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§ 1  

Val av justerare 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Elisabeth Schröder (-) utses att justera dagens protokoll torsdagen den 

27 januari 2022. 

_____ 
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§ 2  

Godkännande av dagordning 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Till samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare utsänd kallelse 

godkänns som dagordning för mötet. 

_____ 
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§ 3 Dnr SBN 2022/000002-1.2.7 

Meddelande och information 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Meddelande om beslut 

Rapport enligt sammanställning daterad den 17 januari 2022. 

Information 

Nästa möte är den 17 februari 2022. 

_____ 
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§ 4 Dnr SBN 2022/000003-1.2.7 

Anmälan av fattade delegationsbeslut 2022 
(EDP Vision 2022-2) 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegeringsbeslut daterade 5 december 2021-12 januari 

2022. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbesluten godkänns. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Samhällsbyggnad - Bygg 
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§ 5 Dnr SBN 2021/000076-1.4.1 

Verksamhetsplan 2022 med internbudget för 
samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan med 

internbudget 2022 för samhällsbyggnadsnämnden. Förslaget är inom den 

budgetram som har tilldelats nämnden i Verksamhetsplan med budget 2022 

och ekonomisk flerårsplan för 2023-2024 och beslutades i november 2021.        

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 12 januari 2022. 

Verksamhetsplan med internbudget 2022, samhällsbyggnadsnämnden.      

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Verksamhetsplan 2022 med internbudget, samhällsbyggnadsnämnden, 

godkänns.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ekonomi 

Samhällsbyggnad - Plan 

Samhällsbyggnad - Bygg 
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§ 6 Dnr SBN 2021/000016---- 

Motion av Pär Palmgren (M) - Tillämpning av 
bestämmelserna i alkohollagen för cateringtillstånd 
(EDP Vision 2021-1118) 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att Mörbylånga kommun ska tillämpa aktuellt regelverk 

på ett sätt som möjliggör för restauranger med cateringtillstånd att förutom 

mat även servera alkohol i kundens hem och att detta tillämpas skyndsamt.    

Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare avgett förslag till svar på motionen 

och då redovisat att: ”Mörbylånga kommun tillämpar aktuellt regelverk på 

ett sätt som möjliggör för restauranger med cateringtillstånd att förutom mat 

även servera alkohol i kundens hem.”    

Kommunstyrelsen har beslutat att ärendet återremitteras med uppdrag till 

förvaltningen att utreda frågan ytterligare. 

Av förslaget till kommunstyrelsens beslut framgår att ”Ansvarig nämnd 

uppdras att anse serveringstiden avslutad vid genomförd servering, samt att 

tillämpa undantaget från brandskyddskravet i alkohollagen vid catering till 

slutna sällskap i lokaler som ej är avsedda för allmänheten.” 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut den 13 april 2021 § 86 – Återremiss förvaltningen. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 18 mars 2021 § 46. 

Motion inkommen den 1 december 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 13 januari 2022. 

Folkhälsomyndighetens yttrande om servering vid cateringverksamhet enligt 

alkohollagen (2010:1622). 

Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län, daterat den 14 september 2020.    

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 

1. Motionen besvaras genom att följande information lämnas: 

Samhällsbyggnadsnämnden anser att kommunen inte kan göra en annan 

tolkning av begreppet om när serveringstiden ska anses vara avslutad.  

2. Mörbylånga kommun tillämpar aktuellt regelverk på ett sätt som 

möjliggör för restauranger med cateringtillstånd att förutom mat även 

servera alkohol i kundens hem.    

_____ 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 7 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. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 18 november 2021, § 184 - 

Återremiss.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Lämna positivt planbesked enligt PBL 5 kap § 5. Ansökan skall prövas 

genom detaljplan med standardförfarande.  

2. Uppdra till förvaltningen att påbörja planarbete samt lämna en 

uppskattad kostnad och översiktlig tidplan till mark- och exploatering 

innan arbetets påbörjan 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Kultur- och tillväxtnämnden 

Samhällsbyggnad - Plan 
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§ 8 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 m² 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 

ligger dessutom inom riksintresse för naturvård - Stora Alvaret samt 
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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 

ligger dessutom inom landskapsbildsskydd vilket vittnar om känsligheten 

och värdet av att bevara landskapsavsnittet som det är.   
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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. 

Syn på plats 

Samhällsbyggnadsnämnden har gjort syn på plats den 18 november 2021. 

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.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 18 november 2021, § 185.  

Förslag till beslut på mötet 

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

Förslag till beslut på mötet 

Ordföranden, med instämmande av Hans-Ove Görtz (M) och Bo Sjölin 

(KD), yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, det vill säga att 

kommunicera avslag på ansökan om förhandsbesked för byggnation av 

enbostadshus.  
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag till beslut mot Curt Ekvalls (SD) 

yrkande om bifall till ansökan om förhandsbesked och finner att 

samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Kommunicera sökanden avslag på ansökan om förhandsbesked för 

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

bygglagen 2 kap 6 § samt MB 3 kap 6§. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Sökanden 

Samhällsbyggnad - Plan 
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§ 9 Dnr SBN 2022/000001-4.4.2 

Strandskogen 4:9 - Ansökan om bygglov. Nybyggnad 
av enbostadshus och komplementbyggnad 
(EDP Vision 2021-1918) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser nybyggnad av ett enbostadshus i en våning med en 

byggnadsarea om cirka 140,3 m² samt en komplementbyggnad (en carport 

med förråd) med en byggnadsarea om 86,0 m². Sökande har även för avsikt 

att uppföra ett plank på södra delen i den aktuella fastigheten. Det planerade 

planket har en höjd och längd på 1,8 meter respektive 27 meter.  

De tilltänkta åtgärderna 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 ett 

pulpet sedumtak. Samtliga fasader kommer att utformas med grön 

umbra/brun-jorda träpanel enligt ansökan. Fönster- och dörrinsättningar 

kommer att uppföras på samtliga fasader enligt ansökan med tillhörande 

ritningar. Nockhöjden för det tilltänkta huset är cirka 4,6 meter. Värt att 

uppmärksamma är att fastigheten har enskilt vatten och trekammarbrunn 

dock enligt ansökan kommer fastigheten anslutas till kommunalt vatten och 

avlopp.  

Den planerade komplementbyggnaden kommer att ha en liknande utform-

ning som det tilltänkta enbostadshuset och därmed anses den att knyta an till 

planerad byggnation. Nockhöjden för komplementbyggnaden är 3,8 meter 

enligt ansökan.   

Fastigheten Strandskogen 4:9 har en total fastighetsarea om 4 700 m² och 

omfattas inte av någon detaljplan, översiktsplan, kända fornlämningar, 

landskapsbildsskydd, 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.  

På den rubricerade fastigheten finns idag ett fritidshus om cirka 32 m² samt 

ett uthus med badrum och litet sovrum. Utöver det finns det en arbetsbod och 

lekstuga i enkelt och nedgånget skick. Värt att notera är att sökande har för 

avsikt att riva den befintliga arbetsboden, en åtgärd som varken kräver 

rivningslov eller rivningsanmälan enligt 6 kapitlet 6 § plan- och 

byggförordningen (2011:338).  

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 
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(2010:900). Ägare av X, X, X (en samfälld fastighet), X och X (en samfälld 

fastighet) har bedömts vara berörda.  

Följande sakägare har inga erinringar/synpunkter, X och X. 6 av 36 delägare 

till fastigheten X delägare till fastigheten X, har inga synpunkter för planerad 

byggnation, de resterande delägarna har inte svarat.  

Följande sakägare har inte svarat, X.  

Ärendet har även remitterats med Trafikverket, E.ON och Taxefinansi-

eringen i Mörbylånga kommun, inga erinringar har inkommit över ansökan.  

Förvaltningens övervägande  

Ärendet omfattar granskning enligt 2 kapitlet plan- och bygglagen 

(2010:900) ”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”.  

Förvaltningen 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 förvaltningen 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).  

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 16 december 2021. 

Inkommen komplettering 17 december 2021. 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 januari 2022. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus med tillhörande 

komplementbyggnad och plank inom rubricerad fastighet med stöd av 

9 kap. 31 § Plan- och bygglagen (2010:900).  

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.  
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3. Åtgärden kräver en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 

byggherrens förslag Rune Karlsson. 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.  

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 

grann-fastighet, 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.   
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Expedieras till: 

Beslutet skickas till den sökande  

Beslutet skickas till den kontrollansvarige 

Meddelande om beslut skickas till samtliga berörda grannar 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 

Taxefinansierad verksamhet 

Samhällsbyggnad - Bygg 
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§ 10 Dnr SBN 2022/000006-4.4.2 

Björnhovda 3:89 - Ansökan om bygglov. Nybyggnad av 
enbostadshus och komplementbyggnad (tomt 1)  
(EDP Vision 2021-996) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus och en 

komplementbyggnad (tomt 1) på fastigheten Björnhovda 3:89 har inkommit.   

Ärendet avser nybyggnad av ett enbostadshus och en komplementbyggnad 

med en total bruttoarea på ca 205 m². 

Berörd del av fastigheten ingår delvis i område med sammanhållen 

bebyggelse och verksamhetsområde VA. 

I översiktsplanen är berört område inte utpekat som avsett för något speciellt 

ändamål.  

Detaljplanearbete ska påbörjas för området. 

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

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

Ett flertal grannar har synpunkter på ansökan. Inkomna synpunkter har 

bemötts av sökanden. 

Förvaltningens överväganden 

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

Vid bedömning av ärendet anser förvaltningen att föreslagen åtgärd 

uppfyller utformningskraven i 2 och 8 kap PBL.  

Åtgärden bedöms inte komma att innebära någon betydande olägenhet enligt 

2 kap 9 § PBL. 

Sökanden har redovisat att VA- och EL-anslutning är möjlig och hur 

sophanteringen ska lösas samt hur tillfart till fastigheten ska säkras. 

Den sökta åtgärden bedöms inte vara sådan att markens lämplighet behöver 

prövas med detaljplan enligt 4 kap 2 § PBL. 

De på platsen befintliga industri- och förrådsbyggnaderna måste rivas för att 

ge plats till den sökta åtgärden. En miljöinventering är påbörjad men inte 

slutförd. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Förslaget till beslut har kommunicerats med sökanden. 
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Syn på plats 

Innan dagens möte har samhällsbyggnadsnämnden gjort syn på plats.  

Beslutsunderlag 

Ansökan inkom den 8 juli 2021. 

Plan-, sektions- och fasadritningar inkom den 15 november 2021. 

Inkomna synpunkter från grannar. 

Reviderad situationsplan inkom den 10 januari 2022. 

Bemötande av synpunkter inkom den 12 januari 2022. 

Tjänsteskrivelse upprättad den 13 januari 2022. 

Information från förvaltningen 

Förvaltningen informerar om förslag till tillägg till beslutspunkt 1,  

Ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, 

(2010:900), PBL. "Som villkor för beslutet gäller: 

 Tak ska utföras i svart bandtäckt plåt. 

 Fasader ska utföras i falu rödfärgat trä. 

 Fönster ska utföras i lättmetall med grå kulör. 

 Dagvattenhantering ska utföras med LOD, lokalt omhändertagande av 

dagvatten. 

 Miljöinventeringen redovisar att marken kan godkännas för 

bostadsbebyggelse. 

 Tillfartsvägar och vändplan ska utföras enligt branschstandard och 

riktlinjer från Räddningstjänst och Kretslopp Sydost." 

Förslag till beslut på mötet  

Johan Sigvardsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, med 

tillägg till beslutspunkt 1 enligt förvaltningens information.  

Beslutsgång 

Ordföranden hör om samhällsbyggnadsnämnden kan besluta enligt 

förvaltningens förslag till beslut med tillägg till beslutspunkt 1, enligt Johan 

Sigvardssons (C) yrkande, och finner att samhällsbyggnadsnämnden bifaller 

detsamma.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och 

bygglagen, (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller: 

 Tak ska utföras i svart bandtäckt plåt. 

 Fasader ska utföras i falu rödfärgat trä. 

 Fönster ska utföras i lättmetall med grå kulör. 
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 Dagvattenhantering ska utföras med LOD, lokalt omhändertagande 

av dagvatten. 

 Miljöinventeringen redovisar att marken kan godkännas för 

bostadsbebyggelse. 

 Tillfartsvägar och vändplan ska utföras enligt branschstandard och 

riktlinjer från Räddningstjänst och Kretslopp Sydost. 

2. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag på Rune Karlsson.  

3. Tekniskt samråd krävs i detta ärende.  

4. Avgiften för bygglovet är 36 454 kr och är beslutad i enlighet med taxa 

fastställd av kommunfullmäktige. Tidsfristen för handläggningen av 

bygglovet har inte  har överskridits och någon reducering av avgiften är 

därför inte aktuell. 

 

Samhällsbyggnadsnämndens motivering till beslutet 

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom förvaltningens överväganden.  

_____ 

 

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. 

 

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  

Meddelande om beslut skickas till samtliga berörda grannar 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 

Taxefinansierad verksamhet 

Samhällsbyggnad - Bygg 
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§ 11 Dnr SBN 2022/000007-4.4.2 

Björnhovda 3:89 - Ansökan om bygglov. Nybyggnad av 
enbostadshus och komplementbyggnad (tomt 2)  
(EDP Vision 2021-1244 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus och en 

komplementbyggnad (tomt 2) på fastigheten Björnhovda 3:89 har inkommit.   

Ärendet avser nybyggnad av ett enbostadshus och en komplementbyggnad 

med en total bruttoarea på ca 205 m². 

Berörd del av fastigheten ingår delvis i område med sammanhållen 

bebyggelse och verksamhetsområde VA. 

I översiktsplanen är berört område inte utpekat som avsett för något speciellt 

ändamål.  

Detaljplanearbete ska påbörjas för området. 

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

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

Ett flertal grannar har synpunkter på ansökan. Inkomna synpunkter har 

bemötts av sökanden. 

Förvaltningens överväganden 

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

Vid bedömning av ärendet anser förvaltningen att föreslagen åtgärd 

uppfyller utformningskraven i 2 och 8 kap PBL.  

Åtgärden bedöms inte komma att innebära någon betydande olägenhet enligt 

2 kap 9 § PBL. 

Sökanden har redovisat att VA- och EL-anslutning är möjlig och hur 

sophanteringen ska lösas samt hur tillfart till fastigheten ska säkras. 

Den sökta åtgärden bedöms inte vara sådan att markens lämplighet behöver 

prövas med detaljplan enligt 4 kap 2 § PBL. 

De på platsen befintliga industri- och förrådsbyggnaderna måste rivas för att 

ge plats till den sökta åtgärden. En miljöinventering är påbörjad men inte 

slutförd. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Förslaget till beslut har kommunicerats med sökanden. 
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Syn på plats 

Innan dagens möte har samhällsbyggnadsnämnden gjort syn på plats.  

Beslutsunderlag 

Ansökan inkom den 8 juli 2021. 

Plan-, sektions- och fasadritningar inkom den 15 november 2021. 

Inkomna synpunkter från grannar. 

Reviderad situationsplan inkom den 10 januari 2022. 

Bemötande av synpunkter inkom den 12 januari 2022. 

Tjänsteskrivelse upprättad den 13 januari 2022. 

Information från förvaltningen 

Förvaltningen informerar om förslag till tillägg till beslutspunkt 1,  

Ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, 

(2010:900), PBL. "Som villkor för beslutet gäller: 

 Tak ska utföras i svart bandtäckt plåt. 

 Fasader ska utföras i falu rödfärgat trä. 

 Fönster ska utföras i lättmetall med grå kulör. 

 Dagvattenhantering ska utföras med LOD, lokalt omhändertagande av 

dagvatten. 

 Miljöinventeringen redovisar att marken kan godkännas för 

bostadsbebyggelse. 

 Tillfartsvägar och vändplan ska utföras enligt branschstandard och 

riktlinjer från Räddningstjänst och Kretslopp Sydost." 

Förslag till beslut på mötet  

Johan Sigvardsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, med 

tillägg till beslutspunkt 1 enligt förvaltningens information.  

Beslutsgång 

Ordföranden hör om samhällsbyggnadsnämnden kan besluta enligt 

förvaltningens förslag till beslut med tillägg till beslutspunkt 1, enligt Johan 

Sigvardssons (C) yrkande, och finner att samhällsbyggnadsnämnden bifaller 

detsamma.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och 

bygglagen, (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller: 

 Tak ska utföras i svart bandtäckt plåt. 

 Fasader ska utföras i falu rödfärgat trä. 

 Fönster ska utföras i lättmetall med grå kulör. 
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 Dagvattenhantering ska utföras med LOD, lokalt omhändertagande 

av dagvatten. 

 Miljöinventeringen redovisar att marken kan godkännas för 

bostadsbebyggelse. 

 Tillfartsvägar och vändplan ska utföras enligt branschstandard och 

riktlinjer från Räddningstjänst och Kretslopp Sydost. 

2. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag på Rune Karlsson.  

3. Tekniskt samråd krävs i detta ärende.  

4. Avgiften för bygglovet är 36 454 kr och är beslutad i enlighet med taxa 

fastställd av kommunfullmäktige. Tidsfristen för handläggningen av 

bygglovet har inte  har överskridits och någon reducering av avgiften är 

därför inte aktuell. 

 

Samhällsbyggnadsnämndens motivering till beslutet 

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom förvaltningens överväganden.  

_____ 

 

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. 

 

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  

Meddelande om beslut skickas till samtliga berörda grannar 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 

Taxefinansierad verksamhet 

Samhällsbyggnad - Bygg 
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§ 12 Dnr SBN 2022/000008-4.4.2 

Björnhovda 3:89 - Ansökan om bygglov. Nybyggnad av 
enbostadshus och komplementbyggnad (tomt 3)  
(EDP Vision 2021-1017) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus och en 

komplementbyggnad (tomt 3) på fastigheten Björnhovda 3:89 har inkommit.   

Ärendet avser nybyggnad av ett enbostadshus och en komplementbyggnad 

med en total bruttoarea på ca 205 m². 

Berörd del av fastigheten ingår delvis i område med sammanhållen 

bebyggelse och verksamhetsområde VA. 

I översiktsplanen är berört område inte utpekat som avsett för något speciellt 

ändamål.  

Detaljplanearbete ska påbörjas för området. 

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

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

Ett flertal grannar har synpunkter på ansökan. Inkomna synpunkter har 

bemötts av sökanden. 

Förvaltningens överväganden 

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

Vid bedömning av ärendet anser förvaltningen att föreslagen åtgärd 

uppfyller utformningskraven i 2 och 8 kap PBL.  

Åtgärden bedöms inte komma att innebära någon betydande olägenhet enligt 

2 kap 9 § PBL. 

Sökanden har redovisat att VA- och EL-anslutning är möjlig och hur 

sophanteringen ska lösas samt hur tillfart till fastigheten ska säkras. 

Den sökta åtgärden bedöms inte vara sådan att markens lämplighet behöver 

prövas med detaljplan enligt 4 kap 2 § PBL. 

De på platsen befintliga industri- och förrådsbyggnaderna måste rivas för att 

ge plats till den sökta åtgärden. En miljöinventering är påbörjad men inte 

slutförd. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Förslaget till beslut har kommunicerats med sökanden. 
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Syn på plats 

Innan dagens möte har samhällsbyggnadsnämnden gjort syn på plats.  

Beslutsunderlag 

Ansökan inkom den 8 juli 2021. 

Plan-, sektions- och fasadritningar inkom den 15 november 2021. 

Inkomna synpunkter från grannar. 

Reviderad situationsplan inkom den 10 januari 2022. 

Bemötande av synpunkter inkom den 12 januari 2022. 

Tjänsteskrivelse upprättad den 13 januari 2022. 

Information från förvaltningen 

Förvaltningen informerar om förslag till tillägg till beslutspunkt 1,  

Ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, 

(2010:900), PBL. "Som villkor för beslutet gäller: 

 Tak ska utföras i svart bandtäckt plåt. 

 Fasader ska utföras i falu rödfärgat trä. 

 Fönster ska utföras i lättmetall med grå kulör. 

 Dagvattenhantering ska utföras med LOD, lokalt omhändertagande av 

dagvatten. 

 Miljöinventeringen redovisar att marken kan godkännas för 

bostadsbebyggelse. 

 Tillfartsvägar och vändplan ska utföras enligt branschstandard och 

riktlinjer från Räddningstjänst och Kretslopp Sydost." 

Förslag till beslut på mötet  

Johan Sigvardsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, med 

tillägg till beslutspunkt 1 enligt förvaltningens information.  

Beslutsgång 

Ordföranden hör om samhällsbyggnadsnämnden kan besluta enligt 

förvaltningens förslag till beslut med tillägg till beslutspunkt 1, enligt Johan 

Sigvardssons (C) yrkande, och finner att samhällsbyggnadsnämnden bifaller 

detsamma.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och 

bygglagen, (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller: 

 Tak ska utföras i svart bandtäckt plåt. 

 Fasader ska utföras i falu rödfärgat trä. 

 Fönster ska utföras i lättmetall med grå kulör. 
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 Dagvattenhantering ska utföras med LOD, lokalt omhändertagande 

av dagvatten. 

 Miljöinventeringen redovisar att marken kan godkännas för 

bostadsbebyggelse. 

 Tillfartsvägar och vändplan ska utföras enligt branschstandard och 

riktlinjer från Räddningstjänst och Kretslopp Sydost. 

2. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag på Rune Karlsson.  

3. Tekniskt samråd krävs i detta ärende.  

4. Avgiften för bygglovet är 36 454 kr och är beslutad i enlighet med taxa 

fastställd av kommunfullmäktige. Tidsfristen för handläggningen av 

bygglovet har inte  har överskridits och någon reducering av avgiften är 

därför inte aktuell. 

 

Samhällsbyggnadsnämndens motivering till beslutet 

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom förvaltningens överväganden.  

_____ 

 

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. 

 

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  

Meddelande om beslut skickas till samtliga berörda grannar 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 

Taxefinansierad verksamhet 

Samhällsbyggnad - Bygg 
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§ 13 Dnr SBN 2022/000009-4.4.2 

Björnhovda 3:89 - Ansökan om bygglov. Nybyggnad av 
enbostadshus och komplementbyggnad (tomt 4)  
(EDP Vision 2021-1018) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus och en 

komplementbyggnad (tomt 4) på fastigheten Björnhovda 3:89 har inkommit.   

Ärendet avser nybyggnad av ett enbostadshus och en komplementbyggnad 

med en total bruttoarea på ca 205 m². 

Berörd del av fastigheten ingår delvis i område med sammanhållen 

bebyggelse och verksamhetsområde VA. 

I översiktsplanen är berört område inte utpekat som avsett för något speciellt 

ändamål.  

Detaljplanearbete ska påbörjas för området. 

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

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

Ett flertal grannar har synpunkter på ansökan. Inkomna synpunkter har 

bemötts av sökanden. 

Förvaltningens överväganden 

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

Vid bedömning av ärendet anser förvaltningen att föreslagen åtgärd 

uppfyller utformningskraven i 2 och 8 kap PBL.  

Åtgärden bedöms inte komma att innebära någon betydande olägenhet enligt 

2 kap 9 § PBL. 

Sökanden har redovisat att VA- och EL-anslutning är möjlig och hur 

sophanteringen ska lösas samt hur tillfart till fastigheten ska säkras. 

Den sökta åtgärden bedöms inte vara sådan att markens lämplighet behöver 

prövas med detaljplan enligt 4 kap 2 § PBL. 

De på platsen befintliga industri- och förrådsbyggnaderna måste rivas för att 

ge plats till den sökta åtgärden. En miljöinventering är påbörjad men inte 

slutförd. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Förslaget till beslut har kommunicerats med sökanden. 
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Syn på plats 

Innan dagens möte har samhällsbyggnadsnämnden gjort syn på plats.  

Beslutsunderlag 

Ansökan inkom den 8 juli 2021. 

Plan-, sektions- och fasadritningar inkom den 15 november 2021. 

Inkomna synpunkter från grannar. 

Reviderad situationsplan inkom den 10 januari 2022. 

Bemötande av synpunkter inkom den 12 januari 2022. 

Tjänsteskrivelse upprättad den 13 januari 2022. 

Information från förvaltningen 

Förvaltningen informerar om förslag till tillägg till beslutspunkt 1,  

Ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, 

(2010:900), PBL. "Som villkor för beslutet gäller: 

 Tak ska utföras i svart bandtäckt plåt. 

 Fasader ska utföras i falu rödfärgat trä. 

 Fönster ska utföras i lättmetall med grå kulör. 

 Dagvattenhantering ska utföras med LOD, lokalt omhändertagande av 

dagvatten. 

 Miljöinventeringen redovisar att marken kan godkännas för 

bostadsbebyggelse. 

 Tillfartsvägar och vändplan ska utföras enligt branschstandard och 

riktlinjer från Räddningstjänst och Kretslopp Sydost." 

Förslag till beslut på mötet  

Johan Sigvardsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, med 

tillägg till beslutspunkt 1 enligt förvaltningens information.  

Beslutsgång 

Ordföranden hör om samhällsbyggnadsnämnden kan besluta enligt 

förvaltningens förslag till beslut med tillägg till beslutspunkt 1, enligt Johan 

Sigvardssons (C) yrkande, och finner att samhällsbyggnadsnämnden bifaller 

detsamma.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och 

bygglagen, (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller: 

 Tak ska utföras i svart bandtäckt plåt. 

 Fasader ska utföras i falu rödfärgat trä. 

 Fönster ska utföras i lättmetall med grå kulör. 
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 Dagvattenhantering ska utföras med LOD, lokalt omhändertagande 

av dagvatten. 

 Miljöinventeringen redovisar att marken kan godkännas för 

bostadsbebyggelse. 

 Tillfartsvägar och vändplan ska utföras enligt branschstandard och 

riktlinjer från Räddningstjänst och Kretslopp Sydost. 

2. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag på Rune Karlsson.  

3. Tekniskt samråd krävs i detta ärende.  

4. Avgiften för bygglovet är 36 454 kr och är beslutad i enlighet med taxa 

fastställd av kommunfullmäktige. Tidsfristen för handläggningen av 

bygglovet har inte  har överskridits och någon reducering av avgiften är 

därför inte aktuell. 

 

Samhällsbyggnadsnämndens motivering till beslutet 

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom förvaltningens överväganden.  

_____ 

 

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. 

 

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  

Meddelande om beslut skickas till samtliga berörda grannar 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 

Taxefinansierad verksamhet 

Samhällsbyggnad - Bygg 
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§ 14 Dnr SBN 2022/000010-4.4.2 

X - Tillbyggnad av enbostadshus. Bygglov med 
startbesked i efterhand samt sanktionsavgft 
(EDP Vision 2021-1361) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av ett enbostadshus på fastigheten X 

har inkommit. 

Åtgärden är utförd. 

Ärendet avser en tillbyggnad med 12,4 m² som placeras 3,20 meter från 

tomtgräns. 

Fastigheten ingår i ett område med sammanhållen bebyggelse. 

Åtgärden är sådan att närmast berörd granne har underrättats om ansökan 

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

Ägare av X har bedömts vara berörd. X har inga synpunkter på ansökan. 

Förvaltningens överväganden 

Enligt 11 kap. 5 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ska samhälls-

byggnadsnämnden pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa 

eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte 

har följt en bestämmelse i PBL med mera. 

Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att en tillbyggnad har utförts på 

fastigheten X utan bygglov eller starbesked. Samhällsbyggnadsnämnden 

bedömer att den åtgärd som har vidtagits är lovpliktig. 

Enligt 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ska en 

byggsanktionsavgift tas ut bland annat om någon bryter mot en bestämmelse 

i 8-10 kap. PBL. Avgiftens storlek framgår av 9 kap. plan- och 

byggförordningen (2011:338), PBF. En byggsanktionsavgift ska tas ut även 

om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 

Något skäl för att avstå från att ta ut byggsanktionsavgift, eller för att sätta 

ned avgiften föreligger inte. 

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att den utförda åtgärden uppfyller 

tillämpliga bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Tjänsteskrivelse med tillhörande beräkning av byggsanktionsavgiften har 

kommunicerats med fastighetsägarna. 
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Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 21 september 2021. 

Projektbeskrivning inkom den 19 oktober 2021. 

Plan-, sektions- och fasadritning inkomna den 19 oktober 2021. 

Kontrollplan inkommen den 19 oktober 2021. 

Situationsplan inkommen dem 22 november 2021. 

Tjänsteskrivelse daterad den 12 januari 2022. 

Redovisning av byggsanktionsavgift. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Bygglov med startbesked ges i efterhand med stöd av 9 kap. 31 § plan- 

och bygglagen (2010:900), PBL. 

2. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, samt 

9 kap. 7 § 1 p plan- och byggförordningen, (2011:338), PBF, påförs 

ägarna till fastigheten solidariskt en byggsanktionsavgift om 23 800 

kronor. 

3. Avgiften ska betalas till Mörbylånga kommun inom två månader efter 

det att beslutet har delgetts de avgiftsskyldiga. Faktura skickas separat. 

4. Avgiften för bygglovet är 9 608 kr i enlighet med fastställd taxa av 

kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa den 22 november 2021 och 

beslut fattas den 20 januari 2022, 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 skickas separat. 

 

Samhällsbyggnadsnämndens motivering till beslutet 

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom förvaltningens överväganden.  

_____ 

 

Expedieras till: 

Beslutet delges fastighetsägaren med information om hur man överklagar 

Plan och bygg 
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§ 15 Dnr SBN 2022/000005-1.2.7 

Verksamhetsinformation 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Avtackning Marie-Christine 

Marie-Christine Svensson slutar sin anställning den 31 januari 2022. 

Ordföranden tackar Marie-Christine för arbetet som plan- och 

byggchef/stadsarkitekt under åren som de samarbetat i olika nämnder och 

överlämnar en blomma från samhällsbyggnadsnämnden. Hans-Ove Görtz 

instämmer i ordförandens tack och önskar Marie-Christine lycka till! 

Daniel Jonsson informerar om  

 Ekonomi och preliminära siffror för 2021.  

 Chefsrekrytering plan, bygg och stadsarkitekt - dagsläge. 

 GIS-samordnaren slutar. Rekrytering av ny pågår.  

Staffan Åsén informerar om 

 Samråd vindkraft Utgrunden.   

 Vattenmyndighetens åtgärdsprogram beslutat. Åtgärdskraven för 

samhällsbyggnadsnämnden ska inarbetas i tillsynsplan.  

 Tillsynsplaner för miljö behandlas vid samhällsbyggnadsnämnden i 

februari. 

 Remissvar Avfallsplan Kretslopp Sydost 

- Thérese Lindquist, miljö och klimatstrateg informerar om yttrande 

för ny renhållningsordning för Kretslopp Sydost 2023-2030, där 

avfallsplanen ingår som en del av.  

Marie-Christine Svensson informerar om 

 Möte med länsstyrelsen den 28 januari 2022.  

 Möte angående detaljplan Möllstorp 1:22. 

 Planprogram Mörbylånga.  

 Planlistan. Se över prioriterade planer till februari. 

 Tillsynsenkät plan- och bygg. 

 Tillsynsenkät strandskydd. 

 Bostadsförsörjningsenkäten.  

Internt 
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 Distansarbete igen.  

 En byggnadsinspektör slutar. 

 Miljöhandläggare Lotta Hagström börjat.  

_____ 
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