
 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(38) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-17 
 

 

 

 

 

Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09:00-11:45 

Beslutande Per-Olof Johansson (S), Ordförande 

Johan Sigvardsson (C) 

Hans-Ove Görtz (M), Vice ordförande 

Jerker Nilsson (S)  

Curt Ekvall (SD) 

Bo Sjölin (KD) 

Via Teams: 

Monica Orthagen (MP) 

Erik Cardfelt (V) 

Övriga närvarande Daniel Jonsson, samhällsbyggnadschef 

Fredrik Meurling, tf planchef 

Cecilia Widén, kommunsekreterare 

Liselotte Hagström, miljöhandläggare, 

§ 38, § 51 

Ylva Hammarstedt, arkitekt, § 48 
Ricky Mehrabi, byggnadsinspektör, § 50 

 

Via Teams: 

Staffan Åsén, miljöchef 

Jonas Jansson, alkoholhandläggare, 

§ 41-44 
Ylva Hartman Magnusson, planarkitekt, 

§ 49 

Moa Johansson, bygglovshandläggare, § 51 

Arne Andersson, byggnadsinspektör, § 51 

Eva Olsson, byggnadsinspektör,  § 52 

 Detta protokoll är digitalt signerat. 

Justeringens datum 24 mars 2022 
 

 

 Sekreterare 

 

Cecilia Widén Paragrafer §§ 36-53 
   

 Ordförande 

 

Per-Olof Johansson   

 

   

 Justerare 

 

Hans-Ove Görtz 

 

   
 

 TILLKÄNNAGIVANDE 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens officiella anslagstavla. 

Organ Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-03-17 

Datum då anslaget sätts upp 2022-03-26 Datum då anslaget tas ned 2022-04-17 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Mörbylånga 
 

   
 

 
 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(38) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2022-03-17  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

PER OLOF 

JOHANSSON 
2022-03-24 

09:41:11 

HANS-OVE 

GÖRTZ 
2022-03-24 

19:53:37 

   

 

Ärendelista 

§ 36 
Val av justerare .................................................................................. 4 

§ 37 
Godkännande av dagordning ............................................................. 5 

§ 38 Dnr SBN 2022/000002-1.2.7 
Meddelande och information 2022 (EDP Vision 2022-373) ................ 6 

§ 39 Dnr SBN 2022/000003-1.2.7 
Anmälan av fattade delegationsbeslut 2022 (EDP Vision 2022-2) ...... 7 

§ 40 Dnr SBN 2022/000004-1.4 
Ekonomisk uppföljning 2022 för samhällsbyggnadsnämnden (EDP 
Vision 2022-374) ................................................................................ 8 

§ 41 Dnr SBN 2022/000038-3.5.1.6 
Återkallelse av serveringstillstånd (EDP Vision 2022-97) ................... 9 

§ 42 Dnr SBN 2022/000039-3.5.1.6 
Återkallelse av serveringstillstånd  (EDP Vision 2022-371) .............. 10 

§ 43 Dnr SBN 2022/000025-3.5.1 
Ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker (EDP Vision 
2022-162) ........................................................................................ 11 

§ 44 Dnr SBN 2022/000012-3.5.1 
Ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker (EDP Vision 
2022-55) .......................................................................................... 12 

§ 45 Dnr SBN 2022/000030-4.2.2 
Stora Vickleby 15:1 - Ansökan om planbesked. Ändring av befintlig 
detaljplan (EDP Vision 2021-1828) .................................................. 13 

§ 46 Dnr SBN 2022/000036-4.2.2 
Möllstorp 3:7 - Ansökan om planbesked angående upprättande av ny 
detaljplan (EDP Vision 2022-345) .................................................... 15 

§ 47 Dnr SBN 2022/000037-4.2.2 
Algutsrum 3:3 - Ansökan om planbesked. Ändring av befintlig 
detaljplan (EDP Vision 2022-325) .................................................... 17 

§ 48 Dnr SBN 2022/000031-4.4.1 
Algutsrum 7:5 - Ansökan om förhandsbesked. Lokaliseringsprövning 
bostad (EDP Vision 2021-1861) ....................................................... 19 

§ 49 Dnr SBN 2022/000032-4.4.1 
Dörby 2:14 - Ansökan om förhandsbesked. Lokaliseringsprövning 
bostad (EDP Vision 2021-1280) ....................................................... 23 

§ 50 Dnr SBN 2022/000018-4.4.2 
Össby 6:22 - Ansökan om bygglov. Ändring av verksamhetsbyggnad 
(EDP Vision 2021-1937) .................................................................. 27 

§ 51 Dnr SBN 2022/000029-4.4.2 
Stora Vickleby 1:36 - Ansökan om bygglov. Nybyggnad av 
verksamhetsbyggnad (EDP Vision 2022-50) .................................... 31 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(38) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2022-03-17  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

PER OLOF 

JOHANSSON 
2022-03-24 

09:41:11 

HANS-OVE 

GÖRTZ 
2022-03-24 

19:53:37 

   

 

§ 52 Dnr SBN 2022/000034-4.4.2 
Mörbylånga 14:10 - Ansökan om bygglov. Nybyggnad av 
enbostadshus och komplementbyggnad (EDP Vision 2021-989) ..... 35 

§ 53 Dnr SBN 2022/000005-1.2.7 
Verksamhetsinformation 2022 .......................................................... 38 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(38) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2022-03-17  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

PER OLOF 

JOHANSSON 
2022-03-24 

09:41:11 

HANS-OVE 

GÖRTZ 
2022-03-24 

19:53:37 

   

 

§ 36  

Val av justerare 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Hans-Ove Görtz (M) utses att justera dagens protokoll torsdagen den 

24 mars 2022. 

_____ 
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§ 37  

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Ändring  

Ärendena 9 och 10, båda Återkallelse av serveringstillstånd, behandlas före 

ärendena 7 och 8, båda Ansökan om tillstånd för servering av 

alkoholdrycker.  

Information 

Curt Ekvall (SD) framför synpunkter på att frågor till förvaltningen inte 

besvaras och önskar en återkoppling. Curt föreslår också att förslag till 

gatunamn ska tas fram till kommande planer och önskar en återkoppling. 

Nämnden återkommer till båda förslagen vid ett kommande möte.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Till samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare utsänd kallelse 

med ändring där ärendena 9 och 10, båda Återkallelse av serverings-

tillstånd, behandlas före ärendena 7 och 8, båda Ansökan om tillstånd för 

servering av alkoholdrycker, godkänns som dagordning för mötet. 

_____ 
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§ 38 Dnr SBN 2022/000002-1.2.7 

Meddelande och information 2022 
(EDP Vision 2022-373) 

Sammanfattning av ärendet 

Presentation  

Ny medarbetare Liselotte Hagström, miljöhandläggare, presenterar sig för 

nämnden och hälsas välkommen av densamma. 

Presentation av samtliga närvarande vid dagens nämnd med anledning av ny 

ledamot i nämnden, Jerker Nilsson (S). Ny ersättare i nämnden är också 

Morgan Nyberg (S), dock inte närvarande vid dagens nämnd.  

Meddelande om beslut 

Rapport enligt sammanställning daterad den 11 mars 2022. 

Information 

Nästa möte är den 21 april 2022. 

_____ 
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§ 39 Dnr SBN 2022/000003-1.2.7 

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

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegationsbeslut daterade den 8 februari-10 mars 2022. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Redovisning av delegationsbesluten godkänns. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Samhällsbyggnad - Bygg 
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§ 40 Dnr SBN 2022/000004-1.4 

Ekonomisk uppföljning 2022 för samhällsbyggnads-
nämnden 
(EDP Vision 2022-374) 

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 februari 2022. 

Tjänsteskrivelse daterad den 9 mars 2022.   

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ekonomisk uppföljning efter februari 2022 godkänns. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

För kännedom: 

Kommunstyrelsen     
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§ 41 Dnr SBN 2022/000038-3.5.1.6 

Återkallelse av serveringstillstånd 
(EDP Vision 2022-97) 

Sammanfattning av ärendet 

Serveringstillståndet för bolaget Restaurang AKM AB, 556919-2585 med 

adressen Ljunget 108, 386 90 Färjestaden och avsett för servering av 

alkoholdrycker till allmänheten på serveringsstället Golfrestaurangen Saxnäs 

Golf i Saxnäs Färjestaden, ändrades senast den 18 juli 2019 avseende tillägg 

om cateringverksamhet samt serveringens omfattning under året. 

Beslutsunderlag 

Uppsägning av hyresavtal från och med den 31 oktober 2021. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 9 mars 2022. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Serveringstillståndet för Bolaget Restaurang AKM AB, 556919-2585 

med adressen Ljunget 108, 386 90 Färjestaden, återkallas med stöd av 9 

kap. 18 § 1:a punkten Alkohollagen (AL).  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Restaurang AKM AB, Ljunget 108, 386 90 Färjestaden. 

Länsstyrelsen i Kalmar/Alexandra Engelholm, 391 86 Kalmar 

Alkoholhandläggare 
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§ 42 Dnr SBN 2022/000039-3.5.1.6 

Återkallelse av serveringstillstånd  
(EDP Vision 2022-371) 

Sammanfattning av ärendet 

Bolaget One and Only AB, 559310-5272 med adressen Linnégatan 78, 

115 23 Stockholm, beviljades den 24 juni 2021, ett stadigvarande 

serveringstillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten på 

serveringsstället Brorestaurangen på Möllstorps Camping, Turistvägen 14, 

386 33 Färjestaden. Ansökan med dnr 01-2021-00011, avsåg samtliga 

dryckeskategorier inklusive alkoholdrycksliknande preparat under normal 

serveringstid mellan klockan 11.00 – 01.00, året runt. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 9 mars 2022. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Serveringstillståndet för Bolaget One and Only AB, 559310-5272 med 

adressen Linnégatan 78, 115 23 Stockholm, avseende verksamhet på 

serveringsstället Brorestaurangen på Möllstorps Camping, Turistvägen 

14, 386 33 Färjestaden återkallas med stöd av 9 kap. 18 § 1:a punkten 

Alkohollagen (AL).  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

One and Only AB, Linnégatan 78, 115 23 Stockholm. 

Länsstyrelsen i Kalmar/Alexandra Engelholm, 391 86 Kalmar 

Alkoholhandläggare 
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§ 43 Dnr SBN 2022/000025-3.5.1 

Ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker 
(EDP Vision 2022-162) 

Sammanfattning av ärendet 

Färjestaden Golf AB, 556720-4002, med adressen, Saxnäs 303, 386 95 

Färjestaden ansöker om ett stadigvarande serveringstillstånd för servering av 

alkoholdrycker till allmänheten på serveringsstället Saxnäs Golfrestaurang, 

Saxnäs 303, 386 95 Färjestaden. Ansökan avser dryckeskategorierna starköl, 

vin, spritdrycker, andra jästa alkoholdrycker samt alkoholdrycksliknande 

preparat under serveringstiden klockan 11.00 – 01.00 och gäller året runt. 

Servering får ske i matsal samt uteservering enligt ritning med diarienummer 

SBN 2022-162.   

Beslutsunderlag 

Ansökan, daterad den 31 januari 2022. 

Remissyttrande från Polismyndigheten, daterat den 15 februari 2022. 

Remissyttrande från Skatteverket, daterat den 18 februari 2022. 

Remissyttrande från Räddningstjänsten, daterat den 7 februari. 

Utredning, daterad den 22 februari 2022. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 28 februari 2022.    

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Färjestaden Golf AB, 556720-4002, med adressen, Saxnäs 303, 386 95 

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

stadigvarande serveringstillstånd för servering av alkoholdrycker till 

allmänheten på serveringsstället Saxnäs Golfrestaurang, Saxnäs 303, 

386 95 Färjestaden. Serveringen får ske året runt under serveringstiden 

klockan 11.00 – 01.00 och omfattar alkoholdryckerna starköl, vin, 

spritdrycker, andra jästa alkoholdrycker samt alkoholdrycksliknande 

preparat.      

_____ 

 

Expedieras till: 

Beslutet skickas till den sökande  

Länsstyrelsen Kalmar län, Alexandra Engelholm, 391 86 Kalmar 

Folkhälsomyndigheten, Berit Magnusson, Box 505, 831 26 Östersund 

Polismyndigheten, Box 823, 391 29 Kalmar 

Ölands Räddningstjänst, Box 111, 386 22 Färjestaden 

Alkohol- och tobakshandläggare 
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§ 44 Dnr SBN 2022/000012-3.5.1 

Ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker 
(EDP Vision 2022-55) 

Sammanfattning av ärendet 

ViFo Mat AB, 559300-2461, med adressen Esplanaden 21 A, 392 34 

Kalmar,  ansöker om ett stadigvarande serveringstillstånd för servering av 

alkoholdrycker till allmänheten på serveringsstället Stora Frögården, Stora 

Frögårdsvägen 12, 386 60 Mörbylånga. Ansökan avser dryckeskategorierna 

starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker under 

serveringstiden klockan 11.00 – 01.00 och gäller året runt. Servering får ske 

i matsal samt uteservering enligt ritning med diarienummer SBN 2022-55.     

Beslutsunderlag 

Ansökan, daterad den 17 januari 2022. 

Remissyttrande från Polismyndigheten, daterat den 25 januari 2022. 

Remissyttrande från Skatteverket, daterat den 7 februari 2022. 

Remissyttrande från Socialförvaltningen Kalmar kommun, daterat den 15 

februari 2022. 

Remissyttrande från Räddningstjänsten, daterat den 21 februari 2022. 

Utredning, daterad den 23 februari 2022. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 24 februari 2022.    

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. ViFo Mat AB, 556852-6197, med adressen Esplanaden 21 A, 392 34 

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

stadigvarande serveringstillstånd för servering av alkoholdrycker till 

allmänheten på serveringsstället Stora Frögården, Stora Frögårdsvägen 

12, 386 60 Mörbylånga. Serveringen får ske året runt under 

serveringstiden klockan 11.00 – 01.00 och omfattar alkoholdryckerna 

starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker.     

_____ 

 

Expedieras till: 

Beslutet skickas till den sökande  

Länsstyrelsen Kalmar län, Alexandra Engelholm, 391 86 Kalmar 

Folkhälsomyndigheten, Berit Magnusson, Box 505, 831 26 Östersund 

Polismyndigheten, Box 823, 391 29 Kalmar 

Ölands Räddningstjänst, Box 111, 386 22 Färjestaden 

Alkohol- och tobakshandläggare 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(38) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2022-03-17  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

PER OLOF 

JOHANSSON 
2022-03-24 

09:41:11 

HANS-OVE 

GÖRTZ 
2022-03-24 

19:53:37 

   

 

§ 45 Dnr SBN 2022/000030-4.2.2 

Stora Vickleby 15:1 - Ansökan om planbesked. Ändring 
av befintlig detaljplan 
(EDP Vision 2021-1828) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan har inkommit från Stiftelsen Capellagården den 6 december 2021 

avseende ändring av befintlig detaljplan M64 för fastigheterna Stora 

Vickleby 15:1 och 15:2. Detaljplanen medger idag bebyggelse för 

bostadsändamål på dessa fastigheter, och den sökta ändringen avser 

möjliggöra nybyggnad av undervisningslokaler på delar av fastigheterna.  

Totalt omfattar området för ansökan ca 2700 m² och ligger inom riksintresse 

för kulturmiljö Albrunna-Vickleby. 

Fastigheterna ägs idag av Stiftelsen Capellagården. 

Förvaltningens överväganden 

Området är beläget i Vickleby och i nära anslutning till Capellagårdens 

övriga undervisningslokaler. Fastigheterna för ansökan omfattas av 

detaljplan M64 från 1988, där området för ansökan är planlagt för 

bostadsändamål. 

På Stora Vickleby 15:1 finns idag ett bostadshus som används som 

elevboende. Dessutom finns det på fastigheten en äldre komplementbyggnad 

i norr mot Carl Malmstens väg. Stora Vickleby 15:2 används idag som 

personalparkering samt som upplagsyta.  

Den nuvarande planen M64 inrymmer stora delar av Vickleby och medger 

utöver bostäder även handel, hotell, lantbruk samt skolverksamhet. Den 

föreslagna ändringen bedöms därför rymmas inom syftet med den 

ursprungliga detaljplanen. Ansökan har dessutom delvis stöd i 

översiktsplanen som gör gällande att befintliga verksamheter i Vickleby ska 

kunna ges möjlighet att växa och utöka sina lokaler. 

Ansökan kan därmed tillstyrkas. Eftersom planändringen bedöms medföra 

en åtgärd av mindre betydelse och samrådskretsen vara mycket liten föreslås 

ändringen genomföras med begränsat förfarande. I vidare planarbete bör 

särskild vikt läggas vid tillkommande bebyggelses anpassning till 

riksintresset för kulturmiljö. 

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 6 december 2021. 

Tjänsteskrivelse daterad den 9 mars 2022. 
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Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Lämna positivt planbesked enligt Plan- och bygglagen (PBL) 5 kap § 5. 

Ansökan skall prövas genom detaljplan med begränsat planförfarande.  

2. Uppdra till förvaltningen att upprätta preliminär kostnad samt preliminär 

tidplan för uppdraget.  

 

Samhällsbyggnadsnämndens motivering till beslutet 

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom förvaltningens överväganden.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Samhällsbyggnad - Plan 
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§ 46 Dnr SBN 2022/000036-4.2.2 

Möllstorp 3:7 - Ansökan om planbesked angående 
upprättande av ny detaljplan 
(EDP Vision 2022-345) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan har inkommit den 2 mars 2022 om att tillskapa en ny detaljplan för 

fastigheten.  

Syftet med planen är att möjliggöra byggnation för olika ändamål inom 

fastigheten. 

Fastigheten ligger vid brofästet i norra Färjestaden direkt väster om den 

cirkulation som angör Ölandsbron. 

Förvaltningens överväganden 

På fastigheten ligger idag ett vattenverk som medför en skyddszon. 

Skyddszonen har i gällande detaljplan medfört en begränsning i användandet 

av marken med en radie om 200 meter från verket. Sökande har angett 

önskemål om planering inom denna zon för bland annat handel, parkering 

och bostäder. Detta finner planverksamheten inte lämpligt och föreslår därför 

i föreliggande yttrande att den delen inte ska ingå i det övrigt positiva 

beslutet. 

Vidare anser förvaltningen att de västra delarna av området ingår i 

strandskyddat område och innehar marknivåer som är utsatta för framtida 

havsnivåhöjningar. Buller från Ölandsbron skapar negativa konsekvenser för 

att uppföra bostäder som föreslaget. 

Sammantaget föreslås att de västra delarna om området i ansökan lyfts ut 

men att övriga delar kan prövas i en detaljplaneprocess.  

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 2 mars 2022. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 9 mars 2022. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Lämna positivt planbesked enligt Plan- och bygglagen (PBL) 5 kap § 5. 

Ansökan skall prövas genom detaljplan med standardförfarande med 

reservationer enligt förvaltningens överväganden. 

2. Uppdra till förvaltningen att upprätta plankostnadsavtal med preliminär 

kostnad samt preliminär tidplan för uppdraget.  
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Samhällsbyggnadsnämndens motivering till beslutet 

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom förvaltningens överväganden.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Samhällsbyggnad - Plan 
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§ 47 Dnr SBN 2022/000037-4.2.2 

Algutsrum 3:3 - Ansökan om planbesked. Ändring av 
befintlig detaljplan 
(EDP Vision 2022-325) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan har inkommit den 1 mars 2022 om att göra en ändring av den 

gällande detaljplanen.  

Ändringen av detaljplanen syftar till att möjliggöra en industrietablering på 

de två redan planlagda ytorna för industriverksamhet. Ytorna delas av en yta 

avsedd för lokalgata som inte blivit genomförd.  

Planområdet ligger i norra av Algutsrum och nordvästra delen av dess 

industriområde. 

Förvaltningens överväganden 

Den gällande detaljplanen medger industrimark och en lokalgata som 

möjliggör att Jätten Alguts väg förlängs norrut. Varken gatan eller 

industrimarken har i detta läge blivit genomfört. De två industriytorna 

bedöms nu för små för att möjliggöra en etablering av industri på platsen, 

varför de båda föreslås slås ihop till en yta. Det innebär att detaljplanen ska 

ändras i en del där det medges lokalgata och övergå till industriändamål 

motsvarande den i intilliggande ytor. Behovet av angörande gator norr ut 

bedöms kunna lösas genom de två redan byggda gator som ligger väster om 

planområdet.  

Ansökan kan därmed tillstyrkas. Eftersom planändringen bedöms medföra 

en åtgärd av mindre betydelse och samrådskretsen vara mycket liten föreslås 

ändringen genomföras med begränsat förfarande. I vidare planarbete bör 

särskild vikt läggas vid samråd med grannfastigheter men även fastigheter 

längs Arvid Orms väg och Thörnblads väg. 

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 1 mars 2022. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 9 mars 2022. 

Förslag till beslut på mötet  

Ordföranden föreslår att "med reservationer enligt förvaltningens 

överväganden" tas bort ur andra meningen i förvaltningens förslag till beslut.  
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Beslutsgång 

Ordföranden hör om samhällsbyggnadsnämnden kan besluta enligt 

förvaltningens förslag till beslut med ändring enligt sitt eget förslag och 

finner att samhällsbyggnadsnämnden bifaller detsamma.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Lämna positivt planbesked enligt Plan- och bygglagen (PBL) 5 kap § 5. 

Ansökan skall prövas genom detaljplan med standardförfarande. 

2. Uppdra till förvaltningen att upprätta plankostnadsavtal med preliminär 

kostnad samt preliminär tidplan för uppdraget.  

 

Samhällsbyggnadsnämndens motivering till beslutet 

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom förvaltningens överväganden.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Samhällsbyggnad - Plan 

 

 

Ajournering 

Klockan 10.00-10.10 
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§ 48 Dnr SBN 2022/000031-4.4.1 

Algutsrum 7:5 - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning bostad 
(EDP Vision 2021-1861) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan innebär att fastigheten Algutsrum 7:5 delas i tre lika stora 

fastigheter på ca 1 630 m². Befintligt fritidshus och komplementbyggnad rivs 

och tre nya enbostadshus med tillhörande komplementbyggnader uppförs. 

Ansökan uppger att huvudbyggnaderna utformas i en våning med inredd 

vind och i souterräng. Byggnadsarean för huvudbyggnad uppges till mellan 

100 m² och 150 m² och för komplementbyggnad mellan 50 m² och 75 m². 

I södra delen av Algutsrum 7:5 avses en markyta med 9 meters bredd (ca 600 

m²) överföras till Algutsrum 7:10 för att ersätta befintligt servitut. 

Fastigheterna avses angöras från outredd samfälld väg i väster och anslutas 

till kommunala vatten- och spillvattenledningar. 

Förutsättningar 

Planeringsförutsättningar 

Översiktsplan 

Fastigheten är inte utpekat som utredningsområde för bostäder. 

Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse. 

Natur och arkitektur 

Fastighet är en bebyggd bostadsfastighet som ligger väster om väg 137 och 

en outredd samfälld väg. Fastigheten utgörs av tomtmark med fruktträd och 

gräsmatta. I öster är marken flackt lutande för att invid landborgskanten i 

väster slutta kraftigare. 

Stenmurar omgärdar fastigheten. 

Inga rödlistade eller fridlysta arter finns noterade i det aktuella området 

enligt Artportalen. 

Omkringliggande bebyggelse är varierad med gemensamt är placering på 

tomt och orientering av huvudbyggnaden. Huvudbyggnaderna är placerade 

väl indragna från fastighetsgränsen i öster och är orienterade med en 

långsida åt vägen i öster. Fasadmaterialen består av puts och träpanel och 

övervägande andel av huvudbyggnaderna har ljus fasadkulör. 
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Infrastruktur 

Aktuell fastighet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och 

spillvatten. Anslutningspunkt för vatten- och spillvattennät finns till 

fastigheten eftersom den redan är bebyggd. 

Föreslagna fastigheter kan angöras från outredd samfälld väg i väster. 

Avvägningar mot miljöbalken och plan- och bygglagen 

Riksintressen 

Området ligger inom riksintressen för rörligt friluftsliv och obruten kust, 

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

Buller 

Fastigheten ligger längs väg 136 som trafikeras av ca 8 200 fordon/dygn 

enligt Trafikverket. Enligt Trafikverkets uppräkningstal (2040) beräknas 

framtida trafik till ca 9 800 fordon/dygn.  

Föreslagen bebyggelse avses placeras drygt 45 meter från vägmitt, enligt 

tidigare genomförda bullerutredningar utmed väg 136 är detta avstånd 

tillräckligt för att inte gällande riktvärde vid fasad ska riskeras att 

överskridas. 

Huvudsaklig uteplats bör finnas väster om bostadsbyggnad, avskärmad 

buller från väg 136. 

Radon 

Föreslagen fastighet ligger inom normalriskområde för radon, enligt 

översiktlig karta från SGU. Byggnation av bostadshus i området ska därför 

ske i radonskyddat utförande. 

Synpunkter 

Ansökan har remitterats till berörda grannar, Taxefinansiering och E.ON.  

Inga synpunkter har inkommit. 

Förvaltningens överväganden 

Området är inte utpekat för bostadsändamål i kommunens översiktsplan, 

men översiktsplanens intentioner och riktlinjer för området kan följas även 

med ett tillägg till befintlig bebyggelse. Ansökan kan därmed anses förenlig 

med 2 kap 2 och 4 §§ PBL tillsammans med 3 kap 1 § MB. 

Föreslagen avstyckning föreslås i anslutning till befintlig bebyggelse med 

befintlig infrastruktur. Ansökan är förenlig med 2 kap 5 § PBL. 

Bostadsbyggnad placeras drygt 45 meter från vägmitt på väg 136. 

Bostadsbyggnad ska uppföras radonskyddat.  
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Bostadsbyggnad kan anslutas till kommunalt vatten- och spillvatten-

ledningar. Ansökan är med dessa åtgärder förenlig med 2 kap 9 § PBL. 

Den situationsplan som bifogats ansökan redovisar huvudbyggnader som är 

gavelställda mot väg 136. För att förslaget ska överensstämma med befintlig 

bebyggelsestruktur behöver huvudbyggnaderna orienteras med en långsida 

mot väg 136 i öster. I övrigt kan bebyggelsen utformas enligt ansökan. 

Åtgärden kan därmed anses förenlig med 2 kap 6 § PBL. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 9 mars 2022. 

Ansökan inkommen den 8 december 2021. 

Situationsplan inkommen den 8 december 2021. 

Granneyttrande X, inga synpunkter.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Lämna positivt förhandsbesked för byggnation av tre enbostadshus då 

förslaget är förenligt med Plan- och bygglagen (PBL) 2 kap 2, 4, 5, 6, 9 

§§ samt Miljöbalken (MB) 3 kap 1 §. 

2. Fastigheternas storlek ska vara minst 1 500 m². 

3. Byggrätten ska vara max 150 m² för huvudbyggnad och 75 m² för 

komplementbyggnader.  

4. Huvudbyggnader ska placeras med en långsida mot öster. 

5. Huvudbyggnader ska placeras minst 45 meter från vägmitt på väg 136. 

6. Huvudbyggnader ska utföras radonskyddat. 

 

Samhällsbyggnadsnämndens motivering till beslutet 

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom förvaltningens överväganden.  

_____ 

 

Information 

Beslutet kan överklagas. Se bifogad anvisning. 

Avgiften för beslutet är 2 568 kronor enligt taxa fastställd av kommunfull-

mäktige. Fakturan kommer att sändas separat. 

Förhandsbesked är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs 

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

tid upphör tillståndet att gälla. 
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Beslutet medför ej rätten att påbörja den sökta åtgärden. 

Anmälningsplikt råder enligt kulturmiljölagen 2 kap 10 § om fornlämning 

påträffas. Ansökan och anmälan söks hos länsstyrelsen. 

Bygglovsansökan ska redovisa att gällande riktvärden för buller följs. 

 

Expedieras till: 

Beslutet skickas till den sökande  

Meddelande om beslut skickas till samtliga berörda grannar 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 

Taxefinansierad verksamhet 

Samhällsbyggnad - Plan  
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§ 49 Dnr SBN 2022/000032-4.4.1 

Dörby 2:14 - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning bostad 
(EDP Vision 2021-1280) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan innebär avstyckning av tre fastigheter om 2 500 – 3 000 m² 

vardera. Fastigheterna avses bebyggas med huvudbyggnad i ett plan med 

inredd vind alternativt i två plan, med en byggnadsarea om ca 150 m² och ca 

50 m² för komplementbyggnader. Ansökan anger att fastigheterna ska 

anslutas till kommunala ledningar för vatten och spillvatten. Utfart anges ske 

på allmän statlig väg 925 och 968.  

Förutsättningar 

Planeringsförutsättningar 

Översiktsplan 

Området är utpekat i översiktsplanen då det ingår i tertiärt 

vattenskyddsområde Hagby strandbildning. 

Natur och arkitektur 

Fastigheten består av avverkad tallskog i ett sammanhängande 

barrskogsområde längs väg 925. Här finns inslag av ung hassel och andra 

pionjärväxter som etablerats efter avverkning.  

Fastigheten ingår i området för den så kallade Ancylusvallen mellan 

Störlinge och Norra Möckleby som också ingår i Länsstyrelsens 

naturvårdsplan. 

Fastigheten ansluter till äldre bostadsbebyggelse i nordväst och nyare dito i 

öster. I nordväst består bebyggelsen av äldre trähus i 1 till 1,5 plan. 

Färgskalan går i falurött och gult och taken är klädda med lertegel. Här 

återfinns även Dörby hembygdsgård. 

I öster består bebyggelsen av nyare enplanshus i färgskalan rött, vitt och 

grått. Taken är belagda med svarta betongpannor. 

Anslutande fastigheter är relativt stora till ytan, cirka 2500 – 3000 m². Husen 

varierar i storlek från drygt 100 m² till 200 m² i byggnadsarea. 

Inga rödlistade eller fridlysta arter är kända på fastigheten i dagsläget. 

Infrastruktur 

Området angränsar till verksamhetsområde för VA och kan anslutas till 

kommunens VA-nät. 
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Fastigheterna avses angöras från allmänna statliga vägar 925 respektive 968. 

Avvägningar mot miljöbalken och plan- och bygglagen 

Riksintressen 

Området ligger inom riksintressen för rörligt friluftsliv och obruten kust, 

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

Synpunkter 

Ansökan har remitterats till berörda grannar, Taxefinansiering 

VA/Fjärrvärme, Länsstyrelsen i Kalmar län, Trafikverket och E.ON. 

Taxefinansiering VA/Fjärrvärme låter meddela att för att ordna kommunalt 

VA behöver spillvattnet pumpas med LTA-stationer (Lätt Trycksatt 

Avlopp). Nya ledningar med ledningsrätt över privata fastigheter krävs för 

att lösa anslutningarna. Om avstyckningen medges bör de nya fastigheterna 

ingå i kommunalt verksamhetsområde. 

Synpunkter har även inkommit från Trafikverket som informerar om att från 

vägarna 925 och 968 gäller byggnadsfritt avstånd från vägområdet om 12 

meter. Inom detta område ska inga byggnader eller andra fasta föremål som 

kan inverka menligt på trafiksäkerheten placeras, inom 5 meter från vägkant 

får heller inga fasta föremål såsom fordon placeras. Trafikverket informerar 

vidare om att anslutningstillstånd söks enligt väglagen § 39 för nya till- och 

utfartsvägar mot allmän statlig väg. Anslutningarna till väg 925 får inte 

anläggas precis mitt emot varandra så att en fyrvägskorsning bildas. Se 

Trafikverkets yttrande i sin helhet. 

Förvaltningens överväganden 

Ansökan bedöms utgöra en komplettering av befintlig bebyggelsestruktur. 

Storleken på fastigheterna fungerar väl med närliggande fastighetsstruktur. 

Då förslaget kan anses överensstämma med den befintliga bebyggelsen på 

platsen, inte strider mot något annat intresse samt kan ansluta till befintlig 

infrastruktur kan ansökan tillstyrkas. Föreslagen byggnation om 150 plus 50 

m² bedöms som lämpligt på platsen då samma skala återfinns i närområdet 

och nockhöjden begränsas av samma skäl till 7 meter. 

Huvudbyggnader bör placeras i enlighet med situationsplanen i nord-sydlig 

riktning, därigenom ansluter fasadens linjering med kringliggande 

byggnader.  

Huvudbyggnader bör placeras cirka 25 meter in på fastigheten för att ligga i 

linje med anslutande befintliga huvudbyggnader. Övrig bebyggelse placeras 

minst 12 meter från väg 925 och väg 968 för att uppnå Trafikverkets krav på 

byggnadsfritt avstånd. 
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Fastigheterna kan och ska ansluta till kommunalt VA. Se Taxefinansiering 

VA/Fjärrvärmes yttrande i sin helhet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 9 mars 2022. 

Ansökan inkommen den 13 september 2021. 

Ansökan komplett den 19 januari 2022. 

Yttrande Taxefinansiering VA, inkommit den 8 mars 2022. 

Yttrande Trafikverket, inkommit den 7 mars 2022. 

Yttrande E.ON, inkommit den 16 februari 2022. 

Granneyttrande X, inga synpunkter.  

Granneyttrande X, inga synpunkter.  

Granneyttrande X, inga synpunkter. 

Granneyttrande X, inga synpunkter.  

Granneyttrande X, inga synpunkter.  

Granneyttrande X, inga synpunkter. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Lämna positivt förhandsbesked för byggnation av tre enbostadshus samt 

komplementbyggnader då förslaget är förenligt med Plan- och bygglagen 

(PBL) 2 kap 2, 4, 5, 9 §§ samt Miljöbalken (MB) 3 kap 4§. 

2. Byggnaders läge och proportioner ska överensstämma med omgivande 

befintlig bebyggelse. Huvudbyggnader placeras i enlighet med 

situationsplanen, byggnadsarea begränsas till 150 plus 50 m² och 

nockhöjd till 7 meter. 

3. Huvudbyggnader placeras cirka 25 meter in på fastigheten sett från väg 

925 och 968. I övrigt gäller byggnadsfritt avstånd om 12 meter från väg. 

4. Yttrande från Taxefinansiering VA/Fjärrvärme ska beaktas. 

5. Yttrande från Trafikverket ska beaktas. 

6. Tillkommande bostadsbyggnad ska anslutas till kommunala VA. 

 

Samhällsbyggnadsnämndens motivering till beslutet 

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom förvaltningens överväganden.  

_____ 

 

Information 

Beslutet kan överklagas. Se bifogad anvisning. 
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Förhandsbesked är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs 

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

tid upphör tillståndet att gälla. 

Beslutet medför ej rätten att påbörja den sökta åtgärden. 

Anmälningsplikt råder enligt kulturmiljölagen 2 kap 10 § om fornlämning 

påträffas. Ansökan och anmälan söks hos länsstyrelsen. 

Ansökan om ny utfart på allmän statlig väg görs till Trafikverket. 

 

Expedieras till: 

Beslutet skickas till den sökande  

Meddelande om beslut skickas till samtliga berörda grannar 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 

Taxefinansierad verksamhet 

Samhällsbyggnad - Plan  
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§ 50 Dnr SBN 2022/000018-4.4.2 

Össby 6:22 - Ansökan om bygglov. Ändring av 
verksamhetsbyggnad 
(EDP Vision 2021-1937) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser ändrad användning i del av befintlig byggnad inom 

fastigheten Össby 6:22. Syftet med den ändrade användningen är att använda 

delar av den befintliga ladan i anspråk för hotellverksamhet. Ladan är byggd 

i vinkel med en flygel riktad åt väster och en åt söder. I den åt väster riktade 

flygeln inryms idag en restaurang. Ombyggnaden/åtgärden som nu planeras 

är i den åt söder riktade flygels bottenplan.  

Den planerade verksamheten ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp.  

Fastigheten Össby 6:22 omfattas inte av någon detaljplan, landskapsbilds-

skydd, strandskydd, kända fornlämningar eller vattenskyddsområde. Dock 

omfattas den av riksintresse för turismens rörliga friluftsliv och obruten kust 

vilka gäller för Öland i sin helhet. Fastigheten innefattas även delvis av 

sammanhållen bebyggelse och verksamhetsområde för vatten- och avlopp. 

Inga övriga skydd eller riksintressen finns på platsen. För kännedom finns 

det verksamhetsbyggnader inom det aktuella området som har en liknande 

skala och utformning.    

Åtgärden är av sådan art att berörda sakägare/grannar har underrättats om 

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

bygglagen (2010:900). Sakägare av X, X (en samfälld fastighet), X, X, X, X 

och X har bedömts vara berörda.   

Följande sakägare har inga erinringar, X och X.   

Tolv (12) av 22 delägare till fastigheten X har inga synpunkter mot planerad 

åtgärd. Dock har 1 (en) delägare till den samfällda fastigheten synpunkter 

angående tilltänkt åtgärd, denne är även delägare till fastigheten X. 

Observera att de andra delägarna till den samfällda fastigheten inte har 

svarat.  

Lägg märke till att den andra delägaren till fastigheten X inte har några 

synpunkter mot tilltänkt åtgärd och att följande sakägare inte har svarat, X 

och X.  

Ärendet har även remitterats med Trafikverket och Taxefinansieringen (VA) 

i Mörbylånga kommun, inga erinringar har inkommit över ansökan.  

Sökande har getts tillfälle för att bemöta inkomna synpunkter enligt 9 

kapitlet 26 § plan- och bygglagen (2010:900).  
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Förvaltningens överväganden  

Enligt inkomna synpunkter kan den tilltänkta åtgärden/verksamheten 

medföra en försämring av vatten-, avlopp- och trafiksituationen i området. 

En av frågorna som förvaltningen ska pröva är således om åtgärden kommer 

innebära en betydande olägenhet i enlighet med 2 kapitlet i 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 bedömas som 

betydande. Bestämmelsen, som också kallas omgivningskravet, innebär att 

en prövning ska göras av de allmänna och enskilda intressena. Dessa gör sig 

gällande i det enskilda ärendet, varvid samtliga relevanta omständigheter ska 

beaktas, till exempel bebyggelseområdets karaktär och förhållandena på 

orten. Detta innebär bland annat att toleransnivån varierar mellan olika 

platser.   

Den aktuella fastigheten ligger som ovan nämnts utanför detaljplanelagt 

område där diverse verksamheter/verksamhetsbyggnader redan existerar. 

Den planerade åtgärden anses följa både översiktsplanen med främjande av 

besöksnäringen och den befintliga byggnadsutformningen, med nyttjande av 

befintlig byggnation, karaktären i området samt den bebyggda miljön i 

närheten. Således bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen att förslaget är 

anpassat till områdets karaktär och anses även utgöra en helhetsverkan enligt 

2 kapitlet plan- och bygglagen (2010:900). Förslaget bedöms även vara 

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

enligt 8 kapitlet plan- och bygglagen (2010:900).   

Vad gäller trafiksituationen på plats bedömer samhällsbyggnadsförvalt-

ningen med tanke på områdes karaktär och åtgärdens art samt ankommet 

yttrande från Trafikverket att den ändrade användningen inte kan anses 

medföra en sådan ökning av trafiken att det är fråga om betydande 

olägenheter för omgivningen. Det finns inte heller något som tyder på att 

ändringen skulle medföra olägenheter i form av buller, avgaser eller liknande 

i sådan omfattning som är betydande.  

Vad gäller vatten- och avloppssituationen kan samhällsbyggnadsförvalt-

ningen, med hänsyn till Taxefinansieringens yttrande, konstatera att efter en 

kontroll av belastningen och skicket på biodammarna för gällande område är 

det möjligt att genomföra den föreslagna åtgärden.   

Med hänsyn till ovan nämnda omständigheter bedömer samhällsbyggnads-

förvaltningen att åtgärden inte anses medföra någon olägenhet enligt 2 

kapitlet i plan- och bygglagen (2010:900).  

Slutligen anser samhällsbyggnadsförvaltningen att den sökandes och det 

allmännas intresse av den lovsökta åtgärden väger tyngre än den motståendes 
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intressen som åberopats. Mot denna bakgrund och då det inte heller i övrigt 

har framkommit omständigheter som medför hinder mot ett bygglov för 

åtgärden bedömer förvaltningen att förutsättningar för att bevilja ett lov finns 

enligt 9 kapitlet 31 § plan- och bygglagen (2010:900).  

Värt att notera är att samhällsbyggnadsförvaltningen anser även att önskad 

åtgärd inte förutsätter någon planläggning enligt 4 kapitlet 2 eller 3 § då den 

uppfyller de relevanta kraven i 2 kapitlet och 8 kapitlet enligt ovan.  

Beslutsunderlag 

Ansökan med tillhörande handlingar inkomna den 21 december 2021. 

Sökandes bemötande/yttrande angående inkomna synpunkter den 19 januari 

2022. 

Tjänsteskrivelse daterad den 28 februari 2022. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja ett bygglov för ändrad användning i del av befintlig byggnad 

inom rubricerad fastighet med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen 

(2010:900).  

2. Avgiften för lovet är 29 314 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 Mattias Hagblom. 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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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.  

Åtgärden ska utföras enligt de ritningar 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.   

 

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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§ 51 Dnr SBN 2022/000029-4.4.2 

Stora Vickleby 1:36 - Ansökan om bygglov. Nybyggnad 
av verksamhetsbyggnad 
(EDP Vision 2022-50) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av ridhus för enskilt bruk på fastigheten 

Stora Vickleby 1:36 har inkommit.   

Ärendet avser ett ridhus om 924 m² som placeras väster om befintlig 

ekonomibyggnad. 

Fastigheten ingår i område med sammanhållen bebyggelse. 

Området är av riksintresse för kulturmiljövården. Av beskrivningen av 

riksintresset framgår att: 

 Eventuell ny bebyggelse bör endast tillkomma i anslutning till befintlig 

bebyggelsegrupp. 

 Vård av fornlämningsområdena. 

 Eventuell ny bebyggelse skall anpassas till lokala byggnadstraditioner. 

I Stora Vickleby är gårdsanläggningarna spridda längs den ca 500 meter 

långa bygatan. Flertalet manbyggningar ligger vända direkt mot vägen. Det 

är dels tvåvåningshus, salsbyggnader och parstugor uppförda under 1800-

talets första årtionden, dels envåningshus av salstyp under sadel eller brutet 

tak uppförda kring 1800-talets mitt. De är genomgående exteriört välbe-

varade. Många av dessa byggnader är idag avstyckade från stamfastig-

heterna. Bland annat köptes flera av gårdarna upp av Sockerbolaget på 1930-

talet. I före detta manbyggningar inryms också Carl Malmstens Capella-

gården, en konditoriservering med mera. Vid bygatan ligger också en 

handelsbod. Mellan gårdarna, vid byns norra nedfart samt söderut mot 

prästgården, ligger ett stort antal malmställen. Flertalet är exteriört 

välbevarade stugor med tillhörande småskalig ekonomibebyggelse i 

kalksten. Några av dessa malmstugor är uppförda i skiftesverk på hög 

källarfot i kalksten. Tomterna inhägnas vanligen av väl lagda kalkstens-

murar. Här finns också ett par relativt nyuppförda fritidshus samt i byns 

norra del ett par villor från 1930-talet. Även utmed västra landsvägen finns 

flera välbevarade malmstugor. Här ligger också byns kvarnbacke med sex 

stubbkvarnar på rad samt några välbevarade kalkstenskällare. 

Inom fastigheten finns en fast fornlämning som utgörs av: 

Boplats, ca 510 x 180 m (NNÖ - SSV), enligt markering 430 x 230 

m99.11.23 M.J. Vid besiktning av Kalmar Läns Museum och i samband med 
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Ölandsprojektets inventering har inom angivet område tillvaratagits108 fynd, 

därav: 1 flathuggen pilspets med urnupenbas, 1 bränt slipat fragment av 

flinta, sannolikt härrörande från en tunnackig yxa, 1 retuscherat mikrospån 

av flinta samt 1 mejselfragment av sydskandinavisk flinta. 

Ärendet har remitterats till stadsarkitekt och miljöhandläggare.  

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

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

Följande grannar/sakägare har getts möjlighet att yttra sig över ansökan: X, 

X, X, X, X, X, X, X och X.  

Följande grannar/sakägare har inga synpunkter på ansökan: Inga grannar har 

synpunkter. 

Följande grannar/sakägare har inte svarat: X, X och X. 

Förvaltningens överväganden 

Åtgärden, det vill säga nybyggnad av ett ridhus på jordbruksfastighet med 

placering delvis på jordbruksmark och inom riksintresse för kulturmiljö ska 

prövas mot 3 kap 4§ och 6§ miljöbalken (MB). 

Ridhuset placeras i direkt anslutning till gårdscentrat och tar en mindre del, 

ca 900 m² jordbruksmark i anspråk. Ytan är i ett hörn och är svår brukad 

samt att den inte är lika brukningsbar som resterande mark. Byggnationens 

västra fasad kommer hamna i samma linje som befintligt stall och skapa en 

rak linje och på så sätt bli lättare och mer naturligt att odla utan hörn, 2 kap 

2 § Plan och bygglagen (PBL). Sökande har idag hästar med tillhörande 

utrymmen i anslutning till gårdscentra. Byggnationen bedöms utgöra en 

naturlig utveckling av gårdens verksamhet, 8 kap 1§ PBL. 

Mörbylånga kommuns översiktsplan anger att: 

 Kommunen ska värna om jordbruksmarken. Exploatering av 

jordbruksmark ska undvikas speciellt i större sammanhängande områden 

och områden som ligger i nära anslutning till samhällen. 

 Hänsyn ska tas till jordbrukets utveckling med växande gårdscentra och 

planeringen bör beakta att odlingsmarkerna kan hållas intakta och inte 

skäras av på ett sätt som försvårar brukandet. 

Placeringen av byggnaden bedöms fungera väl i relation till stads- och 

landskapsbilden. 

Byggnaden placeras väster om befintlig ekonomibyggnad och bevarar 

således i mycket stora drag den befintliga karaktären längs Vickleby bygata 

och läses samman med nuvarande gårdscentrat, vilket minskar byggnaden 

påverkan på landskapsbilden, 2 kap 6 § (PBL).  
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Fasadutformningen med faluröd träpanel bedöms också samspela med de 

befintliga äldre ekonomibyggnader som återfinns i och kring platsen för 

fastigheten. Likaså ansluter sig fönsterutformningen till den befintliga 

ekonomibyggnaden åt öster, 8 kap 1 § och 13§ PBL. 

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.  

Kommunikation av förslaget till beslut 

Tjänsteskrivelse med tillhörande handlingar har översänts till sökande. 

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 14 januari 2022. 

Situationsplan inkommen den 28 januari 2022. 

Plan-, sektions- och fasadritning inkomna den 3 mars 2022. 

Verksamhetsplan inkommen den 26 januari 2022. 

Förtydligande av jordbruksmarken inkommen den 18 februari 2022. 

Yttrande miljöhandläggare inkommen den 22 februari 2022. 

Yttrande stadsarkitekt inkommen den 23 februari 2022. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

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

bygglagen, (2010:900), PBL.  

2. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag Mattias Hagblom. Den 

kontrollansvariga är certifierad enligt 10 kap. 9 § PBL. 

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

bifogas beslutet. 

4. Avgiften för bygglovet är 21 340,30 kr i enlighet med fastställd taxa av 

kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa den 10 februari 2022 och 

beslut fattades den 17 mars 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 
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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 kan kräva tillstånd av Länsstyrelsen i Kalmar, då fornlämningar 

kan finnas på plats. 

 

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 

Samhällsbyggnad - Bygg 
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§ 52 Dnr SBN 2022/000034-4.4.2 

Mörbylånga 14:10 - Ansökan om bygglov. Nybyggnad 
av enbostadshus och komplementbyggnad 
(EDP Vision 2021-989) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om bygglov för Nybyggnad av enbostadshus och komplement-

byggnader på fastigheten Mörbylånga 14:10 har inkommit.   

Ärendet avser nybyggnad av ett tvåvånings enbostadshus med 159 m² BYA, 

garage carport med 110 m² BYA, förråd bod/ med 36 m² BYA, växthus med 

18 m² BYA samt ett gästhus med 79.7 m² BYA. Alla byggnaderna placeras 

som närmast 4,5 m från tomtgräns. 

Fastigheten är belägen utanför planlagt område och ingår i sammanhållen 

bebyggelse. Positivt förhandsbesked, ärende nr. 2017-1291 § 29/2018. 

Förhandsbesked, sammanträdesprotokoll från miljö- och byggnadsnämnden 

den 1 mars 2018, beslut § 29. 

- Platsens karaktär och landskapsbild ska beaktas 

- Byggnation ska ansluta till Kleva strandväg 

- Byggnader ska ansluta till kommunens VA 

- Miljöinspektörens yttrande ska beaktas 

Ansökan skickades  ut till grannar den 20 september 2021. Synpunkter 

inkom gällande placering av komplementbyggnader samt att muren mot norr 

tillhör fastigheten X. 

Sökande kom in med nya handlingar 4 januari 2022 och dessa har skickats ut 

till berörda grannar igen. Alla berörda har ännu 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 av X, X, 

X och X har bedömts vara berörda.  

Fastighetsägare till X har synpunkter på riktigheten av fastighetsgränsen X/X 

som är redovisad på situationsplanen. 

Förvaltningens överväganden 

Åtgärden bedöms överensstämma i stort med förhandsbesked. 

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

Fastigheten bebyggs med en huvudbyggnad på BYA 159 m² och med 

komplementbyggnader på sammanlagt 244 m² varav ett gästhus på 79.7 m² 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

36(38) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2022-03-17  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

PER OLOF 

JOHANSSON 
2022-03-24 

09:41:11 

HANS-OVE 

GÖRTZ 
2022-03-24 

19:53:37 

   

 

BYA.  Huvudbyggnaden, i två våningar, placeras mot Kleva strandgata och 

alla komplementbyggnaderna öster om bostaden, gästhuset längst i öster. 

I miljöinspektörens yttrande i förhandsbeskedet gäller bland annat att 

byggnation ska ansluta mot Kleva strandgata, allmänhetens tillträde till 

skogsområdet ska särskilt beaktas och ny bebyggelse får inte motverka 

allmänhetens tillträde till området. trädridå mot v 943 ska bevaras. Befintliga 

stenmurar bör sparas.  

För ingrepp i murar i jordbrukslandskapet krävs tillstånd från länsstyrelsen. 

Förhandsbeskedet gällde 4 tomter där den södra gränsen  är 84 m och den 

norra 154 m. 

Fastigheten Mörbylånga 14:10 är den norra fastigheten. 

Fastigheten är ca 150 m lång och ca 30 m bred. Komplementbyggnadernas 

placering, med gästhuset ca 70 m från gräns mot Kleva strandgata, medger 

ändå en trädridå på  60-70 meter mot v 943. 

Byggnadernas placering anses inte heller innebära någon betydande 

olägenhet för omgivningen enligt 2 kap 9 § PBL. 

Huvudbyggnaden ska uppföras med träfasad i herrgårdsgul kulör och tak 

beläggs med svarta betongpannor. Solceller kommer att monteras på taket 

senare. Komplementbyggnaderna utformas med träfasader i faluröd kulör. 

Taken beläggs med svart plåt eller svarta betongpannor. 

Situationsplanen har otydligt visat var muren går, varför ett förtydligande av 

gränsen visas i uppdaterad nybyggnadskarta. Muren ligger i sin helhet på 

fastigheten X. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Kommunicering har skett via telefon. 

Beslutsunderlag 

Ansökan inkom den 7 juli 2021. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 1 mars 2018, § 29. 

Miljöinspektörens yttrande daterat den 6 februari 2018. 

Granneyttrande X, synpunkter.  

Beskrivning/bemötande inkom den 4 januari 2022. 

Situationsplan inkom den 4 januari 2022. 

Plan-, sektions- och fasadritning inkom den 4 januari 2022. 

Nybyggnadskarta inkom den 11 mars 2022. 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 mars 2022. 
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Information från förvaltningen 

Förvaltningen informerar om behovet av förtydligande av fastighetsgräns för 

X/X och föreslår att ordföranden ges delegation att bevilja bygglovet när 

ärendet har beretts färdigt. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör om samhällsbyggnadsnämnden kan besluta enligt 

förvaltningens förslag och finner att samhällsbyggnadsnämnden bifaller 

detsamma.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden ges delegation att bevilja 

bygglovet när ärendet har beretts färdigt.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ordföranden samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnad - Bygg 
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§ 53 Dnr SBN 2022/000005-1.2.7 

Verksamhetsinformation 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Daniel Jonsson informerar om  

Samhällsbyggnad - Plan 

 Möte med sökande i detaljplan Möllstorp 1:22. 

 Detaljplan "Förbifart Mörbylånga kyrkby" överklagad. 

 Resurser. 

 Status detaljplan Färjestaden 1:153. 

 Samhällsbyggnad - Bygglov 

 Behovsanalys. 

 Tillfälliga boende.  

 Statistik:  2022  2021 

1 januari-28 februari  1 januari-28 februari 

Inkommande byggärende  99   112 

Tagna huvudbeslut  96   119 

Staffan Åsén informerar om 

Samhällsbyggnad - Miljö  

 Energifrågor i miljöbalkstillsyn. 

 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. 

 Redovisning för SBN i april/maj av strategier för: 

- Förorenad mark. 

- Vattenförvaltning ”Vatten i landskapet”. 

Ordföranden informerar 

 Strategidag efter nämndens möte den 21 april 2022. 

 Återstart planprogram för sockerbruksområdet och Mörbylånga hamn 

den 23 mars 2022.  

_____ 


