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§ 127   

Val av justerare 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Johan Sigvardsson (C) utses att justera dagens protokoll fredagen den 

25 september 2020. 

_____ 
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§ 128   

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Ärende 11. Tveta 1:7 - Ansökan om bygglov. Uppförande av telemast med 

teknikbod, utgår. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Till samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare utsänd kallelse, 

där ärende 11 utgår, godkänns som dagordning för mötet. 

_____ 
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§ 129 Dnr SBN 2020/000015  

Meddelande och information 

Sammanfattning av ärendet 

Meddelande 

Rapport enligt sammanställning daterad den 15 september 2020. 

Information 

Nästa möte är den 15 oktober 2020. 

_____ 

 

 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(26) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2020-09-17  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

PER OLOF 

JOHANSSON 
2020-09-25 

08:49:13 

JOHAN 

SIGVARDSSON 
2020-09-25 

11:22:20 

   

 

§ 130 Dnr SBN 2020/000016  

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegeringsbeslut daterade 7 augusti-10 september 

2020. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbesluten godkänns. 

_____ 
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§ 131 Dnr SBN 2020/000113  

Delårsrapport 2 för perioden 2020-01-01--2020-08-31 - 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Delårsrapporteringen görs efter varje tertial och innehåller uppföljning av 

verksamhetens mål, indikatorer och driftbudget. Internkontrollrapport 

2020-08-31 bifogas som en bilaga.  

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 2 för perioden 2020-01-01 – 2020-08-31. 

Internkontrollrapport daterad den 31 augusti 2020. 

Tjänsteskrivelse daterad den 9 september 2020. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Delårsrapport 2 för perioden 2020-01-01 – 2020-08-31 godkänns.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 132 Dnr SBN 2020/000115  

Konsekvensanalys - Samhällsbyggnadsnämndens 
budget 2021  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheten har sammanställt konsekvenser utifrån de två förslag till 

budget 2021 som har tagits fram.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 9 september 2020. 

Information från förvaltningen  

Staffan Åsén, miljöchef, föreslår att samhällsbyggnadsnämnden uppdrar till 

miljöchefen att till ordföranden redovisa preliminära resultat från den 

pågående behovsutredningen avseende personal och länsstyrelsens 

tillsynsbesök senast den 5 oktober. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör om samhällsbyggnadsnämnden kan besluta enligt 

förvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden bifaller 

förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör därefter om samhällsbyggnadsnämnden kan besluta enligt 

förvaltningens förslag till tilläggsbeslut och finner att nämnden bifaller 

förvaltningens tilläggsbeslut.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Konsekvensanalysen av samhällsbyggnadsnämndens budget för 2021 

godkänns.  

2. Miljöchefen får i uppdrag att till ordföranden redovisa preliminära 

resultat från den pågående behovsutredningen avseende personal och 

länsstyrelsens tillsynsbesök senast den 5 oktober. 

_____ 

 

Expedieras till: 

Budget- och uppföljningsutskottet 

Kommunstyrelsen  

Miljöchefen 
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§ 133 Dnr SBN 2020/000114  

Taxa - Avgifter för serveringstillstånd, tobakstillstånd, 
tillsyn av alkohol, tobak, folköl, e-cigaretter och 
påfyllningsbehållare samt kontroll av vissa receptfria 
läkemedel 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga och Borgholms kommuner har påbörjat ett arbete med att 

upprätta ett samverkansavtal gällande enheten Alkohol, tobak, folköl samt 

kontroll av vissa receptfria läkemedel. En del av detta är att de båda 

Ölandskommunerna ska tillämpa en enhetlig taxa.    

Beslutsunderlag 

Avgifter för serveringstillstånd, tillstånd för försäljning av tobaksprodukter 

samt tillsyn av alkohol, tobak, folköl och kontroll av vissa receptfria 

läkemedel, daterat den 19 augusti 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 26 augusti 2020.   

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 

1. Taxa för avgifter för serveringstillstånd, tobakstillstånd, tillsyn av 

alkohol, tobak, folköl, e-cigaretter och påfyllningsbehållare samt kontroll 

av vissa receptfria läkemedel godkänns.  

2. Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2021.   

_____ 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(26) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2020-09-17  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

PER OLOF 

JOHANSSON 
2020-09-25 

08:49:13 

JOHAN 

SIGVARDSSON 
2020-09-25 

11:22:20 

   

 

§ 134 Dnr SBN 2020/000088  

Ansökan om tillstånd - Provsmakning för partihandlare 
och tillverkare 

Sammanfattning av ärendet 

Enskilda näringsidkaren Håks Gård X, Mörbylånga, ansöker om ett särskilt 

tillstånd för att arrangera provsmak-ningar av egentillverkat vin för 

allmänheten. Provsmakningarna ska äga rum på tillverkningsstället Håks 

Gård i Beteby, Mörbylånga kommun.   

Beslutsunderlag 

Utredning, daterad den 26 augusti 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 31 augusti 2020.    

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Enskilda näringsidkaren Håks Gård X, Mörbylånga, beviljas med stöd av 

8 kap. 7 § AL, ett särskilt tillstånd för provsmakning av egentillverkade 

alkoholdrycker. Med stöd av 8 kap 2 § fjärde stycket beslutas att 

tillståndet ska vara stadigvarande.      

_____ 

 

Expedieras till: 

Sökande 

Länsstyrelsen Kalmar län, Alexandra Engelholm, 391 86 Kalmar 

Folkhälsomyndigheten, Berit Magnusson, Box 505, 831 26 Östersund 

Polismyndigheten, Box 823, 391 29 Kalmar 

Ölands Räddningstjänst, Box 111, 386 22 Färjestaden 

Alkoholhandläggare 

 

Ajournering  

Klockan 9.50-10.00  
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§ 135 Dnr SBN 2020/000036  

Mörbylånga 11:27 del av, m fl, Norra viken 1a och 1c - 
Ansökan om detaljplan. Antagande 
(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 och detaljplan för Mörbylånga 

11:56 m fl, Norra viken, som vann laga kraft 14 februari 2013. 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 

befintliga slänten upp mot Bruksparken kan bevaras.  

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

till att ändra detaljplan genom detaljplanprocess med enkel planförfarande.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 13 februari 2020 § 26 att 

godkänna handlingarna daterade den 13 februari för samråd. 

Planförslaget har varit på samråd från den 2 mars 2020 till den 30 mars 2020 

med samrådsmöte den 12 mars 2020. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 18 juni 2020 § 106 att ett 

genomförande av planen inte bedöms medföra en betydande påverkan på 

miljön, hälsan eller hushållning med mark, vatten och andra resurser. En 

miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap 

11, 12 §§ behöver därför inte genomföras. Samrådsredogörelsen över 

inkomna synpunkter, daterad den 18 juni 2020, godkänns som sin egen och 

handlingarna, daterade den 18 juni 2020 skickas på granskning. 

Planförslaget har varit på granskning från den 29 juni till den 3 augusti 2020. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 10 september 2020. 

Granskningsutlåtandet, daterad den 17 september 2020. 

Plankarta, daterad den daterad den 17 september 2020. 

Illustration, daterad den daterad den 17 september 2020. 

Planbeskrivning, daterad den daterad den 17 september 2020. 
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Beslut miljöbedömning, daterat den 18 juni 2020 § 106. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Granskningsutlåtandet över inkomna synpunkter, daterat den 17 

september 2020 godkänns som sitt eget. 

2. Det 17 september 2020 daterade planförslaget antas i enlighet med Plan- 

och bygglagen (PBL) 5 kap 27 §. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Plan och bygg 
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§ 136 Dnr SBN 2020/000116  

Brostorp 3:19 skifte 1 - Ansökan om detaljplan. Samråd 
(EDP Vision 2018-1041) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan har inkommit den 9 oktober 2018 om att exploatera ett område av 

fastigheten Brostorp 3:19 för permanentbebyggelse. Området har delvis stöd 

för bebyggelsen i kommunens översiktsplan. Ett planprogram för området 

har upprättats och godkänts 2014. 

Syftet med detaljplanen är att exploatera området för att möjliggöra 

byggande av permanentbostadshus i södra delen av Glömminge (Pingärdet). 

Detaljplanens intension är att tillskapa ett attraktivt bostadsområde i direkt 

anslutning till planlagt småhusområde i norr och bebyggelse längs Sandens 

väg i söder. De sandknutna naturvärden ska bevaras i så stor utsträckning 

som möjligt, samt ge fortsatt möjlighet till lek- och rekreation i området. 

En ansökan om planläggning har inkommit den 9 oktober 2018. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 22 november 2018 § 186 att 

ställa sig positiva till att pröva planansökan genom en detaljplan med 

standardförfarande. 

En undersökning om betydande miljöpåverkan, upprättad den 17 september 

2020 bifogas planförslaget. Enligt kommunens ställningstagande bedöms 

inte planens genomförande medföra en betydande miljöpåverkan varför en 

MKB inte behöver upprättas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 1 september 2020. 

Plankarta, upprättad den 17 september 2020. 

Planbeskrivning, upprättad den 17 september 2020. 

Illustration upprättad den 17 september 2020. 

Undersökning om betydande miljöpåverkan, upprättad den 17 september 

2020. 

Checklista sociala konsekvenser, upprättad den 17 september 2020. 

Naturvärdesinventering upprättad oktober 2019. 

Naturvärdesbedömning upprättad den 26 augusti 2020. 

Kulturhistorisk utredning upprättad oktober 2019. 

Förslag till beslut på mötet 

Curt Ekvall (SD) yrkar avslag på ansökan om detaljplan. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag till beslut mot Curt Ekvalls 

yrkande om avslag på ansökan om detaljplan och finner att 

samhällsbyggnadsnämnden beslutar bifalla förvaltningens förslag.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. De 17 september 2020 daterade handlingarna godkänns för samråd. 

 

Reservation 

Curt Ekvall (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Plan och bygg 
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§ 137 Dnr SBN 2020/000118  

Björnhovda 25:444 - Ansökan om bygglov. Nybyggnad 
av flerbostadshus 
(EDP Vision 2020-1088) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om bygglov för Nybyggnad av 1 st flerbostadshus och 3 st 

komplementbyggnader på fastigheten Björnhovda 25:444, avstyckning klar, 

har inkommit från Ölandshem. 

Ärendet avser nybyggnad av 1 st flerbostadshus, 1 st 2-våningshus med 

balkonger om 336,9 m² byggarea, med 8 st lägenheter, + 4 st balkonger på 

28,2 m², ger 700,0 m² bruttoarea, 1 st förrådsbyggnad om 65,1 m² bya, 1 st 

miljöhus 14,4 m² bya och 1 st växthus om 25,1 m² bya. Sammantaget ger det 

för nybyggnationerna totalt 469,7 m² byggarea och 804,6 m² bruttoarea på 

hela fastigheten. 

Hyreshus, ett 2-planhus med sadeltak på 14°, belagt med svart papp, putsade 

fasader i två olika kulörer och en förrådsbyggnad med sadeltak 14° med 

svart papp, fasader målade betongelement i bruten vit och grå kulör, 

aluminiumfönster mellangrå kulör och stålparti i mellangrå kulör. 

Komplementbyggnaderna med sadeltak belagt med grå papp, liggande 

träpanel i mörk grå kulör och dörrar i vit kulör. Hyreshuset kommer bli 

placerat i samma riktning som lokalgatan, Grodgatan, i nord-sydlig riktning 

med entrén mot öster på fastigheten Björnhovda 25:444, med 

komplementbyggnaderna på baksidan, den västra delen av fastigheten, av 

huvudbyggnaden. 

Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. 

Den tänkta åtgärden är förenlig med detaljplanen. 

Fastigheten omfattas av detaljplan, nr: F 219 antagen den 22 mars 2016 § 54. 

Planbestämmelserna BDII e2 n3 v1 <9,0> innebär bland annat: 

- 2 våningar, max 8 st lägenheter, max 500 m² byggyta, 1000 m² minsta 

genomsläppliga yta för dagvatten, högsta nockhöjd max 9,0 m HB och 

byggnadshöjd max 3,0 m för KB. 

Fördröjningsmagasin skall anordnas på egna fastigheten. 

Åtgärden är av sådan art att inga grannar har ansetts vara berörda. 
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Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 20 augusti 2020. 

Nybyggnadskarta  den 20 augusti 2020. 

Situationsplan, 1:500  den 20 augusti 2020. 

Plan-, fasad-, sektionsritningar huvudbyggnad  den 20 augusti 2020. 

Plan-, fasad-, sektionsritningar Förrådsbyggnad  den 20 augusti 2020. 

Ritning komplementbyggnader, Miljöutrymme  den 20 augusti 2020. 

Ritning komplementbyggnad växthus  den 20 augusti 2020. 

Detaljplan nr: F 219. 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 september 2020.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja bygglov för nybyggnad av 1 st flerbostadshus, 2-våningshus med 

balkonger om 365,1 m² byggarea, 3 st komplementbyggnader, 

förrådmiljöutrymme och växthus, om 65,1 m² + 14,4 m² + 25,1 m² = 

104,6 m² bya ger en total byggarea om = 469,7 m² bya på fastigheten 

Björnhovda 25:444 med stöd av 9 kap 30 § i Plan och bygglagen (PBL) 

(2010:900). 

2. Det krävs en kontrollansvarig för att genomföra åtgärden och att 

godkänna den föreslagna kontrollansvarige Jonas Persson. Den 

kontrollansvarige är certifierad enligt PBL (2010:900). 

3. Det krävs ett tekniskt samråd i detta ärende. 

4. Sökanden ska inkomma med Tillgänglighetsbeskrivning inför ett 

startbesked. 

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

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

6. Avgiften för bygglovet är 66 118 kronor enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.  

Besluten kan överklagas var för sig, se bifogad information. 

Observera att åtgärden inte får påbörjas förrän samhällsbyggnadsnämnden 

lämnat ett startbesked (enligt 10 kap. 3 § PBL). 

_____ 
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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. 

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

kan behövas. 

Anmälan om anslutning till kommunalt VA ska göras. 

I detta ärende krävs utstakning av behörig person. Utstakning av hus skall 

utföras av sakkunnig person som via intyg bekräftar att utstakning skett. 

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. 

Byggherren ansvarar själv för att ta in egenkontroller för de arbeten hans 

entreprenörer utför. 

 

Expedieras till: 

Beslutet skickas till den sökande  

Beslutet skickas till den kontrollansvarige 

Ett meddelande om kungörelse skickas till samtliga berörda grannar 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.  

Plan och bygg 
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§ 138 Dnr SBN 2020/000119  

Björnhovda 4:30 - Ansökan om bygglov. Nybyggnad av 
verksamhetsbyggnad (padelhall) 
(EDP Vision 2020-1060) 

Sammanfattning av ärendet 

Den 8 augusti 2020 inkom en ansökan gällande nybyggnad av en padelhall 

på 942 kvadratmeter inom fastigheten Björnhovda 4:30. Den tilltänkta 

byggnaden kommer delvis att placeras på jordbruksmark enligt 

situationsplanen, avståndet till samtliga fastighetsgränser är längre än 4,5 

meter. 

Den planerade padelhallen ska uppföras med ett sadeltak, beklätt med svart 

papptak. Padelhallen kommer att ha en byggnadshöjd på 7,8 meter vilket 

motsvarar en nockhöjd på cirka 8 meter. Samtliga fasader på den tilltänkta 

hallen kommer att utformas med fasadplåt/fasadelement, målade med ljusgrå 

– och rödfärg (färgkod S2502-B RAL 7045 respektive S5040-Y80R RAL 

3009). Fasader på entré delen av byggnaden kommer enbart utformas med 

ljusgrå puts och ett pulpettak. 

Värt att notera är att inom det aktuella området finns det byggnader som har 

en liknande skala och utformning. 

Sökande har även för avsikt att anordna sju parkeringsplatser varav en är för 

rörelseförhindrade enligt markplaneringsritningen. 

Åtgärden är av sådan art att berörda sakägare har underrättats om ansökan 

och gets tillfälle att yttra sig enligt 9 kapitlet 25 § plan- och bygglagen 

(2010:900). Ägare av X, X, X, X och X har bedömts vara berörda. Sista dag 

för berörda sakägare att yttra sig är den 11 september 2020. 

Ärendet har även remitterats med miljöenheten. Miljöenheten anser att 

jordbruksmarken påverkas endast i en obetydlig mån av den sökta åtgärden. 

Fastighetsägare till X och X har inga erinringar. Yttrande från resterande 

sakägare inväntas. 

Den avsedda platsen för padelhallens placering omfattas inte av någon 

detaljplan, strandskydd, landskapsbildskydd eller känd fornlämning. Dock 

omfattas den av riksintresse för obruten kust och turismens rörliga friluftsliv.  
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Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 8 augusti 2020. 

Situationsplan daterad den 19 augusti 2020. 

Markplaneringsritning daterad den 19 augusti 2020. 

Planritning daterad den 19 augusti 2020. 

Sektions- och fasadritning daterad den 19 augusti 2020. 

Tillgänglighetsbeskrivning daterad den 19 augusti 2020. 

Färgkod/materialbeskrivning daterad den 19 augusti 2020. 

Uppgifter om certifierad kontrollansvarig den 20 augusti 2020. 

Yttrande från miljöenheten daterad den 4 september 2020. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja bygglov för åtgärden med stöd av 9 kap. 31 § Plan- och 

bygglagen (PBL) (2010:900). 

2. Avgift för bygglovet är 19 386 kronor i enlighet med fastställd taxa av 

kommunfullmäktige. 

3. Åtgärden kräver en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 

byggherrens förslag. Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § 

PBL (2010:900) 

4. Tekniskt samråd är nödvändigt i detta ärende enligt 10 kap. 14 § PBL 

(2010:900). 

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

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

_____ 

 

Information  

Besluten kan överklagas var för sig, se bifogad information. 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kontakta plan- och byggverksamheten 

för att bestämma tid för samråd (se bifogad kallelse). Ärendet får inte 

påbörjas förrän samhällsbyggnadsnämnden har lämnat ett skriftligt 

startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL (2010:900). Sökande är själv skyldig att 

skaffa sig de tillstånd från annat håll som kan behövas. 

Innan byggnadsverket får tas i bruk måste ett skriftligt slutbesked ha 

meddelats enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900). Sökande måste 

själv ansöka om slutbesked hos plan- och byggverksamheten efter att 

åtgärden är slutförd. Om eventuella fornlämningar påträffas under grävning 

eller annat arbete, ska arbetet omedelbart avbrytas till den del fornlämningen 
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berörs. Den som leder arbetet ska omedelbart anmäla förhållandet till 

länsstyrelsen, enligt 2 kap. 5 och 10 §§ kulturmiljölagen (1988:950). 

 

Expedieras till: 

Beslutet skickas till den sökande  

Beslutet skickas till den kontrollansvarige 

Ett meddelande om kungörelse skickas till samtliga berörda grannar 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.  

Plan och bygg 
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§ 139 Dnr SBN 2020/000120  

Björnhovda 25:2 - Ansökan om bygglov. Nybyggnad av 
sporthall 
(EDP Vision 2020-824) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av verksamhetsbyggnad på fastigheten 

Björnhovda 25:2 har inkommit från Mörbylånga Bostads AB.   

Ärendet avser tillbyggnad av en befintlig idrottshall med 1 547 m² vilket ger 

en sammanlagd yta på 3 435 m².    

Fastigheten omfattas av detaljplanen F 147. Bestämmelserna innebär bland 

annat att berörd kvartersmark får bebyggas med idrottshall. 

Det är inte delegerat från samhällsbyggnadsnämnden att för tjänsteman fatta 

beslut i sökt åtgärd. 

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 8 juni 2020. 

Nybyggnadskarta inkommen den 8 juni 2020. 

Situationsplan inkommen den 8 juni 2020. 

Planritning inkommen den 8 juni 2020. 

Sektionsritning inkommen den 8 juni 2020. 

Intyg tillgänglighet inkommen den 8 juni 2020. 

Anmälan av KA inkommen den 7 september 2020. 

Fasadritning med material och färgbeskrivning inkommen den 8 september 

2020.     

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 §, Plan och 

bygglagen (PBL). 

2. Åtgärden kräver en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 

byggherrens förslag. Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 §, 

PBL. 

3. Tekniskt samråd är nödvändigt i detta ärende enligt 10 kap. 14 §, PBL. 

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

10 kap. 23 §, PBL när förutsättningarna för detta finns. 

5. Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsbyggnadsnämnden lämnat ett 

startbesked enligt 10 kap. 3 §, PBL. 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(26) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2020-09-17  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

PER OLOF 

JOHANSSON 
2020-09-25 

08:49:13 

JOHAN 

SIGVARDSSON 
2020-09-25 

11:22:20 

   

 

6. Avgiften för bygglovet är 82 579 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 

_____ 

 

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. 

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

kan behövas. 

 

Expedieras till: 

Beslutet skickas till den sökande  

Beslutet skickas till den kontrollansvarige 

Ett meddelande om kungörelse skickas till samtliga berörda grannar 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.  

Plan och bygg 
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§ 140 Dnr SBN 2020/000122  

X - Ansökan om bygglov. Nybyggnad fritidshus 
(EDP Vision 2020-1099) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten X har 

inkommit. 

Ärendet avser nybyggnad av fritidshus på 36 m² BYA med byggnadshöjd 

3,48 m och ett loft. Fritidshuset är färdigbyggt och ska flyttas till fastigheten. 

Fastigheten omfattas av detaljplan M 40. 

Bestämmelserna innebär bland annat att fastigheten får bebyggas med max 

100 m², byggnad med 1 våning utan inredd vind, byggnadshöjd max 3,0 m.  

Beslutsunderlag 

Ansökan, inkommen den 13 juli 2020. 

Foto, inkommen den 13 juli 2020. 

Fasader, inkommen den 13 juli 2020. 

Måttsatt sektionsritning inkommen den 3 augusti 2020. 

Sökandes kommentarer inkommen den 3 augusti 2020. 

Situationsplan, inkommen den 3 september 2020. 

Plan och sektion, inkommen den 3 september 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 9 september 2020. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 b §, (2010:900), 

Plan och bygglagen (PBL).  

2. Avgiften för lovet är 14 845 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Tidsfristen för handläggningen av lovet har ej 

överskridits och någon reducering av avgiften är därför inte aktuell.  

3. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag Hans Göran 

Martinsson.  

4. Den kontrollansvarige är certifierad enligt 10 kap. 9 § PBL. 

5. För att startbesked ska kunna lämnas ska följande handlingar inlämnas 

till samhällsbyggnadsnämnden: 

- Förslag på kontrollplan 

_____ 
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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. 

Observera att åtgärden inte får påbörjas förrän samhällsbyggnadsnämnden 

lämnat ett startbesked (enligt 10 kap. 3 § PBL). 

 

Expedieras till: 

Beslutet skickas till den sökande  

Beslutet skickas till den kontrollansvarige  

Ett meddelande om kungörelse skickas till samtliga berörda grannar 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.  

Plan och bygg 
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§ 141 Dnr SBN 2020/000018  

Verksamhetsinformation 

Sammanfattning av ärendet 

Marie-Christine Svensson informerar om  

Plan- och bygg 

Externt: 

 Samråd med Trafikverket om sträckan Algutsrum - Glömminge.  

 Möte med länsstyrelsen angående Strandskogen. 

 Seminarie om ”gestaltad livsmiljö”. 

 Samtal med stadsarkitekter och länsstyrelsen om ”gestaltad livsmiljö”. 

 Möte med MBAB angående planer framåt. 

 Padel-läget. 

 Rutiner för yttrande från Socialnämnden. 

 Möte i Plangruppen. 

 Uppdaterad översikt om pågående planer.   

 Förslag till prioritering planer. En informationspunkt för nämnden.  

 Samrådsmöte Däck-Roy planen. 

Internt:  

 Ny planhandläggare (1), Fredrik Meurling, började den 1 september. 

 Mätingenjör rekryterad, börjar den 16 november.  

 Nämndsekreterare/administratör pågår. 

 Ny planhandläggare (2), rekryterad och börjar den 21 september. 

 Förstärkning på administrationen med 80%-tjänst året ut. 

 Fortfarande brist på administrativa sidan. 

 Bokslutsarbetet pågår.  

 Utbildningsdag Arbetsrättslig grundkurs. 

 Fortsatt arbete med grunduppdrag och verksamhetsplan. 

 Målarbete med nämnden den 10 september.  
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Staffan Åsén informerar om  

Miljö 

 Distansarbete: Miljö fortsätter med visst distansarbete. 

 Trängseltillsyn, under bland annat Skördehelgen. 

 Bläsinge, svinstall. Lokaliseringsutredning har bedömts. 

 Dialogen om samverkan med Borgholm avseende tillsyn av alkohol-

tobak-läkemedel-rökfria miljöer fortsätter. 

 Enkät från länsstyrelsen om framtida samverkan inom livsmedel och 

miljötillsyn. Utgår från Statskontorets utredning och regeringsuppdrag. 

 Tillsyn hamnar, båtplatser pågår. 

 Länsstyrelsen tillsyn på miljöverksamheten 1 oktober. 

 ÅVC – MBLA, klagomål under utredning. 

 Behovsutredningen klar. Under granskning. 

 Miljöverksamheten för dialog med Guldfågeln inför den planerade 

produktionsökningen. 

_____ 

 

 

 

 


