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§ 16  

Val av justerare 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Emmy Ahlstedt (C) utses att justera dagens protokoll torsdagen den 

24 februari 2022. 

_____ 
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§ 17  

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Tillkommer 

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Till samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare utsänd kallelse, 

där en Ansökan om bostadsanpassningsbidrag tillkommer och behandlas 

innan ärende 20, godkänns som dagordning för mötet. 

_____ 
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§ 18 Dnr SBN 2022/000002-1.2.7 

Meddelande och information 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Meddelande om beslut 

Rapport enligt sammanställning daterad den 11 februari 2022. 

Information 

Nästa möte är den 17 mars 2022. 

_____ 
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§ 19 Dnr SBN 2022/000003-1.2.7 

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

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegeringsbeslut daterade 10 januari-10 februari 2022. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbesluten godkänns. 

_____ 
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§ 20 Dnr SBN 2022/000017-1.2.7 

Dataskyddsombudet - Årsrapport 2021 för Mörbylånga 
kommun – Information 
(EDP Vision 2022-283) 

Sammanfattning av ärendet 

Dataskyddsombudet (DSO) sammanställer en rapport varje år som 

sammanfattar det som hänt under det gångna året och pekar på saker som 

behöver arbetas vidare med under kommande år. 

Ulf Gustavsson, dataskyddsombud, informerar om innehåll och bakgrund till 

det som står i rapporten, samt om dataskyddsarbetet. Därefter ges nämnden 

tillfälle att fråga om årsrapporten och om dataskyddsarbetet.  

Beslutsunderlag 

Dataskyddsombudets årsrapport 2021 för Mörbylånga kommun, daterad den 

31 januari 2022.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Dataskyddsombudet 
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§ 21 Dnr SBN 2021/000115-1.4.1.2 

Samhällsbyggnadsnämndens årsrapport 2021 
(EDP Vision 2022-284) 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen inom samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram ett förslag till 

årsrapport för 2021. Rapporten inkluderar uppföljning av verksamheter och 

samhällsbyggnadsnämndens mål, samt beskriver händelser av väsentlig 

betydelse under kalenderåret som har gått och förväntad utveckling framåt. 

Det ekonomiska resultatet redovisas och analyseras.   

Beslutsunderlag 

Årsrapport 2021 Samhällsbyggnadsnämnden. 

Internkontrollrapport 2021 Samhällsbyggnadsnämnden. 

Uppdragsredovisning 2021 Samhällsbyggnadsnämnden. 

Tjänsteskrivelse daterad den 9 februari 2022.    

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Årsrapport 2021 Samhällsbyggnadsnämnden inklusive 

internkontrollrapport 2021 och uppdragsredovisning 2021 godkänns.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ekonomi 

Samhällsbyggnad - Plan 

Samhällsbyggnad - Bygg 
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§ 22 Dnr SBN 2022/000022- 

Tillsynsplan 2022 - Livsmedel  
(EDP Vision 2022-4) 

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 2022 daterad den 10 januari 2022. 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 januari 2022. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Livsmedelskontrollplanen för år 2022 antas. 

_____ 
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§ 23 Dnr SBN 2022/000023- 

Tillsynsplan 2022 – Miljö (EDP Vision 2022-3) 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) ska en operativ tillsynsmyndighet 

för varje verksamhetsår upprätta en samlad tillsynsplan som omfattar 

myndighetens ansvarsområde. Samhällsbyggnadsnämnden är operativ 

tillsynsmyndighet enligt miljöbalken för Mörbylånga kommun. 

Beslutsunderlag 

Miljötillsynsplan 2022 daterad den 10 januari 2022. 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 januari 2022. 

Information från förvaltningen 

Miljöchefen informerar om förslag till tillägg i andra meningen under stycket 

som börjar med "Vattenmyndighetens åtgärdsprogram...",  "Detta 

åtgärdsprogram är bindande för kommunerna ”och anger bland annat att 

kommunerna särskilt ska utöka och prioritera sin tillsyn av: 

1. miljöfarliga verksamheter enligt miljöbalken (1998:808) (MB) 9 kap. 

2. förorenade områden enligt MB 10 kap. 

3. jordbruk och annan verksamhet enligt MB 12 kap. 

4. arbeta med förvaltningsövergripande vattenplanering."” 

Beslutsgång 

Ordföranden hör om samhällsbyggnadsnämnden kan besluta enligt 

förvaltningens förslag till tillägg och finner att samhällsbyggnadsnämnden 

bifaller detsamma.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Tillsynsplan enligt miljöbalken för år 2022 antas, med tillägg i andra 

meningen under stycket som börjar med "Vattenmyndighetens åtgärds-

program...",  "Detta åtgärdsprogram är bindande för kommunerna ”och 

anger bland annat att kommunerna särskilt ska utöka och prioritera sin 

tillsyn av: 

1. miljöfarliga verksamheter enligt miljöbalken (1998:808) (MB) 9 kap. 

2. förorenade områden enligt MB 10 kap. 

3. jordbruk och annan verksamhet enligt MB 12 kap. 

4. arbeta med förvaltningsövergripande vattenplanering."” 

_____ 

Expedieras till: 

Samhällsbyggnad - Miljö 
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§ 24 Dnr SBN 2021/000128-3.5.1 

Tillsynsplan 2022 för området alkohol, tobak, vissa 
receptfria läkemedel samt rökfria miljöer 
(EDP Vision 2022-5 och 2022-6) 

Sammanfattning av ärendet 

I alkohollagen 9 kap. 2 §, beskrivs kommunens skyldighet att upprätta en 

tillsynsplan som också ska tillställas länsstyrelsen som ett stöd i dialogen 

mellan kommunen och länsstyrelsen. Planen kan vara årlig eller flerårig men 

ska revideras när behov uppstår.      

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan/Tillsynsplan 2022 över servering av alkoholdrycker, 

detaljhandel med folköl, tobaksvaror, elektroniska cigaretter och vissa 

receptfria läkemedel, samt rökfria miljöer, daterad den 14 december 2021. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 14 december 2021.    

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Verksamhetsplan/Tillsynsplan 2022 över servering av alkoholdrycker, 

detaljhandel med folköl, tobaksvaror, elektroniska cigaretter och vissa 

receptfria läkemedel, samt rökfria miljöer antas.     

_____ 
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§ 25 Dnr SBN 2022/000013- 

Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt Lagen om 
tobak och liknande produkter, LTLP (2018:2088) 
(EDP Vision 2022-88) 

Sammanfattning av ärendet 

En kommun ska enligt Lagen om tobak och liknande produkter, LTLP 

(2018:2088) utforma riktlinjer för handläggning av ärenden och tillsyn enligt 

denna. Mörbylånga kommun saknar riktlinjer och ett förslag till riktlinjer har 

tagits fram.     

Beslutsunderlag 

Mörbylånga kommuns riktlinjer för tillsyn och handläggning av ärenden 

enligt Lagen om tobak och liknande produkter, LTLP (2018:2088), 

upprättade den 21 januari 2022. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 1 februari 2022.     

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Riktlinjer för tillsyn och handläggning av ärenden enligt Lagen om tobak 

och liknande produkter, LTLP (2018:2088) antas.     

_____ 
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§ 26 Dnr SBN 2022/000011- 

Indexreglering av taxa gällande avgifter för 
serveringstillstånd, tobakstillstånd, tillsyn av alkohol, 
tobak, folköl, e-cigaretter och påfyllningsbehållare samt 
kontroll av vissa receptfria läkemedel  
(EDP Vision 2022-8) 

Sammanfattning av ärendet 

Av kommunens taxa gällande avgifter för serveringstillstånd, tobakstillstånd, 

tillsyn av alkohol, tobak, folköl, e-cigaretter och påfyllningsbehållare samt 

kontroll av vissa receptfria läkemedel framgår följande: 

4 § 

Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att 

höja de i denna taxa antagna avgifterna 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 2022 är 

2,1 %. 

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

aktuella indexet som för år 2022 är 2,1 %. 

Beslutsunderlag 

Taxa gällande avgifter för serveringstillstånd, tobakstillstånd, tillsyn av 

alkohol, tobak, folköl, e-cigaretter och påfyllningsbehållare samt kontroll av 

vissa receptfria läkemedel, daterad den 14 januari 2022.  

Tjänsteskrivelse, daterad den 14 januari 2022.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Taxan gällande avgifter för serveringstillstånd, tobakstillstånd, tillsyn av 

alkohol, tobak, folköl, e-cigaretter och påfyllningsbehållare samt kontroll 

av vissa receptfria läkemedel höjs med 2,1 % i enlighet med prisindex 

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

hemsida för 2022.    

_____ 
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§ 27 Dnr SBN 2022/000024- 

Björnhovda 25:2 - Klagomål enligt miljöbalken på 
padelbanor 
(EDP Vision 2021-943) 

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och byggnadsnämnden i Borgholm har på uppdrag av samhällsbygg-

nadsnämnden (SBN) i Mörbylånga genomfört en utredning avseende 

klagomål enligt miljöbalken på padelbanor på fastigheten Björnhovda 25:2. 

I utredningen ska en bedömning redovisas om detta är en störning eller inte i 

miljöbalkens mening samt att lämna förslag till beslut till SBN Mörbylånga. 

Ärendet gäller en nyanlagd padelanläggning mitt i Färjestaden på ovan 

nämnda fastighet. Anläggningen har fyra padelbanor, tre dubbelbanor och en 

singelbana. Öppettider är enligt hemsidan 5:00-23:00, detta innebär att spel 

kan pågå till 24:00 eftersom man kan beställa tid till och med 23:00. 

Därtill finns en kraftfull LED-belysning som gör att man alltid har dagsljus 

oavsett tid på dygnet man spelar. 

Bygglov finns för banornas belysning men byggnationen av själva padel-

banorna är inte bygglovpliktiga. 

Ärendet handlar om klagomål från boende i ett intilliggande villaområde, där 

man upplever störningar på grund av störande ljudnivåer av olika karaktär 

som skrik, svordomar, dunkade ljud från plexiglasvägar och metallgaller. 

Avståndet mellan klagandenas fastigheter och padelanläggningen är ca 70 m. 

Överväganden 

Den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra 

olägenheter för människors hälsa ska fortlöpande planera och kontrollera 

verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar. Med 

olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller 

hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller 

helt tillfällig. En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de 

förelägganden och förbud som behövs. Mer ingripande åtgärder än vad som 

behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas. 

Utifrån Naturvårdsverket (NV) vägledning om idrottsplatser (23 september 

2020) befinner sig fastigheterna på en grön zon, nämligen, 10-30 spelare 

som spelar samtidigt och avstånd mellan fastigheter och banan är 50-100 m. 

Detta innebär att verksamheten vid idrottsplatsen torde i de flesta fall inte ge 

upphov till olägenhet för människors hälsa. 
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Trots detta står på vägledningen att särskilt störningsframkallande ljud från 

idrottsplatser gör att en olägenhet kan föreligga även om antalet användare är 

lågt. Ett särskilt exempel ges att det kan inträffa är padelbanor med 

återkommande högfrekvens smällar och höga skrik. Det vill säga att varje 

fall är unik och därför är det skäligt att utreda störningar vidare. 

I detta fall kommer klagomål från olika nära boende som menar att 

verksamheten är extremt störande för dem. Även om verksamhetsutövaren 

berättar om att verksamhet bedrivs i rimlighet gränser för vad kan förväntas 

tolerera i staden har flera klagomål inkommit. I bedömningen tas också 

hänsyn till att det är flera personer som störs av verksamheten nämligen 

olika klaganden samt deras respektive familjer och inte bara en enskild 

person. Detta inkluderar också barn som anses vara särskild känsliga. 

Bevisbördan att visa att inga olägenheter medförs av företagets aktivitet 

ligger på verksamhetsutövaren. Hittills har inga utredningar av hälsorisk 

utförts, varken före etablering eller efter att klagomålen har inkommit. 

Således har inget bevis presenterats för att avvisa klagandenas synpunkter. 

Bedömningen för förslag till beslut grundas också på att störningarna inte 

anses vara tillfälliga eller ringa. Färjeparkens Padel AB anläggning består av 

tre dubbel- och en singelbana. När alla banor används samtidigt kan 14 

spelare skrika samtidigt utöver ljudet som kommer från själva spelet. Under 

sommar och höst kan störningarna ha varaktighet av minst fyra (4) månader 

nästan utan avbrott med tanke på de långa öppettiderna från 05:00-24:00. 

Störningarna kan alltså pågå från väldig tidigt på morgonen till mycket sent 

på kvällen, vilket kan leda till sömnbrist och är därför hälsorisk. 

Därtill är det många som vill vara utomhus på sommarkvällarna, och nära 

boende upplever att det inte är möjligt för dem att njuta av sin trädgård för 

att slappna av, med konstant störande ljud. 

Miljöinspektör EK har varit på platsen bara en timme och upplevde ljudet 

och kan lätt föreställa sig att om man är tvungen att lyssna till detta konstanta 

ljud som dessutom är oförutsägbart och har olika karaktär som skrik och 

smällar att det kan vara svårt att ignorera ljudet eller att vänja sig vid det. 

En problematik i fallet är att NV inte har föreslagit något gränsvärde för 

buller från idrottsplatser. Detta eftersom varje idrottsplats är unik och har 

olika ljudkaraktär. Det vill säga att bullermätning kan vara mindre passande 

och inte säkert kan visa verkligheten. Detta betyder att i detta fall en 

bedömning görs. 

Med tanke på vad har beskrivits ovan bedöms klagomålet vara befogat 

nämligen att verksamheten anses vara störande enligt miljöbalkens 

definition. Utifrån denna bedömning har utredningen resulterat i ett förslag 
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till beslut som kräver att Färjeparkens Padel ska komma med ett 

åtgärdsförslag för att minska olägenheter till angränsande bostäder. 

Konsekvensanalys 

Att förelägga Färjeparken Padel AB att ta fram ett åtgärdsförslag för att 

minska olägenheter har som mål att hitta en lösning som kan accepteras av 

alla parter. Meningen med idrottsanläggning är att gynna boendena i nära 

området och inte att skapa ett stor problem. Det är sannolikt att buller 

problematik kan åtgärdas enkelt och relativt billigt och det är upp till 

företaget att ta fram en lämplig lösning. 

Däremot om ingen åtgärd görs kommer grannarnas missnöje att öka allt mer 

vilket resulteras i många fler klagomål. Det blir olycklig situation till alla 

parter och motverkar idrottsanläggningens syfte. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Förslaget till beslut har kommunicerats med verksamhetsutövaren. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 19 januari 2022.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Förelägga Färjeparkens Padel AB Org.nr: 559271-9974 att: ta fram ett 

åtgärdsförslag för att minska olägenheter i form av buller för nära 

boenden. 

2. Förslaget ska inkomma till nämnden senast den 11 april 2022. 

 

Samhällsbyggnadsnämndens motivering till beslutet 

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom tjänsteskrivelsens 

överväganden.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Beslutet skickas till Färjeparken Padel AB med information om hur man 

överklagar ett beslut 

Beslutet skickas till berörda sakägare för kännedom 

Samhällsbyggnad - Miljö  
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§ 28 Dnr SBN 2022/000021-4.2.2 

Mörbylånga 11:27 - Planprogram för sockerbruks-
området och Mörbylånga hamn. Information 
(EDP Vision 2017-1360) 

Sammanfattning av ärendet 

Anita Karlsson, planarkitekt, informerar om att arbete påbörjats igen med att 

se över planprogrammet för sockerbruksområdet och Mörbylånga hamn. 

Informeras att nya frågeställningar, uppdrag och förutsättningar tillkommit, 

att samverkan med andra nämnder/förvaltningar bör tas med i det kommande 

arbetet, samt hålla dialogmöten med allmänheten innan förslaget går ut på 

samråd igen.  

_____ 

 

Expedieras till: 

Samhällsbyggnad - Plan 
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§ 29 Dnr SBN 2020/000081---- 

Dagvatten- och skyfallsplan - Tematiskt tillägg till 
översiktsplanen – Samråd 
(EDP Vision 2018-1268)  

Sammanfattning av ärendet 

Arbetet med dagvatten- och skyfallsplanen inleddes då kommunen under 

2018 beviljades LOVA-bidrag för att ta fram strategier med syftet att minska 

näringsbelastningen på Östersjön. Behovet av att ta ett helhetsgrepp kring 

dagvatten- och skyfallsfrågan har dock funnits längre än så och påtalas i 

både kommunens översiktsplan (2014), VA-plan (2014) och i 

Grönstrukturplan Färjestaden (2019). 

De övergripande målen med dagvatten- och skyfallsplanen är att säkerställa 

att Mörbylånga kommun långsiktigt utvecklas till en grön, attraktiv och 

hållbar kommun med klimatanpassade tätorter, att minska risken för 

materiella skador på infrastruktur och bebyggelse samt att minska läckage av 

näringsämnen, partiklar och tungmetaller i Kalmarsund.  

Dagvatten- och skyfallsplanen anger strategier för dagvatten- och skyfalls-

hanteringen i kommunens tätorter och pekar ut känsliga områden med behov 

av åtgärder.  

Dagvatten- och skyfallsplanen omfattar alla kommunens tätorter enligt 

SCB:s tätortsdefinition. 

Kommunen ska genomföra en strategisk miljöbedömning om genomförandet 

av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan, enligt 6 kap 3 § MB och 4 kap 34 § PBL. Då ett tillägg till 

översiktsplanen per definition anses utgöra en betydande miljöpåverkan har 

ett förslag till miljökonsekvensbeskrivning, daterad den 17 februari 2022, 

upprättats och bifogas planförslaget. 

Enligt PBL (2010:900) 3 kap 27 § kan en översiktsplan ändras genom ett 

tillägg för att tillgodose ett visst allmänt intresse. En ändring av planen 

genom tematiskt tillägg får redovisas med en annan detaljeringsgrad än för 

översiktsplanen i övrigt.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 9 februari 2022. 

Dagvatten- och skyfallsplan, Mörbylånga kommun, daterad den 17 februari 

2022.  

Miljökonsekvensbeskrivning, daterad den 17 februari 2022. 
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Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Dagvatten- och skyfallsplanen för Mörbylånga kommuns tätorter ska 

följa Plan och bygglagen (PBL) (2010:900) 3 kap 27 § och utgöra ett 

tillägg till översiktsplanen avseende ett allmänt intresse. 

2. Handlingarna daterade den 17 februari 2022 godkänns för samråd. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Samhällsbyggnad - Plan  

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(33) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2022-02-17  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

Emmy Johanna 

Ahlstedt 
2022-02-24 

09:31:44 

PER OLOF 

JOHANSSON 
2022-02-24 

11:55:15 

   

 

§ 30 Dnr SBN 2022/000014-4.4.2 

Åby 9:13 - Ansökan om förlängning av tidsbegränsat 
lov för provisoriska personalutrymmen vid Gårdby 
skola 
(EDP Vision 2021-1866) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om förlängning av ett tidsbegränsat bygglov har inkommit från 

Mörbylånga Bostads AB. Ursprungligt bygglov gavs den 22 september 2016 

och gällde till och med den 30 september 2021. Nu ansöks om förlängning 

till och med den 8 december 2031.  

Ett tidsbegränsat bygglov kan förlängas om sökanden ansöker om det. Vid 

en ansökan om förlängning ska samhällsbyggnadsnämnden pröva åtgärden 

på nytt och fatta ett beslut om förlängning. Ett tidsbegränsat bygglov kan 

förlängas med högst 5 år i taget. Den sammanlagda tiden får dock inte 

överstiga 15 år om åtgärden inte avser ändamål av säsongskaraktär. 

Ansökan avser en tillfällig uppbyggnad av moduler med personalutrymmen 

eftersom befintliga personalutrymmen tagits i bruk som undervisnings-

lokaler. 

Fastigheten är belägen utanför planlagt område men inom område med 

kulturmiljöskydd. 

Förvaltningens överväganden 

Åtgärden är tillfällig och ska pågå under en begränsad tid tills nya lokaler 

blir klara. 

Plan- och byggverksamheten bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller 

utformningskraven i 2 och 8 kapitlet plan- och bygglagen, PBL. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Förslaget till beslut har kommunicerats med sökanden 

Beslutsunderlag 

Tidsbegränsat bygglov med startbesked daterat den 22 september 2016. 

Ansökan om förlängning inkommen den 9 december 2021. 

Brandskyddsbeskrivning upprättad den 30 augusti 2016.  

Godkänd OVK utförd den 25 februari 2020. 

Redogörelse brandskydd inkom den 20 januari 2022. 

Redogörelse från rektor och arbetstagarrepresentant daterat den 20 januari 

2022. 

Tillsyn av Räddningstjänsten den 27 april 2020.  
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Åtgärdsplan vid skyddsrond 16 mars 2021. 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 februari 2022. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Förlängning av tidsbegränsat bygglov för moduler med personal-

utrymmen på fastigheten Åby 9:13, Gårdbyskolan 184 a, sökande 

Mörbylånga Bostads AB ges med stöd av 9 kap. 33 § plan-och 

bygglagen (2010:900), PBL. 

2. Det tidsbegränsade bygglovet gäller till och med 31 december 2026 med 

möjlighet till en sista förlängning i max fem år. 

3. Avgiften för bygglovet är 6 371 kr i enlighet med fastställd taxa av 

kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa den 20 januari 2022 och 

beslut fattades den 17 februari 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.  

_____ 

 

Information 

När lovet har upphört att gälla eller när åtgärden avslutas ska marken 

återställas i ursprungligt skick. 

 

Expedieras till: 

Beslutet skickas till den sökande  

Meddelande om beslut skickas till samtliga berörda grannar 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 

Samhällsbyggnad - Bygg 
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§ 31 Dnr SBN 2022/000015-4.4.4 

X - Byggsanktionsavgift för olovlig åtgärd 
(EDP Vision 2021-1725) 

Sammanfattning av ärendet 

Anmälan om olovlig åtgärd har inkommit på fastigheten X. Enligt anmälan 

har ett träd fällts utan att marklov sökts för åtgärden. Fastigheten omfattas av 

detaljplan F 116. Bestämmelserna innebär bland annat att marklov krävs för 

att fälla träd om de har en stamdiameter större än 0,2 meter mätt 1,3 meter 

över mark. 

Förvaltningens överväganden 

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

nadsnämnden 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 m.m. 

Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar vid ett platsbesök den 15 december 

2021 att en lovpliktig trädfällning har utförts på fastigheten X utan att 

marklov sökts och startbesked getts för åtgärden. 

Enligt 10 kap. 3 § 1 p, PBL, får en åtgärd som kräver marklov inte påbörjas 

innan samhällsbyggnadsnämnden givit ett startbesked. 

Enligt 11 kap. 51 §, 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) 

9 kap. 17 § 4 p, 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. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Förslag till beslut har kommunicerats med den avgiftsskyldige som utfört det 

olovliga. 

Beslutsunderlag 

Anmälan inkom den 29 november 2021. 

Bemötande inkom den 10 december 2021. 

Kartutdrag upprättat efter platsbesök den 15 december 2021. 

Beräkning av sanktionsavgift utförd den 2 februari 2022. 

Tjänsteskrivelse daterad den 8 februari 2022. 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(33) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2022-02-17  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

Emmy Johanna 

Ahlstedt 
2022-02-24 

09:31:44 

PER OLOF 

JOHANSSON 
2022-02-24 

11:55:15 

   

 

Information från förvaltningen 

Informeras att fel byggsanktionsavgift har angetts i tjänsteskrivelsen. Rätt 

summa ska vara 11 900 kronor enligt beräkning av sanktionsavgift.  

Beslutsgång 

Ordföranden hör om samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt förvalt-

ningens beräkning av sanktionsavgift och finner att samhällsbyggnads-

nämnden bifaller detsamma.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

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

9 kap. 17 § 4 p, PBF, påförs den avgiftsskyldige en byggsanktionsavgift 

om 11 900 kronor. 

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

det att beslutet har delgetts den avgiftsskyldige. Faktura skickas separat. 

 

Samhällsbyggnadsnämndens motivering till beslutet 

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom förvaltningens överväganden.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Beslutet delges den avgiftsskyldige med information om hur man överklagar 

Samhällsbyggnad - Bygg 
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§ 32 Dnr SBN 2022/000019-4.4.2 

Ventlinge 1:11 - Ansökan om bygglov. Nybyggnad 
enbostadshus 
(EDP Vision 2021-1259) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 

Ventlinge 1:11 har inkommit.   

Ärendet avser nybyggnad av enbostadshus med BYA på 213 m². Byggnaden  

uppförs med 2 våningar och består av 2 huskroppar på 95 m² vardera samt en 

förbindelsegång på 23 m². Avstånd till fastighetsgräns mot öster är 9,75 m.  

Avstånd till vägkant väg 136 är 12,5 m.  

Volymerna har mått 6,6 m x 14,4 m. Nockhöjd 7,0 m, Fasader utformas med 

stående träpanel behandlad med tjärvitriol. Tak på de båda huskropparna har 

en takvinkel på 35 grader och belägg med trä som också behandlas med 

tjärvitriol. Förbindelsegångens tak belägg med sedum. Byggnaden placeras 

på den norra delen av den kilformade fastigheten. Söder om huskropparna 

går kommunalt VA över fastigheten.  

Infart till fastigheten sker från väster. Ansluter till kommunalt VA. 

Fastigheten är belägen utanför planlagt område. 

Fastigheten ligger inte inom område med strandskydd eller landskapsbild-

skydd inte heller inom område för riksintresse för kulturmiljövården. 

Fastigheten ligger i område med högrisk för radon 

En lokaliseringsprövning gjordes med dnr 2018-993 med positivt 

förhandsbesked för bebyggelse på fastigheten men är inte längre bindande. 

Ärendet har remitterats till Trafikverket som inte har några synpunkter på 

byggnadens placering bara det säkerställs att tillåtna bullernivåer hålls. 

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 och 

X samt X har bedömts vara berörda.  

Följande grannar har synpunkter på ansökan: X Synpunkter gäller 

utformning och placering. 

Förvaltningens överväganden 

Lokaliseringsprövning dnr 2018-993 med positivt förhandsbesked gavs för 

bebyggelse på fastigheten  under förutsättningar att :  
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Byggnads läge, proportioner, material och färgsättning ska överensstämma 

med öländsk bebyggelsetradition. Befintliga stenmurar och trädalléer ska 

bevaras. Byggnation ska ske i radonsäkert utförande. Yttrande från 

Trafikverket ska beaktas, byggnation ska ske minst 18 m från väg mitt för att 

klara bullerkrav. 

I förhandsbeskedet  sammanfattades öländsk bebyggelsetradition: 

”Byggnadsvolymerna där byggnadsdjupet starkt underordnar sig 

byggnadslängden,  takvinkel sällan underskrider 30  grader, traditionella 

material som stående träpanel eller liggande timmer och lertegeltak. 

Färgsättning kan delas på två där större byggnader har ljusare färger och 

mindre har mörkare färger.” 

Beslutet fattades den 9 december 2018 och är inte längre bindande. 

Synpunkter inkomna från fastighetsägare X menar bland annat att 

byggnaderna inte följer öländsk bebyggelsetradition och att de är för höga. 

Sökande har i skrivelse bemött synpunkterna och ger exempel på byggnader 

i närområdet med skiftande kulörer och höjder.  

Byggnaderna uppförs med träfasad och behandlas med tjärvitriol, (skiftar 

med årstiderna).  Tak i trä behandlad med tjärvitriol  som blir mörkare än 

fasaden. Från väg 136 sparsamt med fönster. 

Byggnadsvolymerna, fasadmaterial och  takvinkel  överensstämmer med 

öländsk bebyggelsetradition. 

Sammantaget kan utformningen och placeringen av byggnaderna godtas och 

bedömas ha en lämplig utformning då den med sin volym och arkitektur 

knyter an till omgivande bebyggelse på platsen. Byggnaden tar hänsyn till 

kulturvärdena på platsen och bidrar till en god helhetsverkan enligt 2 kap 6 § 

PBL. Byggnaderna  anses inte heller innebära någon betydande olägenhet 

enligt 2 kap 9 § PBL. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Beslutet har kommunicerats med sökande via telefon. 

Beslutsunderlag 

Ansökan inkom den 9 september 2021. 

Nybyggnadskarta inkom 9 september 2021. 

Situationsplan inkom den 17 september 2021. 

Planritning inkom den 9 september 2021. 

Sektionsritning inkom den 17 september 2021. 

Fasadritningar inkom den 10 oktober 2021. 

Synpunkter från X inkom den 11 januari 2022. 

Sökandens bemötande av synpunkter inkom den 24 januari 2022. 
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Yttrande Trafikverket inkom den 18 januari 2022. 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 februari 2022. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ansökan om bygglov för enbostadshus med BYA 213 m² beviljas med 

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

2. Byggherrens förslag till kontrollansvarig godtas. Kontrollansvarig är 

Sofia Lööv. Den kontrollansvarige är certifierad enligt 10 kap. 9 § PBL. 

3. Avgiften för bygglovet är 30 742 kr i enlighet med fastställd taxa av 

kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa den 4 oktober 2021 och 

beslut fattades den 17 februari 2022, vilket innebär att lagstadgade 

tidsfrister för handläggningen har överskridits med 9 veckor. Avgiften 

har reducerats med 17 414 kr med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och 

bygglagen (2010:900).  

4. Avgift att betala är 13 328 kr. Faktura skickas separat.  

5. Tekniskt samråd krävs i detta ärende.  

6. Uppdra åt byggverksamheten att bevilja startbesked när förutsättningarna 

för detta finns. 

7. Byggnation ska ske i radonsäkert utförande 

 

Samhällsbyggnadsnämndens motivering till beslutet 

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom förvaltningens överväganden.  

_____ 

 

Information 

Detta 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 fick laga kraft. 

Efter detta beslut om bygglov ska ett tekniskt samråd hållas. Senast vid det 

tekniska samrådet ska byggherren lämna förslag till kontrollplan.  

Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsbyggnadsnämnden har lämnat ett 

startbesked. I startbeskedet fastställs kontrollplanen.  

Åtgärden kräver tillstånd av eller anmälan till myndighet: 

Stenmurar i jordbrukslandskapet är skyddade genom biotopskydd 7 kap 

miljöbalken, och bör bevaras. Ingrepp kräver tillstånd från länsstyrelsen. 
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Anmälningsplikt råder enligt kulturmiljölagen 2 kap 10 § om en fornlämning 

påträffas. Ansökan och anmälan söks hos länsstyrelsen. 

Anmälan om anslutning till kommunalt VA ska göras till Taxefinansiering 

VA/Fjärrvärme. 

Fastigheten ligger inom område högriskzon för radon. 

 

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 

Samhällsbyggnad - Bygg 
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§ 33 Dnr SBN 2022/000020-4.4.2 

Strandskogen 14:8 - Ansökan om bygglov. Nybyggnad 
fritidshus 
(EDP Vision 2021-1818) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten 

Strandskogen 14:8 har inkommit.   

Ärendet avser nybyggnad av ett enplans fritidshus på 108,5 m². Träfasad 

behandlas med tjärvitriol och tak beläggs med svarta betongpannor.  

Fastigheten omfattas av detaljplan F28.  

Bestämmelserna innebär bland annat att fastigheten får bebyggas med som 

mest 100 m². Byggnadshöjd max 3,0 m, taklutning max 30 grader. 

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 och X har bedömts vara berörda.  

Följande grannar/sakägare har synpunkter på ansökan: X som är orolig för 

att den redovisade placeringen av stenkista kan komma att innebära att 

vatten läcker in på deras tomt och vidare in i husgrunden.  

Förvaltningens överväganden 

Åtgärden avviker från detaljplanen avseende största tillåtna byggnadsyta 

med 8,5 m². Avvikelsen kan dock betraktas som liten.  

Fastigheten ingår i ett område med pågående planarbete, avvikelsen bedöms 

kunna rymmas inom ramen för nya planbestämmelser. 

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

Placering av stenkistan behandlas vid det tekniska samrådet och ingår inte i 

bygglovsbeslutet men sökande har meddelat att de kan placera den på 

lämpligt ställe, längre från tomtgränsen. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Beslutet har kommunicerats med sökande via telefon. 

Beslutsunderlag 

Ansökan inkom den 3 december 2021. 

Situationsplan inkom den 3 december 2021. 

Plan-, sektions- och fasadritning inkom den 3 december 2021. 

Nybyggnadskarta inkom den 19 januari 2022. 

Anmälan om kontrollansvarig inkom den 21 januari 2022. 
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Tjänsteskrivelse daterad den 8 februari 2022. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus på 108,5 m² beviljas 

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

2. För åtgärden krävs en kontrollansvarig med behörighetsnivå N/K. 

Byggherrens förslag till kontrollansvarig Mattias Hagblom godtas. Den 

kontrollansvariga är certifierad enligt 10 kap. 9 § PBL. 

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

kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa den 21 januari 2022 och 

beslut fattades den 17 februari 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. 

4. Tekniskt samråd krävs i detta ärende.  

5. Uppdra åt byggverksamheten att utfärda startbesked när förutsättningar 

för detta finns 

 

Samhällsbyggnadsnämndens motivering till beslutet 

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom förvaltningens överväganden.  

_____ 

 

Information 

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 fick laga kraft. 

Efter detta beslut om bygglov ska ett tekniskt samråd hållas. Senast vid det 

tekniska samrådet ska byggherren lämna förslag till kontrollplan.  

Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsbyggnadsnämnden har lämnat ett 

startbesked. I startbeskedet fastställs kontrollplanen.  

Fastigheten ligger inom område riskzon för radon. 
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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 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

32(33) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2022-02-17  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

Emmy Johanna 

Ahlstedt 
2022-02-24 

09:31:44 

PER OLOF 

JOHANSSON 
2022-02-24 

11:55:15 

   

 

§ 34 Dnr SBN 2022/000028-8.10 

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag. 
Sekretessärende 
(EDP Vision 2021-1607) 

Sammanfattning av ärendet 

Emma Lindell, bygglovhandläggare, föredrar ärende angående 

bostadsanpassning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 16 februari 2022, med bilagor  

(EDP Vision 2021-1607). 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja ansökan om bostadsanpassning enligt handläggarens förslag 

daterad den 16 februari 2022 (EDP Vision 2021-1607). 

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

m m 3§ och 5§. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 
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§ 35 Dnr SBN 2022/000005-1.2.7 

Verksamhetsinformation 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Pågående planer 

Informeras om pågående planer och prioritering. Informationspunkt för 

nämnden.  

Daniel Jonsson informerar om  

Samhällsbyggnad - Plan 

 Möte med länsstyrelsen den 28 januari 2022.  

 Möte med sökande i detaljplan Möllstorp 1:22. 

 Status detaljplan Färjestaden 1:153. 

 Samhällsbyggnad - Bygglov 

 Ny bygglovschef börjar den 2 maj, Mikael Kaiser. 

 Handläggningstider från 2021 (se årsrapport). 

Staffan Åsén informerar om 

Samhällsbyggnad - Miljö  

 Samrådsyttrande, miljökonsekvensbeskrivning, Utgrunden, är inskickat 

till bolaget.  

 Tillsyn sprängämnesprekursorer - förhindra terrorism med hemgjorda 

sprängämnen. Kontroller behöver ske vid överlåtelse av produkter som 

innehåller dessa ämnen. Vidare måste misstänkta transaktioner, stölder 

och försvinnanden rapporteras till polisen. 

 Årsrapportering HaV, Naturvårdsverket. 

 Redovisning för nämnden i april av strategier för: 

- Förorenad mark 

- Vattenförvaltning ”Vatten i landskapet”. 

____ 

 


