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§ 142   

Val av justerare 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Curt Ekvall (SD) utses att justera dagens protokoll torsdagen den 

22 oktober 2020. 

_____ 
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§ 143   

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendena 9-11 behandlas innan ärendena 7-8.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Till samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare utsänd kallelse, 

med ändring om i vilken ordning ärendena 7-11 behandlas, godkänns 

som dagordning för mötet. 

_____ 
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§ 144 Dnr SBN 2020/000015  

Meddelande och information 

Sammanfattning av ärendet 

Presentation 

Nya medarbetare, Fredrik Meurling och Marcus Lundkvist, båda 

planarkitekter, presenterar sig för nämnden och hälsas välkomna av 

densamma.  

Meddelande 

Rapport enligt sammanställning daterad den 13 oktober 2020. 

Information 

Nästa möte är den 12 november 2020. 

_____ 
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§ 145 Dnr SBN 2020/000016  

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegeringsbeslut daterade 10 september-9 oktober 

2020. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbesluten godkänns. 

_____ 
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§ 146 Dnr SBN 2020/000017  

Ekonomisk uppföljning 2020 för 
samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen lämnar varje månad en ekonomisk uppföljning och prognos 

för resultatet vid årets slut. Prognosen är baserad på senast kända 

förutsättningar.         

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning efter september.  

Tjänsteskrivelse daterad den 6 oktober 2020. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ekonomisk uppföljning efter september godkänns.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

För kännedom: 

Kommunstyrelsen 
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§ 147 Dnr SBN 2020/000138  

Justering av Plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och 
mättaxa 2021 
(EDP Vision 2020-1307) 

Sammanfattning av ärendet 

En ny plan- och bygglag antogs av regeringen den 21 juni 2010. Den nya 

Plan- och bygglagen (2010:900) trädde sen i kraft den 2 maj 2011. 

Lagändringen innebar att många åtgärder som den äldre lagen föreskrev 

(1987: l0) såsom ändrade namn, paragrafer och innebörd samt att det 

infördes nya moment gjorde att en ny bygglovstaxa behövdes ta fram. 

Ett underlag till ny taxa togs då fram av Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL). 

Nuvarande taxa antogs av kommunfullmäktige den 28 november 2017 § 172. 

Det har därefter införts ett antal bygglovsbefriade men anmälningspliktiga 

”Attefallsåtgärder” med mera i Plan- och bygglagen. 

Dessa åtgärder har nu införts i taxan. 

Taxan har nu även kompletterats med en kart- och mättaxa. 

Det föreslås att taxan ska gälla tills vidare och inte behöver tas upp till 

prövning och beslut årligen utan endast vid revidering och/eller 

komplettering av innehållet i taxan. 

Beslutsunderlag 

Förslag på taxa från SKL utgåva mars 2011. 

Plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa 2021 daterad den 

13 oktober 2020. 

Exempel på avgifter för lov och anmälan 2021. 

Tjänsteskrivelse daterad den 13 oktober 2020. 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 

1. Plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa 2021 antas att gälla 

från och med den 1 januari 2021. 

2. Taxan ska gälla för ärenden inkomna efter den 1 januari 2021. 

_____ 
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Kommunstyrelsen 

Plan och bygg 
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§ 148 Dnr SBN 2020/000123  

Ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror 

Sammanfattning av ärendet 

Coop Väst AB, 556981-3172, Box 780, 451 26 Uddevalla, ansöker om 

tillstånd för försäljning av tobaksvaror på försäljningsstället Coop 

Färjestaden, Storgatan 24, 386 30 Färjestaden.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 9 september 2020. 

Utredning, daterad den 9 september 2020.    

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Coop Väst AB, 556981-3172, Box 780, 451 26 Uddevalla, beviljas med 

stöd av 5 kap. 2 § Lagen om tobak och liknande produkter (LTLP), ett 

tillstånd för försäljning av tobaksvaror på försäljningsstället Coop 

Färjestaden, Storgatan 24, 386 30 Färjestaden. Tillståndet ska gälla från 

och med 1 november 2020 och tillsvidare.     

_____ 
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Sökande 
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Alkohol- och tobakshandläggaren 
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§ 149 Dnr SBN 2020/000125  

Återkallelse av tillstånd för försäljning av tobaksvaror 

Sammanfattning av ärendet 

Coop Vardagshandel AB, 556615-2269, Sankt Eriksgatan 60, 112 34 

Stockholm, bedriver inte längre verksamhet på försäljningsstället Netto, 

Brofästet 2, 386 33 Färjestaden. Tillståndet för försäljning av tobaksvaror 

ska därför återkallas med stöd av 7 kap. 10 § 1:a punkten Lagen om tobak 

och liknande produkter (LTLP).     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 23 september 2020    

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Tillståndet för försäljning av tobaksvaror för Coop Vardagshandel AB, 

556615-2269, Sankt Eriksgatan 10, 112 34 Stockholm, gällande för 

försäljningsstället Netto, Brofästet 2, 386 33 Färjestaden, återkallas med 

stöd av 7 kap. 10 § 1:a punkten LTLP.     

_____ 
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§ 150 Dnr SBN 2020/000128  

Återkallelse av tillstånd för försäljning av tobaksvaror 

Sammanfattning av ärendet 

Konsumentföreningen Göta Ekonomisk förening, 729500-1981, 

Norremarksvägen 1, 352 45 Växjö, kommer från och med den 1 november 

2020, inte att bedriva någon verksamhet på försäljningsstället Coop 

Färjestaden, Storgatan 24, 386 30 Färjestaden. Tillståndet för försäljning av 

tobaksvaror ska därför återkallas med stöd av 7 kap. 10 § 1:a punkten Lagen 

om tobak och liknande produkter (LTLP).     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 5 oktober 2020.    

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Tillståndet för försäljning av tobaksvaror för Konsumentföreningen Göta 

Ekonomisk förening, 729500-1981, Norremarksvägen 1, 352 45 Växjö, 

gällande för försäljningsstället Coop Färjestaden, Storgatan 24, 386 30 

Färjestaden, återkallas från och med den 1 november 2020, med stöd av 

7 kap. 10 § 1:a punkten LTLP.    

_____ 
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Länsstyrelsen i Kalmar län 
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Alkohol- och tobakshandläggaren 

 

Ajournering  

Klockan 9.40-9.55 
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§ 151 Dnr SBN 2020/000038  

Svar på Medborgarförslag - Ta tillvara regnvatten för 
bevattning och spolning av toaletter 
(EDP Vision 2020-174) 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att alla nyuppförda privatfastigheter i 

kommunen bör ta tillvara regnvatten för bevattning i trädgård och spolning 

av toaletter.  

Förslagsställaren informerar om sitt förslag och nämnden ges tillfälle att 

ställa frågor om detsamma.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 2 augusti 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut den 25 september 2018 § 150.  

Tjänsteskrivelse daterad den 20 februari 2020.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunen inte har 

någon möjlighet att ställa särkrav vid byggnation utöver vad som regleras 

i Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler. Plan och bygglagen 8 

kap 4 a §.  

_____ 
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§ 152 Dnr SBN 2020/000079  

Svar på Medborgarförslag - Namnge en plats t ex ett 
torg, en gata eller en park efter Ann Boman  
(EDP Vision 2020-713) 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget lämnas förslag om att namnge en plats till exempel ett 

torg, en gata eller en park efter Ann Boman. 

Förslagsställaren informerar om sitt förslag och nämnden ges tillfälle att 

ställa frågor om detsamma.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 14 april 2020. 

Kommunfullmäktiges beslut den 27 april 2020 § 46.  

Tjänsteskrivelse daterad den 6 oktober 2020. 

”God Ortnamnssed” Ortnamnsrådets handledning i namnvård (2016). 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Medborgarförslaget bifalls. 

2. Förslaget beaktas i samband med pågående planering i Grönhögen 

alternativt i fortsatt planering i Mörbylånga köping. 

_____ 
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§ 153 Dnr SBN 2020/000134  

X - Föreläggande med vite gällande bortforsling av 
avfall (EDP Vision 2018-157) 

Sammanfattning av ärendet 

X fick den 9 maj 2017 (dnr 2016-888) ett rivningstillstånd avseende 

komplementbyggnader på fastigheten X i Mörbylånga kommun. Av beslutet 

framgår bland annat hur avfall ska hanteras enligt avfallshierarkin med 

deponering på godkänd anläggning som sista alternativ.  

Den 16 januari 2018 kom det in en anmälan till miljö- och byggnadsförvalt-

ningen om att rivningsavfall lagts upp på en del av fastigheten X. Två av 

förvaltningens inspektörer besökte platsen och konstaterade att det låg stora 

mängder sten och betongklumpar i ett hörn av fastigheten, vilket enligt 

miljöbalken får anses vara deponering om avfallet är tänkt att ligga kvar på 

obestämd tid. Deponeringen från rivningen hade skett utan tillstånd.  

Miljö- och byggnadsnämnden (nuvarande samhällsbyggnadsnämnden) 

förelade den 28 maj 2018 X att transportera bort avfallet till godkänd 

mottagare. Samhällsbyggnadsnämnden bedömde att det inte var godtagbart 

att massorna låg kvar. Avfallet skulle lämnas till godkänd mottagare för 

avfall, stenar kunde alternativt krossas upp för återvinnings-ändamål. 

Åtgärden bedömdes tekniskt genomförbar och kostnaden bedömdes inte 

orimligt hög. Åtgärderna skulle enligt föreläggandet vara klara senast den 30 

september 2018. Sedan dess har inga åtgärder vidtagits, trots påstötningar 

från tillsynsmyndigheten. 

Den 21 september 2020 besökte miljöverksamheten platsen och kunde då 

konstatera att avfallet fortfarande ligger kvar. Främst består avfallet av sten 

och betong, men flera uppstickande metalldelar finns också. 

Förslag till beslut är kommunicerat med X.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 2 oktober 2020.  
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Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden i Mörbylånga kommun förelägger X, vid 

vite om 50 000 kronor att senast den 31 december 2020 ha vidtagit 

åtgärder i enlighet med punkt 1-3 nedan.  

1. Avfall, från rivningen av ett par ladugårdar, i form av sten och betong 

som nu ligger intill skogsdunge på fastigheten X ska transporteras till 

godkänd mottagare för avfall. I den del materialet kan återanvändas 

för till exempel skogsbilvägar efter krossning kan det ske utan att det 

går till en avfallsanläggning. 

2. Sedan tidigare biotopskyddade stensamlingar ska inte röras. Om 

avfall har tippats på äldre biotopskyddade stenrösen kan det krävas 

dispens för att kunna städa upp. Dispens ska i så fall sökas hos 

länsstyrelsen. 

3. Åtgärderna ska redovisas till samhällsbyggnadsnämnden. I redovis-

ningen ska ingå kvitto/intyg från avfallsanläggning/avfallsanlägg-

ningar där mängd och sort av avfall framgår. I den del material, som 

ska tas bort, kan återanvändas behöver det inte redovisas annat än 

som en anteckning.  

_____ 
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§ 154 Dnr SBN 2020/000139  

Prioritering av planuppdrag 

Sammanfattning av ärendet 

Marie-Christine Svensson redovisar förvaltningens förslag till prioritering av 

planuppdrag oktober 2020. Förslaget har dessutom informerats om vid 

plangruppens möte den 8 oktober 2020. Ordföranden informerar att förslaget 

endast är en informationspunkt för nämnden.  

Beslutsunderlag 

Förslag till prioritering av planuppdrag oktober 2020 daterad den 15 oktober 

2020.  

_____ 

 

Ajournering 

Klockan 11.05-11.10 
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§ 155 Dnr SBN 2020/000133  

Algutsrum 3:3 del av, Algutsrum 3:95 del av, 
Algutsrums förskola - Ansökan om detaljplan. Samråd 
(EDP Vision 2019-917) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om planändring för området kring förskolan i Algutsrum inkom 

från Mörbylånga kommuns kommunstyrelse den 15 augusti 2019, efter 

beslut i kommunstyrelsen den 13 augusti 2019 § 182. 

Beslut om planläggning togs i samhällsbyggnadsnämnden den 18 oktober 

2019 § 170. 

Ett samarbetsavtal mellan Mörbylånga kommun och Mörbylånga Bostads 

AB tecknades den 12 december 2019 (dnr KS 2019/000633). I detta avtal 

regleras marköverlåtelser av områden i Skogsby och Algutsrum samt 

bekostnad av planläggning. I avtalet avser kommunen förvärva fastighet 

Algutsrum 3:95 ifrån MBAB för att själv förvalta den. Kommunen åtar sig 

även att bekosta ny detaljplan. 

Syftet med detaljplanen är att utvidga område för skoländamål för att ge 

möjlighet för förskolan i Algutsrum att utvecklas på ett hållbart sätt. Syftet är 

även att säkra trygga gång- och cykelvägar till förskolan. 

Planområdet är beläget centralt i Algutsrum, ca 300 meter öster om 

Algutsrums kyrka. Planområdet omfattar ca 0,9 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 15 

oktober 2020, är kommunens bedömning att planens genomförande inte 

medför en betydande miljöpåverkan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 7 oktober 2020. 

Plankarta, daterad den 15 oktober 2020. 

Planbeskrivning, daterad den 15 oktober 2020. 

Undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad den 15 oktober 2020. 

Checklista sociala konsekvenser, daterad den 15 oktober 2020. 
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Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Handlingarna daterade den 15 oktober 2020 godkänns för samråd. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Plan och bygg 
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§ 156 Dnr SBN 2020/000136  

X - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning för byggnation av enbostadshus 
(EDP Vision 2020-1133) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan 

Ansökan avser avstyckning av fyra fastigheter för bostadsändamål. 

Tillkommande fastigheter avses styckas till ca 1 500 m². Utformning av 

tänkt byggnation anges vara en våning med eller utan inredd vind.  

Ansökan anger anslutning till kommunalt vatten och avlopp. 

Förutsättningar 

Planeringsförutsättningar 

Översiktsplan 

Enligt gällande översiktsplan anges för området b1 - Utmed byvägen, X (ca 

8 bostäder). För området anges att en komplettering med bebyggelse för 

bostadsändamål kan ske utmed norra delen av byvägen. Befintlig 

jordbruksverksamhet öster om vägen ska beaktas i samband med planering. 

Exempelvis genom att en ridå av skog sparas mellan vägen och ny 

bebyggelse. Kommunalt vatten och avlopp måste dras in till området innan 

ny bebyggelse kan bli aktuell. 

Natur och arkitektur 

Aktuell del av fastigheten utgörs av ett skogsområde som tidigare avverkats 

och sedan har växt igen med lövsly och buskage. Området avgränsas av en 

grusväg i väster, av X i söder och av byvägen i öster. Norr om området finns 

en enskild fastighet som är bebyggd med en mindre stuga. 

Det finns inga rödlistade eller fridlysta arter inrapporterade på fastigheten i 

Artportalen. Inga sådana arter eller andra naturvärden noterades heller vid 

platsbesök den 10 september 2020. 

För bebyggelsen utmed byvägen ligger huvudbyggnaderna i liv med 

långsidan mot gatan. Gaturummet domineras av huvudbyggnader och 

komplementbyggnader är till största del lokaliserade öster om dessa. Utmed 

X är bebyggelsen mer differentierad i sin placering och korsningen gör att 

bebyggelsen här inte upplevs lika välordnad. 
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Infrastruktur 

Det är möjligt att angöra aktuell del av fastigheten från samtliga vägar. Fram 

till där vägen delar sig är Trafikverket väghållare för X. Kommunala vatten- 

och spillvattenledningar finns den norra delen av fastigheten. 

Avvägningar mot miljöbalken och plan- och bygglagen 

Riksintressen 

Området ligger inom riksintressen för rörligt friluftsliv och obruten kust, 

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

omfattas inte av något riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken. 

Jordbruksmark 

Fastigheten ligger i byn X som omgärdas av jordbruksmarker. Fastigheten 

utgörs dock inte av jordbruksmark. 

Djurhållning 

Jordbruksverksamhet med djurhållning finns i X, i närheten till aktuell 

fastighet. Kring fastigheten ligger bostadsbebyggelse. Ett lantbruk med 

gödselhantering ligger i norra delen av X, ca 200 meter norr om aktuell 

fastighet. Några ekonomibyggnader och mindre gödselbrunnar finns också 

bakom den befintliga bostadsbebyggelsen ca 130 meter öster om fastigheten. 

Synpunkter 

Ansökan har remitterats till berörda grannar, Taxefinansiering, E.ON, 

Skanova och Trafikverket. 

Synpunkter har inkommit från Trafikverket, som upplyser om fastställda 

riktvärde för buller och förordar att utfart sker på angränsande enskild väg. 

E.ON upplyser om vilka hänsyn som behöver tas till deras mark- och 

luftledningar. Karta finns bifogad var ledningarna finns. Grannar har 

inkommit med frågor om utfarter och kapacitet i befintligt VA-nät. 

Överväganden 

Ansökan har stöd i översiktsplanen. 

Fastigheten ligger i närhet till åkermarker där jordbruk bedrivs, vilket 

innebär visst buller och lukt periodvis, vilket får accepteras i denna typ av 

miljö. Avståndet till närmaste jordbruksverksamhet med djurhållning och 

gödselhantering bedöms vara tillräckligt långt för att undvika olägenhet i 

form av flugor, lukt och buller.  

Byggnationen bedöms inte påverka några naturvärden. 

Grusvägen i väster eller byvägen i öster kan användas för angöring av 

tillkommande fastigheter i enlighet med Trafikverkets yttrande. För 
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tillkommande fastigheter i öster kan detta ordnas med skafttomter eller 

servitut på ursprungsfastigheten.  

För att följa befintlig bebyggelsestruktur behöver tillkommande 

huvudbyggnader orienteras med långsidor mot angöringsgatorna likt 

bebyggelsen utmed byvägen. 

Arkitekturen är relativt homogen på platsen och för att bevara de särdrag 

som går att utläsa i öländsk byggnadskultur är det viktigt att 

byggnadsvolymer, material och färgsättning överensstämmer med dessa 

särdrag. För byggnadsvolymer är det viktigt att huset har en riktning där 

byggnadsdjupet förhåller sig starkt underordnad byggnadslängden och 

takvinkeln sällan underskrider 30°. Traditionella material är stående träpanel 

eller liggande timmer och lertegeltak. Färgsättningen kan delas på två där 

ljusa färger oftast återfinns på större byggnader och mörka färger återfinns 

på mindre byggnader. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 7 oktober 2020. 

Ansökan inkommen den 2 september 2020. 

Yttrande Taxefinansiering, daterat den 6 oktober 2020. 

Yttrande Trafikverket, inkommit den 5 oktober 2020. 

Yttrande E ON, inkommit den 18 september 2020. 

Granneyttrande X, inga synpunkter. 

Granneyttrande X, inga synpunkter.  

Granneyttrande X, inga synpunkter.  

Granneyttrande X, synpunkter.  

Granneyttrande X, synpunkter.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Lämna positivt förhandsbesked för byggnation av fyra enbostadshus då 

förslaget är förenligt med Plan- och bygglagen (PBL) 2 kap 2, 4, 5, 9 §§ 

samt Miljöbalken (MB) 3 kap 4§. 

2. Byggnads läge, proportioner, material och färgsättning ska 

överensstämma med öländsk bebyggelsetradition och bebyggelsen utmed 

byvägen. Byggnadsdjup ska minimeras och takvinkeln ska vara brant och 

taket ska bekläs med lertegel.  

3. Utfart ska ordnas mot grusväg i väster och mot byvägen i öster. 

4. Tillkommande bebyggelse ska anslutas till kommunalt spillvattennät. 

5. Yttrande från Trafikverket och E.ON ska beaktas. 
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Jäv 

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

_____ 

 

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 kulturmiljölagen 2 kap 10 § om fornlämning 

påträffas. Ansökan och anmälan söks hos länsstyrelsen. 

 

Expedieras till: 

Beslutet skickas till den sökande  

Beslutet delges de ägare som inkommit med synpunkter med information om 

hur man överklagar  

Beslutet skickas till samtliga berörda grannar  

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 

Teknisk affärsverksamhet 

Plan och bygg 
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§ 157 Dnr SBN 2020/000137  

X - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning för byggnation av enbostadshus 
(EDP Vision 2020-1113) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan 

Ansökan avser avstyckning av en fastighet för bostadsändamål. 

Tillkommande fastigheter avses styckas till ca 4 200 m². Utformning av 

tänkt byggnation anges vara en våning med inredd vind och sadeltak.  

Ansökan anger anslutning till kommunalt vatten och avlopp. 

Förutsättningar 

Planeringsförutsättningar 

Översiktsplan 

Området är inte utpekat som utredningsområde för bostäder i gällande 

översiktsplan. Närmaste utpekade utredningsområde för bostäder ligger ca 

700 meter nord-ost om aktuell ansökan. 

Detaljplan 

Strax öster om aktuell fastighet finns befintliga planlagda områden. Det 

saknas i princip obebyggda bostadsfastigheter inom gällande detaljplaner. 

Natur och arkitektur 

På fastighetens östra del, där avstyckningen föreslås, har det nyligen skett 

röjning av lövsly. Några späda lövträd av bland annat ek och ask har lämnats 

kvar. Föreslagen fastighet avgränsas av X i söder, en mindre grusväg i 

väster, en stenmur med trädrad i norr samt ett stenröse i en träddunge i öster 

mot X. Längs X i söder finns en överväxt äldre stenmur som delvis har röjts 

fram. Längs stenmuren i norr står bland annat ask som är hotad genom 

askskottsjukan och upptagen på Artdatabankens rödlista. 

I Artportalen finns noterat att växten jordviva har setts i närheten. Jordviva 

är en utdöd art i Sverige men finns i trädgårdar och förvildade här och var i 

södra Sverige. Strax norr om fastigheten ligger en bevattningsdamm där flera 

rödlistade och fridlysta arter finns, bland annat långbensgroda. 

Långbensgroda är skyddad genom artskyddsförordningen och det är 

förbjudet att skada arten och dess livsmiljö. 

Bebyggelsen i anslutning till sökt åtgärd är mycket varierad både vad gäller 

volym, material, placering och ålder. Särdrag som är viktiga för områdets 

karaktär saknas. 
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Infrastruktur 

Kommunala ledningar för vatten och spillvatten finns i fastighetens norra 

gräns. Tillkommande fastighet är lämplig att angöra från grusväg med utfart 

på X 

Avvägningar mot miljöbalken och plan- och bygglagen 

Riksintressen 

Området ligger inom riksintressen för rörligt friluftsliv och obruten kust, 

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

omfattas inte av något riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken. 

Biotopskydd 

Stenmuren i den norra fastighetsgränsen angränsar jordbruksmark och är 

skyddad genom biotopskydd enligt 7 kap miljöbalken. Det krävs tillstånd 

från länsstyrelsen för eventuella ingrepp i biotopskyddade stenmurar. 

Jordbruksmark 

Området ligger i anslutning till bostadsbebyggelsen i utkanten av Skogsby 

som ligger i ett jordbrukslandskap. Själva fastigheten utgörs dock inte av 

jordbruksmark. 

Radon 

Längs landborgskanten i Mörbylånga kommun är det generellt risk för höga 

radonhalter i marken. I centrala Skogsby längs väg 136 är det enligt 

översiktlig karta från SGU risk för höga radonhalter. Den aktuella 

fastigheten ligger nedanför landborgen i västra utkanten av Skogsby, i 

gränstrakten mellan högriskområde och normalriskområde för markradon. 

Det finns risk för höga halter markradon då halterna kan variera lokalt. 

Boverkets byggregler anger att gränsvärdet för radonhalt i nya byggnader är 

200 Bq/m3 inomhusluft. Detta gäller för rum där människor vistas mer än 

tillfälligt. Byggreglerna anger däremot inte vilka tekniska lösningar man ska 

använda för att gränsvärdena ska uppfyllas (Boverket.se). Byggherren 

ansvarar för att reglerna uppfylls vilket medför att kontrollplanen behöver ha 

kontrollpunkter för förebyggande radonåtgärder.  

Synpunkter 

Ansökan har remitterats till berörda grannar och Taxefinansiering. 

Överväganden 

Ansökan har inte stöd i översiktsplanen. 

Fastigheten ligger i direkt anslutning till Skogsby samhälle och kan ses som 

en naturlig förtätning av samhället. 
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Stenmuren i norra fastighetsgränsen omfattas av biotopskydd vilket innebär 

att det krävs tillstånd från länsstyrelsen för eventuella åtgärder. Stenmurar 

och stenrösen är en viktig livsmiljö vintertid för bland annat. långbensgroda, 

som noterats i närliggande damm. Stenmuren som avgränsar fastigheten i 

norr samt stenröset i öster bedöms kunna utgöra livsmiljö för groddjuren och 

är därmed skyddade genom artskyddsförordningen. Inga ingrepp i stenmurar 

och stenröse får därför ske utan samråd med länsstyrelsen enligt 12 kap 6 § 

miljöbalken. 

Askarna längs stenmuren i norr omfattas inte av något skydd med det är av 

värde att bevara friska exemplar. Jordvivan som setts i närheten har sannolikt 

förvildats från närliggande trädgårdar.  

Fastigheten ligger närheten till åkermarker där jordbruk bedrivs, vilket 

innebär buller och lukt periodvis, vilket får accepteras i denna typ av miljö.  

Det finns risk för höga markradonhalter i området. Byggnation ska därför 

ske i radonsäkert utförande. En radonmätning bör göras när byggnationen är 

klar för att kontrollera att gränsvärdet inte överskrids. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 7 oktober 2020. 

Ansökan inkommen den 31 augusti 2020 och kompletterad den 15 september 

2020. 

Yttrande Taxefinansiering, daterat den 6 oktober 2020. 

Granneyttrande X, inga synpunkter. 

Granneyttrande X, inga synpunkter. 

Granneyttrande X, inga synpunkter. 

Granneyttrande X, inga synpunkter. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Lämna positivt förhandsbesked för byggnation av enbostadshus då 

förslaget är förenligt med Plan- och bygglagen (PBL) 2 kap 2, 4, 5, 9 §§ 

samt Miljöbalken (MB) 3 kap 4§. 

2. Fastigheten ska ansluta till kommunalt spillvattennät. 

3. Byggnation ska ske i radonsäkert utförande. 

4. Befintliga stenmurar och stenröse ska bevaras. 

_____ 
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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. 

Ytterligare information om radon finns på Boverkets och 

Folkhälsomyndighetens hemsidor. 

Anmälningsplikt råder enligt kulturmiljölagen 2 kap 10 § om fornlämning 

påträffas. Ansökan och anmälan söks hos länsstyrelsen. 

För åtgärder på stenmur och stenröse krävs dispens från biotopskyddet. 

Dispens söks hos länsstyrelsen. 

 

Expedieras till: 

Beslutet skickas till den sökande  

Beslutet skickas till samtliga berörda grannar  

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 

Teknisk affärsverksamhet 

Plan och bygg 
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§ 158 Dnr SBN 2020/000132  

X - Ansökan om bygglov i efterhand (takbyte) 
(EDP Vision 2020-1294) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om bygglov i efterhand för ändring av ett enbostadshus på 

fastigheten X har inkommit.   

Ärendet avser byte av taktäckningsmaterial från tvåkupigt lertegel till 

ärggrön falsad plåt. 

Fastigheten omfattas av detaljplan och är beskriven i 

”Kulturmiljöinventering av Mörbylånga samhälle”. 

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 27 maj 2020. 

Fasadritning daterad den 5 juli 2020.  

Foto inkommit den 5 juli 2020. 

Utdrag från Kulturmiljöinventering upprättat den 7 oktober 2020. 

Beräkning av byggsanktionsavgiften upprättad den 7 oktober 2020. 

Tjänsteskrivelse daterad den 7 oktober 2020.    

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § (2010:900), Plan- 

och bygglagen (PBL).  

2. Avgiften för bygglovet är 1 987 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura för bygglovsavgiften kommer att skickas ut 

separat. 

3. Bygglov ges i efterhand med stöd av 9 kap. 30 § Plan- och bygglagen 

(2010:900), (PBL).  

4. Med stöd av 11 kap. 51 § Plan- och bygglagen (2010:900), (PBL), samt 9 

kap. 10 § 1 p Plan- och byggförordningen, (2011:338), (PBF), påförs 

ägaren till fastigheten X en byggsanktionsavgift på 8 514 kronor. 

Avgiften ska betalas till Mörbylånga kommun inom två månader efter 

det att beslutet har delgetts den avgiftsskyldige. En faktura på 

sanktionsavgiften kommer att skickas ut separat.    

_____ 
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Information  

Besluten kan överklagas var för sig, se bifogad information.  

Avgiften för handläggning med beslut är enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. 

 

Expedieras till: 

Beslutet delges sökande med information om hur man överklagar beslut 

Plan och bygg 
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§ 159 Dnr SBN 2020/000131  

X - Ansökan om bygglov. Nybyggnad av flerbostadshus 
(EDP Vision 2020-1234) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om bygglov för Nybyggnad av 1 st flerbostadshus och 2 st komple-

mentbyggnader på fastigheten X har inkommit. 

Ärendet avser en nybyggnad av 1 st flerbostadshus, ett 2-våningshus med 10 

st lägenheter, loftgång till vån 2 och 5 st balkonger, om 419,1 m² byggarea 

med 2 vån som ger 742,7 m² bruttoarea och 1 st förrådsbyggnad om 70,5 m² 

bya och 1 st miljöhus om 16,0 m² bya. Sammantaget ger det för hela 

nybyggnationerna totalt 505,6 m² byggarea och 877,0 m² bruttoarea på hela 

fastigheten. 

Hyreshuset är ett 2-planhus med valmat tak på 24° belagt med betongpannor, 

i en mörkgrå kulör, fasader av betongelement, i en ljusgrå kulör samt fönster 

i trä/aluminium, i bruten vit standardkulör och trädörrar i en mellan/mörkgrå 

kulör. 

Komplementbyggnaderna, förrådshus och miljöhus, i ett utseende och 

utförande lika huvudbyggnad både till material och kulörer. 

Hyreshuset är en vinkelbyggnad där den avfasade spetsen placeras längs med 

lokalgatan, Grodgatan, och vinklarna in mot gården, norrut, där även 

komplementbyggnaderna är placerade. In- och utfart till fastigheten blir i det 

östra hörnet mot lokalgata där man även kommer ha parkeringsplatser mot 

fastighetens nordöstra gräns. 

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 p2 v1 <9,0> innebär bland annat: 

2 våningar, max 10 st lägenheter, max 700 m² byggyta, 1400 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. 

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 21 september 2020 och kompletterad den 5 oktober 

2020. 
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Nybyggnadskarta inkommen den 5 oktober 2020. 

Situationsplan, 1:500 inkommen den 5 oktober 2020. 

Plan-, fasad-, sektionsritningar huvudbyggnad inkomna den 5 oktober 2020. 

Ritning komplementbyggnader, Förråd o Miljö inkommen den 21 september 

2020. 

Tillgänglighetsbeskrivning inkommen den 5 oktober 2020. 

Detaljplan nr: F 219. 

Tjänsteskrivelse daterad den 9 oktober 2020. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

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

balkonger, om 419,1 m² byggarea, och 2 st komplementbyggnader, 

förråd och miljöhus, 70,5 m² + 16,0 m², om 86,5 m² bya ger en total 

byggarea om = 505,6 m² bya på fastigheten Björnhovda 25:448 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 Johan Högström. Den 

kontrollansvarige är certifierad enligt PBL (2010:900). 

3. Det krävs ett tekniskt samråd i detta ärende. 

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

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

5. 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). 

_____ 

 

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. 

Fördröjningsmagasin på dagvattenledning skall anordnas på den egna 

fastigheten enligt detaljplan. 
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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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§ 160 Dnr SBN 2020/000018  

Verksamhetsinformation 

Sammanfattning av ärendet 

Marie-Christine Svensson informerar om  

Plan- och bygg 

Externt: 

 Samråd med Trafikverket om sträckan Algutsrum-Glömminge. 

 Enskilda samtal med fastighetsägare i Färjestaden. 

 Uppstartsmöte om detaljplan i Grönhögen. 

 Möte med arrendator i Kalvhagen. 

 Samråd med socialnämnden angående särskilt boende. 

 Utvecklingsfrågor med SydÖlands projektet. 

 Möte i Plangruppen. 

 Seminarie angående dagvattenhantering över verksamhetsgränser. 

 Samrådsmöte Brostorp måndag 19 oktober. 

Internt:  

 Ny planhandläggare har börjat, Marcus Lundkvist. 

 Nämndsekreterare Cecilia Widén från 1 oktober.  

 Alla tjänster på plats men en medarbetare slutar. 

 Fortfarande brist på administrativa sidan. 

 Medarbetarsamtal inplanerade. 

 Strategidagar.  

 Fortsatt arbete med grunduppdrag och verksamhetsplan. 

 Digitala processer enligt kommunstyrelsens beslut. 

 Arkivfrågor och informationshanteringsplaner. 

 Kunskapsåterföring med besök i verkligheten.  
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Statistik:  

Ärendebalans  

 Inkomna ärenden (utom BAB) under året: 637. 

 Inkomna BAB ärenden: 71. 

 Total ärendemängd under handläggning: 702 st.  

 Dessutom finns 1105 ärenden som ligger som väntande, det vill säga de 

är inte avslutade utan de ska handläggas ytterligare till exempel 

slutsamråd och slutbesked. 

 Handläggningstid vid delår 2:  

80% inom10 veckor  64% inom 9 veckor 

 

Staffan Åsén informerar om  

Miljö 

 Distansarbete: Miljö fortsätter med visst distansarbete. 

 Trängseltillsyn – Skördehelgen. 

 LOVA-ansökan är inlämnad till länsstyrelsen. 

 Utredning av våtmarker i Hulterstad-Triberga avrinningsområde.  

 Behovsutredningen klar. 

 Länsstyrelsen tillsynsbesök den 1 oktober över kommunens miljötillsyn. 

 Projekt om båtbottentvättar i kommunen utreds. 

 MSO presidie- och miljöchefsmöte i oktober. 

 Utbildningsplan inom Miljösamverkan sydost (MSO) för hösten.  

_____ 

 

 


