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§ 177  

Val av justerare 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

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

25 november 2021. 

_____ 
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§ 178  

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Utgår  

Ärende 6 - Information angående digitalisering och processer. 

Tillkommer 

Isgärde 4:74 - Detaljplan - Yttrande till mark- och miljödomstolen 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Till samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare utsänd kallelse, 

där ärende 6 - Information angående digitalisering och processer utgår, 

samt att nytt ärende tillkommer - Isgärde 4:74 - Detaljplan - Yttrande till 

mark- och miljödomstolen, godkänns som dagordning för mötet. 

_____ 
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§ 179 Dnr SBN 2021/000001-1.2.7 

Meddelande och information 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Meddelande om beslut 

Rapport enligt sammanställning daterad den 12 november 2021. 

Information 

Nästa möte är den 16 december 2021. 

_____ 
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§ 180 Dnr SBN 2021/000002-1.2.7 

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

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegeringsbeslut daterade 5 oktober-10 november 

2021. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbesluten godkänns. 

_____ 
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§ 181 Dnr SBN 2021/000003-1.4 

Ekonomisk uppföljning 2021 för 
samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen lämnar varje månad en ekonomisk uppföljning och prognos 

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

förutsättningar.                                       

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning efter oktober 2021. 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 november 2021. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ekonomisk uppföljning efter oktober godkänns.                

_____ 
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För kännedom: 
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§ 182 Dnr SBN 2020/000081---- 

Information om Dagvattenplanen  
(EDP Vision 2018-1268)  

Sammanfattning av ärendet 

Ylva Hartman Magnusson informerar om Dagvatten - och skyfallsplan för 

kommunens tätorter och om dess bakgrund, mål samt tidplan. Planen ska 

vara ett tillägg till Översiktsplanen enligt Plan- och bygglagen. Sen tidigare 

information till samhällsbyggnadsnämnden (SBN § 76/2020) har 

skyfallsfrågan tillkommit.  

_____ 
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§ 183 Dnr SBN 2021/000108-4.2.1.1 

Bostadsförsörjningsprogram 
(EDP Vision 2021-1603) 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommuns Bostadsförsörjningsprogram antogs av kommunfull-

mäktige den 20 juni 2017, § 84. Riktlinjer för bostadsförsörjning skall antas 

av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Förändras förutsätt-

ningarna för de antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer upprättas och antas av 

fullmäktige (1§ Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjnings-

ansvar). 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 november 2021. 

Antagandehandling kommunfullmäktige den 20 juni 2017, § 84. 

https://www.morbylanga.se/Documents/Detaljplaner/planer%20som%20vun

nit%20laga%20kraft/Bostadsf%C3%B6rs%C3%B6rjningsprogram/Bostadsf

%C3%B6rs%C3%B6rjningsprogram%20.pdf  

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 

1. Uppdra till förvaltningen att påbörja arbetet med att upprätta nya 

riktlinjer för bostadsförsörjningen. 

2. Arbetet skall ske i samarbete med Mörbylånga Bostads AB och i samråd 

med länsstyrelsen. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen  

Plan- och bygg 

 

Ajournering 

Klockan 10.35-10.42 

 

https://www.morbylanga.se/Documents/Detaljplaner/planer%20som%20vunnit%20laga%20kraft/Bostadsf%C3%B6rs%C3%B6rjningsprogram/Bostadsf%C3%B6rs%C3%B6rjningsprogram%20.pdf
https://www.morbylanga.se/Documents/Detaljplaner/planer%20som%20vunnit%20laga%20kraft/Bostadsf%C3%B6rs%C3%B6rjningsprogram/Bostadsf%C3%B6rs%C3%B6rjningsprogram%20.pdf
https://www.morbylanga.se/Documents/Detaljplaner/planer%20som%20vunnit%20laga%20kraft/Bostadsf%C3%B6rs%C3%B6rjningsprogram/Bostadsf%C3%B6rs%C3%B6rjningsprogram%20.pdf
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§ 184 Dnr SBN 2021/000107-4.2.2 

Björnhovda 25:2, Järnvägsgatan - Ansökan om 
planbesked angående upprättande av ny detaljplan 
(EDP Vision 2021-1470) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om planbesked har inkommit från kommunstyrelsen avseende 

upprättande av detaljplan för bostadsändamål på del av fastigheten 

Björnhovda 25:2 område intill Järnvägsgatan. Enligt ansökan är syftet av 

tillskapa ca 15 bostäder i form av villor, radhus eller parhus.  

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 12 oktober 2021. 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 november 2021. 

Information från förvaltningen 

Förvaltningen informerar att ytterligare utredning av dagvattenhanteringen 

på området behöver göras.  

Förslag till beslut på mötet 

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

ordföranden, yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare utredning av 

dagvattenhanteringen.  

Beslutsgång 

Ordföranden hör med samhällsbyggnadsnämnden om ärendet ska avgöras 

idag eller återremitteras och finner att ärendet återremitteras.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ärendet återremitteras för ytterligare utredning av dagvattenhanteringen.  

_____ 
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Plan och bygg 
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§ 185 Dnr SBN 2021/000099-4.4.1 

Karlevi 2:12 - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning bostad 
(EDP Vision 2021-849) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus på befintlig fastighet. Tänkt 

byggnadsarea är ca 150 kvm med möjlighet till suterrängplan. Ansökan 

anger inte hur VA ska ordnas.  

Förutsättningar  

Översiktsplan  

Området är inte utpekat i översiktsplanen.  

Detaljplan  

Norr och söder om fastigheten finns detaljplan M32 för Eriksöre och Karlevi 

byar som medger småskalig bebyggelse längs Karlevi bygata. Fastigheten 

för ansökan var ursprungligen inkluderad i M32, men efter beslut från 

länsstyrelsen undantogs Karlevi 2:12 från detaljplanen.  

Väster om fastigheten finns detaljplan M109 för Karlevi stugby.  

Natur och arkitektur  

Fastigheten ligger längs Karlevi bygata mellan Eriksöre och Karlevi. Norr 

om fastigheten för ansökan finns äldre och mycket småskalig 

malmbebyggelse grupperad tätt mot bygatan. Söder om fastigheten fortsätter 

bygatan längs med den träd- och slybevuxna landborgskanten och åt väster 

ligger Karlevi stugby med blandad bebyggelse i form av villor och mindre 

fritidshus. Österut sluttar fastigheten kraftigt upp mot landborgskanten, och 

gränsar mot väg 136 och Stora alvaret.  

På fastigheten för ansökan växer idag en mängd ädellövträd, och på 

fastigheten norr om Karlevi 2:12 finns i närheten av fastighetsgränsen en 

skyddsvärd ek.  

Infrastruktur  

Tillfart till fastigheten är tänkt att göras via Karlevi bygata. Väg och tillfart 

upp mot landborgen måste anläggas.  

Fastigheten gränsar till kommunalt verksamhetsområde för VA. Kommunala 

VA-ledningar finns i nära anslutning till fastigheten.   

Riksintressen och områdesskydd  

Fastigheten ligger inom riksintressen för rörligt friluftsliv och obruten kust, 

enligt 4 kap. miljöbalken, vilka gäller för Öland som helhet. Fastigheten 
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ligger dessutom inom riksintresse för naturvård - Stora Alvaret samt 

riksintresse för kulturmiljö - Eriksöre enligt 3 kap. miljöbalken. I öster 

gränsar även fastigheten till Natura 2000-område.   

Landskapsbildskydd  

Fastigheten ligger inom landskapsbildskydd.  

Buller  

Fastigheten ligger längs väg 136 som har en trafikmängd av 2182 

fordon/dygn enligt Trafikverkets mätningar. Framtida trafik uppskattas till ca 

2600 fordon/dygn enligt Trafikverkets uppräkningsverktyg. En översiktlig 

bullerberäkning har gjorts enligt Naturvårdsverkets modell i programmet 

Buller väg II. Resultatet visar att det krävs ett avstånd av minst ca 25 meter 

mellan vägmitt väg 136 och bostadens fasad för att gällande riktvärden för 

buller inomhus och utomhus vid fasad inte ska riskera att överskridas och att 

en huvudsaklig uteplats bör vara vid bostadens västra sida eller på annat sätt 

avskärmad från buller från väg 136. För att klara riktvärdet som gäller 

maxnivå vid uteplats krävs ett avstånd av ca 35 meter från vägmitt.  

Synpunkter  

Ansökan har remitterats till berörda grannar, länsstyrelsen, Taxefinansiering 

samt E.ON.  

Länsstyrelsen bedömer att byggnation i det läge inom Karlevi 2:12 som 

ansökan anger inte kräver tillstånd enligt Kulturmiljölagen. Detta då 

sannolikheten för att icke kända lämningar kan finnas i denna slänt bedöms 

vara låg. Länsstyrelsen påminner också om att fastigheten ligger inom 

Riksintresse för Kulturmiljövård.  

E.ON har inget att erinra över ansökan.  

Trafikverket gör gällande att byggnadsfritt avstånd till väg 136 är 20 meter. 

Enligt Trafikverkets bedömning finns även risk att riktvärden för trafikbuller 

överskrids om byggnad placeras som enligt ansökan.   

Förvaltningens överväganden  

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.   

Den sökta åtgärden bedöms innebära ett stort ingrepp i landskapsbilden. 

Landborgskanten och dess sluttning är mycket karaktäristisk för det 

sydöländska landskapet, och nybyggnad enligt ansökan skulle förvanska 

tydligheten i landskapsbilden samt upplevelsen av densamma. Fastigheten 
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ligger dessutom inom landskapsbildsskydd vilket vittnar om känsligheten 

och värdet av att bevara landskapsavsnittet som det är.   

Ansökan bedöms dessutom bryta mot den tydliga bebyggelsestrukturen längs 

Karlevi bygata, där bostadshusen på den östra sidan är grupperad tätt inpå 

bygatan. Att placera suterränghus i sluttningen upp mot landborgskanten 

skulle markant avvika från det täta gaturum som finns på platsen idag. 

Ansökan skulle också tydligt avvika i skala och karaktär från övrig 

bebyggelse längs med bygatan, där bebyggelsen är av tydlig malmkaraktär 

och således mycket låg och småskalig. Därmed skulle ansökan förvanska de 

kulturvärden som återfinns i miljön längs Karlevi bygata.   

Det bedöms också svårt att angöra fastigheten utan att skada befintliga 

naturvärden. För att anlägga väg enligt ansökan krävs markarbeten som 

riskerar att skada rötterna på den skyddsvärda ek som står nära 

fastighetsgränsen i norr. 

Innan dagens möte har samhällsbyggnadsnämnden gjort syn på plats. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 17 september 2021.  

Ansökan inkommen den 6 juni 2021.  

Yttrande E.ON, inkommit den 14 juli 2021.  

Yttrande Trafikverket, inkommit den 20 juli 2021.  

Yttrande Länsstyrelsen, inkommit den 25 augusti 2021.  

Granneyttrande X, inga synpunkter.  

Granneyttrande X, inga synpunkter.  

Granneyttrande X, synpunkter.  

Granneyttrande X, inga synpunkter.  

Granneyttrande X, inga synpunkter.  

Granneyttrande X, inga synpunkter.  

Granneyttrande X, synpunkter. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 14 oktober 2021, § 174.  

Information från förvaltningen 

Förvaltningen informerar att nya handlingar har inkommit i ärendet.  

Förslag till beslut på mötet 

Hans-Ove Görtz (M), med instämmande av Curt Ekvall (SD), Bo Sjölin 

(KD) och Monica Orthagen (MP), yrkar att ärendet återremitteras med 

anledning av att nya handlingar har inkommit i ärendet.  

Beslutsgång 

Ordföranden hör med samhällsbyggnadsnämnden om ärendet ska avgöras 

idag eller återremitteras och finner att ärendet återremitteras.  
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Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ärendet återremitteras med anledning av att nya handlingar har 

inkommit i ärendet.  

_____ 
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Plan och bygg 
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§ 186 Dnr SBN 2021/000109-4.4.2 

Norra Näsby 1:7 - Ansökan om bygglov. Nybyggnad 
enbostadshus med tillhörande komplementbyggnader 
(EDP Vision 2021-982) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser nybyggnad av ett enbostadshus i två våningar med en 

byggnadsarea om cirka 155 m² samt två komplementbyggnader i en våning, 

en carport med förråd och en gäststuga, om cirka 60 respektive 53 m² 

byggnadsarea.  

De tilltänkta byggnaderna kommer att placeras enligt situationsplanen, 

berörda grannar har fått tillfälle att yttra sig över förslaget.  

Det tilltänkta enbostadshuset ska uppföras med en platta på mark och med 

både platt och pulpet sedumtak. Samtliga fasader kommer att utformas delvis 

med kalksten och delvis med liggande järnvitriol/gråfärgad träpanel enligt 

ansökan. Fönster- och dörrinsättningar kommer att uppföras på samtliga 

fasader enligt ansökan med tillhörande ritningar. Sökande har för avsikt att 

även installera en eldstad/rökkanal i det planerade enbostadshuset. 

Nockhöjden för det tilltänkta huset är cirka 6,1 meter. Vatten och avlopp 

kommer att lösas med enskild anläggning enligt ansökan.  

De planerade komplementbyggnaderna kommer att ha en liknande 

utformning som det tilltänkta enbostadshuset och därmed anses de att knyta 

an till planerad byggnation. Nockhöjden för gäststugan och carporten är 3,3 

respektive 2,7 meter enligt ansökan.   

Fastigheten Norra Näsby 1:7 har en total fastighetsarea om 1 846 m² och är 

taxerad som småhusenhet/tomtmark. Den aktuella fastigheten omfattas inte 

av någon detaljplan, översiktsplan, kända fornlämningar, landskapsbilds-

skydd, vattenskyddsområde eller strandskydd. Dock omfattas den av 

riksintresse för turismens rörliga friluftsliv och obruten kust vilka gäller för 

Öland i sin helhet. Inga övriga skydd eller riksintressen finns på platsen. Värt 

att notera är att fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse.  

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

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

(2010:900). Ägare av X har bedömts vara berörda.  

Följande sakägare har inga erinringar/synpunkter, X och X. Tre av 13 

delägare till fastigheten X, en samfälld fastighet, har inga synpunkter för 

planerad byggnation, de resterande delägarna har inte svarat.  

Följande sakägare har inte svarat, X.  
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Synpunkter har inkommit från fastighetsägarna till fastigheten X. De 

inkomna synpunkterna gäller enbostadshusets höjd och antal våningar.  

Värt att notera är att sökande har getts tillfälle för att bemöta inkomna 

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

Förvaltningens överväganden 

Ärendet omfattar granskning enligt 2 kapitlet plan- och bygglagen 

(2010:900) (PBL) ”allmänna och enskilda intressen”, kapitel 4 ” reglering 

med detaljplan och områdesbestämmelse ” kapitel 8 ”krav på byggnadsverk 

med mera” samt kapitel 9 ”bygglov, rivningslov och marklov”. 

Enligt inkomna synpunkter anses det planerade enbostadshuset vara för högt. 

En av frågorna som plan- och byggverksamheten ska pröva är således om 

åtgärden kommer innebära en betydande olägenhet i enlighet med 2 kapitlet 

9 § plan- och bygglagen (2010:900). Vid en bedömning av vad som utgör en 

betydande olägenhet måste områdets karaktär och förhållandena på orten 

alltid beaktas. Det ska vara fråga om väsentliga olägenheter som kan vara att 

bedöma som betydande. 

Lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk får enligt 2 kapitlet 

9 § PBL inte ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket kan 

medföra en sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som 

innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenheter 

på annat sätt.  

Avståndet mellan det planerade enbostadshuset inom aktuell fastighet och 

bostadshuset på grannfastigheten, det vill säga Norra Näsby 5:4, är enligt 

den inlämnade situationsplanen cirka 35 meter. Plan- och byggverksamheten 

bedömer med tanke på den avsedda användningen av planerad åtgärd och 

dess utformning och placering att åtgärden inte kan anses medföra någon 

påverkan, fara eller olägenhet i den mening som avses i 2 kap. 9 § PBL.  

Plan- och byggverksamheten bedömer att förslaget är väl anpassat till 

områdets karaktär och utgör en god helhetsverkan enligt 2 kapitlet 6 § plan- 

och bygglagen (2010:900). Förslaget anses inte medföra någon betydande 

olägenhet enligt 2 kapitlet 9 § plan- och bygglagen (2010:900).  

Vidare anser plan- och byggverksamheten att förslaget är lämpligt för sitt 

ändamål och har en god form-, färg och materialverkan enligt 8 kapitlet 

plan- och bygglagen (2010:900) varför bygglov med stöd av 9 kapitlet 31 § 

plan- och bygglagen (2010:900) bör beviljas.  

Tekniskt samråd är nödvändigt i detta ärende enligt 10 kapitlet 14 § plan- 

och bygglagen (2010:900).  
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Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 5 juli 2021. 

Plan-, fasad- och sektionsritningar (komplementbyggnader) inkomna den 5 

juli 2021. 

Plan-, fasad- och sektionsritningar (enbostadshuset) inkomna den 12 augusti 

2021. 

Nybyggnadskarta med situationsplan inkommen den 12 augusti 2021. 

Tjänsteskrivelse daterad den 8 november 2021. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus med tillhörande 

komplementbyggnader inom rubricerad fastighet med stöd av 9 kap. 31 § 

plan- och bygglagen (2010:900), med följande upplysning:  

A. Att enbostadshuset utförs radonsäkert 

B. Att ansökan/anmälan för enskild VA-anläggning skickas till 

miljöenheten i Mörbylånga kommun. 

2. Avgiften för bygglovet är 30 742 kronor i enlighet med fastställd taxa av 

kommunfullmäktige. Lagstadgade tidsfrister för handläggningen av 

ärendet har hållits. Avgiften ska därför inte reduceras enligt 12 kap. 8 a § 

plan- och bygglagen (2010:900). Faktura skickas separat.  

3. Åtgärden kräver en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 

byggherrens förslag Johan Lindahl. Kontrollansvarig är certifierad enligt 

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

4. Tekniskt samråd är nödvändigt i detta ärende enligt 10 kapitlet 14 § plan- 

och bygglagen (2010:900).  

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

10 kapitlet 23 § plan- och bygglagen (2010:900) när förutsättningarna för 

detta finns.  

 

Samhällsbyggnadsnämndens motivering till beslutet 

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom förvaltningens överväganden.  

_____ 

 

Information  

Besluten kan överklagas var för sig, se bifogad information. 
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Ärendet blev komplett den 28 augusti 2021 efter inkommet bemötande med 

tillhörande handlingar från sökanden. Således är den sista beslutsdagen för 

sökt åtgärd den 7 december 2021.  

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.  

Åtgärden ska utföras enligt de ritningar/handlingar som tillhör beslutet. Inga 

ändringar får ske utan att dessa har godkänts av samhällsbyggnadsnämnden.  

Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsbyggnadsnämnden har lämnat ett 

skriftligt startbesked. I startbeskedet fastställs kontrollplanen.  

Tillstånd att bygga närmare vägområde än tillåtet, göra ny utfart eller ändra 

den som finns skall sökas hos tillståndsgivaren. Tillståndsgivare är 

väghållaren, oftast Trafikverket, kommunen eller lokal vägförening.  

I detta ärende krävs utstakning av behörig person. Om byggnadens eller 

anläggningens läge är sådant att den är direkt beroende av gränsen mot en 

grannfastighet, skall grannen kallas till utstakningen.  

I detta ärende krävs intyg om byggnads läge och storlek. Byggherre, 

kontrollansvarig, annan part ska intyga att läge och storlek är 

överensstämmande med beviljat bygglov.   

 

Expedieras till: 

Beslutet skickas till den sökande  

Beslutet skickas till den kontrollansvarige 

Beslutet delges de ägare som inkommit med synpunkter med information om 

hur man överklagar  

Ett meddelande om beslut skickas till samtliga berörda grannar 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 

Plan och bygg 
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§ 187 Dnr SBN 2021/000111-4.4.2 

Strandskogen 4:26 - Ansökan om bygglov. Nybyggnad 
enbostadshus och komplementbyggnad 
(EDP Vision 2021-1283) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om bygglov för Nybyggnad av enbostadshus och 

komplementbyggnad på fastigheten Strandskogen 4:26 har inkommit.   

Ansökan innebär nybyggnad av ett 2 vånings enbostadshus på 125 m² BYA, 

byggnadshöjd 6,1 m och en totalhöjd på 7,6 m. 

En komplementbyggnad på 64 m² BYA med byggnadshöjd 3,0 m.  

Fastigheten omfattas av detaljplan F 206. 

Bestämmelserna innebär bland annat att fastigheten får bebyggas med som 

mest en huvudbyggnad på 175 m² BYA och komplementbyggnad på 75 m² 

BYA 

Huvudbyggnad med största byggnadshöjd 5,5 m och totalhöjd max 7,5 m. 

Placeras minst 4,0 m från fastighetsgräns. 

Komplementbyggnad med största byggnadshöjd 3,0 m. Komplement-

byggnad ska placeras minst 6 m från fastighetsgräns mot lokalgata och 2 m 

från övrig gräns. 

Huvudbyggnad ska utföras radonskyddad om inte mätning i byggnadsläget 

visar något annat. 

Marklov krävs för ändring av befintlig marknivå. 

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

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

Alla grannar har inte svarat ännu. 

Förvaltningens överväganden 

Åtgärden avviker från detaljplanen avseende största tillåtna byggnadshöjd 

och största tillåtna totalhöjd för huvudbyggnad. 

Avvikelsen kan dock betraktas som liten. 

Avvikelsen  för byggnadshöjden är 0,1 m  och kan anses som obetydlig då 

det tidigare i samma plan beviljats bygglov för totalhöjd 8,0 m. 

Byggnadshöjden på huvudkroppen är 6.1 m, en avvikelse på drygt 10%.  
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Byggnaderna ska utformas med liggande träpanel i vit kulör och tak beläggs 

med mellangrå betongpannor vilket kan passar in i omgivande bebyggelse 

enligt 8 kap 1 § PBL. 

Åtgärden uppfyller gällande krav i plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

Plan och byggverksamheten bedömer att avvikelsen är liten och förenlig med 

detaljplanens syfte. Bygglov kan ges enligt plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 

30 a §. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Förslaget till beslut har meddelats via telefon till sökande. 

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 14 september 2021. 

Situationsplan inkommen den 11 november 2021l 

Plan-, sektions- och fasadritning inkomna den 29 september 2021. 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 november 2021. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och 

komplementbyggnad beviljas med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och 

bygglagen, (2010:900), PBL.  

2. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag, Claes Persson. Den 

kontrollansvariga är certifierad enligt 10 kap. 9 § PBL. 

3. Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till tekniskt samråd 

bifogas. 

4. Uppdra åt plan- och byggverksamheten att lämna startbesked enligt 10 

kap 23 § PBL (2010:900) när förutsättningar finns. 

5. Avgiften för bygglovet är 33 598 kr i enlighet med fastställd taxa av 

kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa den 11 november 2021 och 

beslut fattades den 18 november 2021, vilket innebär att lagstadgade 

tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats 

med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). Faktura för 

bygglovsavgiften skickas separat. 

 

Samhällsbyggnadsnämndens motivering till beslutet 

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom förvaltningens överväganden.  

_____ 
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Information 

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

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

då beslutet vann laga kraft. 

Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsbyggnadsnämnden har lämnat ett 

startbesked. I startbeskedet fastställs kontrollplanen.  

Anmälan om anslutning till kommunalt VA ska göras. 

Tillstånd från fastighetsägaren krävs. 

I detta ärende krävs utstakning av behörig person.  

 

Expedieras till: 

Beslutet skickas till den sökande  

Beslutet skickas till den kontrollansvarige 

Beslutet delges de ägare som inkommit med synpunkter med information om 

hur man överklagar  

Ett meddelande om beslut skickas till samtliga berörda grannar 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 

Taxefinansierad verksamhet 

Plan och bygg 
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§ 188 Dnr SBN 2021/000112-4.4.2 

Strandskogen 12:40 - Ansökan om bygglov. Nybyggnad 
fritidshus 
(EDP Vision 2021-1172) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten 

Strandskogen 12:40 har inkommit.   

Ärendet avser nybyggnad av ett fritidshus på avstyckad tomt från fastigheten 

Strandskogen 12:2. Positivt förhandsbesked för byggnation av enplanshus på 

120 m² utan inredd vind lämnades den 21 juni 2018. 

Fritidshuset har en BYA på 98 m² med loft på delar av vinden. Takvinkel är 

40 grader. 

Infart ska samordnas med ursprungsfastigheten. 

Fastigheten ingår i område med sammanhållen bebyggelse. 

I översiktsplanen är berört område utpekat som område avsett för möjligt 

utvecklingsområde för bostäder. 

Ärendet har remitterats till Taxefinansiering VA/Fjärrvärme och E.ON. 

Taxefinansiering meddelar att de beräknar att fastigheten ska kunna ansluta 

till kommunalt VA i slutet av 2022. 

E.ON har inte svarat. 

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

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

Synpunkter gällande kulör har inkommit från X. 

Förvaltningens överväganden 

Vid bedömning av ärendet anser förvaltningen att föreslagen åtgärd 

uppfyller utformningskraven i 2 och 8 kap PBL.  

Byggnaden är  lämpligt för sitt ändamål och har en god form-, färg och 

materialverkan enligt 8 kapitlet plan och bygglagen (2010:900) och kommer 

att uppföras med träfasad i vit kulör och tak belagt med grå betongpannor. 

Synpunkter har inkommit gällande val av kulör. 

Ljusa kulörer på fasader och andra takmaterial än lertegel kan man finna på 

byggnader i omgivningen, därför bedöms utformningen av det aktuella 

fritidshuset också passa in i omgivande bebyggelse enligt 8 kap 1 § PBL.  
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Fastigheten ska ansluta till kommunalt VA. 

Infart samordnas med ursprungsfastigheten. 

E.ONs markledning ligger längs fastighetens norra gräns och bostadshuset 

placeras i södra delen vilket förmodligen inte innebär någon konflikt. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Beslutet har kommunicerats muntligt med sökande.  

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 27 augusti 2021. 

Situationsplan inkommen den 27 augusti 2021. 

Plan- och sektionsritning inkomna den 14 september 2021. 

Fasadritning inkommen den 14 september 2021. 

Yttrande från Taxefinansierad verksamhet inkommen den 11 oktober 2021. 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 november 2021. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus med BYA 98 m² 

beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, (2010:900), PBL. 

Som villkor för beslutet gäller: 

 Fastigheten ska ansluta till kommunalt VA. 

2. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag, Rune Karlsson. Den 

kontrollansvariga är certifierad enligt 10 kap. 9 § PBL. 

3. Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till tekniskt samråd 

bifogas. 

4. Uppdra åt plan- och byggverksamheten att lämna startbesked enligt 10 

kap 23 § PBL (2010:900) när förutsättningar finns. 

5. Avgiften för bygglovet är 20 841 kr i enlighet med fastställd taxa av 

kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa den 14 september 2021 

och beslut fattades den 18 november 2021, vilket innebär att lagstadgade 

tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats 

med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). Faktura för 

bygglovsavgiften skickas separat. 

 

Samhällsbyggnadsnämndens motivering till beslutet 

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom förvaltningens överväganden.  

_____ 
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Information 

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

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

då beslutet vann laga kraft. 

Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsbyggnadsnämnden har lämnat ett 

startbesked. I startbeskedet fastställs kontrollplanen.  

Åtgärden kräver tillstånd av eller anmälan till myndighet (enligt 9 kap 23 § 

PBL).  

Det är du som sökanden som har ansvar för att anmälan görs/tillståndet finns 

innan åtgärden påbörjas. 

Tillstånd att bygga närmare vägområde än tillåtet, göra ny utfart eller ändra 

den som finns skall sökas hos tillståndsgivaren. Tillståndsgivare är 

väghållaren eller lokal vägförening. 

Anmälan om anslutning till kommunalt VA ska göras. 

Anmälningsplikt råder enligt kulturmiljölagen 2 kap 10 § om fornlämning 

påträffas. Ansökan och anmälan söks hos länsstyrelsen. 

I detta ärende krävs utstakning av behörig person.  

 

Expedieras till: 

Beslutet skickas till den sökande  

Beslutet skickas till den kontrollansvarige 

Beslutet delges de ägare som inkommit med synpunkter med information om 

hur man överklagar  

Beslutet delges E.ON. 

Ett meddelande om beslut skickas till samtliga berörda grannar 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 

Taxefinansierad verksamhet 

Plan och bygg 
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§ 189 Dnr SBN 2021/000004-1.2.7 

Verksamhetsinformation 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Marie-Christine Svensson informerar om  

Plan och bygg 

 Tidigt samråd med länsstyrelsen angående Gårdbyplan 8:1. 

 Underlag till markanvisningstävling på gång, eventuellt klart till 

december. 

 Regelbundna möten med exploatörer Färjestaden. 

 Besök hos näringslivsrådet.  

 Bygglovshandläggare på utbildning ”Kurs om alla undantag”. 

Internt 

 Ny organisation.  

 Övergång till nytt system för adressättning kommer att påbörjas kring 

årsskiftet.      

 Digitalisering: nästa steg; mellanarkiv. I början av 2022. Kartläggning av 

samtliga processer skall tas fram. Påbörjas kring årsskiftet. 

 Enheten deltar i arbete med samtliga kommunfullmäktiges övergripande 

mål.  

 Enheten finns representerad i arbete med ny hemsida. 

 Enheten finns representerad i ”husgruppen”. 

 Medarbetarsamtal pågår 

Bemanning 

 Rekrytering av bygglovhandläggare avslutad. Moa Johansson tillbaka. 

 Rekrytering av miljöhandläggare avslutad.  

 En del korttidsfrånvaro har kommit med hösten. 

Staffan Åsén informerar om  

Miljö 

 Samråd vindkraft.  

 Ny modul för serveringstillstånd i EDP. 
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 Återremiss från kommunstyrelsen om catering och servering av 

alkoholdrycker i bostaden. 

 Åtalsanmälan, muddermassor i Grönhögen. 

 Medarbetarsamtal pågår. 

 Personalläget är gott. 

 Kompetensutveckling.  

 Behovsutredningen revideras. 

 Tillsynsplaner klar till samhällsbyggnadsnämndens januarimöte 2022. 

Exempel: Energihushållning, dagvatten. 

 Detaljerad budget för 2022 är klar. 

 Verksamhetsplanering den 14 december. 

 Digitalisering: nästa steg; mellanarkiv. I början av -22. Kartläggning av 

samtliga processer skall tas fram. Påbörjas kring årsskiftet. 

 Enheten deltar i arbete med samtliga kommunfullmäktiges övergripande 

mål.  

 Njordr Offshore Wind AB avser att ansöka om tillstånd enligt lagen om 

Sveriges ekonomiska zon samt lagen om kontinentalsockeln för att inom 

angivet projektområde uppföra och driva en gruppstation för vindkraft 

med namnet Baltic Offshore Beta. Baltic Offshore Beta är placerat i 

södra Östersjön cirka 60 km sydsydöst om Karlskrona. 

Vindkraftsanläggningen kommer att omfatta maximalt 240 vindkraftverk 

med en totalhöjd på maximalt 330 m över havsytan. Förväntad 

produktion från vindkraftparken är ca 14 TWh per år vilket motsvarar 2,2 

miljoners villors hushållsel. Skriftliga frågor eller synpunkter senast den 

9 januari 2022. 

Daniel Jonsson informerar om 

 Omorganisation samhällsbyggnad. En MBL § 11 förhandling är 

genomförd angående organisationsförändring på Plan och bygg. 

Riskbedömning är gjord och förhandlingen slutade med att den 

föreslagna organisationen börjar gälla från årsskiftet. Nuvarande chef, 

Marie-Christine Svensson, har ansvaret för hela området så länge hon är 

anställd, det vill säga till och med den 31 januari 2022. Nu full fokus på 

rekryteringsprocessen. 

_____ 
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§ 190 Dnr SBN 2021/000114-4.2.2.3 

Isgärde 4:74 - Detaljplan - Yttrande till mark- och 
miljödomstolen  
(EDP Vision 2012-938) 

Sammanfattning av ärendet 

Den 26 september 2017 beslutad kommunfullmäktige i § 139 att anta 

detaljplan för Isgärde 4:74. 

Beslutet överklagades och den 14 maj 2019 upphävde Mark- och 

miljödomstolen kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen. Mark- och 

miljööverdomstolen grundade sig på bedömningen att vattendraget i 

planområdets norra gräns - i brist på utredning som visar annat - omfattas av 

strandskydd. Mark- och miljödomstolen tog inte ställning i frågan om 

områdets naturvärden. 

Den 23 april 2021 kom sökande in med en förfrågan till kommunen att 

återuppta arbetet med detaljplanen eftersom sökande hittat underlag som 

pekade på att vattendraget i planområdets norra gräns var ett grävt 

markavvattningsdike. 

Länsstyrelsen har i sina yttranden i planprocessen varit tydliga med att 

områdets höga naturvärden innebär ett problem för ett genomförande av 

detaljplanen. För att enklare kunna ta ställning till möjligheten att fortsätta 

planarbetet gjorde kommunen en anmälan för samråd enligt 12 kap 6 § 

miljöbalken till länsstyrelsen. 

Den 9 september 2021 meddelade Länsstyrelsen i Kalmar län att de 

förbjuder kommunen att genomföra detaljplanen enligt anmälan. 

Länsstyrelsen beslutade också att beslutet skulle gälla omedelbart även om 

det överklagas. 

Fastighetsägaren och sökande till planärendet har överklagat länsstyrelsens 

beslut till Mark- och miljödomstolen. Kommunen nu har fått möjlighet att 

yttra sig i målet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 16 november 2021. 

Länsstyrelsens beslut dnr:525-5091-2021, daterad den 9 september 2021. 

Föreläggande från Mark- och miljödomstolen i mål M 5630-21, daterad den 

11 november 2021. 
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Information från förvaltningen 

Mark- och miljödomstolen har den 17 november 2021 meddelat att de inte 

beviljar anståndsbegäran. Yttrandet ska vara inne till den 19 november 2021. 

Detta innebär att beslutspunkt 2 utgår från förvaltningens förslag till beslut.  

Förslag till beslut på mötet 

Hans-Ove Görtz (M), med instämmande av ordföranden, yrkar bifall till 

förvaltningens förslag till beslut, där beslutspunkt 2 utgår.  

Beslutsgång 

Ordföranden hör om samhällsbyggnadsnämnden kan besluta enligt 

förvaltningens förslag till beslut, där beslutspunkt 2 utgår, och finner att 

samhällsbyggnadsnämnden bifaller detsamma.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden i Mörbylånga kommun går med på att mark- 

och miljödomstolen upphäver Länsstyrelsen i Kalmar läns beslut från 

den 9 september 2021, dnr 525-5091-2021 och att Mark- och 

miljödomstolen meddelar inhibition. 

2. Uppdra åt ordföranden att underteckna grunderna för samhällsbyggnads-

nämndens ställningstagande. 

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

 

Reservation  

Curt Ekvall (SD) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Mark- och miljödomstolen 

Plan och bygg 
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