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§ 183   

Val av justerare 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Mattias Nilsson (S) utses att justera dagens protokoll måndagen den 

28 december 2020. 

_____ 

 

 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(77) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2020-12-17  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

PER OLOF 

JOHANSSON 
2020-12-28 

11:29:36 

Fredrik Mattias 

Nilsson 
2020-12-28 

12:40:37 

   

 

§ 184   

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Utgår 

Ärende 31. Skärlöv 47:1 - Ansökan om bygglov. Tillbyggnad av fiskebod. 

Ändring 

Ärende 32. Ändras till information om Kalvhagen 1 - Ansökan om bygglov. 

Nybyggnad annan anläggning. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Till samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare utsänd kallelse, 

med ändring att ärende 31, Skärlöv 47:1 - Ansökan om bygglov. 

Tillbyggnad av fiskebod utgår och ärende 32, Kalvhagen 1 - Ansökan om 

bygglov ändras till en information, godkänns som dagordning för mötet. 

_____ 
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§ 185 Dnr SBN 2020/000015  

Meddelande och information 

Sammanfattning av ärendet 

Meddelande 

Rapport enligt sammanställning daterad den 14 december 2020. 

Information 

Nästa möte är den 21 januari 2021. 

Utbildning digitala arvoden 

Innan dagens möte har nämnden fått ta del av film om digital hantering av 

mötesarvode i Visma lön. Jens Rosenqvist, lönechef, informerar om Digitalt 

arvode och det ges tillfälle att ställa frågor. Rapportering av digitala 

politikerarvoden för samhällsbyggnadsnämnden gäller från och med den 

1 januari 2021.  

_____ 
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§ 186 Dnr SBN 2020/000016  

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegeringsbeslut daterade 24 september - 11 december 

2020. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbesluten godkänns. 

_____ 
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§ 187   

Sammanträdesplan 2021 - Ändrat sammanträdesdatum 

Sammanfattning av ärendet 

Föreslås att samhällsbyggnadsnämndens möte den 14 januari 2021 flyttas till 

den 21 januari 2021.    

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämndens möte den 14 januari 2021 flyttas till 

torsdagen den 21 januari 2021.     

_____ 
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Ersättare och ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadschef 

Plan- och byggchef 

Miljöchef 
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Kommunkansliet   
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§ 188 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 november för samhällsbyggnadsnämnden. 

Tjänsteskrivelse daterad den 9 december 2020.    

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ekonomisk uppföljning efter november godkänns.     

_____ 
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Kommunstyrelsen 
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§ 189 Dnr SBN 2020/000142  

Riskanalys och intern kontrollplan 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen är nämnderna ansvariga för att den interna kontrollen 

är tillräcklig och att verksamheten i övrigt bedrivs på ett tillfredsställande 

sätt. Samhällsbyggnadsnämnden ska därmed säkerställa att den interna 

kontrollen är tillräcklig inom dess verksamheter.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 9 december 2020. 

Riskanalys och intern kontrollplan 2020.          

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Riskanalysen och den interna kontrollplanen för 2021 godkänns.          

_____ 
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§ 190 Dnr SBN 2020/000129  

Verksamhetsplan 2021 med internbudget för 
samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Ledningen för samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram ett förslag till 

verksamhetsplan med internbudget för 2021. Förslaget är lagt inom de 

ekonomiska ramar för respektive verksamhetsområde som tilldelats i 

Verksamhetsplan med budget 2021 och ekonomisk flerårsplan för 2022-

2023, som beslutades av kommunfullmäktige i november 2020.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 9 december 2020. 

Verksamhetsplan med internbudget 2021 för samhällsbyggnadsnämnden.    

Förslag till beslut på mötet 

Ordföranden yrkar tillägg gällande hantering av förhandsbesked under 

punkten 3.2 Övriga uppdrag "Ta fram riktlinjer för byggnation utanför 

detaljplanelagt område".  

Beslutsgång 

Ordföranden hör om samhällsbyggnadsnämnden kan besluta enligt 

förvaltningens förslag till beslut och finner att samhällsbyggnadsnämnden 

bifaller detsamma. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör därefter om samhällsbyggnadsnämnden kan besluta enligt 

sitt eget tilläggsyrkande och finner att samhällsbyggnadsnämnden bifaller 

detsamma. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Verksamhetsplan 2021 med internbudget för samhällsbyggnadsnämnden 

godkänns med tillägg under punkten 3.2 Övriga uppdrag "Ta fram 

riktlinjer för byggnation utanför detaljplanelagt område".     

_____ 
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Expedieras till: 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Ekonomiavdelningen 

Plan och bygg 

 

Ajournering 

Klockan 9.45-10.00 
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§ 191 Dnr SBN 2020/000145  

Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning 2021 

Sammanfattning av ärendet 

I arbetet med ny styrmodell fick verksamheten uppdraget att ta fram en helt 

ny delegationsordning för kommunstyrelsen och nämnderna.          

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 27 november 2020. 

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden daterad den 24 november 

2020.    

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Förvaltningens förslag till delegationsordning för samhällsbyggnads-

nämnden godkänns.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Samhällsbyggnadsnämnden  

Samhällsbyggnad 

Kommunkansliet 

Kommunens ledningsgrupp 
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§ 192 Dnr SBN 2020/000149  

Säker skolväg 
(EDP Vision 2020-1641) 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen fattade i samband med uppdragsredovisning den 

3 december 2019 beslut om att cykelstrategin skulle bli ett tematiskt tillägg 

till översiktsplanen och att uppdraget skulle flyttas till plangruppen. 

Plangruppen diskuterade under våren frågan och var efter det eniga till att 

hålla uppdraget i mindre utsträckning än vad det innebär om man lägger det 

som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Anledningen är att det i nuläget 

inte finns några pengar avsatta till ett mer omfattande uppdrag samt att ett 

mindre uppdrag kan tidigare ge resultat av önskade effekter. Plangruppen 

föreslår att en uppdragsinriktning ska vara ”Säkra skolvägar”.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 9 november 2020.     

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Uppdra till förvaltningen att utreda frågan och att senast den 30 juni 2021 

återrapportera de föreslagna uppdragsmålen. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Plangruppen 

Samhällsbyggnad 
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§ 193 Dnr SBN 2020/000158  

Återkallelse av tillstånd för försäljning av 
alkoholdrycker 

Sammanfattning av ärendet 

Alvaret Krogar AB, 559252-3533, har inkommit med en begäran om 

återkallelse av serveringstillståndet för serveringsstället Shqiponja, 

Storgatan 13, 386 31 Färjestaden.     

Beslutsunderlag 

Anmälan, inkommen den 1 december 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 1 december 2020.    

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Serveringstillståndet utfärdat för bolaget Alvaret krogar AB, 559252-

3533, med adressen Lybecksvägen 3 A, 393 54 Kalmar, och gällande för 

servering av alkoholdrycker på serveringsstället Shqiponja, Storgatan 13, 

386 31 Färjestaden, 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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§ 194 Dnr SBN 2020/000159  

Information om Mörbylånga kommuns riktlinjer för 
alkoholservering 

Sammanfattning av ärendet 

En kommun ska enligt alkohollagen (2010:1622) utforma riktlinjer för 

alkoholservering. Informeras om att Mörbylånga kommuns riktlinjer antogs 

av kommunstyrelsen 2013 och innehåller flera felaktigheter och behöver 

därför revideras. Beslut av samhällsbyggnadsnämnden vid mötet i januari 

2021.      

_____ 
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§ 195 Dnr SBN 2020/000165  

Möllstorp 2:3, del av - Ansökan om planbesked 
angående upprättande av ny detaljplan  
(EDP Vision 2020-1174) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om planbesked har inkommit avseende upprättande av detaljplan 

för bostadsändamål på del av fastigheten Möllstorp 2:3. Enligt inlämnat 

förslag skulle planen kunna möjliggöra ca 27 tomter. 

Aktuell del av fastigheten Möllstorp 2:3 utgörs idag i huvudsak av 

gräsvegetation med glesa busk- och trädinslag. Marken ger intryck av att 

delvis vara något sank då det är företrädesvis björk och al som förekommer. 

I söder avgränsas området av en dagvattendamm med relativt höga vallar. I 

öster gränsar området till randbebyggelsen längs Möllstorpsgatan och i 

väster Saxnäsvägen lv 958 där en ny utfart har anlagts.  

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 10 september 2020. 

Tjänsteskrivelse daterad 4 december 2020. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Lämna positivt planbesked. Ansökan skall prövas genom detaljplan med 

standardförfarande. Område väster om länsväg 958 skall utgå. 

2. Uppdra till förvaltningen att upprätta plankostnadsavtal med sökanden. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Sökanden 

Plan och bygg 
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§ 196 Dnr SBN 2020/000177  

Ventlinge 9:3 del av - Avsluta ärende upprättande av 
detaljplan 
(EDP Vision 2019-201) 

Sammanfattning av ärendet 

En ansökan inkom den 26 februari 2019 om att upprätta detaljplan för del av 

fastigheten Ventlinge 9:3. 

Fastigheten är belägen i direkt anslutning till Grönhögens bebyggelse i 

söder. Fastigheten omfattas inte i någon del av detaljplan idag men området 

ansluter till befintlig detaljplan i norr. 

Syftet med detaljplanen är att tillskapa möjligheter för bostadsändamål. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 18 april 2019 § 69 att ställa sig 

positiva till att utreda platsens lämplighet för bostadsändamål genom en 

detaljplan med utökat planförfarande. 

Utredning avseende strandskydd och tidigt samråd med Länsstyrelsen i 

Kalmar har resulterat i att sökanden nu avser avsluta ärendet och ta tillbaka 

sin ansökan från 2019. 

Återtagande av ansökan inkom till kommunen via mail den 6 juli 2020 och 8 

september 2020. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 23 november 2020.  

Minnesanteckning från Länsstyrelsen daterad den 20 februari 2018. 

Förslag till beslut på mötet 

Ordföranden, med instämmande av Hans-Ove Görtz (M), tilläggsyrkar att 

avgift för beviljat planbesked debiteras enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige.  

Beslutsgång 

Ordföranden hör om samhällsbyggnadsnämnden kan besluta enligt 

förvaltningens förslag till beslut och finner att samhällsbyggnadsnämnden 

bifaller detsamma. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör därefter om samhällsbyggnadsnämnden kan besluta enligt 

sitt eget med fleras tilläggsyrkande och finner att samhällsbyggnadsnämnden 

bifaller detsamma. 
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Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Avsluta ärendet i enlighet med PBL 2010:900 4 kap 39 §. 

2. Avgift för beviljat planbesked debiteras enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura kommer att sändas separat. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Sökanden 

Plan och bygg 

 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(77) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2020-12-17  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

PER OLOF 

JOHANSSON 
2020-12-28 

11:29:36 

Fredrik Mattias 

Nilsson 
2020-12-28 

12:40:37 

   

 

§ 197 Dnr SBN 2020/000096  

Björnhovda 31:1 m fl, Färjestadens industriområde - 
Ansökan om detaljplan. Granskning 
(EDP Vision 2018-936) 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 14 augusti 2018 att ansöka om planbesked 

angående ny detaljplan för industriändamål för del av Björnhovda 31:1 m fl. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 18 oktober 2018 att ställa sig 

positiv till att pröva ansökan genom detaljplan med utökat planförfarande. 

Syftet med detaljplanen är att bättre anpassa gällande plan till dagens behov 

för verksamheter, värdefull natur, dagvattenhantering och byggnadsvolymer, 

samt gators sträckning och utbredning. 

Gällande detaljplan för industriändamål gör det möjligt att bebygga 

åkermarken. Kommunen vill nu ändra gällande plan för att kunna tillåta 

verksamheter med högre byggnader som medför att marken kan utnyttjas på 

ett mer effektivt sätt. Planförslaget innebär också att ett genomförande av 

detaljplanen bättre tar hänsyn till de befintliga strukturer som finns i 

odlingslandskapet. Befintliga diken kan med planförslaget användas för en 

hållbar dagvattenhantering. Inom planområdet finns osedvanligt höga 

naturvärden framförallt områdets utkanter. Dessa befintliga naturvärden 

skyddas i detaljplanen med en bestämmelse om allmän plats. 

Kommunen ska genomföra en strategisk miljöbedömning om genomförandet 

av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, enligt 6 kap 3 § 

MB och 4 kap 34 § PBL.  

Enligt framtagen undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad den 

13 februari 2020, är kommunens bedömning att planens genomförande inte 

medför en betydande miljöpåverkan 

Beslut om miljöbedömning grundas på följande: 

- Marken är redan planlagd för industriändamål och det nya planförslaget 

innebär att större hänsyn tas till områdets värden avseende naturmiljö, 

kulturmiljö och rekreation. 

- Området påverkas till viss del visuellt av planförslaget genom att 

nuvarande byggnadshöjd ersätts med en högre nockhöjd. Samtidigt kan 

den visuella påverkan bli mindre genom att nuvarande industrimark 

ändras till verksamheter och besöksanläggningar. Användningen Z- 

verksamheter innebär verksamheter som i begränsad utsträckning avger 

lukt, buller, ljusstörningar eller andra typer av störningar kan lokaliseras 
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här. Planens påverkan förväntas därför bli lägre jämfört med gällande 

industriplan för området. Påverkan kan vid behov begränsas ytterligare 

genom villkor i samband med eventuell prövning för verksamheterna 

samt följas upp genom tillsyn. 

- Stenmurar och öppna diken i jordbruksmark är skyddade genom biotop-

skydd och det krävs dispens från länsstyrelsen för ingrepp. Kompensa-

tionsåtgärder bör vidtas om stenmurar eller grövre ekar måste tas bort.  

- Planens genomförande medför en trafikökning längs Industrigatan, men 

påverkan bedöms inte bli större jämfört med gällande plan. Riktvärdena 

för buller från vägtrafik bedöms inte överskridas.  

- Genom planerade dagvattenåtgärder kan planen medverka till förbättrade 

förutsättningar att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten. Bevarande 

av träd inom naturmark, en mindre odling samt planerad öppen damm 

har klimatutjämnande effekt och bidrar med biologisk mångfald och 

ekosystemtjänster. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 18 oktober 2018 § 165 att ställa 

sig positiv till att pröva detaljplan med utökat förfarande enligt 5 kap 7 § 

PBL. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 18 juni 2020 § 104 att godkänna 

de upprättade handlingarna daterade den 18 juni 2020 för samråd. 

Detaljplanen har varit på samråd från den 29 juni 2020 till den 27 juli 2020 

med en förlängd samrådstid till 30 augusti 2020. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 9 december 2020 

Samrådsredogörelse, daterad den 24 november 2020 

Plankarta, upprättad den 18 juni 2020, reviderad den 17 december 2020. 

Planbeskrivning, upprättad den 18 juni 2020, reviderad den 17 december 

2020. 

Undersökning om betydande miljöpåverkan, upprättad den 18 juni 2020.  
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Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ett genomförande av planen bedöms inte medföra en betydande 

påverkan på miljön, hälsan eller hushållning med mark, vatten och andra 

resurser. En miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt 

6 kap 3, 4 § och 12, 13 § miljöbalken behöver därför inte genomföras.  

2. Samrådsredogörelsen över inkomna synpunkter, daterad den 

24 november 2020, godkänns som sin egen. 

3. Handlingarna, daterade den 17 december 2020 skickas på granskning. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Plan och bygg 

 

Ajournering 

Klockan 11.10-11.15 
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§ 198 Dnr SBN 2020/000080  

Färjestaden 1:165 m fl (fd Däck Roy-tomten) - Ansökan 
om detaljplan. Granskning 
(EDP Vision 2018-257) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan har inkommit  den 25 maj 2011 om att förändra detaljplanen för 

fastigheterna Färjestaden 1:165, 1:167 och 1:183, så att bostadsbebyggelse, 

kontor och handel blir möjligt på fastigheterna. 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en blandning av funktioner som 

tillsammans med utformningen ska skapa en stadsmässig miljö. Utmed 

Storgatan ska gatuhusen möta upp gatan och ligga i direkt anslutning till 

gaturummet för att vara en aktiv del av rummet och möjliggöra kontakt 

mellan människor. 

Planområdet är beläget i centrala Färjestaden. Planområdet sträcker sig från 

Storgatans blandade verksamheter i norr till en småskaligare bostadsbe-

byggelse utmed Hantverkargatan och gränsar till Tallhöjdens idrottsplats i 

sydost. 

Planområdet omfattar ca 2 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 

18 juni 2020, är kommunens bedömning att planens genomförande inte 

medför en betydande miljöpåverkan. 

Beslut om miljöbedömning grundas på följande: 

- Planen bedöms inte påverka riksintressen eller skyddade områden. 

- Planen bedöms inte strida mot miljömål. 

- Området är redan exploaterat och påverkat av tidigare verksamheter. 

Planens genomförande bidrar till att förbättra stadsbilden. 

- Planen bedöms inte leda till att miljökvalitetsnormer för vatten 

överskrids. En dagvattenutredning har genomförts som visar att planerad 

markanvändning beräknas medföra relativt låg ökning av dagvatten-

flödet. Utredningen föreslår åtgärder i form av så kallade rain gardens 

som fördröjnings- och reningsåtgärd för dagvattnet. Hårdgjorda ytor 

begränsas genom planbestämmelser. 

- Miljötekniska markundersökningar har utrett markföroreningarna i 

området. Bedömningen är att alternativ 2, schaktsanering, ska genom-
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föras. Sanering ska ske till nivåer lämpliga för bostadsbyggande, det vill 

säga Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning, 

alternativt platsspecifika riktvärden. Innan åtgärder vidtas ska arbetet 

anmälas till tillsynsmyndigheten. 

- Byggnader ska anpassas så att gällande riktvärden för buller inomhus kan 

uppnås till exempel genom högisolerande fasader och fönster. Minst 

hälften av bostadsrummen, liksom uteplats, bör vara vända mot en sida 

där ekvivalentivån 55 dBA vid fasad inte överskrids, enligt förordning 

2015:216. Minst hälften av bostadsrummen bör vara vända mot en sida 

där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 

vid fasaden. Detta kan uppnås mot innergården, som är skyddad från 

vägtrafikbuller. 

- Byggnader ska uppföras radonsäkert. 

Ansökan om planändring för fastigheterna Färjestaden 1:165. 1:167 och 

1:183 inkom den 10 maj 2011. 

Beslut om planläggning med normalt planförfarande togs av dåvarande 

jävsnämnden 8 november 2011 § 35.  

Ansökan om planändring för fastigheterna Färjestaden 1:200, 1:201, 1:202 

och 1:203 inkom den 19 mars 2013. 

Beslut om planläggning med normalt planförfarande togs av 

kommunstyrelsen 4 juni 2013 § 144. I samma beslut står att detaljplanen ska 

utföras gemensamt med detaljplanen för Färjestaden 1:165 m.fl. samt även ta 

med del av fastighet Färjestaden 1:232 för möjlighet till parkering vid 

Tallhöjdens idrottsplats. 

Jävsnämnden beslutade den 22 april 2014 § 23 att godkänna detaljplanen för 

samråd. Planen har varit på samråd under tiden 5 maj - 2 juni 2014. 

Jävsnämnden beslutade 30 september 2014 § 59 att godkänna detaljplanen 

för granskning. Planen har varit på granskning under tiden 13 oktober – 

10 november 2014. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 13 maj 2015 § 74 att godkänna 

detaljplanen för underrättelse. Planen har varit på underrättelse under tiden 

8 juni - 24 juni 2015. 

Kommunfullmäktige antog aktuell detaljplan den 22 september 2015 § 140.   

Detta beslut överklagades av Trafikverket. Länsstyrelsen i Kalmar län 

beslutade den 3 februari 2017 att avslå Trafikverkets överklagande. 

Trafikverket överklagade länsstyrelsens beslut till mark- och 

miljödomstolen.  
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Mark- och miljödomstolen upphävde 12 september 2017 kommunfull-

mäktige i Mörbylånga kommuns beslut den 22 september 2015 att anta 

detaljplanen.   

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 14 maj 2020 § 78 att handläggning av 

detaljplan för Färjestaden 1:165 m.fl. ska ske med utökat planförfarande. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 18 juni 2020 att handlingarna 

daterade den 18 juni godkänns för samråd.  

Planförslaget har varit på samråd 29 juni till den 31 augusti 2020 med 

samrådsmöte den 24 augusti. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 9 december 2020. 

Samrådsredogörelse, daterad den 17 december 2020. 

Plankarta, daterad den 17 december 2020. 

Planbeskrivning, daterad den 17 december 2020. 

Checklista miljöbedömning, daterad den 18 juni 2020. 

Checklista sociala konsekvenser, daterad den 18 juni 2020. 

Bullerutredning dp Färjestaden 1:165, daterad den 7 december 2020. 

Dagvattenutredning, daterad den 26 januari 2015. 

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, daterad den 31 mars 2011. 

Kompletterande miljöteknisk markundersökning, daterad den 25 september 2014. 

Fördjupad miljöteknisk undersökning inklusive riskbedömning, 

åtgärdsutredning och riskvärdering, daterad den 25 mars 2015. 

Förslag till beslut på mötet  

Ordföranden, med instämmande av Hans-Ove Görtz (M), Johan 

Sigvardsson (C) och Mattias Nilsson (S), yrkar bifall till förvaltningens 

förslag till beslutspunkterna 1 och 3 och yrkar ändring i beslutspunkt 2 enligt 

följande "Samrådsredogörelsen över inkomna synpunkter, daterad den 

17 december 2020, godkänns som sin egen med ändring att planbe-

stämmelsen P1 ska utgå, samt att förvaltningen får i uppdrag om 

redaktionella ändringar".  

Beslutsgång 

Ordföranden hör om samhällsbyggnadsnämnden kan besluta enligt 

förvaltningens förslag till beslut för punkterna 1 och 3 och finner att 

samhällsbyggnadsnämnden bifaller detsamma. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör därefter om samhällsbyggnadsnämnden kan besluta enligt 

sitt eget med flera ändringsyrkande i beslutspunkt 2 och finner att 

samhällsbyggnadsnämnden bifaller detsamma. 
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Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ett genomförande av planen bedöms inte medföra en betydande 

påverkan på miljön, hälsan eller hushållning med mark, vatten och andra 

resurser. En miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt 

miljöbalken 6 kap 11, 12 §§ behöver därför inte genomföras. 

2. Samrådsredogörelsen över inkomna synpunkter, daterad den 

17 december 2020, godkänns som sin egen med ändring att plan-

bestämmelsen P1 ska utgå, samt att förvaltningen får i uppdrag om 

redaktionella ändringar. 

3. Handlingarna daterade den 17 december 2020 godkänns för granskning. 

 

Jäv 

Bo Sjölin (KD) och Curt Ekvall (SD) anmäler jäv och deltar inte vid 

handläggningen i detta ärende. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Plan och bygg 

 

Ajournering  

Klockan 11.55-12.40 
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§ 199 Dnr SBN 2020/000172  

Ny väg öster om Mörbylånga Kyrkby - Ansökan om 
detaljplan. Handläggning med utökat planförfarande 
(EDP Vision 2018-238) 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 december 2005 § 435 att 

uppdra åt miljö- och byggnadsnämnden att planlägga en ny väg öster om 

Mörbylånga by. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 25 januari 2006 § 14 att 

detaljplanen ska genomföras som normalt planförfarande med planprogram. 

Sökanden, kommunstyrelsen, har uttryckt fortsatt intresse av handläggning 

av ärendet.  

Sedan den 2 maj 2011 gäller en ny plan- och bygglagstiftning. Sedan den 

1 januari 2015 gäller nya regler för hur detaljplaner ska tas fram. 

Förvaltningens hållning är att vi bör arbeta efter aktuella lagar och regler. 

Detta föranleder denna begäran om handläggning av detaljplan med utökat 

förfarande i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900).  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 8 december 2020. 

Beslut miljö- och byggnadsnämnden den 25 januari 2006 § 14. 

Utredning Mörbylånga Kyrkby, Vägverket Konsult 11 december 2006. 

Förstudie förbifart Mörbylånga Kyrkby, Sweco den 12 januari 2018.   

Åtgärdsvalsstudie väg 942 genom Mörbylånga Kyrkby, Trafikverket den 

19 juni 2019.  

PM Kulturmiljö Förbifart Mörbylånga, Sweco den 6 juni 2017.  

Markteknisk Undersökningsrapport/Geoteknik Förstudie förbifart 

Mörbylånga Kyrkby, Sweco den 30 november 2017.  

PM Geoteknik Förstudie förbifart Mörbylånga Kyrkby, Sweco 30 november 

2017.  

PM Trafikbullerutredning Mörbylånga Kyrkby, Sweco 11 januari 2018.   

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Handläggning av detaljplan för ny väg öster om Mörbylånga kyrkby ska 

ske med utökat planförfarande och i enlighet med plan- och bygglagen 

(2010:900). 

_____ 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

29(77) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2020-12-17  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

PER OLOF 

JOHANSSON 
2020-12-28 

11:29:36 

Fredrik Mattias 

Nilsson 
2020-12-28 

12:40:37 

   

 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Plan och bygg 
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§ 200 Dnr SBN 2020/000063  

Färjestaden 1:153 m fl - Information om kommande 
samrådsbeslut för detaljplan 
(EDP Vision 2019-1083) 

Sammanfattning av ärendet 

Information inför kommande samrådsbeslut för detaljplan för Färjestaden 

1:153 med flera.  

_____ 
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§ 201 Dnr SBN 2020/000160  

X - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning bostad 
(EDP Vision 2020-128) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan 

Ansökan innebär avstyckning av tre nya fastigheter samt byggnation av tre 

enbostadshus i ett plan med inredd vind. Ansökan anger maximal 

byggnadshöjd 5,5 meter och maximal takvinkel 45°. Ansökan anger också 

att husen kan komma att utrustas med takkupa och källare/sutterängplan. 

Förutsättningar 

Planeringsförutsättningar 

Översiktsplan 

Området är inte utpekat som utredningsområde för bostäder. 

Även då ett område är utpekat i översiktsplanen som lämpligt att bebygga 

gäller som regel att prövning ska göras genom planläggning. Undantag kan 

göras endast för enstaka bebyggelse utan större påverkan för omgivningen 

inom områden där begränsad efterfrågan på mark råder. Ny bebyggelse ska 

alltid ske i överensstämmelse med befintliga bebyggelsestrukturer och i sitt 

sammanhang. 

 Spridning av bebyggelse i landskapet i strid med befintliga strukturer ska 

inte tillåtas.  

 I samband med ny bebyggelse ska befintliga kulturvärden samt den 

bebyggda områdens karaktär alltid beaktas och utnyttjas.  

Utredningsområde för bostäder ca 400 meter norr om aktuell del av 

fastigheten. 

Detaljplan 

Drygt 1 kilometer öster om ansökt åtgärd finns planlagd mark för bostäder 

som inte är fullt utbyggd. 

Natur och arkitektur 

Platsen präglas av landsbygdskaraktär med stora tomter och sammanhållen 

randbebyggelse där tomterna gränsar mot länsväg 136 i öster. I väster 

gränsar tomterna till åker- och betesmark. Föreslagen åtgärd ligger på 

landborgskanten och sluttar mot väster. 
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De arter inom området som rapporterats in till artportalen är stenhumla och 

jordhumla. Strax norr om planområdet har det även påträffats fläcklöpare, 

rödhalsad marklöpare, stor mosskål, skogschampinjon och blandad 

navelrödling. 

Platsen ligger inom ett område som utretts för sina naturvärden genom en 

naturvärdesinventering. Sökande har genomfört ett samråd med länsstyrelsen 

enligt 12 kap 6 § miljöbalken för aktuell ansökan. Länsstyrelsen bedömer att 

det är möjligt att tillåta avstyckning av tre tomter på den aktuella platsen 

trots att området har fått naturvärdesklass 2 (höga värden) och 3 (påtagliga 

värden) i naturvärdesinventeringen. Området bedöms ha ett visst naturvärde 

men inte av den digniteten att det motiverar ett förbud mot tomter enligt 

ansökan. 

Öster om sökt åtgärd ligger främst 1½ plans villor med sadeltak i varierande 

takvinkel och med fasader i trä. Villorna är mestadels centrerade på de stora 

fastigheterna och dess storlek varierar mellan 1 300 m² och 5 000 m². 

Samtliga fastigheter är avstyckade i mitten av 1940- och början av 1950-

talet. Vissa av villorna består av sutteränghus på grund av områdets 

höjdskillnader. Bebyggelsen är sammanhållen och placerad på rad med 

långsidan parallell med väg 136 dit även entréerna är riktade. I en västligare 

rad ligger fastigheter avstyckade under den senare delen av 1980-talet. Även 

på dessa fastigheter inordnar sig byggnaderna i en tydlig randbebyggelse. 

Infrastruktur 

Kommunala VA-ledningar ligger strax väster om de tänkta avstyckningarna 

och sträcker sig snett genom den nordligaste av de tre föreslagna 

fastigheterna enligt ansökan. Tillfartsväg till tilltänkta avstyckningar saknas. 

En tillfartsväg enligt ansökan behöver hantera en höjdskillnad på ca 3,5 

meter. Regler finns för utformning av vägar för att klara tillgänglighet med 

räddningsfordon. 

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. 

Biotopskydd 

Stenmuren i öster, mot angränsande fastighet, är skyddad genom 

biotopskydd enligt 7 kap miljöbalken. Det finns även en stenmur i söder, 

längs föreslagen infart till tomterna, som är skyddad genom biotopskydd. För 

eventuella ingrepp i murarna krävs dispens från länsstyrelsen. 

Jordbruksmark 

Området utgörs av jordbruksmark. 
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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. 

Fastigheten ligger i direkt anslutning till åkermarker där jordbruk bedrivs, 

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

miljö. 

Radon 

Längs landborgskanten i Mörbylånga kommun är det generellt risk för höga 

radonhalter i marken. Det aktuella området ligger inom låg-

normalriskområde för radon enligt översiktlig karta från SGU. 

Synpunkter 

Ansökan har remitterats till berörda grannar, Taxefinansiering, Länsstyrelsen 

i Kalmar län, Trafikverket och E.ON. Synpunkter har inkommit från E.ON, 

som behöver ha visst avstånd till sina anläggningar. Bland annat en 

transformatorstation där infart till tillkommande fastigheter är föreslagen. 

Taxefinansiering har ledningsrätt och ledningar över det nordligaste av de 

fastigheter ansökan gäller. Dessa är möjliga att flytta på sökandens 

bekostnad. Berörda grannar har kommit in med gemensamt yttrande om att 

bebyggelse på platsen kommer medföra en olägenhet både under byggtiden 

men även efter, med skymd utsikt, ökad trafik och minskad tillgänglighet till 

omkringliggande natur som följd. 

Fastighetsägare till Porskärr 1:24 har inte svarat. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 9 december 2020. 

Ansökan, inkommen den 24 januari 2020. 

Reviderad situationsplan, inkommen den 19 oktober 2020. 

Markplanering, inkommen den 8 december 2020. 

Naturvärdesinventering daterad den 29 juli 2019. 

Beslut från Länsstyrelsen den 2 oktober 2020. 

Yttrande från Länsstyrelsen, inkommit den 18 februari 2020. 

Yttrande från E.ON, inkommit den 6 mars 2020. 

Kompletterande yttrande från E.ON, inkommit den 25 mars 2020.  

Yttrande från Trafikverket, inkommit den 18 maj 2020. 

Yttrande från Taxefinansiering, inkommit den 25 mars 2020. 

Granneyttrande X, synpunkter. 

Granneyttrande X, synpunkter. 

Granneyttrande X, synpunkter. 
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Granneyttrande X, synpunkter. 

Förslag till beslut på mötet 

Johan Åhlund (C), med instämmande av ordföranden och Hans-Ove Görtz 

(M), yrkar tillägg till förvaltningens förslag till beslut "Uppdra åt 

förvaltningen att samråda med sökanden om byggnadernas placering i öst-

västlig riktning, samt att hänsyn tas till bakomliggande fastigheter." 

Beslutsgång 

Ordföranden hör om samhällsbyggnadsnämnden kan besluta enligt 

förvaltningens förslag till beslut och finner att samhällsbyggnadsnämnden 

bifaller detsamma. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör därefter om samhällsbyggnadsnämnden kan besluta enligt 

Johan Åhlunds med fleras tilläggsyrkande och finner att samhällsbyggnads-

nämnden 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 §, 4 kap 2 § eller Miljöbalken (MB) 3 kap 4 §. 

2. Uppdra åt förvaltningen att samråda med sökanden om byggnadernas 

placering i öst-västlig riktning, samt att hänsyn tas till bakomliggande 

fastigheter.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Sökanden 

Plan och bygg 
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§ 202 Dnr SBN 2020/000163  

X - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning bostad 
(EDP Vision 2020-1358) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan 

Ansökan avser nybyggnation av tre enbostadshus för uthyrning. Aktuellt 

skifte avses regleras till befintlig grannfastighet X. Byggnadsarean uppges 

till ca 70 m² per byggnad. 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 avser förlänga befintlig infart på den egna fastigheten.  

Förutsättningar 

Planeringsförutsättningar 

Översiktsplan 

Området är inte utpekat som utredningsområde för bostäder i gällande 

översiktsplan.  

Strax öster om sökt åtgärd finns område b8 – utmed kustvägen ca 3 tomter 

utpekat. 

Planprogram 

För Mörbylånga hamn och sockerbruksområde pågår arbete med att ta fram 

ett planprogram. Planprogrammet har varit på samråd under 2018. 

Detaljplan 

Ca 300 meter sydväst om sökt åtgärd finns en detaljplan med ett antal 

obebyggda fastigheter. 

Natur och arkitektur 

Området utgörs av öppen gräsmark med enstaka buskage och lövträd. I 

väster leder en gång- och cykelväg förbi området och vidare in mot 

Mörbylånga tätort. På andra sidan gång- och cykelvägen ligger ett par 

kommunala fördröjningsdammar.  

Söder om sökt åtgärd finns tre mindre röda bostadsbyggnader för uthyrning. 

Öster om området ligger varierad bebyggelse utmed väg 943. Ansökan 

innebär en utökning av befintlig bebyggelsestruktur. 
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Ett stort antal fåglar har registrerats i närområdet enligt Artportalen, men är 

knutna till dammen och dess omgivning i väster. Det öppna diket som leder 

genom området har vissa naturvärden. 

Infrastruktur 

Aktuell del av fastigheten ligger delvis inom kommunalt verksamhetsområde 

för vatten och avlopp. Kommunala VA-ledningar ligger i 

Hedvigsborgsvägen och öster om avvattningsdiket. 

Väg att angöra tillkommande bebyggelse enligt ansökan saknas. 

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.  

Strandskydd 

Öster om sökt åtgärd finns ett grävt avvattningsdike. Dammarna i väster 

syftar till att utjämna och rena ytvatten från omkringliggande åkerlandskap 

innan det kommer in i det kommunala ledningsnätet. 

Varken dike eller dammar bedöms omfattas av strandskydd. 

Jordbruksmark 

Området har historiskt sett använts som jordbruksmark, men har inte brukats 

på ett antal år. Området ligger i norra delen av Mörbylånga tätort, har en 

liten yta, knappt 0,8 ha, och omgärdas av bebyggelse, förutom i väster där 

det ligger en kommunal damm.  

Fastigheten ligger i närheten till åkermarker där jordbruk bedrivs, vilket 

innebär buller och lukt periodvis.  

Synpunkter 

Ansökan har remitterats till berörda grannar, Taxefinansiering, Gata Service 

och E.ON. 

Inga synpunkter har inkommit. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 8 december 2020. 

Ansökan inkommen den 9 november 2020. 

Yttrande E.ON, inkommit den 19 november 2020. 

Yttrande Taxefinansiering, inkommit den 2 december 2020. 

Yttrande Gata Service, inkommit den 19 november 2020. 

Granneyttrande X, inga synpunkter.  
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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, 6 och 

9 §§ samt Miljöbalken (MB) 3 kap 3 och 4§§. 

_____ 

 

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  

Ett meddelande om kungörelse skickas till samtliga berörda grannar 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar  

Taxefinansiering 

Plan och bygg 
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§ 203 Dnr SBN 2020/000164  

X - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning bostad 
(EDP Vision 2020-1237) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan 

Ansökan avser avstyckning av tre fastigheter för bostadsändamål som avses 

bebyggas med enbostadshus med en maximal byggyta om 140 kvm och 

maximalt 2 plan samt komplementbyggnad om maximalt 80 kvm byggyta.  

Ansökan anger felaktigt fastighetsbeteckningen X. Åtgärden söks på 

fastigheten X. 

Förutsättningar 

Planeringsförutsättningar 

Översiktsplan 

Området är inte utpekat som utredningsområde för bebyggelse i 

översiktsplanen. 

200 meter öster om och 400 meter norr om finns området utpekade som 

utredningsområde för bostadsbebyggelse. 

Planprogram 

För det östra området finns ett godkänt planprogram som redovisar att 

området kan bebyggas med upp till 100 nya bostäder. 

Detaljplan 

Obebyggda, planlagda fastigheter saknas i princip i närområdet. 

Natur och arkitektur 

Norra delen av fastigheten utgörs av en grusplan som används som 

upplagsplats med vedförråd, uppställda bilar, husvagn och diverse skrot. 

Den södra delen av fastigheten är igenväxt med buskage, lövsly. Marken är 

ojämn med skillnader i höjdnivåer, delvis beväxt med högt gräs och i delar 

synbart utfylld med stenbumlingar.  

I väster sluttar marken brant upp mot kanten till angränsande jordbruksmark 

med höjdskillnad av ca 1-1,5 meter.  

Det finns inga rödlistade arter eller andra naturvärden registrerade på 

fastigheten eller noterade vid platsbesök. 
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I öster finns två bebyggda fastigheter med bostadsbyggnader i 1 ½ plan med 

ljus fasadkulör. Bebyggelse enligt ansökan innebär en utökning av 

bebyggelsestrukturen i Torslunda. 

Infrastruktur 

Aktuell del av fastigheten ligger inom kommunalt verksamhetsområde för 

vatten och spillvatten. Kommunala VA-ledningar finns i väg 136, öster om 

sökt åtgärd. 

Tillfart till nya fastigheter enligt ansökan saknas. 

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. 

Förorenad mark 

På norra delen av fastigheten finns flera skrotbilar uppställda samt plåttunnor 

och annat skrot. Om läckage har skett kan detta ha förorenat marken i 

området. 

Under kommunens arbete med att kartlägga och riskklassa gamla deponier 

(soptippar) för några år sedan framkom uppgifter om att det legat en soptipp 

på angränsande fastighet i söder, som ägs av kommunen. Uppgifterna finns i 

rapporten ”Inventering och riskklassning av äldre soptippar” (Structor, 

2017). Uppgifterna om den gamla tippen är knapphändiga och kommer 

främst från muntliga källor, med det finns synliga tecken på uppstickande 

skrotdelar i området som har fyllts upp med sten och andra massor. Det finns 

också uppgift om att det ska ha tippats asfalt i området och lite allt möjligt 

som man ville bli av med. 

Utredningen har klassat den gamla tippen till riskklass 3 – måttlig risk. Den 

beskrivs som en före detta grustäkt som är igenfyllt med förmodligen 

mestadels schaktmassor. Det finns synligt plåtavfall i kanterna. Någon 

avgränsning av tippens utbredning har inte gjorts och inte heller någon 

markundersökning. 

Biotopskydd 

Stenmuren längs västra fastighetsgränsen angränsar jordbruksmark och 

omfattas av biotopskydd enligt 7 kap miljöbalken. För eventuella ingrepp 

krävs dispens från länsstyrelsen. 

Jordbruksmark 

Fastigheten ligger i direkt anslutning till åkermarker där jordbruk bedrivs. 
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Radon 

Fastigheten ligger inom högriskområde för markradon. 

Synpunkter 

Ansökan har inte varit ute på remiss. Om det är uppenbart att lov inte kan 

ges behöver inte ärendet skickas på remiss enligt 9 kap 25 § PBL. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 26 november 2020. 

Ansökan inkommen den 22 september 2020. 

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 5 §. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Sökanden 

Plan och bygg 

 

Ajournering 

Klockan 14.00-14.05 
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§ 204 Dnr SBN 2020/000166  

X - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning för byggnation av verksamhet 
(EDP Vision 2020-1347) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan 

Ansökan gäller avstyckning av en fastighet om ca 4600 m² från Björnhovda 

25:2, samt nybyggnad av en ca 3000 m² stor paddelhall. Tänkt byggnadshöjd 

är ca 10 meter. 

Sökande avser ansluta fastigheten till kommunalt vatten och avlopp. 

Förutsättningar 

Planeringsförutsättningar 

Översiktsplan 

Området för den tänkta avstyckningen är inte utpekat som utredningsområde 

för verksamheter. 

Den tänkta avstyckningen ligger inom område 15 – Norra Runsbäck i 

kommunens grönstrukturplan för Färjestaden. Grönstrukturplanens riktlinjer 

för område 15 gör gällande att grönytefaktorn inom området är låg och att 

förtätning måste ske med försiktighet. Vid eventuell förtätning måste 

grönytefaktorn utredas. Dessutom bör rekreationsområden utmed Södra 

Sandåsgatan bevaras och utvecklas. 

Detaljplan 

Ca 1400 meter norr om den tänkta avstyckningen pågår detaljplanearbete för 

Björnhovda 31:1 (Dnr 2018-936) i anslutning till Färjestadens 

industriområde, där det planeras för bland annat verksamheter och 

besöksanläggningar, exempelvis i form idrotts- och sportanläggningar. 

Natur och arkitektur 

Den tänkta avstyckningen ligger i sydöstra delen av Färjestaden, mellan 

Smaragdskolan och Södra Sandåsgatan. Väster om den tänkta fastigheten 

ansluter småskalig villabebyggelse, och öster om Södra Sandåsgatan finns 

ytterligare villor samt en bostadsrättsförening. Åt norr ligger 

Smaragdsskolan, och i nordost gränsar den tänkta avstyckningen mot en 

villatomt, bortom vilken det finns en högstadieskola. Längre söderut ansluter 

den tänkta fastigheten till ett stråk med kulturhistorisk bebyggelse längs med 

Södra Sandåsgatan.  
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Området för den tänkta paddelhallen består idag av en skogsdunge med 

medelåldrig blandskog med stort inslag av ek och hassel. Skogsdungen 

används idag som passage mellan Södra Sandåsgatan och området kring 

Smaragdskolan. Enligt yttrande från grannfastigheten Skogsby 1:19 bedrivs 

stundtals också skolverksamhet och undervisning inom skogsområdet.  

Den tänkta fastigheten sluttar tydligt från Södra Sandåsgatan ned mot 

Smaragdskolan. Den östra gränsen mot Södra Sandåsgatan ligger på ca 

+17.5 meters höjd medan gränsen mot Smaragdskolan ligger på ca +14.5 

meters höjd. 

Den omkringliggande bebyggelsen är varierad, med större offentliga 

byggnader i form av skolor och en idrottshall åt norr, och småskalig 

villabebyggelse åt öster, söder och väster. Kulörer och material varierar, men 

med träpanel som dominerande fasadbeklädnad. Höjden på Smaragdskolan 

och den omkringliggande villabebyggelsen är dock enhetlig i att 

byggnadshöjden inte överskrider två våningar.  

Inga rödlistade arter finns rapporterade inom området för ansökan, enligt 

Artportalen. Den fridlysta arten ekoxe är dock spridd i Färjestaden och 

knuten till just ekbestånd. Ekoxen är särskilt omnämnd i Grönstrukturplanen 

som en art viktig att utreda och bevara i Färjestaden. 

Enligt Länsstyrelsen finns det på platsen för planerad padelhall en registrerad 

stenåldersboplats. Inför eventuell nybyggnad inom fastigheten krävs tillstånd 

enligt Kulturmiljölagen, ett tillstånd som kan komma att villkoras med en 

arkeologisk undersökning. Tillståndet ska sökas i god tid innan eventuell 

byggprocess. 

Infrastruktur 

Ansökan anger inte hur tillfart eller parkering till den tänkta paddelhallen ska 

ordnas. Under samtal med sökande uppgavs att tillfart ska göras från 

Stengatan och att sökande önskar använda Smaragdsskolans parkering till 

sin verksamhet. 

Den tänkta avstyckningen ligger inom kommunalt verksamhetsområde för 

VA. 

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. 
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Synpunkter 

Ansökan har remitterats till berörda grannar, Taxefinansiering, Länsstyrelsen 

i Kalmar län samt E.ON. 

Taxefinansiering – VA/fjärrvärme har inget att erinra. 

Länsstyrelsen gör gällande att det på platsen för planerad padelhall finns en 

registrerad stenåldersboplats. Inför eventuell nybyggnad inom fastigheten 

krävs tillstånd enligt Kulturmiljölagen, ett tillstånd som kan komma att 

villkoras med en arkeologisk undersökning. Tillstånd söks hos länsstyrelsen i 

god tid innan planerad byggprocess. 

E.ON informerar att det längs med Södra Sandåsgatan finns en markförlagd 

spänningskabel samt ett kabelskåp. Kablarnas exakta läge måste säkerställas 

innan markarbete påbörjas. För elledning i mark får byggnad eller annan 

anläggning inte utan ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner 

uppföras på närmare avstånd än 3 meter från ledningen. Inte heller får utan 

ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras 

ovanför ledningen, så att reparation och underhåll försvåras. 

Flertalet yttranden har också inkommit från berörda grannar. Majoriteten av 

de inkomna grannyttrandena ställer sig negativa till nybyggnad av padelhall. 

De skäl som anges är främst oron över ökad trafik längs Södra Sandåsgatan, 

minskade grönytor samt paddelhallens skala och utformning i den 

småskaliga bebyggelsestrukturen längs Södra Sandåsgatan. Grannfastigheten 

X uttrycker också oro över att stora delar av denna kommer skuggas av den 

föreslagna paddelhallen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 9 december 2020. 

Ansökan inkommen den 6 oktober 2020. 

Yttrande Taxefinansiering, daterat den 2 december 2020. 

Yttrande Länsstyrelsen inkommit den 18 november 2020. 

Yttrande E.ON, inkommit den 1 december 2020. 

Grannyttrande X, synpunkter. 

Grannyttrande X, synpunkter. 

Grannyttrande X, synpunkter. 

Granneyttranden X (Brf Sandåsparken), synpunkter. 

Grannyttrande X, synpunkter. 

Grannyttrande X, synpunkter. 

Grannyttrande X, synpunkter. 

Grannyttrande X, synpunkter. 

Förslag till beslut på mötet 

Thomas Danielsson (M) yrkar att samhällsbyggnadsnämnden  
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"1. lämnar positivt förhandsbesked för byggnation av 

verksamhetsanläggning med inriktning paddelhall och friidrott. 

2. Byggnaden skall placeras så att en naturlig trädlinje bevaras mot S:a 

Sandåsgatan. 

3. Fastigheten skall anslutas till kommunalt vatten och avlopp." 

Förslag till beslut på mötet  

Ordföranden yrkar på följande förslag till beslutspunkter  

- Lämna positivt förhandsbesked för byggnation av verksamhet med 

inriktning paddelhall och friidrott, innehållande löparbanor och hopp-

grop, då förslaget är förenligt med Plan- och bygglagen (PBL) 

2 kap 2, 5 §§ samt Miljöbalken (MB) 3 kap 4§. 

- Förvaltningen får i uppdrag att i samråd med sökanden diskutera exakt 

placering inför bygglov.  

- Redovisning av parkering och infartsförhållanden ska redovisas i 

samband med bygglov.  

- En naturvärdesinventering ska utföras.    

- Byggnaden ska placeras så att en naturlig trädridå bevaras mot Södra 

Sandåsgatan. 

- Fastigheterna ska ansluta till kommunalt vatten och avlopp. 

- E.ONs yttrande ska beaktas. 

- Tillstånd enligt kulturmiljölagen ska finnas innan bygglov beviljas. 

Thomas Danielsson instämmer i ordförandens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag till avslag mot sitt och Thomas 

Danielssons yrkande om bifall till ansökan om förhandsbesked och finner att 

samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt ordförandens och Thomas 

Danielssons yrkande.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Lämna positivt förhandsbesked för byggnation av verksamhet med 

inriktning paddelhall och friidrott, innehållande löparbanor och hopp-

grop, då förslaget är förenligt med Plan- och bygglagen (PBL)  

2 kap 2, 5 §§ samt Miljöbalken (MB) 3 kap 4§. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att i samråd med sökanden diskutera exakt 

placering inför bygglov.  

3. Redovisning av parkering och infartsförhållanden ska redovisas i 

samband med bygglov.  

4. En naturvärdesinventering ska utföras.    
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5. Byggnaden ska placeras så att en naturlig trädridå bevaras mot Södra 

Sandåsgatan. 

6. Fastigheterna ska ansluta till kommunalt vatten och avlopp. 

7. E.ONs yttrande ska beaktas. 

8. Tillstånd enligt kulturmiljölagen ska finnas innan bygglov beviljas. 

 

Jäv 

Hans-Ove Görtz (M) anmäler jäv och deltar inte vid handläggningen i detta 

ärende. 

_____ 

 

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.  

Tillstånd enligt kulturmiljölagen krävs. Tillståndet kan komma att villkoras 

med en arkeologisk undersökning. Tillstånd söks hos Länsstyrelsen.  

 

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  

Taxefinansiering 

Plan och bygg 
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§ 205 Dnr SBN 2020/000167  

X - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning för byggnation av enbostadshus 
(EDP Vision 2020-1168) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan 

Ansökan avser nybyggnad av fritidshus på föreslagen avstyckning från X. 

Avstyckningen avser skapa en fastighet om ca 2000 m² och byggnadsarean 

uppges till ca 100 + 50 m². I ansökan anges den tänkta utformningen för nya 

byggnader att vara en våning med inredd vind.  

Sökanden önskar ansluta fastigheten till kommunalt vatten och avlopp. 

Sökanden avser iordningställa tillfart till fastigheten genom att upprätta 

servitut med X och X.  

Förutsättningar 

Översiktsplan 

Delar av den tilltänkta avstyckningen ligger inom ett i översiktsplanen 

utpekat område för skyddsvärd natur i form av det kustnära lövskogsområdet 

mellan brofästet och Stora rör.  

Natur och arkitektur 

Den tänkta fastigheten ligger i slutet av X och i anslutning till en gräsyta 

tillhörandes X. Idag används gräsytan som tillfart och parkering till X, och 

sökande avser upprätta servitut för ett liknande nyttjande.  

Väster om den tänkta fastigheten finns ängs- och betesmarker som sluttar 

ned mot Kalmarsund. I slutet av dessa marker finns en lövskogsbeväxt udde 

som sträcker sig ut i vattnet. Norr om betesmarkerna går en lövskogsallé ned 

mot vattnet, och åt söder finns en rad med ekar. Söder om grannfastigheten 

X finns betesmark och lövskogsområden.  

Överlag domineras blicken västerut av lövskog, och länsstyrelsen har 

rapporterat flertalet skyddsvärda träd kring ängs- och betesmarken.  

Den tänkta avstyckningen avgränsas av stenmurar i norr, söder och väster, 

och har förmodligen fungerat som betesmark. Delar av fastigheten ligger 

också inom det kustnära lövskogsområdet mellan brofästet och Stora rör. 

Dock finns det inga träd på den tänkta fastigheten, då dessa redan avverkats. 

Kvar på marken finns istället ett antal stubbar. Åt norr och söder gränsar den 

tänkta fastigheten mot yngre lövskog, mestadels björk.  
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Den omkringliggande bebyggelsen är varierad i karaktär och ålder, men 

enhetlig i färg och form. Den södra grannfastigheten utgörs av äldre 

gårdsbebyggelse med komplementbyggnader samt senare tillägg i form av 

en gäststuga och förråd. Norr om den tänkta avstyckningen ligger ett senare 

fritidshus från mitten av 1900-talet, och ytterligare längre norrut finns en 

äldre gård. Åt öster, där landskapet sluttar uppåt, ligger en nyare villa med 

stora fönsterpartier mot sundet. 

Den omkringliggande bebyggelsen är dock sammanhållen i att den delar ett 

liknande formspråk, där rödmålad träpanel, sadeltak och långsmala 

byggnadsvolymer är viktiga särdrag. Likaså är byggnadshöjden lågt hållen.  

Förutom de i norr, söder och väster avgränsande stenmurarna finns inga 

andra kända naturvärden, såsom rödlistade eller fridlysta arter, på den tänkta 

fastigheten. 

Infrastruktur 

Tillfart till den tänkta fastigheten sker via en enskild väg. Utöver det måste 

ett servitut upprättas mellan sökande och X för att möjliggöra tillfart.  

Fastigheten ligger inte inom verksamhetsområde för VA. Dock finns 

kommunala VA-ledningar ca 130 meter öster om den föreslagna 

avstyckningen. 

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. 

Områdesskydd 

Den tänkta fastigheten ligger inom området som omfattas av strandskydd 

enligt 7 kap miljöbalken. Inom strandskyddat område är det förbjudet att: 

 uppföra nya byggnader, 

 ändra byggnader eller sätta upp andra anläggningar eller anordningar 

som avhåller allmänheten från att röra sig där, 

 gräva, spränga eller på annat sätt förbereda för sådana åtgärder, 

 utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv. 

Strandskyddet syftar till att långsiktigt 1) trygga förutsättningarna för 

allemansrättslig tillgång till strandområden och 2) bevara goda livsvillkor för 

djur- och växtlivet på land och i vatten. 

För att kunna bygga på föreslagen avstyckning krävs dispens eller 

upphävande från strandskyddet . Dispens eller upphävande av strandskydd 

kräver särskilda skäl. De särskilda skälen står i sin helhet i 7 kap. 18 c–d § 

miljöbalken, och innebär att du kan få dispens om området: 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

48(77) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2020-12-17  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

PER OLOF 

JOHANSSON 
2020-12-28 

11:29:36 

Fredrik Mattias 

Nilsson 
2020-12-28 

12:40:37 

   

 

 är ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften, 

 är väl avskilt från stranden av till exempel en större väg eller järnväg, 

 behövs för en anläggning som måste ligga vid vatten och behovet inte 

kan tillgodoses utanför området, 

 behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte 

kan genomföras utanför området, 

 behöver användas för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 

inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet, 

 behöver användas för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 

Biotopskydd 

Den tänkta avstyckningen avgränsas i norr, söder och väster av stenmurar. 

Dessa stenmurar omfattas av biotopskydd enligt 7 kap miljöbalken.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 9 december 2020. 

Ansökan inkommen den 9 september 2020. 

Förslag till beslut på mötet 

Curt Ekvall (SD) yrkar bifall till ansökan om förhandsbesked. 

Förslag till beslut på mötet 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut det vill säga att 

kommunicera avslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag till beslut mot Curt Ekvalls 

yrkande om bifall till ansökan om förhandsbesked och finner att 

samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  

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 2, 6 §§ och Miljöbalken (MB) 7 kap 15§. 
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Protokollsanteckning från Curt Ekvall (SD)  

Yttrande om X. Det skall vara möjligt att bevilja dispens för strandskydd 

enligt Miljöbalken 7 kap § 18 c, då området är bebyggt. 

_____ 

 

Information 

För beslutet debiteras en av fullmäktige fastställd avgift. Fakturan kommer 

att sändas separat. 

Ytterligare information om strandskydd finns bland annat på Boverkets och 

Naturvårdsverkets hemsidor. 

 

Expedieras till: 

Sökanden 

Plan och bygg 
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§ 206 Dnr SBN 2020/000168  

X - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning för byggnation av enbostadshus 
(EDP Vision 2020-1241) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan 

Ansökan avser nybyggnad av fritidshus på X. Tänkt byggnadsarea uppges 

till ca 150 m². I ansökan preciseras inte hur eventuell nybyggnad ska 

utformas.  

Sökanden önskar ansluta fastigheten till kommunalt vatten och avlopp. 

Förutsättningar 

Översiktsplan 

Delar av fastigheten ligger inom ett i översiktsplanen utpekat område för 

skyddsvärd natur i form av det kustnära lövskogsområdet mellan brofästet 

och Stora rör.  

Natur och arkitektur 

Den tänkta nybyggnaden ligger inom X strax söder om grannfastigheten X.  

Väster om den tänkta fastigheten finns ängs- och betesmarker som sluttar 

ned mot Kalmarsund. I slutet av dessa marker finns en lövskogsbeväxt udde 

som sträcker sig ut i vattnet. Norr om den tänkta nybyggnaden går en 

lövskogsallé ned mot vattnet, och åt söder finns betesmark och ytterligare 

lövskogsområden. 

Länsstyrelsen har rapporterat flertalet skyddsvärda träd norr om den tänkta 

nybyggnaden.  

Den tänkta avstyckningen avgränsas av stenmurar i norr och söder. På 

platsen för den tänkta nybyggnaden har det tidigare stått ett äldre hus vars 

jordkällare fortfarande finns kvar. 

Den omkringliggande bebyggelsen är varierad i karaktär och ålder, men 

enhetlig i färg och form. Den norra grannfastigheten utgörs av äldre 

gårdsbebyggelse med komplementbyggnader samt senare tillägg i form av 

en gäststuga och förråd. Ytterligare längre ligger ett senare fritidshus från 

mitten av 1900-talet, och ännu längre norrut finns en äldre gård. På 

fastigheten X ligger en nyare villa med stora fönsterpartier mot sundet.  

Den omkringliggande bebyggelsen är dock sammanhållen i att den delar ett 

liknande formspråk, där rödmålad träpanel, sadeltak och långsmala 

byggnadsvolymer är viktiga särdrag. Likaså är byggnadshöjden lågt hållen.  
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Förutom de avgränsande stenmurarna finns inga andra kända naturvärden, 

såsom rödlistade eller fridlysta arter, på den tänkta fastigheten. 

Infrastruktur 

Tillfart till den tänkta nybyggnaden ska ske via X. Tillfart till X görs idag via 

en enskild väg. 

Fastigheten ligger inte inom verksamhetsområde för VA. Dock finns 

kommunala VA-ledningar ca 130 meter öster om den föreslagna 

avstyckningen. 

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. 

Områdesskydd 

Den tänkta fastigheten ligger inom området som omfattas av strandskydd 

enligt 7 kap miljöbalken. Inom strandskyddat område är det förbjudet att: 

 uppföra nya byggnader, 

 ändra byggnader eller sätta upp andra anläggningar eller anordningar 

som avhåller allmänheten från att röra sig där, 

 gräva, spränga eller på annat sätt förbereda för sådana åtgärder, 

 utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv. 

Strandskyddet syftar till att långsiktigt 1) trygga förutsättningarna för 

allemansrättslig tillgång till strandområden och 2) bevara goda livsvillkor för 

djur- och växtlivet på land och i vatten. 

För att kunna bygga på föreslagen avstyckning krävs dispens eller 

upphävande från strandskyddet . Dispens eller upphävande av strandskydd 

kräver särskilda skäl. De särskilda skälen står i sin helhet i 7 kap. 18 c–d § 

miljöbalken, och inne-bär att du kan få dispens om området: 

 är ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften, 

 är väl avskilt från stranden av till exempel en större väg eller järnväg, 

 behövs för en anläggning som måste ligga vid vatten och behovet inte 

kan tillgodoses utanför området, 

 behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte 

kan genomföras utanför området, 

 behöver användas för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 

inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet, 

 behöver användas för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 
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Biotopskydd 

Platsen för den tänkte nybyggnaden avgränsas i norr och söder av stenmurar. 

Dessa stenmurar omfattas av biotopskydd enligt 7 kap miljöbalken.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 9 december 2020. 

Ansökan inkommen den 29 oktober 2020. 

Förslag till beslut på mötet 

Curt Ekvall (SD) yrkar bifall till ansökan om förhandsbesked. 

Förslag till beslut på mötet 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut det vill säga att 

kommunicera avslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag till beslut mot Curt Ekvalls 

yrkande om bifall till ansökan om förhandsbesked och finner att 

samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  

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 2, 6 §§ och Miljöbalken (MB) 7 kap 15§. 

 

Protokollsanteckning från Curt Ekvall (SD)  

Yttrande om X. Det skall vara möjligt att bevilja dispens för strandskydd 

enligt Miljöbalken 7 kap § 18 c, då området är bebyggt. 

_____ 

 

Information 

För beslutet debiteras en av fullmäktige fastställd avgift. Fakturan kommer 

att sändas separat. 

Ytterligare information om strandskydd finns bland annat på Boverkets och 

Naturvårdsverkets hemsidor. 
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Expedieras till: 

Sökanden 

Plan och bygg 
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§ 207 Dnr SBN 2020/000169  

X - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning för byggnation av enbostadshus 
(EDP Vision 2020-1415) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan 

Ansökan avser avstyckning av tre fastigheter om 2500 m² samt nybyggnad 

av tre enbostadshus i ett plan med inredd vind. Tänkt byggnadsarea 

specificeras inte i ansökan. 

Sökanden önskar ansluta fastigheterna till kommunalt vatten och avlopp. 

De tänkta byggnadernas placering är inte angiven i ansökan. 

Förutsättningar 

Planeringsförutsättningar 

Natur och arkitektur 

De tänkta avstyckningarna ligger på en mindre jordbruksfastighet placerad 

mellan väg 925 i väster och en mindre bygata i öster. Öster om bygatan finns 

en gammal deponi, ”X”, som idag är övervuxen och används som beteshage. 

Öster om den gamla deponin sluttar odlingslandskapet ned mot Östersjön. 

Marken som är aktuell för avstyckning används idag som ängsmark.  

Åt norr ansluter småskalig bebyggelse i form av nyare 1-plansvillor. 

Bebyggelsen är placerad i nord-sydlig riktning ca 10-15 meter från bygatan. 

I söder har det nyligen beviljats bygglov för en villa om ca 180 m² (Dnr 

2020-847), och söder om denna ansluter äldre småskalig bebyggelse i form 

av främst trähus från 1900-talets början. Materialen domineras av trä, men 

även puts och tegel förekommer. Taken är mestadels klädda med lertegel. 

I söder och väster gränsar de tänkta avstyckningarna till områden som är 

landskapsbildsskyddade. 

I öster och norr avgränsas de tänkta avstyckningarna av stenmurar som är 

biotopskyddade. I väster utgörs gränsen mot väg 925 av ett öppet dike som 

även det omfattas av biotopskydd. På artportalen finns också en mängd 

rödlistade arter rapporterade kring fastigheten, bland annat flertalet fågel- 

och fjärilsarter. Inga övriga naturvärden har noterats på fastigheten vid 

platsbesök. 
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Infrastruktur 

Föreslagna bostadstomter angränsar i öster och söder till kommunalt 

verksamhetsområde för VA. Kommunala ledningar för vatten-och spillvatten 

finns ca 70 meter öster om de tänkta fastigheterna.  

De tänkta fastigheterna är belägna utmed väg 925 i väster och mot en mindre 

bygata i öster. Ansökan anger inte hur tillfart ska göras.  

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 även av riksintresse för kulturmiljö, Ås – fornlämningsområde och 

bebyggelsemiljö. 

Områdesskydd 

De tänkta avstyckningarna gränsar i söder och väster till områden som är 

landskapsbildsskyddade.  

Biotopskydd 

I öster och norr avgränsas de tänkta avstyckningarna av stenmurar som är 

biotopskyddade enligt 7 kap miljöbalken. I väster mot vägen leder ett öppet 

dike som också omfattas av biotopskydd. Eventuella ingrepp i murar och 

dike kräver tillstånd från länsstyrelsen.  

Jordbruksmark och djurhållning 

Området utgörs i dagsläget 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.  

En gård med djurhållning och gödselbrunn finns i norra delen av X, ca 400 

meter från de tänkta bostadstomterna.  

Buller från vägtrafik 

Fastigheten är belägen utmed väg 957, vilken trafikeras av ca 200 fordon per 

dygn, enligt Trafikverkets databas NVDB på webb. Den tunga trafiken utgör 

ca 9 %.  

Enligt Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, bör 

buller från vägar inte överskrida 

1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 

2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en 

uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 
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Det finns även riktvärden för buller från vägtrafik som gäller inomhusmiljön 

(infrastrukturpropositionen 1996/97:53): 

 30 dBA ekvivalentnivå inomhus 

 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid 

Översiktliga bullerberäkningar har genomförts i programmet Buller väg II, 

enligt Naturvårdsverkets modell. Bullerberäkningen har tagit höjd för 

framtida prognostiserad trafikökning. Resultatet visar att med ett avstånd av 

minst 25 meter från vägmitt (väg 957) riskerar inte något av angivna 

riktvärden att överskridas. Placeras bostäderna närmare väg 957 än 25 meter 

från vägmitt kan en avskärmad uteplats behöva anordnas.  

Synpunkter 

Ansökan har remitterats till berörda grannar, Taxefinansiering, Länsstyrelsen 

i Kalmar län, Trafikverket samt E.ON. 

Länsstyrelsen har inget att erinra över ansökan. 

E.ON gör gällande att de har en markförlagd mellanspänningskabel inom 

området. Kabelns exakta läge måste säkerställas innan markarbete påbörjas. 

Vid avstyckning av tomt så ska eventuella rättigheter för anläggningar föras 

över till den nytillkomna fastigheten, vilket sker i samband med en 

fastighetsreglering. 

Trafikverket informerar om att byggnadsfritt avstånd till väg 925 är 12 meter 

och att det inom detta område inte får placeras byggnader eller andra fasta 

föremål som kan inverka på trafiksäkerheten. Trafikverket anser också att 

fastigheterna ska ansluta mot den enskilda vägen i öst och att ingen ny 

anslutning ska ske mot väg 925. Det förutsätts att anslutningspunkterna för 

fastigheterna redovisas tydligt i framtida bygglovsremiss.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 8 december 2020. 

Ansökan inkommen den 29 oktober 2020. 

Yttrande Länsstyrelsen inkommit den 11 november 2020. 

Yttrande Trafikverket inkommit den 11 november 2020. 

Yttrande E.ON, inkommit den 30 november 2020. 

Granneyttrande X, inga synpunkter. 

Granneyttrande X, inga synpunkter.  

Granneyttrande X, inga synpunkter.  

Granneyttrande X, inga synpunkter.  

Granneyttrande X, inga synpunkter.  

Granneyttrande X, inga synpunkter.  

Granneyttrande X, inga synpunkter. 

Granneyttrande X, inga synpunkter. 
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Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Lämna positivt förhandsbesked för byggnation av enbostadshus då 

förslaget är förenligt med Plan- och bygglagen (PBL) 2 kap 2, 4, 5, 6 och 

9 §§ samt Miljöbalken (MB) 3 kap c och 4§. 

2. Nybyggnad ska placeras i liv med bygatan i öster.  

3. Entréer ska placeras mot bygatan i öster. 

4. Byggnads läge, proportioner, material och färgsättning ska 

överensstämma med öländsk bebyggelsetradition. Byggnadsdjup ska 

minimeras och takvinkeln ska vara brant.  

5. Byggnation ska följa lokal bebyggelsetradition avseende material och 

materialbehandling. Tak ska utföras med lertegel. 

6. Fastigheterna ska ansluta till kommunalt vatten och avlopp. 

7. Befintliga stenmurar ska bevaras. 

8. Diket mot väg 925 ska bevaras.  

9. Yttrande från Trafikverket och E.ON ska beaktas. 

_____ 

 

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  

Ett meddelande om kungörelse skickas till samtliga berörda grannar 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar  

Taxefinansiering 

Plan och bygg 
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§ 208 Dnr SBN 2020/000170  

X - Ansökan om förhandsbesked för 
lokaliseringsprövning för byggnation av enbostadshus 
(EDP Vision 2020-1395) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan 

Ansökan gäller nybyggnad av fyra stycken fritidshus på fastigheterna X. 

Tänkt byggnadsarea är ca 100 m² per fastighet, och ska utformas i en våning 

med inredd vind.  

Sökande avser ansluta till kommunalt dricksvatten men ha en enskild 

anläggning för spillvatten. 

Förutsättningar 

Planeringsförutsättningar 

Natur och arkitektur 

Fastigheterna ligger väster om X malmbebyggelse, skild från denna av en 

skogsdunge och en mindre grusväg. I väster gränsar fastigheterna mot en 

större jordbruksfastighet med vida utblick över åker- och alvarlandskapet. Åt 

söder finns ett öppet dike mot en traktorväg som leder ut mot de öppna 

jordbrukslandskapet. I norr gränsar fastigheterna mot ett område som idag 

används som serviceyta för jordbruksverksamheten. Själva fastigheterna som 

ansökan gäller brukas idag som beteshagar, men är registrerade som 

småhusenhet, tomtmark. 

Jordbruksfastigheten till väster använder idag marken som angränsar X m.fl. 

som avstjälpningsplats och förvaring i samband med jordbruksverksamhet. 

Vid platsbesök fanns här bland annat en större mängd sten, höbalar samt 

tyngre utrustning i form av bevattningsrör.  

Fastigheterna avgränsas i väster av en stenmur som är delvis skymd bakom 

buskage. En stenmur avgränsar även fastigheten X i norr. Ett flertal 

rödlistade fågelarter finns inrapporterade kring fastigheterna, enligt 

Artportalen. Buskagen i den västra kanten av fastigheterna kan ha ett visst 

värde för småfåglar, men i övrigt noterades inga särskilda naturvärden vid 

platsbesök. 

Den omkringliggande bebyggelsen är grupperad längs med östra sidan av 

den grusväg som förbinder Mellstaby malm med X malm. Bebyggelsen 

består i huvudsak av bostadsbebyggelse från 1900-talets början samt äldre 

malmbebyggelse. Skalan är lågt hållen i en våning, i vissa fall med inredd 
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vind. De omkringliggande bostadshusen är mestadels klädda i rödmålad 

panel, och komplementbyggnader är putsade eller panelklädda.  

Infrastruktur 

Tillfart till fastigheterna görs idag via en mindre grusväg tillhörandes X.  

Fastigheterna ligger inte inom kommunalt verksamhetsområde för VA, men 

angränsar till ett verksamhetsområde för dricksvatten öster om skogsdungen. 

Kommunala ledningar för dricksvatten finns ca 100 meter öster om 

fastigheterna.  

För att anlägga en enskild avloppsanläggning krävs tillstånd från 

samhällsbyggnadsnämnden. Information om olika avloppslösningar och de 

krav myndigheterna ställer finns till exempel på www.avloppsguiden.se och 

Mörbylånga kommuns hemsida. 

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 är även 

av riksintresse för kulturmiljö, X (Bebyggelse och odlingslandskap). 

Biotopskydd 

Stenmurar och öppna diken i anslutning till jordbruksmark är skyddade 

enligt 7 kap miljöbalken. Stenmurarna i området bedöms omfattas av 

biotopskydd. Även det öppna diket anslutande i söder omfattas av 

biotopskydd. Eventuella ingrepp i stenmurar och diken kräver dispens från 

länsstyrelsen. 

Jordbruksmark och djurhållning 

Fastigheterna används i dagsläget som beteshagar och har historiskt sett 

nyttjats som åkermark.  

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.  

Fastigheterna ligger i direkt anslutning till åkermarker där jordbruk bedrivs, 

vilket ger upphov till buller och lukt periodvis, vilket får accepteras i denna 

typ av miljö. Direkt väster om fastigheterna används marken som 

avstjälpningsplats och förvaring i samband med jordbruksverksamhet. 

Gårdar med djurhållning och gödselhantering finns i byn. Avståndet till 

närmaste gårdscentra med gödselbrunn är ca 330 meter åt nordost. 
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Synpunkter 

Ansökan har remitterats till berörda grannar, Taxefinansiering, Länsstyrelsen 

i Kalmar län samt E.ON.  

Länsstyrelsen och E.ON har inget att erinra över ansökan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 december 2020. 

Ansökan inkommen den 22 oktober 2020. 

Yttrande Länsstyrelsen inkommit den 20 november 2020. 

Yttrande E ON, inkommit den 17 november 2020. 

Granneyttrande X, inga synpunkter. 

Granneyttrande X, inga synpunkter.  

Granneyttrande X, inga synpunkter.  

Granneyttrande X, inga synpunkter. 

Granneyttrande X, 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 2 kap 2, 4, 5, 6 och 9 §§ 

samt MB 3 kap 4§. 

2. Byggnads läge, proportioner, material och färgsättning ska 

överensstämma med öländsk bebyggelsetradition. Byggnadsdjup och 

byggnadshöjd ska minimeras och takvinkeln ska vara brant och taket ska 

bekläs med lertegel. Fasader ska kläs med rödmålad panel. 

3. Byggnader ska placeras i liv med grusvägen i öster. 

4. Befintliga stenmurar ska bevaras. 

5. Yttrande från Trafikverket, E.ON och kommunens 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. Anmälan görs till länsstyrelsen. 

 

Expedieras till: 

Beslutet skickas till den sökande  

Ett meddelande om kungörelse skickas till samtliga berörda grannar 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar  

Taxefinansiering 

Plan och bygg 
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§ 209 Dnr SBN 2020/000171  

X - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning för byggnation av enbostadshus 
(EDP Vision 2020-1416) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan 

Ansökan avser avstyckning av en fastighet om ca 2000 m² samt nybyggnad 

av ett enbostadshus i ett plan med inredd vind. Tänkt byggnadsarea 

specificeras inte i ansökan. 

Sökanden önskar ansluta fastigheterna till kommunalt vatten och avlopp. 

De tänkta byggnadernas placering är inte angiven i ansökan. 

Förutsättningar 

Planeringsförutsättningar 

Natur och arkitektur 

Platsen utgörs av igenväxande gräsmark med buskage, trädgårdskompost 

och högar med jordmassor och sten. Marken används delvis som 

uppställningsplats för jordbruksredskap. Marken i området är ojämn men det 

finns tecken på att delar av området nyligen har fyllts upp och jämnats till, 

framförallt ut mot bygatan. Kommunens kartunderlag med höjdkurvor visar 

att det åtminstone tidigare funnits höjdskillnader på ca 1 meter på 

fastigheten, med en sänka i dess centrala del. 

Fastigheten angränsar befintlig bostadsbebyggelse i söder, X byväg i väster, 

betesmark i norr och jordbruksmark i öster. I norra delen av fastigheten leder 

en traktorväg ut mot jordbruksmarken i öster. 

Infrastruktur 

Tillfart till den tänkta fastigheten görs via en mindre bygata som går 

parallellt med väg 925.  

Föreslagen avstyckning ligger inom kommunalt verksamhetsområde för VA. 

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 dessutom av riksintresse för kulturmiljö enligt 3 kap. miljöbalken. 
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Förorenad mark 

Mörbylånga kommun har genomfört en kartläggning och riskklassning av 

gamla deponier (soptippar) vilket har resulterat i en rapport, ”Inventering 

och riskklassning av äldre soptippar” (Structor, 2017). En av de äldre 

deponierna som är kända sedan tidigare i kommunen är ”X-tippen” som 

lokaliserats till fastigheten angränsande i norr, där det finns synligt 

uppstickande avfall som bildäck och skrotdelar. Det rör sig om en eventuell 

tidigare grustäkt som efterhand har fyllts upp med avfall, massor och sten. 

Tippområdet har inte avgränsats och inga markundersökningar har gjorts. 

Utredningen har klassat den gamla tippen till riskklass 3 – måttlig risk. 

I samband med utredningen framkom uppgifter om att tippområdet även 

sträckte sig söderut över aktuell fastighet X. Äldre flygfoton styrker detta. 

Enligt uppgifterna tippades framförallt hushållsavfall men även enstaka skrot 

i den södra delen av tippområdet, dvs nuvarande fastighet X, medan det i 

norra delen av tippområdet (X och X) främst tippades byggavfall och skrot. 

Senare har marken fyllts upp med massor och sten. 

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 samt E.ON. 

Yttrande har inkommit från länsstyrelsen som har inget att erinra över 

ansökan.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 9 december 2020. 

Ansökan inkommen den 29 oktober 2020. 

Yttrande Länsstyrelsen inkommit den 18 november 2020. 

Granneyttrande X, inga synpunkter. 

Granneyttrande X, inga synpunkter. 

Granneyttrande X, inga synpunkter. 

Granneyttrande X, inga synpunkter. 

Granneyttrande X, inga synpunkter. 

Granneyttrande X, inga synpunkter. 

Granneyttrande X, inga synpunkter. 
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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 5 §. 

_____ 

 

Information 

Beslutet kan överklagas. Se bifogad anvisning. 

För beslutet debiteras en av fullmäktige fastställd avgift. Fakturan kommer 

att sändas separat. 

Schaktning i området kräver anmälan till samhällsbyggnadsnämnden enligt 

28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

 

Expedieras till: 

Sökanden 

Plan och bygg 
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§ 210 Dnr SBN 2020/000173  

Björnhovda 27:12 - Ansökan om tidsbegränsat bygglov. 
Tillfälligt för biblioteksverksamhet 

(EDP Vision 2020-1211) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov för biblioteksverksamhet 

på fastigheten Björnhovda 27:12 har inkommit. 

Ärendet avser ändrad användning från butik till bibliotek i del av byggnaden 

på fastigheten Björnhovda 27:12, Ölands köpstad 

Den sökta åtgärden har sedan den 22 september 2015 haft ett tidsbegränsat 

lov som upphör att gälla 31 december 2020. 

Den sammanlagda tiden får inte överstiga 15 år och kommer enligt denna 

ansökan att uppgå till 10 år. 

Enligt gällande detaljplan är området avsett för handel varvid endast 

tidsbegränsat lov kan medges. 

Inga grannar eller sakägare i form av butiksägare i Ölands Köpstad har 

ansetts vara berörda. 

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 16 september 2020. 

Plan- och fasadritningar inkomna den 16 september 2015.  

Startbesked daterat den 22 september 2015.  

Slutbesked daterat den 25 februari 2016. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov beviljas med stöd av 

9 kap 33 § (2010:900), Plan- och bygglagen (PBL) till och med den 

31 december 2025. 

_____ 

 

Information 

Avgiften för bygglovet är 3 443 kronor enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. 

Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 
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Expedieras till: 

Sökanden 

Plan och bygg  
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§ 211 Dnr SBN 2020/000174  

Björnhovda 25:459 - Ansökan om bygglov. Nybyggnad 
av flerbostadshus 

(EDP Vision 2020-1314) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om bygglov för Nybyggnad av 4 st, 2-våningshus, flerbostadshus 

och 3 st komplementbyggnader, 2 st förrådshus och 1 st miljöhus, på 

fastigheten Björnhovda 25:459.  

Ärendet avser en nybyggnad av 4 st flerbostadshus á 1 st 495,5 m² 

byggnadsarea, 1 st 320,3 m² bya och 2 st á 407,7 = 815,4 m² bya, totalt 32 st 

lägenheter om 2 RoK 10 st på 54,7 m² boarea, 3 RoK 12 st på 72,0 m² boa 

och 4 RoK 10 st på 84,9 m² boa, med egna invändiga lägenhetsförråd. Samt 

2 st gemensamma gårdsförråd om 79,0+66,6 = 145,6 m² bya och 1 st 

miljöhus om 20,3 m² bya. 

Flerbostadshus i 2 våning ger bruttoarea på 880,9 + 576,0+ 731, 1x2 m² 

=2 919,1 m² 

Sammantaget ger detta totalt för hela nybyggnationen 4 st flerbostadshus 

1631,2 m² bya + 3 st KB 165,9 m² = totalt 1797,1 m² byggarea respektive 

3085,0 m² bruttoarea på hela fastigheten. 

En planenlig åtgärd inom detaljplan där tekniskt samråd skall hållas för 

startbesked. 

Utförandet blir med att flerbostadshusen har sadeltak med en lutning på 33° 

o KB pulpettak med 4 o 5° lutning, belagda med svart papp respektive 

sedum på KB, fasader med utvändigt stående träpanel i naturfärgad furu 

samt fönster o dörrar i ljusgrå kulör respektive grå på KB. 

De 4 flerbostadshusen kommer att bli placerade i en kvadratisk form med en 

innergård med ytor för lek, spel och gräsytor för de boende att nyttja. På 

norrsidan av fastigheten kommer de flesta p-platserna att vara placerade 

tillsammans med molok och miljöhus, där även in- och utfart mot lokalgata 

blir. Förrådsbyggnaderna blir placerade, 1 st i nordöstra hörnet respektive 1 

på gården. Det finns även framtida möjlighet att anordna några fler 

handikapplatser i norr respektive innergården på fastigheten om behovet 

skulle uppstå, framöver. 

Fastigheten ligger inom Detaljplanelagt område. 

Den tänkta åtgärden är förenlig med detaljplanen. 
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Fastigheten omfattas av detaljplan, nr: F 219 antagen den 22 mars 2016 § 54. 

Planbestämmelserna BDIII e2 n3 p2 v1 n2 <14,5> innebär bland annat: 

- 3 våningar, max 100 st lägenheter, max 2500 m² byggyta, 5 200 m² 

minsta genomsläppliga yta för dagvatten, högsta nockhöjd max 14,5 m 

HB och byggnadshöjd max 3,0 m för KB.  

HB, fristående, placeras min 4,0 m från tomtgräns. 

Garage/carport min 6,0 m från lokalgata, KB min 1,0 m från fastighetsgräns 

mot angränsande bostadshus eller sammanbyggas. 

Fördröjningsmagasin skall anordnas på egna fastigheten. 

Fastigheten kan ansluta till kommunalt vatten och avlopp. 

Ärendet har remitterats till Taxefinansierad verksamhetande se yttrande 

nedan,  

- Enligt detaljplan skall dagvattenledningar inom den egna fastigheten 

anordnas med fördröjningsmagasin, utförandet skall godkännas innan 

startbesked beviljas. 

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

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 6 oktober 2020.  

Nybyggnadskarta inkommen den 6 oktober 2020. 

Situationsplan, 1:500 inkommen den 29 oktober 2020.  

Situationsplan, ytor 1:500 inkommen den 26 november 2020.  

Situationsplan, delvis Tillgänglighet  1:500 inkommen den 26 november 

2020.  

Planritningar, flerbostadshusen 4 st, inkomna den 6 oktober 2020.  

Fasadritningar flerbostadshusen 4 st, inkomna den 6 oktober 2020. 

Sektionsritningar flerbostadshusen inkomna den 6 oktober 2020. 

Ritning komplementbyggnad, miljöhus, inkommen den 6 oktober 2020.  

Ritning komplementbyggnader, Förråd 2 st ritningar, inkommen den 

6 oktober 2020. 

Lägenhetsritningar, princip 4 st, inkomna den 26 november 2020.  

Tillgänglighetsbeskrivning + komplettering, inkommen den 26 november 

2020 respektive den 10 december 2020.  

Tjänsteskrivelse daterad den 14 december 2020.  

Detaljplan nr: F 219. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja bygglov för nybyggnad av 4 st flerbostadshus, 2-planshus, om á 

1 st 495,5 m² byggnadsarea, 1 st 320,3 m² bya och 2 st á 407,7 m² bya + 

2 919,1 m² bruttoarea för flerbostadshusen och 3 st 
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komplementbyggnader, förråd och miljöhus, = 165,9 m² bya ger en 

byggarea om = 1797,1 m² bya respektive 3085,0 m² bruttoarea på 

fastigheten Björnhovda 25:459 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 Bo Wiger. 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 140 852 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. 

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. 
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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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§ 212 Dnr SBN 2020/000175  

Björnhovda 25:432 - Ansökan om bygglov. Nybyggnad 
av radhus 
(EDP Vision 2020-1422) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av 5 st 1-plans radhus och 16 st 

komplementbyggnader, varav 15 st förråd och 1 st miljöhus, på fastigheten 

Björnhovda 25:432 har inkommit. 

Ärendet avser en nybyggnad av 5 st radhus á 281,4 m² byggnadsarea, med 

totalt 15 st lägenheter 3 RoK ca 82 m² boarea med eget utvändigt förråd om 

ca 7,2 m² bya, samt 1 st miljöhus om 23,5 m² bya. Sammantaget ger detta 

totalt för hela nybyggnationen 5 st radhus 1407,0 m² + 15 st förråd 105,6 m² 

+ 1 st miljöhus 23,5 m² = totalt 1536,1 m² byggarea på hela fastigheten. 

En planenlig åtgärd inom detaljplan där tekniskt samråd skall hållas för 

startbesked. 

Utförandet blir med motstående pulpettak i en lutning på, 14°o 18° på radhus 

respektive 8° frd, belagda med sedumtak på tak mot entréfasaderna 

respektive svarta betongtakpannor på husens baksidor, fasader med 

utvändigt stående träpanel. Fasadkulörer respektive fönster/dörrkulör på 

byggnaderna blir enligt på radhus 1 och 4 fasad i mörkgrå, dörrar/fönster i 

ocraröd kulör, på hus 2 och 5 blir fasader i ljusgrå kulör och fönster/dörrar i 

svart kulör samt hus 3 fasader i mellangrå kulör och träfönster/dörrar i svart 

kulör. Till respektive bostad/lägenhet uppförs 1 st förråd, totalt 15 st, med 

sedumtak samt samstämmig kulör som respektive bostadshus. 

Radhusen kommer att bli placerade med gavlarna mot lokalgatan, 

Grodgatan, med flertalet av parkeringsplatserna samlade till mitten på 

fastigheten där även miljöhuset finns medans det västra huset får egna 

uppfarter mot lokalgata. Det finns även framtida möjlighet att anordna 

handikapplatser i norr på fastigheten om behovet skulle uppstå. 

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 e1 d1 n3 p1 v1 n2 <8,5> innebär bland annat: 

- 2 våningar, max 24 st lägenheter, max 1600 m² byggyta, 3 300 m² minsta 

genomsläppliga yta för dagvatten, högsta nockhöjd max 8,5 m HB och 

byggnadshöjd max 3,0 m för KB.  
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HB, fristående, placeras min 4,0 m från tomtgräns. 

Garage/carport min 6,0 m från lokalgata, KB min 1,0 m från fastighetsgräns 

mot angränsande bostadshus eller sammanbyggas. 

Fördröjningsmagasin skall anordnas på egna fastigheten. 

Fastigheten kan ansluta till kommunalt vatten och avlopp. 

Ärendet har remitterats till Taxefinansierad verksamhet se yttrande nedan,  

- Enligt detaljplan skall dagvattenledningar inom den egna fastigheten 

anordnas med fördröjningsmagasin, utförandet skall godkännas innan 

startbesked beviljas. 

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

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 29 oktober 2020.   

Nybyggnadskarta, inkommen den 29 oktober 2020.   

Situationsplan, 1:500, inkommen den 29 oktober 2020.   

Situationsplan, ytor 1:500, inkommen den 29 oktober 2020.   

Situationsplan, höjder  1:500, inkommen den 29 oktober 2020.   

Situationsplan, 1:500, inkommen den 29 oktober 2020.   

Situationsplan, Tillgänglighet 1:500, inkommen den 29 oktober 2020.   

Plan-, fasad-, sektionsritningar radhus, inkomna den 29 oktober 2020.   

Ritning komplementbyggnader, miljöhus, inkomna den 29 oktober 2020.   

Ritning komplementbyggnader, förråd 4 st ritningar, inkomna den 

29 oktober 2020.   

Tillgänglighetsbeskrivning inkommen den 27 november 2020 och 

9 december 2020. 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 december 2020. 

Detaljplan nr: F 219.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja bygglov för nybyggnad av 5 st radhus, 1-planshus med egna 

förråd, om á 281,4 m² byggarea, och 16 st komplementbyggnader, förråd 

och miljöhus, 105,6 m² + 23,5 m² = 129,1 m² bya ger en total byggarea 

om = 1536,1 m² bya på fastigheten Björnhovda 25:432 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 Max Engqvist. Den 

kontrollansvarige är certifierad enligt PBL (2010:900). 

3. Det krävs ett tekniskt samråd i detta ärende. 
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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 91 660 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. 

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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§ 213 Dnr SBN 2020/000161  

Information - Kalvhagen 1 - Ansökan om bygglov. 
Nybyggnad annan anläggning 
(EDP Vision 2020-1573) 

Sammanfattning av ärendet 

Information om ansökan om bygglov gällande Kalvhagen 1 som ska 

behandlas vid samhällsbyggnadsnämndens möte i januari 2021.      

_____ 
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§ 214 Dnr SBN 2020/000018  

Verksamhetsinformation 

Sammanfattning av ärendet 

Marie-Christine Svensson informerar om 

Plan- och bygg 

Externt: 

 Stort tryck på bygglov.  

 Inriktningsbeslut om fortsatt Klimat- och energirådgivning mellan sex 

kommuner. 

 Detaljplan i Grönhögen: upphandling av provtagningsplan. Följer 

tidplanen.  

 Yttrande angående Handlingsplan för nationella Världsarvsstrategin till 

kommunstyrelsen. 

 Från plangruppen: inte dela planprogammet i Mörbylånga. Jobba vidare 

med ”Bovieranplanen”. Begäran om detaljplan i Gårdby till 

kommunstyrelsen sedan samhällsbyggnadsnämnden. Viktigt med 

kommunikationsplan för Grönhögen. 

Internt:  

 Tjänst bygglovhandläggare; rekrytering klar. Ny medarbetare kommer 

den 1 februari 2021. 

 Lönerevision klar.  

 Psykosocial skyddsrond pågår. 

 Fortsatt arbete med verksamhetsplan.  

 Digitala processer samt processer mot mätenheten. 

 Arkivfrågor och informationshanteringsplaner: arbete pågår. 

 Budgetarbete 2021. 

 Riktlinjer för bygglov pågår. 

 Riktlinjer för byggande utanför detaljplanelagt område pågår. 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

77(77) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2020-12-17  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

PER OLOF 

JOHANSSON 
2020-12-28 

11:29:36 

Fredrik Mattias 

Nilsson 
2020-12-28 

12:40:37 

   

 

 

Staffan Åsén informerar om 

Miljö  

 Distansarbete: Miljö fortsätter med visst distansarbete.  

 Vi stödjer, under december och januari, Borgholms kommun i ärenden 

om tillstånd till enskilda avlopp. 

 Årets regionala Luftvårdsdag den 24 november hölls digitalt. En ny 

mätstation för mätning av luftkvalitet i Kalmar installerades i januari 

2020. För övriga kommuner görs beräkningar av luftföroreningar. 

Ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden (SBN) är Mörbylånga 

kommuns politiske representant i Luftvårdsförbundet. 

 Förslag till ny förordning med regler för återvinning av avfall. 

 Verksamhetsplan för Vattenförvaltning fastställs i SBN januari. 

 Behovsutredningen redovisas i januari i SBN. 

 Utbildning om förorenade områden genomfört i november. 

 LOVA-projekt på G i samverkan med tre andra kommuner. Beslut om 

intresseanmälan för Mörbylånga kommun.  

 Planering pågår om att skicka ut ett analogt infobrev till allmänhet och 

företag om vår verksamhet eventuellt i samverkan med andra 

verksamheter inom samhällsbyggnad.  

 Information om Mörbylånga kommuns riktlinjer för alkoholservering. 

Beslut om fastställande i SBN i januari. 

 Statistik för miljöverksamheten under tiden 1 januari-9 november 2020. 

- Antal skapade miljöärenden sammanlagt: 647 

- Antal tillsynsärenden: 469 

- Antal klagomål: 35 

- Totalt antal ärenden under handläggning: 432 

_____ 

 

 

 

 


