prövning av ärendet i nämnden inkommen den 

23 december 2019. 

Grannemedgivande av fastighet X inkommen den 23 december 2019.  

Skrivelse från sökande inkommen den 14 januari 2020. 

Tjänsteskrivelse daterad den 7 februari 2020. 

Utdrag ur PBL ”Vilka krav gäller för bygglovsbefriade åtgärder” 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Vägra startbesked för nybyggnad av komplementbostadshus, typ 

Attefallsåtgärd, om 25,0 m² byggarea, på fastigheten X med stöd av 10 

kap 23 § i PBL (2010:900).  

_____ 

 

 

 

Information 

Beslutet kan överklagas, se bifogad information.  
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Faktura skickas separat med belopp enligt fastställd taxa (SKL) av 

kommunfullmäktige. 

 

Expedieras till: 

X 

För kännedom: 

Plan och bygg 
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§ 34 Dnr SBN 2020/000051  

Riktlinjer för utformning av bebyggelse utanför 
detaljplanerat område, Mörbylånga kommun 
(EDP Vision 2020) 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Plan- och bygglagen (PBL 2§) ska kommunens byggnadsnämnd verka 

för en god bebyggelsestruktur samt en god och estetiskt tilltalande stads- och 

landskapsmiljö. 

Nämndens ansvar gäller här inte enbart myndighetsutövning utan även i 

nämndens arbete i övrigt.  

I nämndens arbete och vid beslut i enskilda ärenden har nämnden ett intresse 

och sett ett behov av att anta riktlinjer för utformning av bebyggelsen. 

Behovet av tydlighet har främst uppkommit i samband med ansökningar om 

förhandsbesked. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 3 februari 2020. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Uppdra till förvaltningen att upprätta riktlinjer för utformning av 

bebyggelse utanför detaljplanelagt område. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Plan och bygg 

För kännedom: 

Kommunstyrelsen 
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§ 35 Dnr SBN 2020/000018  

Verksamhetsinformation 

Sammanfattning av ärendet 

Marie-Christine Svensson informerar om 

 Arbete med årsbokslutet. 

 Fortsatt samarbete med länsväg 136. 

 Kvarteret Bromsen klar. 

 Ny sporthall Färjestaden. 

 Trygghetsvandringar (uppföljning och planering) från den 4 februari i 

Mörbylånga. 

 Prioritering planer. 

 Planprogram Mörbylånga. 

 Detaljplan Färjestaden. 

 SydÖland med mera. 

 Personalfrågor. 

 Projektledare. 

 Samverkansmöte 

Staffan Åsén informerar om 

 Behovsutredningen. 

 Årsrapport 2019. 

 Möte med Borgholm om samverkan alkohol/tobak. 

 Stressutbildning. 

 TVL Vattenskyddsområden. 

 Beslut i MÖD gällande överklagan av nämndens beslut Möllstorpsläge, 

Algutsrum samt LST-beslut gödselbrunn Bläsinge. 

 Enkätsvar till Vattenmyndigheten expedieras idag. 

 Cementa kalkbrottet – Föreläggande angående viss efterbehandling på 

området. 

 Strandstädning - Naturskyddsföreningen. 

_____ 

 

 


