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§ 161   

Val av justerare 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Christer Rosén (C) utses att justera dagens protokoll, § 161-181, och 

Johan Åhlund (C) utses att justera § 182, fredagen den 20 november 

2020. 

_____ 
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§ 162   

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Nytt ärende Ansökan om bostadsanpassningsbidrag. Behandlas efter 

ärende 19.  

Ärendena 9-17 behandlas innan ärende 8. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Till samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare utsänd kallelse, 

med ändring om i vilken ordning ärendena 8-17 behandlas och där nytt 

ärende Ansökan om bostadsanpassningsbidrag ingår och behandlas efter 

ärende 19, godkänns som dagordning för mötet. 

_____ 
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§ 163 Dnr SBN 2020/000015  

Meddelande och information 

Sammanfattning av ärendet 

Meddelande 

Rapport enligt sammanställning daterad den 10 november 2020. 

Information 

Nästa möte är den 17 december 2020. 

_____ 
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§ 164 Dnr SBN 2020/000016  

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegeringsbeslut daterade 10 oktober - 3 november 

2020. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbesluten godkänns. 

_____ 
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§ 165 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 oktober.  

Tjänsteskrivelse daterad den 4 november 2020. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ekonomisk uppföljning efter oktober godkänns.     

_____ 
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För kännedom: 

Kommunstyrelsen 
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§ 166 Dnr SBN 2020/000144  

Sammanträdesplan 2021 för 
samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till sammanträdesplan för år 2021 har tagits fram av 

förvaltningen.     

Beslutsunderlag 

Förslag till sammanträdesplan för 2021. 

Tjänsteskrivelse daterad den 3 november 2020.    

Förslag på mötet 

Ordföranden föreslår att mötet i juni flyttas fram till den 24 juni 2021.  

Beslutsgång  

Ordföranden hör med samhällsbyggnadsnämnden om de kan besluta i 

enlighet med eget ändringsförslag och finner att nämnden bifaller detsamma. 

Samhällsbyggnadsnämnden bifaller förvaltningens förslag i övrigt.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Följande sammanträdesdatum för samhällsbyggnadsnämnden antas: 

14 januari, 18 februari, 18 mars, 15 april, 20 maj, 24 juni, 19 augusti, 

23 september, 14 oktober, 18 november och 16 december 2021. 

2. Ärenden och beslutsunderlag ska vara sekreteraren tillhanda klockan 

12.00 åtta arbetsdagar innan möte. 

_____ 
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Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnad  
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Kommunkansli 
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§ 167 Dnr SBN 2020/000130  

Svar på Revisionsrapport - Granskning av 
arkivhantering  
(EDP Vision 2020-1467) 

Sammanfattning av ärendet 

Revisorerna i Mörbylånga kommun har gett PwC i uppdrag att granska 

kommunens arkivhantering. Granskningen mynnade ut i en rapport och ett 

missiv till samtliga nämnder.    

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport inkommen den 9 oktober 2020. 

Tjänsteskrivelse daterad den 2 november 2020.     

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Anta förvaltningens tjänsteskrivelse som svar till revisorerna i 

Mörbylånga kommun.    

2. Nämnden uppdrar åt respektive systemägare att enligt systemägarens 

ansvar i Infosäk F ”att fastställa felhanteringsrutiner, gallringsrutiner och 

rutiner för arkivleveranser för systemen”, utreda de olika systemens 

möjligheter till gallring under 2021 för att sedan säkerställa och 

genomföra gallring i nämndens verksamhetssystem under 2022.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Kommunens arkivarie 

Revisorerna  
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§ 168 Dnr SBN 2020/000140  

Återkallelse - tillstånd för försäljning av tobaksvaror 

Sammanfattning av ärendet 

Talluddens stugor AB, 556959-0994, Runsbäcksvägen 2, 386 34 

Färjestaden, har sedan den 1 oktober 2020 upphört med sin verksamhet på 

försäljningsstället Eriksöre campingbutik, Semestervägen, 386 93 

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 14 oktober 2020.    

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Tillståndet för försäljning av tobaksvaror för Talluddens stugor AB, 

556959-0994, Runsbäcksvägen 2, 386 34 Färjestaden, gällande för 

försäljningsstället Eriksöre campingbutik, Semestervägen, 386 93 

Färjestaden, återkallas med stöd av 7 kap. 10 § 1:a punkten LTLP.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Sökande 

Länsstyrelsen i Kalmar län 

Polisen 

Folkhälsomyndigheten 

Alkohol- och tobakshandläggaren 
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§ 169 Dnr SBN 2020/000141  

Återkallelse av tillstånd för servering av alkoholdrycker 

Sammanfattning av ärendet 

Ölands Örtagård AB, 559038-0951, har inkommit med en begäran om 

återkallelse av serveringstillståndet för serveringsstället Ölands Örtagård, 

Affärsgatan 9, 386 60 Mörbylånga.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 20 oktober 2020.    

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Serveringstillståndet utfärdat för bolaget Ölands Örtagård AB, 559038-

0951, med adressen Gabriellas väg 1, 386 60 Mörbylånga, och gällande 

för servering av alkoholdrycker på serveringsstället Ölands Örtagård, 

Affärsgatan 9, 386 60 Mörbylånga, återkallas med stöd av 9 kap. 18 § 1:a 

punkten Alkohollagen (AL).     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Sökande 

Länsstyrelsen i Kalmar län, Alexandra Engelholm, 391 86 Kalmar. 

Polismyndigheten, Box 923, 391 29 Kalmar 

Folkhälsomyndigheten, Berit Magnusson, Box 505, 831 26 Östersund 

Ölands Räddningstjänst, Box 111, 386 22 Färjestaden 

Alkoholhandläggare 
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§ 170 Dnr SBN 2020/000135  

X - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning för byggnation av enbostadshus 
(EDP Vision 2020-1120) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan 

Ansökan byggnation av enbostadshus på befintlig fastighet. Byggnadsarean 

för tänkt byggnation anges vara 80 m². Utformning av tänkt byggnation 

anges vara en våning utan inredd vind.  

Ansökan anger anslutning till kommunalt vatten och avlopp. 

Förutsättningar 

Planeringsförutsättningar 

Översiktsplan 

Enligt gällande översiktsplan anges följande för nybyggnation inom radbyar:   

- Tillkommande bebyggelse får endast uppföras i anslutning till befintlig 

bebyggelse. 

- Tillkommande bebyggelse ska förhålla sig till den befintliga 

bebyggelsens riktningar och orientering. 

- Ny bebyggelse kan generellt uppföras på lucktomter inne bland den 

befintliga bebyggelsen, med hänsyn till varje plats unika förutsättningar.  

I översiktsplanen anges också värdet av att ta hänsyn till den befintliga 

skalan inne i radbyn och till befintlig färgsättning. Det är viktigt att förhålla 

sig till den befintliga bebyggelsens proportioner. Exempelvis har 

bebyggelsens djup, fönsterproportioner och taklutning stor betydelse för den 

enskilda byggnaden men också för helheten. Takfötter är viktiga inslag som 

sätter stor prägel på bebyggelsemiljön. Ofta finns traditioner som är värda att 

bevara och utveckla för framtiden. Beprövade och traditionella material som 

tegel, takpapp, takplåt, trä och kalksten åldras med värdighet och ansluter 

enklare till den befintliga miljöns sammanhållenhet och till landskapet i 

stort. Beprövade och traditionella material med lång kontinuitet vet vi också 

hur de reagerar i det öländska klimatet, vilket är ytterligare ett skäl till deras 

överlägsenhet. Undvik material som imiterar andra material. 

Fastighetsgränser 

Kommunens fastighetskarta redovisar en felaktig fastighetsgräns. Enligt 

angränsande förrättningar går fastighetsgränsen i den befintliga stenmuren i 

norr vilket är ca 3 meter söder om redovisad fastighetsgräns. 
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Natur och arkitektur 

Aktuell fastighet består av en slagen gräsäng som delvis avgränsas av 

stenmur i öster och norr. Mot angränsande bebyggelse i söder löper en 

stenmur utmed fastighetsgränsen. Invid stenmuren i öster står en välväxt ek. 

Det finns inga rödlistade eller fridlysta arter inrapporterade i artportalen eller 

funna vid platsbesök på fastigheten. 

Aktuell fastighet ligger strax söder om den västra infarten till X by.  

Utmed X bygata är bebyggelsen varierad med mangårdsbyggnader i en 

typisk öländsk radbymiljö, mindre stugor, tegelvillor från tidigt 1980-tal och 

nybyggda en och en halvplansvillor. I direkt anslutning till aktuell fastighet 

är dock bymiljön mycket homogen med mangårdsbyggnader i ett och ett 

halvt plan med träfasad, lertegeltak och centralt placerade, mer eller mindre 

utmärkande entréer. 

För samtlig bebyggelse i X gäller att huvudbyggnaderna är placerade med 

långsidan mot bygatan. 

Infrastruktur 

Aktuell fastighet kan angöras från X bygata. Kommunala vatten- och 

spillvattenledningar ligger utmed X bygata. 

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 också av riksintresse för kulturmiljö enligt 3 kap. miljöbalken på 

grund av bymiljön med förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet 

bestående av radby och malmbebyggelse.  

Biotopskydd 

Stenmurar i anslutning till jordbruksmark är skyddade genom biotopskydd, 

enligt 7 kap miljöbalken. Den stenmur som ligger vid fastighetsgräns mot 

angränsande skifte i norr bedöms omfattas av biotopskydd. Det krävs 

tillstånd från länsstyrelsen för eventuella ingrepp i stenmuren. 

Jordbruksmark 

Brukningsvärd jordbruksmark är skyddad enligt 3 kap 4§ miljöbalken och 

får bebyggas bara om det behövs för att tillgodose väsentliga 

samhällsintressen. Det krävs också att behovet inte kan tillgodoses på ett sätt 

som är tillfredsställande från allmän synpunkt genom att annan mark 

används.  
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Eriksöre ligger vid landborgskanten och i väster breder bördiga åkermarker, 

med högt brukningsvärde, ut sig ner mot Mörbylångadalen. Fastigheten är en 

obebyggd lantbruksenhet och ingår under definitionen jordbruksmark, även 

om den inte brukas som åker eller betesmark i dagsläget.  

Radon 

Längs landborgskanten i Mörbylånga kommun är det generellt risk för höga 

radonhalter i marken. Det aktuella området ligger inom lågnormalriskområde 

för radon enligt översiktlig karta från SGU.  

Synpunkter 

Ansökan har remitterats till berörda grannar, Taxefinansiering och 

Länsstyrelsen i Kalmar län. 

Synpunkter har inkommit att redovisade fastighetsgränser inte stämmer och 

att det är svårt att ta ställning till visad placering eftersom kartan i utskicket 

inte är skalenlig och att tomtgränserna felaktigt markerade. Det är också 

angeläget att se hur huset är tänkt att se ut med tanke på anpassning till 

bebyggelsen i byn i övrigt. 

Överväganden 

Fastigheten har inte varit bebyggd, men kan ändå ses som en lucktomt 

eftersom den ligger mellan bebyggda fastigheter och innebär ingen utökning 

av X by.  

Fastigheten är smal, ca 15 meter. Med en mindre byggnad, i vinkel är det 

möjligt att placera en byggnad med långsidan mot gata.  

Ansökan har stöd i översiktsplanen. 

Arkitekturen är varierad i X by, gemensamt är dock att samtliga 

huvudbyggnader ligger med långsidan mot byvägen. Skalan på 

huvudbyggnader saknar tydlig uppdelning mellan byn och malmen. Det är 

därför möjligt att placera en mindre byggnad på aktuell fastighet.  

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 underskrider sällan 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. 

Fastigheten utgörs av jordbruksmark som bedöms ha ett brukningsvärde, det 

vill säga den skulle kunna nyttjas som åker eller betesmark, även om skiftet 

är smalt och har en relativt liten areal.  
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Det finns domar som visar att jordbruksmark ändå kan tas i anspråk för att 

komplettera befintlig bebyggelse med någon enstaka byggnad längs befintlig 

väg och liknande, då jordbruksmarken i obetydlig mån påverkas (se t.ex. 

MÖD 2018-02-28 Mål nr P 4520-17). Den aktuella ansökan bedöms kunna 

falla in under detta undantag, det vill säga att bostadsbyggnaden kan 

komplettera den befintliga bebyggelsen i X och att byggnationen endast i 

obetydlig mån påverkar jordbruksmarken i området. Placering och 

utformning av bebyggelsen är viktig i detta avseende och västra delen av 

skiftet bör kunna fortsätta nyttjas som jordbruksmark/äng, liknande 

anslutande jordbruksmarker i söder. 

Fastigheten ligger i anslutning till åkermarker där jordbruk bedrivs, vilket 

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

Eken som står i östra kanten, mot Bygatan, har höga natur- och kulturvärden 

och ska bevaras. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 4 november 2020. 

Ansökan inkommen den 1 september 2020. 

Yttrande Taxefinansiering, daterat den 5 oktober 2020. 

Yttrande Länsstyrelsen inkommit den 24 september 2020. 

Granneyttrande X, synpunkter. 

Granneyttrande X, synpunkter. 

Granneyttrande X, inga synpunkter. 

Granneyttrande X, 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. Byggnationen ska placeras med långsidan mot X bygata i liv med 

huvudbyggnaderna på omgivande fastigheter. 

3. Byggnads proportioner, material och färgsättning ska överensstämma 

med öländsk bebyggelsetradition och närmast omkringliggande 

bebyggelse. Byggnadsdjup ska minimeras, taket ska utformas som 

sadeltak, takvinkeln ska vara brant och taket ska bekläs med lertegel.  

4. Befintliga stenmurar ska bevaras. 

5. Eken i östra fastighetsgränsen 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. 

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  

Taxefinansiering 

Plan och bygg 
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§ 171 Dnr SBN 2020/000150  

X - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning för byggnation av enbostadshus 
(EDP Vision 2020-1230) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan 

Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus på befintlig bebyggd fastighet. 

Byggnadsarean för tänkt nybyggnad uppges till ca 100 m². I ansökan anges 

den tänkta utformningen för nya byggnader att vara en våning utan inredd 

vind.  

Fastigheten har idag enskild anläggning för vatten och avlopp, men 

sökanden önskar i samband med nybyggnad ansluta fastigheten till 

kommunalt vatten och avlopp. 

Förutsättningar 

Översiktsplan 

Området är inte utpekat i översiktsplanen. Ca 500 m väster om fastigheten 

finns ett av översiktsplanen utpekat område för skyddsvärd natur i form av 

det kustnära lövskogsområdet mellan brofästet och Stora rör.    

Natur och arkitektur 

På fastigheten finns idag ett äldre fritidshus med tillhörande komplement-

byggnader. Resten av fastigheten består mestadels av gräsytor med enstaka 

träd. Åt söder och öster gränsar fastigheten till ängs- och betesmarker som 

sluttar upp mot landborgen. I väster ansluter fastigheten till ett skogsområde. 

Den östra gränsen mot ängsmarken utgörs av ett öppet dike som omfattas av 

biotopskyddet. Norr om fastigheten går en enskild väg och norr om vägen 

finns ängsmark omgärdad av lövträd och stenmurar.   

Förutom det öppna diket finns inga andra kända naturvärden, såsom 

rödlistade eller fridlysta arter, på fastigheten. 

Den omkringliggande bebyggelsen är småskalig och varierad. Norr om 

fastigheten finns en nybyggd enplansvilla, och ytterligare längre norrut finns 

nyare småhus med komplementbyggnader och rester från äldre 

gårdsbebyggelse. Öster om fastigheten finns två äldre ladugårdslängor som 

knyter an till de omgivande ängs- och betesmarkerna.  

Omkringliggande bebyggelse är klädd med träpanel i varierande kulörer. 

Den äldre bebyggelsen är rödmålad.   
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Infrastruktur 

Idag har fastigheten enskild anläggning för vatten och avlopp. I samband 

med nybyggnad önskar sökande ansluta till kommunalt vatten och avlopp. 

Kommunala ledningar för vatten och spillvatten finns ca 400 meter väster 

om fastigheten. 

Tillfart till fastigheten görs via en enskild väg.  

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 

Fastighetens östra gräns mot ängsmarker utgörs av ett öppet dike som 

omfattas av biotopskyddet.   

Jordbruksmark 

Fastigheten ligger i direkt anslutning till åkermarker där jordbruk bedrivs, 

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

miljö.  

Djurhållning  

Mindre gårdar med djurhållning, framförallt hästar, finns i närområdet. 

Närmaste gårdscentra med gödselhantering ligger ca 400 meter nordost om 

fastigheten. 

Synpunkter 

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

E.ON har inget att erinra över ansökan. 

Inga yttranden har inkommit från berörda grannar.  

Överväganden 

Ansökan innebär en komplettering av befintlig fastighet där det idag finns ett 

fritidshus, samt en komplettering av befintlig bebyggelsestruktur. 

Omgivande bebyggelse är varierad och småskalig, och det föreslagna 

tillägget i form av ett fritidshus i ett plan om 100 m² bedöms fungera väl i 

detta sammanhang. Den tänkta nybyggnaden bedöms heller inte påverka 

grannar eller naturvärden negativt.  

Det går att ansluta till kommunala ledningar ca 400 m väster om fastigheten. 

Fastigheten ligger dock inte inom kommunalt verksamhetsområde för VA. 
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Sökande kommer därmed själv behöva bekosta grävning, alternativt upprätta 

avtal med grannfastigheten X om att ansluta till dennes ledningar. 

Jordbruksverksamhet och betande djur i närområdet får accepteras i denna 

typ av miljö. Avståndet till närmaste gårdscentra med gödselhantering är 

tillräckligt långt för att undvika olägenhet i form av flugor, lukt och buller. 

Tillkommande nybyggnad bör överensstämma med befintlig bebyggelse 

avseende skala, proportioner, material och färgsättning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 4 november 2020. 

Ansökan inkommen den 23 september 2020. 

Yttrande E.ON, inkommit den 16 oktober 2020. 

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. Byggnation ska följa lokal bebyggelsetradition avseende material och 

materialbehandling. Tak ska utföras med lertegel. 

3. Byggnadshöjden och byggnadsdjupet ska minimeras. 

4. Befintliga diken ska bevaras. 

_____ 

 

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. 
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Expedieras till: 

Beslutet skickas till den sökande  

Beslutet skickas till samtliga berörda grannar  

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar  

Taxefinansiering  

Plan och bygg 
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§ 172 Dnr SBN 2020/000151  

X - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning för byggnation av enbostadshus 
(EDP Vision 2020-1238) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan 

Ansökan avser nybyggnation av tre enbostadshus med maximal byggnadsyta 

om 170 m² i maximalt 1 plan med inredd vind tillsammans med 

komplementbyggnad om maximalt 60 m². 

Ansökan anger ej om fastigheter avses styckas eller hur anslutning till vatten 

och spillvatten avses lösas. 

Förutsättningar 

Planeringsförutsättningar 

Översiktsplan 

Området är inte utpekat som utredningsområde för bostäder. 

Översiktsplanen anger att tillkommande bebyggelse ska förhålla sig till den 

befintliga bebyggelsens riktningar och orienteringar på tomterna, likt den 

traditionella i de öländska radbyarna och att skalskillnaden mellan gårdarna 

och malmen ska bevaras. 

Natur och arkitektur 

Aktuell del av fastigheten består av jordbruksmark, en slagen gräsäng, väl 

avgränsad av äldre stenmurar. Platsen angränsar direkt till betade 

alvarmarker i söder och öster. Den aktuella delen av fastigheten utgörs inte 

av alvarmark utan något mer näringsrik jordbruksmark som tidigare kan ha 

nyttjats som åkermark. Det finns en relativt stor artrikedom av olika gräs och 

blommande örter, till exempel gulsporre. Närheten till Stora Alvaret inverkar 

troligen på artrikedomen i området. 

Det finns ett stort antal arter insekter och växter registrerade på och kring 

fastigheten i Artportalen. De flesta arterna är knutna till anslutande betade 

alvarmarker. På aktuell fastighet har noterats en rödlistad skalbagge 

(askdvärgbock). Flera rödlistade insekter, till exempel stortapetserarbi, har 

registrerats i närområdet.   

Aktuell fastighet ligger på X strax söder om X by. Omgivande bebyggelse är 

mycket homogen och består av mindre malmstugor. De flesta malmstugorna 

är mycket gamla med röd stående träpanel, tak i lertegel eller eternit och med 

väl tilltagna skorstenar. Runt mitten av 1900-talet har bebyggelsen 
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kompletterats med ett par små stugor som väl förhåller sig till skalan på X. 

Gemensamt för bebyggelsen på malmen är att de små stugorna ligger på väl 

tilltagna och av väl avgränsade tomtplatser, där äldre stenmurar och 

uppväxta häckar skapar bilden av en rik grönska i vilken små stugor kurar. 

Infrastruktur 

En mindre grusväg leder ut till föreslagen bebyggelse och kommunala 

ledningar för vatten och avlopp finns i grusvägen. 

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. Fastigheten 

ligger inom riksintresse naturvård, Mittlandsområdet, samt riksintresse 

kulturmiljö, Kalkstad-Lenstad (Odlingslandskap) enligt 3 kap. miljöbalken. 

Fastigheten angränsar till riksintresse naturvård – Stora Alvaret som också är 

Natura 2000-område, enligt 3 kap. miljöbalken. Området angränsar också 

riksintresse för friluftslivet – Stora Alvarets norra del. 

Biotopskydd 

Stenmurarna kring fastigheten är skyddade genom biotopskydd enligt 7 kap 

miljöbalken. För eventuella ingrepp i murarna krävs dispens från 

länsstyrelsen.  

Jordbruksmark 

Området utgörs av jordbruksmark.  

Brukningsvärd jordbruksmark är skyddad enligt 3 kap 4§ miljöbalken och 

får bebyggas bara om det behövs för att tillgodose väsentliga 

samhällsintressen. Det krävs också att behovet inte kan tillgodoses på ett sätt 

som är tillfredsställande från allmän synpunkt genom att annan mark 

används.  

Djurhållning 

Betande djur finns i direkt anslutning till fastigheten. Gårdscentra med 

djurhållning och gödselhantering finns i X ca 300 m nordost om platsen. 

Synpunkter 

Ansökan har remitterats till berörda grannar, Taxefinansiering, Länsstyrelsen 

i Kalmar län och E.ON. 

Synpunkter har inkommit om att föreslagen bebyggelse inte är lämplig på 

platsen. 

Överväganden 

Ansökan har inte stöd i översiktsplanen. 
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Enligt PBL (2010:900) 2 kap 6 § ska bebyggelse och byggnadsverk utformas 

och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn 

till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärden på platsen och 

intresset av en god helhetsverkan. 

Enligt MB (1998:808) 3 kap 1 och 6 §§ ska mark- och vattenområden 

användas för de ändamål som är mest lämpade. Företräde skall ges för 

användning som innebär god hushållning för det allmänna. Områden med 

naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet, särskilt då 

områden som är av riksintresse, ska så långt som möjligt skyddas mot 

åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön.  

Bebyggelse enligt ansökan innebär en utökning av X inom och i direkt 

anslutning till flera riksintressen, vars syften är att bevara områdets höga 

värden avseende natur, kultur samt friluftsliv. Ny bebyggelse bör därmed 

tillåtas ytterst restriktivt i området. 

En viktig faktor är bebyggelsens skala och omgivningar. Bebyggelse enligt 

ansökan innebär en stor skalförändring på platsen som inte kan anses lämplig 

med hänsyn till ovanstående. 

Det bedöms finnas naturvärden i området, i form av en artrik blommande 

flora som är viktig för rödlistade nektarsökande insekter i området samt de 

stenmurar med blommande buskage som avgränsar fastigheten. 

Då det finns naturvärden i området och det angränsar Natura 2000-området 

Stora Alvaret kräver en eventuell byggnation samråd med länsstyrelsen 

enligt 12 kap 6 § miljöbalken.  

Området utgörs av brukningsvärd jordbruksmark vilket innebär att den får 

bebyggas bara om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. 

Det krävs också att behovet inte kan tillgodoses på ett sätt som är 

tillfredsställande från allmän synpunkt genom att annan mark används.  

Tre bostadstomter kan inte anses utgöra ett väsentligt samhällsintresse och 

områdets riksintressen för att bevara natur- och kulturvärden samt friluftsliv 

bedöms väga tyngre i det här fallet. Jordbruksmarken bedöms därmed inte 

vara lämplig att tas i anspråk för den föreslagna bebyggelsen. 

Innan dagens möte har samhällsbyggnadsnämnden gjort syn på plats. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 4 november 2020. 

Ansökan inkommen den 22 september 2020.  

Yttrande Länsstyrelsen inkommit den 14 oktober 2020. 

Yttrande E.ON, inkommit den 16 oktober 2020. 

Granneyttrande X, synpunkter. 
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Granneyttrande X, synpunkter. 

Granneyttrande X, synpunkter. 

Granneyttrande X, synpunkter. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Kommunicera sökanden förslag till negativt förhandsbesked för 

byggnation av enbostadshus då förslaget inte är förenligt med Plan- och 

bygglagen (PBL) 2 kap 6 § eller Miljöbalken (MB) 3 kap 1, 6 §§. 

_____ 

 

Expedieras till: 

Beslutet skickas till den sökande  

Plan och bygg 

 

Ajournering 

Klockan 10.10-10.15 
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§ 173 Dnr SBN 2020/000152  

X - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning för byggnation av enbostadshus 
(EDP Vision 2020-1263) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan 

Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus på befintlig fastighet. 

Byggnadsarean uppges till ca 150 + 30 m². I ansökan anges den tänkta 

utformningen för nya byggnader att vara en våning utan inredd vind.  

Sökanden önskar i samband med nybyggnad ansluta fastigheten till 

kommunalt vatten och avlopp. 

Sökanden har tidigare sökt och erhållit positivt förhandsbesked för 

lokaliseringsprövning (DR MOB-2014-473).  

Förutsättningar 

Översiktsplan 

Området är inte utpekat i översiktsplanen. 

Natur och arkitektur 

Fastigheten består av en så kallad skafttomt som styckades av 2009. Tomten 

ligger således något förskjuten från bygatan. Öster om fastigheten sluttar 

åkermark ned mot Östersjön. I åkerlandskapet står enstaka ekträd, och längst 

nere vid strandkanten syns sjöbodar. 

Den omkringliggande bebyggelsen i X är varierad, med inslag av äldre 

gårds- och malmbebyggelse, senare villor och fritidshus samt 

verksamhetslokaler. Bebyggelsen är dock konsekvent småskalig. Bara något 

fåtal hus i byn är högre än en våning och vind. Likaså är material- och 

färgpaletten relativt enhetlig, där fasaderna på bostadshusen är klädda i vit 

eller rödmålad träpanel och äldre komplementbyggnader är uppförda i 

kalksten som i vissa fall är putsade i grå kulör.   

Inga rödlistade, fridlysta arter eller andra naturvärden är kända på fastigheten 

i dagsläget. Dock har det enligt artportalen rapporterats flertalet rödlistade 

fågelarter i anslutning till fastigheten. 

Infrastruktur 

Tillfart till fastigheten görs via väg 136. 
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Fastigheten ligger inom kommunalt verksamhetsområde för VA. 

Kommunala VA-ledningar går tvärs över fastigheten, ca 9 meter från 

fastighetens östra gräns.  

Riksintressen 

Fastigheten ligger inom riksintressen för rörligt friluftsliv och obruten kust, 

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

omfattas fastigheten och dess omgivande bebyggelse av riksintresse för 

kulturmiljö.  

Jordbruksmark 

Fastigheten ligger i direkt anslutning till åkermarker där jordbruk bedrivs, 

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

miljö.  

Synpunkter 

Ansökan har remitterats till berörda grannar, Taxefinansiering, Länsstyrelsen 

i Kalmar län, Trafikverket samt E.ON. 

Taxefinansiering – VA/Fjärrvärme ser inga hinder att ansluta fastigheten till 

kommunens VA-anläggning. I samband med bygglov skall dock befintliga 

kommunala ledningar på fastigheten beaktas. I sitt yttrande har 

Taxefinansiering – VA/fjärrvärme markerat ett område med ledningsrätt på 

fastigheten som ej får bebyggas. Området sträcker sig längs hela tomten i 

nord-sydlig riktning, med start ca 6 meter från fastighetens östra gräns till ca 

13 meter in från densamme. Se yttrande från Taxefinansiering – 

VA/Fjärrvärme för mer information. 

Länsstyrelsen har med hänseende till kulturmiljö inga synpunkter på 

ansökan.    

Trafikverket meddelar att inga fasta föremål såsom fordon får placeras inom 

säkerhetszon, vilken är 5 meter från vägkant. Inledningsvis ser Trafikverket 

det som möjligt att placera en ny anslutning och tillfart till väg 136. Dock 

krävs anslutningstillstånd som söks enligt väglagen § 39.  

E.ON informerar om att de har ett kabelskåp samt markförlagd serviskabel i 

osäkert läge, eventuellt korsandes infart, inom fastigheten. Kabelns exakta 

läge måste säkerställas innan markarbete börjar. Se E.ONs yttrande för mer 

information. 

Grannyttrande från X har inga synpunkter på tänkt nybyggnad under 

förutsättning att angörandet av ny tillfart till X inte skadar det äldre stenhus 

som står på X.  
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Överväganden 

Som angivits i tidigare skrivelse om lokaliseringsprövning (DR MOB-2014-

473) innebär ansökan en komplettering av befintlig bebyggelsestruktur. Då 

förslaget kan anses överensstämma med den befintliga bebyggelsen på 

platsen, och inte strider mot något annat intresse samt kan ansluta till 

befintlig infrastruktur, kan ansökan tillstyrkas. 

Yttranden från Taxefinansiering – VA/Fjärrvärme angående område med 

ledningsrätt måste beaktas vid nybyggnad.  

Med hänsyn till de höga kulturvärdena är det dock viktigt att höga krav ställs 

på anpassning till kringliggande bebyggelsekaraktär. 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 4 november 2020. 

Ansökan inkommen den 30 september 2020. 

Yttrande Taxefinansiering, daterat den 28 oktober 2020. 

Yttrande Länsstyrelsen inkommit den 16 oktober 2020. 

Yttrande Trafikverket, inkommit den 3 november 2020. 

Yttrande E.ON, inkommit den 28 oktober 2020. 

Granneyttrande X, inga synpunkter. 

Granneyttrande X, inga synpunkter. 

Granneyttrande X, 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. Byggnads läge, proportioner, material och färgsättning ska 

överensstämma med öländsk bebyggelsetradition. Byggnadsdjup ska 

minimeras, takvinkeln ska vara brant. Beprövade och traditionella 

material som tegel, takplåt, trä och kalksten ansluter enklare till den 

befintliga miljön och bebyggelsen. 

3. Byggnadshöjden och byggnadsdjupet ska minimeras. 

4. Yttrande från Trafikverket, E.ON och Taxefinansiering 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 kulturmiljölagen 2 kap 10 § om fornlämning 

påträffas. Ansökan och anmälan söks hos länsstyrelsen. 

Ansökan om ny utfart på allmän statlig väg görs till Trafikverket. 

Ansökan om att uppföra byggnad närmare väg 136 än 30 meter görs till 

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  

Taxefinansiering 

Plan och bygg  
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§ 174 Dnr SBN 2020/000153  

X - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning för byggnation av enbostadshus 
(EDP Vision 2020-1200) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan 

Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus på föreslagen avstyckning från 

X. Byggnadsarean uppges vara ca 175 m². I ansökan anges den tänkta 

utformningen för nya byggnader att vara en våning utan inredd vind.  

Sökanden avser också att i ett senare skede stycka av ytterligare fastigheter 

från X. 

Sökanden önskar i samband med nybyggnad ansluta fastigheten till 

kommunalt vatten och avlopp. 

Sökanden avser också iordningställa en alternativ tillfart till fastigheten i 

samråd med X.  

Förutsättningar 

Planeringsförutsättningar 

Översiktsplan 

Området är inte utpekat som utredningsområde för bostäder i gällande 

översiktsplan. Närmaste utpekade utredningsområde för bostäder ligger ca 

500 meter nordost 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 

Skiftet ligger i direkt anslutning till X samhälle om omgärdas av befintlig 

bebyggelse i öster och norr. Skiftet avgränsas tydligt av rejäla stenmurar med 

emellanåt tät grönska. Marken inom området består av tidigare åkermark 

med högt gräs och uppväxande sly. 

Inga rödlistade eller fridlysta arter har rapporterats i området enligt 

Artportalen. Strax söder om skiftet går järnvägsbanken som idag fungerar 

som gång- och cykelväg. Utmed järnvägsbanken har tre fynd av det starkt 

hotade Ölandskungsljuset inrapporterats i Artportalen. 
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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. 

Infrastruktur 

Skiftet är utformat som en skafttomt med anslutningsmöjlighet till X. Själva 

skaftet är dock mycket smalt och avgränsas av stenmurar och ett stenröse. 

Stenröset härrör enligt uppgift från arbetet med nedgrävning av fiberkablar i 

området. Uppgiften har inte styrkts. En alternativ infart över 

grannfastigheten X är också möjlig. 

Järnvägsbanken söder om skiftet är i öster planlagd som Lokalgata men 

fungerar idag som gång- och cykelväg. 

Fastigheten ligger delvis inom kommunalt verksamhetsområde för VA. 

Kommunala ledningar för vatten och spillvatten ligger strax öster om 

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. 

Biotopskydd 

Stenmurar som ligger i eller ansluter till jordbruksmark är skyddade genom 

biotopskydd enligt 7 kap miljöbalken. Samtliga stenmurar kring skiftet 

bedöms omfattas av biotopskydd. Det krävs tillstånd från länsstyrelsen för 

eventuella ingrepp i biotopskyddade stenmurar. 

Jordbruksmark 

Brukningsvärd jordbruksmark är skyddad enligt 3 kap 4§ miljöbalken och 

får bebyggas bara om det behövs för att tillgodose väsentliga 

samhällsintressen. Det krävs också att behovet inte kan tillgodoses på ett sätt 

som är tillfredsställande från allmän synpunkt genom att annan mark 

används.  

Aktuellt skifte är obebyggt men fastigheten är en bebyggd lantbruksenhet, 

och ingår under definitionen jordbruksmark, även om den inte brukas som 

åker eller betesmark i dagsläget.  

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 
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fastigheten ligger nedanför landborgen i västra utkanten av X, 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, Taxefinansiering och E.ON. 

Synpunkter har inkommit från E.ON att hänsyn ska tas till deras 

markförlagda kablar. 

Från grannar har synpunkter inkommit om att träd och stenmurar ska bevaras 

i nuvarande skick, att ägarna till marken för föreslagen tillfart underrättas vid 

eventuell ytterligare avstyckning, att ingen egen brunn bör grävas för 

dricksvattenförsörjning och att föreslagen placering av byggnad är bra 

eftersom den inte placeras direkt framför befintlig uteplats. 

Överväganden 

Ansökan har inte stöd i översiktsplanen. 

Fastigheten ligger i direkt anslutning till X samhälle och kan ses som en 

naturlig förtätning av samhället. 

Ytterligare avstyckning av fastigheten förhindras inte av föreslagen 

byggnation men behöver utredas i detaljplan. Vi detaljplaneläggning är det 

rimligt att anta att infarten till aktuell byggnation kan komma att behöva ske 

österifrån istället för föreslagen infart i norr. 

Fastigheten utgörs av jordbruksmark som bedöms ha ett visst 

brukningsvärde, det vill säga den skulle kunna nyttjas som åker eller 

betesmark, även om skiftet har en relativt liten areal och är väl avgränsat av 

stenmurar. 

Det finns domar som visar att jordbruksmark ändå kan tas i anspråk för att 

komplettera befintlig bebyggelse med någon enstaka byggnad längs befintlig 

väg och liknande, då jordbruksmarken i obetydlig mån påverkas (se t.ex. 

MÖD 2018-02-28 Mål nr P 4520-17). Den aktuella ansökan bedöms kunna 

falla in under detta undantag, det vill säga att bostadsbyggnaden kan 

komplettera den befintliga bebyggelsen i X och att byggnationen endast i 

obetydlig mån påverkar jordbruksmarken i området. Föreslagen avstyckning 

tar enbart i anspråk den östra delen av skiftet, vilket möjliggör ett fortsatt 
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brukande av resterande jordbruksmark i väster, även om den i dagsläget inte 

brukas.  

Även om resterande jordbruksmark på skiftet skulle tas i anspråk av framtida 

bebyggelse bedöms detta inte påverka jordbruksmarken kring X mer än i 

obetydlig mån, då skiftet har en liten areal och är väl avgränsat av 

omkringliggande bebyggelse samt järnvägsbanken med gång- och cykelväg i 

söder. Större sammanhängande jordbruksmarker breder ut sig söder om 

järnvägsbanken samt väster om X. 

Det finns risk för höga halter markradon i området vilket innebär att 

byggnation ska ske i radonsäkert utförande. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 6 november 2020. 

Ansökan inkommen den 14 september 2020. 

Yttrande Taxefinansiering, daterat den 27 oktober 2020. 

Yttrande E.ON, inkommit den 2 november 2020. 

Granneyttrande X, synpunkter.  

Granneyttrande X, synpunkter.  

Granneyttrande X, synpunkter.  

Granneyttrande X, inga synpunkter.  

Granneyttrande X, synpunkter.  

Granneyttrande X, inga synpunkter.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Lämna positivt förhandsbesked för byggnation av enbostadshus då 

förslaget är förenligt med Plan- och bygglagen 2 kap 2, 4, 5, 9 §§ samt 

MB 3 kap 4§. 

2. Befintliga stenmurar ska bevaras. 

3. Fastigheten ska ansluta till kommunalt spillvattennät. 

4. Byggnation ska ske i radonsäkert utförande. 

5. Yttrande från E.ON ska beaktas. 

Jäv 

Johan Sigvardsson (C) anmäler jäv och deltar inte vid handläggningen i detta 

ärende.  

_____ 
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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 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  

Taxefinansiering  

Plan och bygg 
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§ 175 Dnr SBN 2020/000154  

X - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning för byggnation av enbostadshus 
(EDP Vision 2020-1213) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan 

Ansökan avser avstyckning av två fastigheter för bostadsändamål. 

Tillkommande fastigheter avses styckas till ca 1700 m². Byggnadsarea eller 

tänkt utformning av byggnation specificeras ej i ansökan. 

Sökanden önskar ansluta tillkommande byggnation till enskild anläggning 

för spillvatten. Sökanden avser ansluta till kommunalt dricksvatten via 

enskilda ledningar. 

Tillfart till de avstyckade fastigheterna anges ske från en tänkt ny väg på X.  

Förutsättningar 

Planeringsförutsättningar 

Översiktsplan 

Området är inte utpekat som utredningsområde för bostäder. 

I översiktsplanen anges att "ny bebyggelse skall alltid ske i 

överensstämmelse med befintliga bebyggelsestrukturer och i sitt 

sammanhang."(s 19) samt "spridning av bebyggelse i landskapet är i strid 

med befintliga strukturer och skall inte tillåtas" (s 168). I översiktsplanen 

anges också att närheten till befintlig infrastruktur och vägar är en tungt 

vägande faktor i samband med lokaliseringen av ny bebyggelse. 

Natur och arkitektur 

Fastigheten utgörs av en större lantbruksenhet med en areal av totalt ca 200 

ha. Föreslagen avstyckning om två tomter med areal ca 1700 m2 vardera 

ligger i östra delen av fastigheten och utgörs av en mindre betesmark 

avgränsad av stenmurar. I söder, väster och norr angränsar marken till åker- 

och betesmarker. I öster ligger en befintlig bostadstomt, längs en mindre 

grusväg. 

Marken angränsar betad alvarmark med höga naturvärden. Det finns inga 

rödlistade eller fridlysta arter registrerade i Artportalen för det aktuella 

området, men det finns ett stort antal arter registrerade i närområdet. 

Angränsande bebyggelse i öster består av en äldre avstyckad gård som ligger 

på avstånd till omgivande gårdar vid X och X, drygt 600 meter till båda. 

Landskapet är flackt och bebyggelsen är tydligt synlig från långa avstånd.  
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Infrastruktur 

Tillfartsväg saknas till den tänkta avstyckningen.  

Kommunala ledningar för dricksvatten finns ca 1200 m norr om den 

föreslagna avstyckningen. Spillvattenledningar saknas i området. 

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. Den större 

ursprungsfastigheten ligger inom riksintresse för naturvård och Natura 2000 

– Stora Alvaret, enligt 3 kap miljöbalken. Aktuell del av fastigheten 

angränsar till riksintresse och Natura 2000-område. 

Biotopskydd 

Fastigheten avgränsas av stenmurar vilka är skyddade genom biotopskydd 

enligt 7 kap miljöbalken. Eventuella ingrepp i stenmurarna kräver dispens 

från länsstyrelsen.  

Jordbruksmark 

Brukningsvärd jordbruksmark är skyddad enligt 3 kap 4§ miljöbalken och 

får bebyggas bara om det behövs för att tillgodose väsentliga 

samhällsintressen. Det krävs också att behovet inte kan tillgodoses på ett sätt 

som är tillfredsställande från allmän synpunkt genom att annan mark 

används.  

Området utgörs av jordbruksmark – betesmark, väl avgränsat av stenmurar.  

Djurhållning 

Området utgörs av betesmark och angränsar betade alvarmarker.  

Synpunkter 

Ansökan har remitterats till berörda grannar, Taxefinansiering, Länsstyrelsen 

i Kalmar län samt E.ON. 

Synpunkter har inkommit att bebyggelse enligt ansökan inte är lämplig på 

platsen på grund av områdets artrikedom, tekniska beskaffenhet och 

bebyggelsestruktur.  

Överväganden 

Ansökan har inte stöd i översiktsplanen. 

Enligt PBL (2010:900) 2 kap 6 § ska bebyggelse och byggnadsverk utformas 

och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn 

till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärden på platsen och 

intresset av en god helhetsverkan. 
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Enligt MB (1998:808) 3 kap 1 och 6 §§ ska mark- och vattenområden 

användas för de ändamål som är mest lämpade. Företräde skall ges för 

användning som innebär god hushållning för det allmänna. Områden med 

naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet, särskilt då 

områden som är av riksintresse, ska så långt som möjligt skyddas mot 

åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön.  

Ansökan innebär en spridning av bebyggelse i landskapet i strid med 

befintlig bebyggelsestruktur. Föreslagen byggnation kräver stora ingrepp för 

att lösa infrastrukturen till tillkommande fastigheter.  

Området för ansökan utgörs av brukningsvärd jordbruksmark vilket innebär 

att den får bebyggas bara om det behövs för att tillgodose väsentliga 

samhällsintressen. Det krävs också att behovet inte kan tillgodoses på ett sätt 

som är tillfredsställande från allmän synpunkt genom att annan mark 

används.  

Två bostadstomter kan inte anses utgöra ett väsentligt samhällsintresse.  

Det finns domar som visar att jordbruksmark ändå kan tas i anspråk för att 

komplettera befintlig bebyggelse med någon enstaka byggnad längs befintlig 

väg och liknande, då jordbruksmarken i obetydlig mån påverkas (se t.ex. 

MÖD 2018-02-28 Mål nr P 4520-17).  

Aktuellt förslag på avstyckning bedöms inte utgöra ett sådant undantag, då 

det enbart finns en befintlig bostadstomt i området och de två tillkommande 

tomterna inte kan ses som ett komplement till befintlig bebyggelse. Det finns 

inte heller någon befintlig infrastruktur, till exempel väg i direkt anslutning 

till föreslagna tomter eller kommunala VA-ledningar. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 4 november 2020. 

Ansökan inkommen den 16 september 2020 . 

Yttrande Länsstyrelsen inkommit den 16 oktober 2020. 

Yttrande E.ON, inkommit den 2 november 2020. 

Granneyttrande X, synpunkter. 

Förslag till beslut på mötet 

Johan Åhlund (C) yrkar tillägg till förvaltningens förslag till beslut 

"Sökanden uppmanas att komplettera ansökan med bättre underlag". 

Beslutsgång 

Ordföranden hör om samhällsbyggnadsnämnden kan besluta enligt 

förvaltningens förslag och finner att samhällsbyggnämnden bifaller 

detsamma. 
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Beslutsgång 

Ordföranden hör därefter om samhällsbyggnadsnämnden kan besluta enligt 

Johan Åhlunds tilläggsyrkande och finner att samhällsbyggnadsnämnden 

bifaller detsamma.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Kommunicera sökanden förslag till negativt förhandsbesked för 

byggnation av enbostadshus då förslaget inte är förenligt med Plan- och 

bygglagen (PBL) 2 kap 6 § eller Miljöbalken (MB) 3 kap 1 och 6 §§. 

2. Sökanden uppmanas att komplettera ansökan med bättre underlag. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Beslutet skickas till den sökande  

Plan och bygg 
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§ 176 Dnr SBN 2020/000148  

Färjestaden 1:232 - Ansökan om bygglov. Nybyggnad 
av annan anläggning (Ljusanläggning till padelbanor) 
(EDP Vision 2020-1008) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser nybyggnad av två stycken padelbanor, utomhusmodell, inom 

rubricerad fastighet. De planerade utomhusbanorna har en totalyta på 430,5 

kvadratmeter och ska belysas med 8 stycken ljusanordningar 

(belysningsstolplar) enligt ansökan med tillhörande handlingar. Den 

tilltänkta åtgärden kommer att placeras enligt situationsplanen inom ett 

område där diverse idrottsaktiviteter och sportanläggningar är etablerade. 

Den avsedda platsen omfattas inte av någon detaljplan, strandskydd, 

landskapsbildskydd eller känd fornlämning. Dock omfattas den av 

sammanhållen bebyggelse samt ett pågående detaljplanearbete och 

verksamhetsområde för vatten och avlopp.  

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

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

(2010:900). Ägare av X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X och X har bedömts 

vara berörda. 

Det har inkommit 12 svar från ovanstående fastighetsägare varav 8 stycken 

har synpunkter angående den sökta åtgärden. Följande sakägare har 

synpunkter angående önskad åtgärd, X, X, X, X, X, X. 

Följande sakägare har inga erinringar, X och X. 

Synpunkter över ansökan gäller bland annat placeringen av banorna som 

anses vara för nära den befintliga fotbollsplanen och därmed störa 

fotbollsträningen. Trafiksituationen vad gäller parkering, utökad trafikmängd 

med mera som åtgärden kan generera anses också leda till besvär enligt 

inkomna synpunkter. Även påverkan på dagvatten, snöröjning och 

belysningsstolpen till konstgräset placerad mellan padelbanorna påpekas av 

erhållna synpunkter. Belysning, ljud och tider för padelspelandet beskrivs 

också som ett tillkommande problem inom aktuellt område. 

Sökande har getts tillfälle för att bemöta inkomna synpunkter enligt 

9 kapitlet 26 § plan- och bygglagen (2010:900).  

Ärendet har även remitterats till gator- och serviceenheten, mark- och 

exploateringsavdelningen samt VA- och fjärrvärmeenheten. Gator- och 

serviceenheten har inget att invända mot åtgärden under förutsättning att 

minst en meter lämnas fritt vid sidan av gång och cykelväg vilket sökande 
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har tagit hänsyn till enligt situationsplanen. Mark- och 

exploateringsavdelningen ställer sig positiva till uppförandet av sökt åtgärd 

under förutsättning att det upprättas ett arrendeavtal mellan kommunen och 

sökande. VA- och fjärrvärmeenheten har ingen erinran mot sökt åtgärd. 

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 17 juli 2020. 

Plan- och fasadritningar inkomna den 17 juli 2020. 

Illustrationsbild inkommen den 17 juli 2020. 

Förslag till kontrollplan inkommen den 24 juli 2020. 

Situationsplan inkommen den 10 september 2020. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

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

bygglagen (2010:900), (PBL). 

2. Avgift för bygglovet och startbeskedet är 4 061 kronor i enlighet med 

fastställd taxa av kommunfullmäktige. 

3. Tekniskt samråd inte är nödvändigt i detta ärende enligt 10 kap. 22 § 

PBL, därmed bevilja ett startbesked med stöd av 10 kap. 22 och 23 §§ 

PBL. Åtgärden anses inte kräva någon certifierad kontrollansvarig, 

byggherren ansvarar själv för kontrollen av genomförandet. 

4. Med detta beslut (bygglov med startbesked) bestämma att: 

 Kontrollplanen fastställs. 

 Följande handling ska lämnas in till samhällsbyggnadsnämnden som 

underlag för slutbesked: 

o Ifylld kontrollplan som redovisar att de kontroller som ska 

genomföras enligt den fastställda kontrollplanen är utförda. 

5. Uppdra åt plan- och byggverksamheten att lämna ett skriftligt slutbesked 

enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900) när förutsättningarna 

för detta finns. 

_____ 
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Information 

Besluten kan överklagas var för sig, se bifogad information. 

Beslut som fattas av samhällsbyggnadsnämnden får laga kraft när tiden för 

överklagande löpt ut. Detta innebär att beslut inte längre kan överklagas till 

högre instans och att beslutet kan verkställas. 

Ett beslut om att ge bygglov får verkställas fyra veckor efter det att beslutet 

har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar även om det inte har fått laga 

kraft. 

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 kapitlet 4 § Plan- och bygglagen (2010:900). Sökande 

måste själv ansöka om slutbesked hos plan- och byggverksamheten efter att 

åtgärden är slutförd. 

 

Expedieras till: 

Beslutet skickas till den sökande  

Beslutet delges de ägare som inkommit med synpunkter med information om 

hur man överklagar  

Ett meddelande om kungörelse skickas till samtliga berörda grannar 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar  

Plan och bygg 

 

Ajournering  

Klockan 11.16-11.20 
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§ 177 Dnr SBN 2020/000145  

Information om samhällsbyggnadsnämndens 
delegationsordning 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Charlotta Rasmusson informerar om förslag till ny delegationsordning för 

samhällsbyggnadsnämnden. Presidiet utses att tillsammans med 

verksamhetsrepresentanter gå igenom förslaget inför nämndens beslut i 

december.  

_____ 
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§ 178 Dnr SBN 2020/000146  

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag. 
Sekretessärende 
(EDP Vision 2019-702) 

Sammanfattning av ärendet 

Emma Lindell, bygglovhandläggare, föredrar ärende angående 

bostadsanpassning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 november 2020, med bilagor (EDP Vision 

2019-702). 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Avslå ansökan om bostadsanpassning enligt handläggarens förslag 

daterad den 11 november 2020 (EDP Vision 2019-702).   

2. Beslut fattas med stöd av Lag (2018:222) om Bostadsanpassningsbidrag 

m m 10 §.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Plan och bygg 
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§ 179 Dnr SBN 2020/000147  

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag. 
Sekretessärende 
(EDP Vision 2020-383) 

Sammanfattning av ärendet 

Emma Lindell, bygglovhandläggare, föredrar ärende angående 

bostadsanpassning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 3 november 2020, med bilagor (EDP Vision 

2020-383). 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Avslå ansökan om bostadsanpassning enligt handläggarens förslag 

daterad den 3 november 2020 (EDP Vision 2020-383).   

2. Beslut fattas med stöd av Lag (2018:222) om Bostadsanpassningsbidrag 

m m 10 §.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Plan och bygg 
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§ 180 Dnr SBN 2020/000155  

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag. 
Sekretessärende 
(EDP Vision 2020-747) 

Sammanfattning av ärendet 

Emma Lindell, bygglovhandläggare, föredrar ärende angående 

bostadsanpassning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 november 2020, med bilagor (EDP Vision 

2020-747). 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja ansökan om bostadsanpassning enligt handläggarens förslag 

daterad den 11 november 2020 (EDP Vision 2020-747). 

2. Beslut fattas med stöd av Lag (2018:222) om Bostadsanpassningsbidrag 

m m 3§, 5§ och 10§.      

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Plan och bygg 
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§ 181 Dnr SBN 2020/000149  

Information om säker skolväg 

Sammanfattning av ärendet 

Daniel Jonsson, samhällsbyggnadschef, informerar om bakgrunden till 

frågan om säker skolväg.  Frågan om cykelstrategi har diskuterats i 

plangruppen, där man föreslagit att inriktningen kan vara säkra skolvägar 

och att samhällsbyggnadsnämnden, i samråd med andra nämnder, ger 

förvaltningen i uppdrag att bland annat inventera och säkerhets bedöma 

skolvägarna.   

_____ 
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§ 182 Dnr SBN 2020/000018  

Verksamhetsinformation 

Sammanfattning av ärendet 

Daniel Jonsson informerar om  

Plan- och bygg 

Externt: 

 Detaljplan Färjestadens centrum. 

 Detaljplan i Grönhögen: enskilda möten med fastighetsägare. 

 Kalvhagens campingplats eventuellt bygglov i december. 

 Förbifart Mörbylånga kyrkby. 

 Möte med Världsarvsrådet, remiss kommit.  

 Seminarie angående dagvattenhantering över verksamhetsgränser.  

 Samrådsmöte Algutsrums förskola den 18 november. 

 Corona: Besök bokas digitalt alternativt extern lokal. 

Internt:  

 Tjänst bygglovhandläggare; rekrytering pågår. 

 Fortfarande brist på administrativa sidan. 

 Medarbetarsamtal genomförda. 

 Delegationsordningen revidering. 

 Lönerevision pågår. 

 Fortsatt arbete med grunduppdrag och verksamhetsplan. 

 Digitala processer enligt kommunstyrelsens beslut. 

 Arkivfrågor och informationshanteringsplaner: arbete pågår. 

 Budgetarbete 2021 påbörjat.  

 Riktlinjer för bygglov pågår. 
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Staffan Åsén informerar om  

Miljö 

 Guldfågeln. 

 Uppstart budget 2021 – ny tjänst 510 000 kronor, tillsynsintäker. 

 Vattenförvaltning, långsiktig strategi, LONA? 

 Tillsyn och corona, livsmedel, skyddsutrustning. 

 Behovsutredningen, information vid nämnden i januari 2021.  

 Medarbetarsamtal - nytt underlag från HR ger högre kvalitet i samtalen.  

 Malin Ekberg, 100 % alkohol- och tobakshandläggare från och med den 

1 november 2020.  

 Josefine Gustafsson, livsmedelsinspektör, förlängt till 15 januari 2021.  

 VP-dag (verksamhetsplanering) den 8 december. 

 Sokigo (verksamhetssystem miljö) – extra kostnad.  

_____ 

 

 

 

 


