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§ 22   

Val av justerare 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Elisabeth Schröder (-) utses att justera dagens protokoll § 22-39 och 

Hans-Ove Görtz (M) utses att justera § 40 fredagen den 26 februari 2021. 

_____ 
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§ 23   

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Utgår  

Ärende 13 - Algutsrum 6:1 - Ansökan om förhandsbesked. 

Lokaliseringsprövning bostad. 

Nytt ärende 

Färjestaden 1:232 - Ansökan om bygglov. Nybyggnad av annan anläggning.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Till samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare utsänd kallelse, 

där ärende 13, Algutsrum 6:1 Ansökan om förhandsbesked. Lokali-

seringsprövning bostad, utgår och där nytt ärende, Färjestaden 1:232 - 

Ansökan om bygglov. Nybyggnad av annan anläggning, ingår och 

behandlas innan ärende 19, Verksamhetsinformation, godkänns som 

dagordning för mötet. 

_____ 
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§ 24 Dnr SBN 2021/000001  

Meddelande och information 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Presentation 

Ny medarbetare, Moa Johansson, bygglovshandläggare, presenterar sig för 

nämnden och hälsas välkommen av densamma.  

Meddelande 

Rapport enligt sammanställning daterad den 12 februari 2021. 

Information 

Nästa möte är den 18 mars 2021. 

_____ 
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§ 25 Dnr SBN 2021/000002  

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2021 
(EDP Vision 2021-2) 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegeringsbeslut daterade 4 december 2020 – 

8 februari 2021. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbesluten godkänns. 

_____ 
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§ 26 Dnr SBN 2020/000143  

Samhällsbyggnadsnämndens årsrapport 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Årsrapporten görs varje år och innehåller uppföljning av verksamhetens mål, 

driftsbudget samt uppdrag. Internkontrollrapport 2020 för nämnden bifogas 

som en bilaga. Årsrapporten utgör budgetunderlag inför budget 2022.         

Beslutsunderlag 

Årsrapport Samhällsbyggnadsnämnden 2020. 

Bilaga Internkontrollrapport Samhällsbyggnadsnämnden 2020. 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 februari 2021.     

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Årsrapport 2020 för samhällsbyggnadsnämnden godkänns.     

_____ 
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§ 27 Dnr SBN 2021/000022  

Livsmedelskontrollplan 2021  
(EDP Vision 2021-4) 

Sammanfattning av ärendet 

Denna kontrollplan är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning av 

hur de krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls 

av myndigheten. Kraven finns bland annat i Europaparlamentets och rådets 

nya kontrollförordning (EU) 2017/625 med kompletterande förordningar, 

som började gälla den 14 december 2019. Denna kontrollförordning ersätter 

förordning (EG) nr 882/2004 som tidigare gällde.  

Beslutsunderlag 

Livsmedelskontrollplan för 2021 daterad den 20 januari 2021. 

Tjänsteskrivelse daterad den 28 januari 2021. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Livsmedelskontrollplanen för år 2021 antas. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Miljöverksamheten 

Central administration 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(45) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2021-02-18  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

PER OLOF 

JOHANSSON 
2021-02-26 

10:43:06 

Elsa Elisabeth 

Schröder Anrep 
2021-02-26 

11:50:23 

HANS-OVE 

GÖRTZ 
2021-02-26 

15:35:02 

  

 

§ 28 Dnr SBN 2021/000023  

Indexreglering av taxa för kontroll av livsmedel 2021 
(EDP Vision 2021-7) 

Sammanfattning av ärendet 

Av kommunens taxa för kontroll av livsmedel framgår följande: 

5 § 

”Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att 

höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den 

procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal 

verksamhet (PKV) som finns publicerad på Sveriges Kommuner och 

Regioners (SKR) hemsida.” 

Prisindex från SKR finns publicerad på SKR:s hemsida som för 2021 är 

1,7 %. 

Förvaltningen anser att det är lämpligt att nämnden räknar upp taxan med det 

aktuella indexet som för år 2021 är 1,7 %. Det innebär att taxan höjs från 

1099 kr per timme till 1118 kronor per timme. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 28 januari 2021. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Taxan för kontroll av livsmedel höjs med 1,7 % i enlighet med prisindex 

för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s 

hemsida för 2021. 

_____ 
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§ 29 Dnr SBN 2020/000127  

Ansökan om tillstånd för försäljning av alkoholdrycker 

Sammanfattning av ärendet 

Drottning Öda AB, 556852-6197, med adressen Össby 208, 386 64 

Degerhamn, ansöker om ett stadigvarande serveringstillstånd för servering 

av alkoholdrycker till allmänheten på serveringsstället Drottning Ödas 

Restaurang & Café med samma adress som ovan.  

Ansökan avser dryckeskategorierna starköl, vin, spritdrycker samt andra 

jästa alkoholdrycker för servering året runt under serveringstiden klockan 

11:00 – 01:00.    

Beslutsunderlag 

Ansökan, inkommen den 28 september 2020. 

Utredning, daterad den 21 januari 2021. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 21 januari 2021.    

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Drottning Öda AB, 556852-6197, med adressen Össby 208, 386 64 

Degerhamn, beviljas med stöd av 8 kap. 2 § Alkohollagen (AL), ett 

stadigvarande serveringstillstånd för servering av alkoholdrycker till 

allmänheten på serveringsstället Drottning Ödas Restaurang & Café med 

samma adress som ovan. Tillståndet avser dryckeskategorierna starköl, 

vin, spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker för servering året runt 

under serveringstiden klockan 11:00 – 01:00.   

_____ 

 

Expedieras till: 

Sökande 

Länsstyrelsen Kalmar län, Alexandra Engelholm, 391 86 Kalmar 

Folkhälsomyndigheten, Berit Magnusson, Box 505, 831 26 Östersund 

Polismyndigheten, Box 823, 391 29 Kalmar 

Ölands Räddningstjänst, Box 111, 386 22 Färjestaden 

Alkoholhandläggare 

 

Ajournering 

Klockan 10.05-10.30 
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§ 30 Dnr SBN 2021/000018  

Arontorp 1:11 - Ansökan om planbesked angående 
upprättande av ny detaljplan  
(EDP Vision 2020-1359) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om planbesked har inkommit avseende upprättande av detaljplan 

för bostadsändamål på fastigheten Arontorp 1:11. Enligt inlämnat förslag 

skulle planen kunna möjliggöra 10 tomter för enbostadshus med garage. 

Fastigheten är belägen väster om bebyggelsen i Skogsby och ansluter till 

Henriksdalsvägen i öster. I söder, väster och norr gränsar fastigheten till 

brukad åkermark. Kommunalt vatten och spillvatten finns i Henriksdals-

vägen. Fastighetens area är ca 2 ha och skiftet sträcker sig ca 200 meter mot 

väster med en lutning på ca 5 meter.  

Skiftet utgörs idag av öppen hagmark med gräsvegetation med glesa 

buskinslag samt tydliga skiftesgränser i form av växtridåer och stenmurar.  

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 20 oktober 2020. 

Tjänsteskrivelse daterad den 8 februari 2021. 

Förslag till beslut på mötet 

Ordföranden, med instämmande av Johan Sigvardsson (C) och Hans-Ove 

Görtz (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, samt yrkar 

tillägg av två beslutspunkter 

 "Förvaltningen får i uppdrag att föra en dialog med Trafikverket om 

förbifart Skogsby. 

 Arbeta för att förbifart Skogsby kommer med i Regionalt 

trafikförsörjningsprogram för Region Kalmar län." 

Förslag till beslut på mötet 

Monica Orthagen (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Ordföranden hör om samhällsbyggnadsnämnden kan besluta enligt 

förvaltningens förslag och finner att samhällsbyggnadsnämnden bifaller 

detsamma.  

Beslutsgång 

Ordföranden hör därefter om samhällsbyggnadsnämnden kan besluta enligt 

sina egna med fleras tilläggsyrkanden och finner att samhällsbyggnads-

nämnden bifaller detsamma.  
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Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Lämna negativt planbesked enligt Plan- och bygglagens (PBL) 5 kap § 5 

med hänvisning till att ansökan inte har stöd i kommunens översiktsplan, 

utgörs av jordbruksmark och kan komma att beröras av framtida 

vägprojekt.   

2. Förvaltningen får i uppdrag att föra en dialog med Trafikverket om 

förbifart Skogsby. 

3. Arbeta för att förbifart Skogsby kommer med i Regionalt trafikförsörj-

ningsprogram för Region Kalmar län. 

_____ 
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Sökanden 

Mark och exploatering 

Plan och bygg  
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§ 31 Dnr SBN 2020/000172  

Information om Ny väg öster om Mörbylånga Kyrkby - 
Ansökan om detaljplan  
(EDP Vision 2018-238) 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 17 december § 199 att detaljplan 

för ny väg öster om Mörbylånga kyrkby ska handläggas med utökat 

planförfarande.  

Anita Karlsson, planarkitekt, informerar om statusen på ärendet sedan 

beslutet togs. En arbetsgrupp har bildats, utredningar ska göras och samtal 

pågår med markägare. Diskussioner har förts bland annat i plangruppen 

gällande vilket vägalternativ som det är mest lämpligt att gå vidare med och 

detaljplanelägga. Diskussion förs vid dagens möte om de olika alternativen.  

_____ 
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§ 32 Dnr SBN 2020/000151  

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

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan 

Ansökan innebär avstyckning av fyra fastigheter som avses bebyggas med 

enbostadshus i maximalt ett plan utan inredd vind med en maximal byggyta 

på ca 100 kvm. 

I ansökan anges att ny bebyggelse avses anslutas till kommunalt och att 

tillfart avses lösas genom servitut. 

Förutsättningar 

Planeringsförutsättningar 

Översiktsplan 

Området är inte utpekat som utredningsområde för bostäder. 

Översiktsplanen anger att tillkommande bebyggelse ska förhålla sig till den 

befintliga bebyggelsens riktningar och orienteringar på tomterna, likt den 

traditionella i de öländska radbyarna och att skalskillnaden mellan gårdarna 

och malmen ska bevaras. 

Natur och arkitektur 

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

avgränsad av äldre stenmurar. Platsen angränsar direkt till betade 

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

av alvarmark utan något mer näringsrik jordbruksmark som tidigare kan ha 

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

blommande örter, t.ex. gulsporre. Närheten till Stora Alvaret inverkar 

troligen på artrikedomen i området. 

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

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

alvarmarker. På aktuell fastighet har noterats en rödlistad skalbagge 

(askdvärgbock). Flera rödlistade insekter, t.ex. stortapetserarbi, har 

registrerats i närområdet.   

Aktuell fastighet ligger på X malm strax söder om X by. Omgivande 

bebyggelse är mycket homogen och består av mindre malmstugor. De flesta 

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

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

skalan på X malm. Gemensamt för bebyggelsen på malmen är att de små 

stugorna ligger på väl tilltagna och av väl avgränsade tomtplatser, där äldre 

stenmurar och uppväxta häckar skapar bilden av en rik grönska i vilken små 

stugor kurar. 

Infrastruktur 

En mindre grusväg leder ut till föreslagen bebyggelse och kommunala 

ledningar för vatten och avlopp finns i grusvägen. 

Avvägningar mot miljöbalken och plan- och bygglagen 

Riksintressen 

Området ligger inom riksintressen för rörligt friluftsliv och obruten kust, 

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

ligger inom riksintresse naturvård, Mittlandsområdet, samt riksintresse 

kulturmiljö, X-X (Odlingslandskap) enligt 3 kap. miljöbalken. Fastigheten 

angränsar till riksintresse naturvård – Stora Alvaret som också är Natura 

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

riksintresse för friluftslivet – Stora Alvarets norra del. 

Biotopskydd 

Stenmurarna kring fastigheten är skyddade genom biotopskydd enligt 7 kap 

miljöbalken. För eventuella ingrepp i murarna krävs dispens från 

länsstyrelsen.  

Jordbruksmark 

Området utgörs av jordbruksmark.  

Brukningsvärd jordbruksmark är skyddad enligt 3 kap 4§ miljöbalken och 

får bebyggas bara om det behövs för att tillgodose väsentliga 

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

som är tillfredsställande från allmän synpunkt genom att annan mark 

används.  

Djurhållning 

Betande djur finns i direkt anslutning till fastigheten. Gårdscentra med 

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

Synpunkter 

Ansökan har remitterats till berörda grannar, Taxefinansiering, Länsstyrelsen 

i Kalmar län och E.ON. 

Synpunkter har inkommit om att föreslagen bebyggelse inte är lämplig på 

platsen. 

Ärendet har kommunicerats och sökanden har inkommit med yttrande. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 februari 2021. 

Ansökan inkommen den 22 september 2020.  

Reviderad ansökan inkommen den 31 november 2020. 

Yttrande Länsstyrelsen inkommit den 14 oktober 2020. 

Yttrande E.ON, inkommit den 16 oktober 2020. 

Granneyttrande X, synpunkter. 

Granneyttrande X, synpunkter. 

Granneyttrande X, synpunkter. 

Granneyttrande X, synpunkter. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 12 november 2020, § 172. 

Kommunicering daterad den november 25 januari 2020. 

Förslag till beslut på mötet 

Monica Orthagen (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, det 

vill säga att avslå ansökan om förhandsbesked.  

Förslag till beslut på mötet 

Ordföranden, med instämmande av Emmy Ahlstedt (C), yrkar bifall till 

ansökan om förhandsbesked för byggnation av fyra enbostadshus.  

Förslag till beslut på mötet 

Hans-Ove Görtz (M) yrkar på en återremiss av ansökan om förhandsbesked, 

för utredning av bland annat antal hus samt byggnaders utformning. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med samhällsbyggnadsnämnden om ärendet ska avgöras 

idag eller återremitteras och finner att ärendet återremitteras.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ärendet återremitteras för utredning av bland annat antal hus, samt 

byggnaders utformning. 

_____ 

 

Expedieras till: 

Plan och bygg 
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§ 33 Dnr SBN 2020/000154  

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

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan 

Ansökan avser avstyckning av två fastigheter för bostadsändamål. 

Tillkommande fastigheter avses styckas till ca 1700 m². Byggnadsarea eller 

tänkt utformning av byggnation specificeras ej i ansökan. 

Sökanden önskar ansluta tillkommande byggnation till enskild anläggning 

för spillvatten. Sökanden avser ansluta till kommunalt dricksvatten via 

enskilda ledningar. 

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

Förutsättningar 

Planeringsförutsättningar 

Översiktsplan 

Området är inte utpekat som utredningsområde för bostäder. 

I översiktsplanen anges att "ny bebyggelse skall alltid ske i 

överensstämmelse med befintliga bebyggelsestrukturer och i sitt 

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

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

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

vägande faktor i samband med lokaliseringen av ny bebyggelse. 

Natur och arkitektur 

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

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

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

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

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

grusväg. 

Marken angränsar betad alvarmark med höga naturvärden. Det finns inga 

rödlistade eller fridlysta arter registrerade i Artportalen för det aktuella 

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

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

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

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

Tillfartsväg saknas till den tänkta avstyckningen. 

Kommunala ledningar för dricksvatten finns ca 1200 m norr om den 

föreslagna avstyckningen. Spillvattenledningar saknas i området. 

Avvägningar mot miljöbalken och plan- och bygglagen 

Riksintressen 

Området ligger inom riksintressen för rörligt friluftsliv och obruten kust, 

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

ursprungsfastigheten ligger inom riksintresse för naturvård och Natura 2000 

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

angränsar till riksintresse och Natura 2000-område. 

Biotopskydd 

Fastigheten avgränsas av stenmurar vilka är skyddade genom biotopskydd 

enligt 7 kap miljöbalken. Eventuella ingrepp i stenmurarna kräver dispens 

från länsstyrelsen. 

Jordbruksmark 

Brukningsvärd jordbruksmark är skyddad enligt 3 kap 4§ miljöbalken och 

får bebyggas bara om det behövs för att tillgodose väsentliga 

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

som är tillfredsställande från allmän synpunkt genom att annan mark 

används. 

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

Djurhållning 

Området utgörs av betesmark och angränsar betade alvarmarker. 

Synpunkter 

Ansökan har remitterats till berörda grannar, Taxefinansiering, Länsstyrelsen 

i Kalmar län samt E.ON. 

Synpunkter har inkommit att bebyggelse enligt ansökan inte är lämplig på 

platsen på grund av områdets artrikedom, tekniska beskaffenhet och 

bebyggelsestruktur. 

Överväganden 

Ansökan har inte stöd i översiktsplanen. 

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

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

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

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

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

användning som innebär god hushållning för det allmänna. Områden med 

naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet, särskilt då 

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

åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. 

Ansökan innebär en spridning av bebyggelse i landskapet i strid med 

befintlig bebyggelsestruktur. Föreslagen byggnation kräver stora ingrepp för 

att lösa infrastrukturen till tillkommande fastigheter. 

Området för ansökan utgörs av brukningsvärd jordbruksmark vilket innebär 

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

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

som är tillfredsställande från allmän synpunkt genom att annan mark 

används. 

Två bostadstomter kan inte anses utgöra ett väsentligt samhällsintresse. 

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

komplettera befintlig bebyggelse med någon enstaka byggnad längs befintlig 

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

MÖD 2018-02-28 Mål nr P 4520-17). 

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

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

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

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

till föreslagna tomter eller kommunala VA-ledningar. 

Ärendet har kommunicerats och sökanden har inkommit med yttrande. 

Ansökan och sökandes yttrande har remitterats till berörda grannar.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 4 november 2020. 

Ansökan inkommen den 16 september 2020 . 

Yttrande Länsstyrelsen inkommit den 16 oktober 2020. 

Yttrande E.ON, inkommit den 2 november 2020. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 12 november 2020, § 175. 

 

Grannyttrande X, synpunkter, med kompletteringar inkommit den 12 och 14 

januari 2021. 

Kommunicering daterad den 25 november 2020.  

Yttrande sökanden inkommit den 28 december 2020, med komplettering 

inkommit den 26 januari 2021.  

Grannyttrande X, inga synpunkter.  
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Förslag till beslut på mötet 

Johan Sigvardsson (C), med instämmande av ordföranden, yrkar bifall på 

ansökan om förhandsbesked, med tillägg att beslutet ska villkoras 

beträffande byggnads läge, proportioner, material och färgsättning ska 

överensstämma med öländsk bebyggelsetradition, samt att sökanden 

uppmanas att samråda med länsstyrelsen om åtgärden väsentligt kan komma 

att ändra naturmiljön och behövas samråda enligt 12 kap 6§ miljöbalken.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag till beslut mot Johan 

Sigvardssons (C) med flera yrkande om bifall till ansökan om 

förhandsbesked och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt 

Johan Sigvardssons förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden hör därefter om samhällsbyggnadsnämnden kan besluta enligt 

Johan Sigvardssons med fleras tilläggsyrkande och finner att samhälls-

byggnadsnämnden bifaller detsamma.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Lämna positivt förhandsbesked för byggnation av enbostadshus då 

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

samt Miljöbalken (MB) 3 kap 4§.  

2. Byggnads läge, proportioner, material och färgsättning ska 

överensstämma med öländsk bebyggelsetradition. 

3. Sökanden uppmanas att samråda med länsstyrelsen om åtgärden 

väsentligt kan komma att ändra naturmiljön och behöva samrådas enligt 

12 kap 6§ miljöbalken.  

 

Reservation från Monica Orthagen (MP) 

Med hänvisning till Plan och bygglagens 2 kap 6§ och förvaltningens förslag 

till beslut reserverar jag mig mot samhällsbyggnadsnämndens beslut att ge 

positivt förhandsbesked för byggnation av enbostadshus på X. 

_____ 
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Information 

Beslutet kan överklagas. Se bifogad anvisning. 

För beslutet debiteras en av fullmäktige fastställd avgift. Fakturan kommer 

att sändas separat. 

Förhandsbesked är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs 

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

tid upphör tillståndet att gälla. 

Beslutet medför ej rätten att påbörja den sökta åtgärden. 

Anmälningsplikt råder enligt kulturmiljölagen 2 kap 10 § om fornlämning 

påträffas. Ansökan och anmälan söks hos länsstyrelsen. 

 

Expedieras till: 

Beslutet skickas till den sökande  

Beslutet delges de ägare som inkommit med synpunkter med information om 

hur man överklagar  

Beslutet skickas till samtliga berörda grannar  

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar  

Plan och bygg 
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§ 34 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 X. 

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. 

Ärendet har kommunicerats och sökanden har inte inkommit med yttrande. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 26 november 2020. 

Ansökan inkommen den 22 september 2020. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 17 december 2020, § 203. 

Kommunicering daterad den 8 januari 2021.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Lämna negativt förhandsbesked för byggnation av enbostadshus då 

förslaget inte är förenligt med Plan- och bygglagen (PBL) 2 kap 5 §. 

 

Protokollsanteckning från Per-Olof Johansson (S)  

Om sökanden vill få ansökan/platsen prövad igen måste en undersökning om 

eventuella markföroreningar göras. Undersökningen beställs och bekostas av 

sökanden och skall utföras av certifierad markanalyskonsult. 

_____ 

 

Information 

Beslutet kan överklagas. Se bifogad anvisning. 

För beslutet debiteras en av fullmäktige fastställd avgift. Fakturan kommer 

att sändas separat. 

 

Expedieras till: 

Beslutet meddelas sökande med information om hur man överklagar beslut 

Plan och bygg 
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§ 35 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 X.  

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 X. 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: 
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 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. 

Ärendet har kommunicerats och sökanden har inte inkommit med yttrande. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 9 december 2020. 

Ansökan inkommen den 9 september 2020. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 17 december 2020, § 205. 

Kommunicering daterad den 8 januari 2021.  

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.  

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. Lämna 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 

Beslutet kan överklagas. Se bifogad anvisning. 

För beslutet debiteras en av fullmäktige fastställd avgift. Fakturan kommer 

att sändas separat. 

 

Expedieras till: 

Beslutet meddelas sökande med information om hur man överklagar beslut 

Plan och bygg 
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§ 36 Dnr SBN 2020/000168  

X - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning för byggnation av enbostadshus 
(EDP Vision 2020-1421) 

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 X.  

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. 

Ärendet har kommunicerats och sökanden har inkommit med yttrande. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 9 december 2020. 

Ansökan inkommen den 29 oktober 2020. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 17 december 2020, § 206. 

Kommunicering daterad den 8 januari 2021.  

Sökandes yttrande inkommit den 26 januari 2021.  

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. 

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. Lämna 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. 

_____ 
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Information 

Beslutet kan överklagas. Se bifogad anvisning. 

För beslutet debiteras en av fullmäktige fastställd avgift. Fakturan kommer 

att sändas separat. 

 

 

Expedieras till: 

Beslutet meddelas sökande med information om hur man överklagar beslut 

Plan och bygg 
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§ 37 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. 

Ärendet har kommunicerats och sökanden har genom ombud inkommit med 

yttrande. 

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. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 17 december 2020, § 209. 
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Kommunicering daterad den 8 januari 2021.  

Synpunkter från ombud inkommit den 1 februari 2021.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Lämna negativt förhandsbesked för byggnation av enbostadshus då 

förslaget inte är förenligt med Plan- och bygglagen (PBL) 2 kap 5 §. 

 

Protokollsanteckning från Per-Olof Johansson (S)  

Om sökanden vill få ansökan/platsen prövad igen måste en undersökning om 

eventuella markföroreningar göras. Undersökningen beställs och bekostas av 

sökanden och skall utföras av certifierad markanalyskonsult. 

_____ 

 

Information 

Beslutet kan överklagas. Se bifogad anvisning. 

För beslutet debiteras en av fullmäktige fastställd avgift. Fakturan kommer 

att sändas separat. 

 

Expedieras till: 

Beslutet meddelas sökande med information om hur man överklagar beslut 

Beslutet skickas till sökandes ombud 

Plan och bygg 
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§ 38 Dnr SBN 2021/000019  

X - Ansökan om bygglov. Nybyggnad fritidshus med 
komplementbyggnad 
(EDP Vision 2020-1341) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad 

på fastigheten Xhar inkommit. 

Fastighetsägare enligt ansökan: Förunda Trailer Transporter AB.  

Ansökan avser nybyggnad av 2 fritidshus med BYA 67,2 m² vardera, samt 

ett förråd med BYA 264 m². Förrådsbyggnaden har mått 15 m x 12 m  

(180 m2). Med takutsprång 3,5 m mot nordväst och sydost blir byggnaden 

22 m x 12 m ( 264 m²). 

Fritidshusen ska ansluta till kommunalt vatten och avlopp. 

Fastigheten är belägen utanför planlagt område och ingår inte sammanhållen 

bebyggelse. 

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

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

X, X, X, X, X, X, X och X har bedömts vara berörda. 

Tiden för grannar att inkomma med synpunkter är fram till den 17 februari 

2021. 

Inga negativa synpunkter har hittills inkommit.  

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 15 oktober 2020. 

Plan, fasad- och sektionsritningar inkomna den 30 oktober 2020. 

Anmälan kontrollansvarig inkomna den 30 oktober 2020. 

Situationsplan inkommen den 11 februari 2021. 

Tjänsteskrivelse daterad den 12 februari 2021. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja bygglov för nybyggnad av 2 fritidshus på totalt 134,4 m² BYA 

och ett förråd på 264 m² BYA med stöd av 9 kap. 31 § Plan- och 

bygglagen, (2010:900), (PBL). 

2. Som kontrollansvarig godta byggherrens förslag Patrik Roslund. Den 

kontrollansvariga är certifierad enligt 10 kap. 9 § PBL. 

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 finns. 

5. Avgiften för bygglovet är 43 698 kr i enlighet med fastställd taxa av 

kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa den 30 oktober 2020 och 

beslut fattades den 18 februari 2021, vilket innebär att lagstadgade 

tidsfrister för handläggningen har överskridits med 6 veckor. Avgiften 

har reducerats med 21 846 kr med stöd av 12 kap. 8 a § Plan- och 

bygglagen (2010:900). 

6. Avgift att betala är 21 852 kronor. Faktura skickas separat. 

_____ 

 

Information 

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

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

då beslutet vann laga kraft. 

Observera att åtgärden inte får påbörjas förrän samhällsbyggnadsnämnden 

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

Stenmurar och diken i jordbrukslandskap omfattas av biotopskydd enligt 

7 kap miljöbalken. Ingrepp kräver tillstånd från länsstyrelsen.  

Åtgärden kan kräva tillstånd av eller anmälan till myndighet (enligt 9 kap 

23 § PBL) till exempel enligt kulturminneslagen.  

Tillstånd för ny infart kan behöva sökas hos väghållaren. 

Anmälan om anslutning till kommunalt VA ska göras till Taxefinansiering 

VA/Fjärrvärme. 

I detta ärende krävs utstakning av behörig person. 

Tillstånd från fastighetsägare krävs. 

 

Expedieras till: 

Beslutet skickas till den sökande  

Beslutet skickas till den kontrollansvarige 

Beslutet delges fastighetsägaren 

Ett meddelande om kungörelse skickas till samtliga berörda grannar 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar  

Plan och bygg 
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§ 39 Dnr SBN 2020/000148  

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

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser nybyggnad av två stycken padelbanor, utomhusmodell, inom 

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

kvadratmeter och ska belysas med 8 stycken ljusanordningar 

(belysningsstolplar) enligt ansökan med tillhörande handlingar. Den 

tilltänkta åtgärden kommer att placeras enligt situationsplanen inom ett 

område där diverse idrottsaktiviteter och sportanläggningar är etablerade. 

Den avsedda platsen omfattas inte av någon detaljplan, strandskydd, 

landskapsbildskydd eller känd fornlämning. Dock omfattas den av 

sammanhållen bebyggelse samt ett pågående detaljplanearbete och 

verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

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

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

(2010:900). Ägare av Björnhovda 8:96, Björnhovda 8:113, Björnhovda 

8:115, Björnhovda 8:117, Björnhovda 8:126, Färjestaden 1:121, Färjestaden 

1:129, Färjestaden 1:132, Färjestaden 1:134, Färjestaden 1:135, Färjestaden 

1:136 och Färjestaden 1:174 har bedömts vara berörda. 

Det har inkommit 12 svar från ovanstående fastighetsägare varav 8 stycken 

har synpunkter angående den sökta åtgärden. Följande sakägare har 

synpunkter angående önskad åtgärd, Björnhovda 8:96, Björnhovda 8:115, 

Björnhovda 8:117, Färjestaden 1:121, Färjestaden 1:134, Färjestaden 1:174. 

Följande sakägare har inga erinringar, Björnhovda 8:126 och Björnhovda 

8:113. 

Synpunkter över ansökan gäller bland annat placeringen av banorna som 

anses vara för nära den befintliga fotbollsplanen och därmed störa 

fotbollsträningen. Trafiksituationen vad gäller parkering, utökad trafikmängd 

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

inkomna synpunkter. Även påverkan på dagvatten, snöröjning och 

belysnings stolpen till konstgräset placerad mellan padelbanorna påpekas av 

erhållna synpunkter. Belysning, ljud och tider för padelspelandet beskrivs 

också som ett tillkommande problem inom aktuellt område. 

Sökande har getts tillfälle för att bemöta inkomna synpunkter enligt 

9 kapitlet 26 § plan- och bygglagen (2010:900). 
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Ärendet har även remitterats med gator och service enheten, mark- och 

exploateringsavdelningen samt VA- och fjärrvärme enheten. Gator och 

service enheten har inget att invända mot åtgärden under förutsättning att 

minst en meter lämnas fritt vid sidan av gång och cykelväg vilket sökande 

har tagit hänsyn till enligt situationsplanen. Mark- och exploaterings-

avdelningen ställer sig positiva till uppförandet av sökt åtgärd under 

förutsättning att det upprättas ett arrendeavtal mellan kommunen och 

sökande. VA- och fjärrvärme enheten har ingen erinran mot sökt åtgärd. 

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 17 juli 2020. 

Plan- och fasadritningar inkomna den 17 juli 2020. 

Illustrationsbild inkommen den 17 juli 2020. 

Förslag till kontrollplan inkommen den 24 juli 2020. 

Situationsplan inkommen den 10 september 2020. 

Tjänsteskrivelse daterad den 17 februari 2021. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 12 november 2020, § 176. 

Beslut från Länsstyrelsen i Kalmar inkommit den 11 februari 2021.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

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

bygglagen (2010:900), (PBL). 

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

fastställd taxa av kommunfullmäktige. 

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

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

PBL. Åtgärden anses inte kräva någon certifierad kontrollansvarig, 

byggherren ansvarar själv för kontrollen av genomförandet. 

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

 Kontrollplanen fastställs. 

 Följande handling ska lämnas in till samhällsbyggnadsnämnden som 

underlag för slutbesked: 

o Ifylld kontrollplan som redovisar att de kontroller som ska 

genomföras enligt den fastställda kontrollplanen är utförda. 

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

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

för detta finns. 

_____ 
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Information  

Besluten kan överklagas var för sig, se bifogad information. 

Beslut som fattas av byggnadsnämnden får laga kraft när tiden för 

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

högre instans och att beslutet kan verkställas.  

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

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

kraft. 

Sökande är själv skyldig att skaffa sig de tillstånd från annat håll som kan 

behövas. 

Innan byggnadsverket får tas i bruk måste ett skriftligt slutbesked ha 

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

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

åtgärden är slutförd. 

 

Expedieras till: 

Beslutet skickas till den sökande 

Beslutet delges de ägare som inkommit med synpunkter med information om 

hur man överklagar 

Ett meddelande om kungörelse skickas till samtliga berörda grannar 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar  

Plan och bygg 
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§ 40 Dnr SBN 2021/000004  

Verksamhetsinformation 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Staffan Åsén informerar om  

Miljö 

 Rekrytering av miljöinspektör och semestervikarie livsmedel. 

 Presidiedagar Sveriges Kommuner och Regioner. 

 Presidiedag Miljösamverkan Sydost (MSO).  

 Verksamhetsberättelse 2020, MSO.  

 Handlingsplan förorenade områden ska upprättas.  

 Utbildning i rehabansvar under en heldag, nyttigt.  

 HME-enkäten, HP, prioritering.  

 Digital ärendehantering, utveckling pågår. 

 Rutiner för handläggningsprocesser under utveckling, jämför 

dokumentera för resultat. 

 Revidering Klimatstrategi pågår.  

 Tillsynsplan Miljö- och hälsoskydd till nämnden i mars. Utkast klart som 

vi nu jobbar efter. 

 Ansvarsutredning Resmo fortsätter. Söker en balanserad lösning för 

åtgärdsplan i samråd med konsult. 

 Samråd om vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt,  2021-

2027, internremiss pågår. Förslag är att det ska beslutas av 

samhällsbyggnadsnämnden. 

o Vattenmyndigheternas förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram 

och miljökvalitetsnormer, delförvaltningsplan för vattenbrist och 

torka samt Havs- och vattenmyndighetens åtgärdsprogram för 

havsmiljön. 

 LOVA/LONA 

1. Våtmarker/naturområden i Kalvhagen och i Norra viken. Vill också 

få in synpunkter och om intressekonflikter finnes, samt en 

kontaktperson som kan komma med input och delta i ett första 

internmöte. 

2. Extra ansökningsomgång - ansök senast 12 april 2021. 
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- Nu är våtmarkssatsningen tillbaka inom LONA. Därför kommer det 

bli en extra ansökningsomgång inom alla tre LONA-områden i april 

2021. 

o Ordinarie LONA 

o Pollinering 

o Våtmarksprojekt 

3. LOVA-sökt stöd för restaurering av 3,5 hektar stor utdikad våtmark, 

Svibo äng, öster om Näsby. 

- Dragning på nämnden i mars, underlag för budgetprocessen 2021 för 

Vattenförvaltningen. 

 Förorenad mark 

 Ansökan om förstudie för den gamla tippen ”Grönhögen Östra” inom 

vattenskyddsområdet för Grönhögens vattentäkt är inlämnad till 

Länsstyrelsen som ska skicka ansökan till Naturvårdsverket. 300 000 kr 

ansöks om för år 2021. 

 Teambuildingsdagar i vår.  

 Studieresa för nämnden planeras. 

Marie-Christine Svensson informerar om 

Plan- och bygg 

Externt: 

 Stort tryck på bygglov (lika tidigare) ca 20 ärenden/vecka.  

 Möte med Trafikverket om länsväg 136, gränsdragningar och planer. 

 Padelläget. 

 Plangruppen: planområde i Algutsrum, markanvisningstävling Brofästet, 

kommunala vägstandarder. 

 Samråd Färjestaden pågår med digitala möten. 

 Bostadsförsörjningsenkäten rapporterad. 

 Boverkets plan- och bygg och tillsynsenkät lämnad. 

 Möte om länsstyrelsens arbete med naturreservat i Strandskogen. 

 Uppföljning av klimatstrategin. 

 Solcellspark i Kastlösa? 

Internt: 

 Psykosocial skyddsrond pågår. 
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 Skyddsrond i kommunhuset.  

 HME-enkät redovisad. Handlingsplan skall göras (Corona). 

 Kommunala kartstandarder. 

 Digitala processer samt processer mot mätenheten. 

 Arkivfrågor och informationshanteringsplaner: arbete pågår. 

 Processkartläggning. Bland annat effektiv handläggningstid. 

 Verksamhetsmål: 

- ”Effektiva processer”. 

Relevanta indikatorer: 

o Handläggningstider. 

o Antal nöjda sökande. 

o Antal moment inom och utanför systemet. 

o Antal reducerade bygglovsavgifter och planfakturor. 

- ”God arbetsmiljö” 

o Effektiv och tydlig arbetsfördelning. 

o Samtliga tjänster tillsatta. 

- Särskilda uppdrag: 

o ”Säkerställa det strategiska arbetet”. 

o ”Säker skolväg”. 

o Riktlinjer för byggnation utanför detaljplanelagt område. 

o Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen. 

- Ekonomi: 

Personalbudgeten balanserar de förväntade inkomsterna under året. 

Samtidigt begränsas möjligheter till kompetensutveckling och dylikt då 

budget för övriga kostnader är begränsad. Enheten har ständigt ökade 

kostnader för programlicenser och IT-utrustning då arbetet kräver 

speciell både mjukvaru- och hårdvaruutrustning. 

 Statistik 2020  

o Totalt inkomna ärenden under året: 901 

o Inkomna BAB ärenden: 89 

o Inkomna digitalt: 209  

o Inkomna bygglov: 553 

o Inkomna bygganmälningar: 209 

o Inkomna förhandsbesked: 32 

o Inkomna tillsynsärenden: 47 
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o Antal pågående tillsynsärenden: 66 

o Antal avslag: 6 

o Antal överklagade beslut: 7 

o Huvudbeslut fattade under 10 veckor: 317 

o Huvudbeslut fattade under 9 veckor: 275 

o Huvudbeslut fattade över 10 veckor: 73 

o Huvudbeslut fattade under 4 veckor: 91 

o Huvudbeslut fattade över 4 veckor: 24  

o Antal beviljade startbesked: 534 

o Antal beviljade slutbesked: 376 

o Antal reducerade avgifter 260 

o Nybyggnad enbostadshus: 65 st 

o Nybyggnad fritidshus: 46 st 

o Nybyggnad flerbostadshus: 6 st = 173 lgh  

o Totalt bygglov för 284 Bostäder  

_____ 

 

 

 

 


