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§ 54  

Val av justerare 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Bo Sjölin (KD) utses att justera dagens protokoll onsdagen den 

27 april 2022. 

_____ 
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§ 55  

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Utgår 

Ärende 7, Information - Säker skolväg.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Till samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare utsänd kallelse, 

där ärende 7 Information - Säker skolväg utgår, godkänns som 

dagordning för mötet. 

_____ 
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§ 56 Dnr SBN 2022/000002-1.2.7 

Meddelande och information 2022 
(EDP Vision 2022-373) 

Sammanfattning av ärendet 

Meddelande om beslut 

Rapport enligt sammanställning daterad den 14 april 2022. 

Information 

Nästa möte är den 19 maj 2022. 

_____ 
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§ 57 Dnr SBN 2022/000003-1.2.7 

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

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegationsbeslut daterade den 8 mars-12 april 2022. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Redovisning av delegationsbesluten godkänns. 

_____ 
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§ 58 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 mars 2022. 

Tjänsteskrivelse daterad den 13 april 2022.   

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ekonomisk uppföljning efter mars 2022 godkänns. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

För kännedom: 

Kommunstyrelsen 
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§ 59 Dnr SBN 2022/000043-4.2.2.3 

Brostorp 3:19 skifte 1 - Ansökan om detaljplan. 
Granskning 
(EDP Vision 2018-1041) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan har inkommit den 9 oktober 2018 om att exploatera ett område av 

fastigheten Brostorp 3:19 för permanentbebyggelse. Efter samråd enligt 12 

kap 6§ MB har planområdet minskats ner från det som var på samråd och har 

stöd för bebyggelsen i kommunens översiktsplan.  

Ett planprogram för området har upprättats och godkänts 2014.  

Syftet med detaljplanen är att exploatera området för att möjliggöra 

byggande av permanentbostadshus i södra delen av Glömminge (Pingärdet). 

Detaljplanens intension är att tillskapa ett attraktivt bostadsområde i direkt 

anslutning till planlagt småhusområde i norr.  

De sandknutna naturvärden ska bevaras i så stor utsträckning som möjligt, 

samt ge fortsatt möjlighet till lek- och rekreation för skolans verksamhet i 

området.   

En ansökan om planläggning har inkommit den 9 oktober 2018.   

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 22 november 2018, § 186, att 

ställa sig positiva till att pröva planansökan genom en detaljplan med 

standardförfarande.  

En undersökning om betydande miljöpåverkan, upprättad 8 april 2022 

bifogas planförslaget. Enligt kommunens ställningstagande bedöms inte 

planens genomförande medföra en betydande miljöpåverkan varför en MKB 

inte behöver upprättas.  

Beslut om miljöbedömning grundas på följande: 

- Detaljplanen strider inte mot kommunens gällande översiktsplan. 

- Detaljplanen bedöms inte påverka riksintressen enligt miljöbalken. 

- Detaljplanen bedöms inte strida mot de nationella miljökvalitetsmålen. 

- Detaljplanen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna för vatten 

överträds. Andelen hårdgjord yta ökar marginellt och förutsättningarna 

för infiltration är goda. 

- Rödlistade arter finns i närområdet. Inventering enligt svensk standard är 

genomförd och planändringen innebär ingen förändring. 
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- Detaljplanen medför en marginell trafikökning. 

- Detaljplanen medför inte några utsläpp. 

- Detaljplanen bedöms inte påverka klimatet. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 22 november 2018, § 186, att 

ställa sig positiv till att pröva planansökan genom detaljplan med 

standardförfarande.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 17 september 2020, § 136, godkänna 

de upprättade handlingarna för samråd.  

Planförslaget har varit på samråd från den 28 september 2020 till den 

26 oktober 2020.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 april 2022.  

Samrådsredogörelse den 21 april 2022.  

Plankarta, upprättad den 21 april 2022.  

Planbeskrivning, upprättad den 21 april 2022.  

Checklista miljöbedömning daterad den 17 september 2020, reviderad den 

21 april 2022.   

Checklista sociala konsekvenser daterad den 17 september 2020, reviderad 

den 21 april 2022.  

Förslag till beslut på mötet 

Curt Ekvall (SD), med instämmande av Bo Sjölin (KD), yrkar på återremiss 

av ärendet för ytterligare utredningar, bland annat om kulturvärden.  

Förslag till beslut på mötet 

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

förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Ordföranden hör med samhällsbyggnadsnämnden om ärendet ska avgöras 

idag eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.  

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag. 

Nej-röst för återremiss. 

Omröstningsresultat 

Ja   Nej 

Johan Sigvardsson (C)  Curt Ekvall (SD) 

Hans-Ove Görtz (M) Bo Sjölin (KD) 

Monica Orthagen (MP) 
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Per-Olof Johansson (S)  

4 Ja-röster och 2 Nej-röster.  

Beslutsgång  

Ordföranden hör om samhällsbyggnadsnämnden kan besluta enligt 

förvaltningens förslag till beslut och finner att samhällsbyggnadsnämnden 

bifaller detsamma.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ett genomförande av planen bedöms inte medföra en betydande 

påverkan på miljön, hälsan eller hushållning med mark, vatten och andra 

resurser. En miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt 

miljöbalken 6 kap 11, 12 § behöver därför inte genomföras. 

2. Samrådsredogörelsen över inkomna synpunkter, daterad den 21 april 

2022, godkänns som sin egen. 

3. Handlingarna daterade den 21 april 2022 skickas på granskning. 

 

Reservation 

Curt Ekvall (SD) och Bo Sjölin (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån 

för eget yrkande.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

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

Algutsrum 3:3 - Ändring av befintlig detaljplan. Samråd 
(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 Algutsrum och nordöstra delen av dess 

industriområde. 

Enligt framtagen undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad den 

28 mars 2022, är kommunens bedömning att planens genomförande inte 

medför en betydande miljöpåverkan.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 17 mars 2022 att påbörja 

planarbetet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 20 april 2022. 

Plankarta, daterad den 21 april 2022. 

Planbeskrivning, daterad den 21 april 2022. 

Undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad den 23 mars 2022. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Handlingarna daterade den 21 april 2022 godkänns för samråd. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Samhällsbyggnad – Plan 

 

Ajournering 

Klockan 10.00-10.05 
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§ 61 Dnr SBN 2022/000050-4.2.2 

Ventlinge 7:62, Nybovägen - Ansökan om detaljplan. 
Samråd 
(EDP Vision 2019-1070) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan har inkommit den 1 oktober 2019 om att planlägga del av 

Ventlinge 7:62 för bostadsändamål i form av villabebyggelse samt 

flerbostadshus. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av 

parhus, radhus samt fristående enbostadshus. Planen ska möjliggöra 

anläggande av förskola och ha god tillgänglighet till det övriga samhället. 

Planområdet är beläget sydost om Grönhögens hamnområde, väster om väg 

136. Drygt 370 meter från Grönhögens hamn. I norr avgränsas planområdet 

av Syrenvägen och i söder av Nybovägen. Planområdet omfattar ca 2,7 

hektar. 

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. Enligt framtagen 

undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad den 21 april 2022 är 

kommunens bedömning att planens genomförande inte medför en betydande 

miljöpåverkan. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 19 december 2019, § 225, att 

påbörja planarbetet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 14 april 2022. 

Plankarta, daterad den 21 april 2022. 

Illustration, daterad den 21 april 2022. 

Planbeskrivning daterad den 21 april 2022. 

Undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad den 21 april 2022.  

Checklista sociala konsekvenser, daterad den 21 april 2022.  

Kulturmiljöutredning, Kalmar länsmuseum, daterad juli 2021. 

Dagvattenutredning, Vatten och samhällsteknik, daterad den 17 november 

2021.  

Naturvärdesinventering, WSP, daterad den 6 september 2021. 
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Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Handlingarna daterade den 21 april 2022 godkänns för samråd. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Samhällsbyggnad - Plan 
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§ 62 Dnr SBN 2022/000016-4.4.1 

Beteby 2:14 - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning bostad 
(EDP Vision 2021-1729) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan innebär avstyckning av fyra fastigheter med en area om ca 2000 m² 

vardera. Fastigheterna avses bebyggas med huvudbyggnad med en maximal 

byggnadsarea om ca 190 m² byggyta i en våning med inredd vind.  

Tillkommande bebyggelse avses anslutas till kommunalt VA. Tillfart avses 

ordnas genom servitut på fastigheten Beteby 2:2.  

Förutsättningar  

Planeringsförutsättningar  

Översiktsplan  

Området är inte utpekat som utredningsområde för bostäder.  

Natur och arkitektur  

Fastigheten är registrerad som småhusenhet, tomtmark och ligger drygt 10 

meter väster om väg 942. Mellan aktuell fastighet och väg 942 ligger 

fastigheten Beteby 2:2.  

I väster ligger fastigheten i princip i nivå med väg 942. Ca 20 meter in på 

fastigheten finns en relativt brant sluttning på ca en meter. Strax nedanför 

sluttningen ligger kommunala vatten- och spillvattenledningar.  

Den skog som växte på fastigheten är nyligen avverkad.  

Inga rödlistade eller fridlysta arter finns inrapporterade i artportalen.  

Omgivande bebyggelse består till största del av småskalig stugbebyggelse 

där huvudbyggnaderna är orienterade med långsidan mot väg 942. Det finns 

en stor variation i hur tät bebyggelsen upplevs utmed vägen på grund av att 

fastigheternas bredd varierar stort. Fasaderna på den småskaliga 

stugbebyggelsens huvudbyggnader består av träpanel, målade i traditionella 

kulörer såsom rött, gult och vitt. Dessa huvudbyggnader har uteslutande 

lertegeltak. Längre norrut finns inslag av nyare bebyggelse som skiljer sig 

mot den äldre bebyggelsen i färgsättning, skala, material och placering.  

Infrastruktur  

Väg 942 ligger drygt 10 meter öster om aktuell fastighet och för att angöra 

tillkommande fastigheter behöver det servitut som idag tjänar fastigheten 

omförhandlas. En parallell tillfartsväg behöver anläggas.  
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Kommunala vatten- och spillvattenledningar ligger drygt 20 meter in på 

fastigheten. Det är möjligt att ansluta tillkommande bebyggelse till dessa 

ledningar, men för att de ska kunna ligga kvar krävs att marken inte fylls ut 

över befintliga ledningar och att kommunen får ledningsrätt över de nya 

fastigheterna.  

Fastigheten ligger inte inom kommunalt verksamhetsområde.  

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.   

Jordbruksmark  

Fastigheten ligger i ett jordbrukslandskap med ett aktivt brukande av åker- 

och betesmarker. Det innebär att viss påverkan i form av till exempel buller, 

lukt och flugor får accepteras periodvis. Föreslagen byggnation tar inte 

jordbruksmark i anspråk.  

Synpunkter  

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

Trafikverket. Synpunkter har inkommit från Trafikverket, Taxefinansiering 

och fastighetsägaren till X.  

Trafikverket påminner om riktvärde för buller och anser att förslagen 

parallellväg bör placeras väster om byggnaderna eller att någon form av 

bländningsskydd uppförs.   

Taxefinansierad verksamhet anser att de kommunala vatten- och 

spillvattenledningar behöver läggas om och bör läggas närmare väg 942 så 

att de hamnar utanför de nya fastigheterna. Eventuellt behöver 

spillvattenanslutningen lösas med L TA-stationer.  

Fastighetsägaren till X anser att bebyggelsen bättre ska anpassas till byn och 

landskapet vad gäller skala och höjd och att två till tre tomter är lämpliga.  

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 och 3 kap 1 § MB.  

Föreslagen avstyckning ligger i anslutning till befintlig bebyggelse med 

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

Bostadsbyggnad kan anslutas till kommunala vatten- och spillvatten-

ledningar. För att inte sökt åtgärd ska komma i konflikt med kommunens 
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ledningar behöver byggnader placeras minst 4 meter från ledningarna. Inom 

samma område ska inte heller marknivåerna förändras eftersom det kan 

påverka ledningarnas funktion. Eftersom ledningarna försörjer ett större 

område behöver kommunens åtkomst säkras med ledningsrätt.  

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

Att dela aktuell fastighet i fyra ger relativt smala fastigheter ut mot väg 942, 

ca 23 meter. Ansökan anger en tänkt byggnadsarea på 190 m², situations-

planen redovisar en byggnadsarea på ca 80 m². För att det ska bli möjligt att 

följa befintlig bebyggelsestruktur och orientera huvudbyggnaden med 

långsidan mot väg 942 och för att bebyggelsen inte ska upplevas allt för 

storskalig eller allt för tät behöver byggnadsarea och nockhöjd regleras. 

Ansökan kan med dessa regleringar anses förenlig med 2 kap 6 § PBL.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 april 2022.  

Ansökan inkommen den 17 december 2021.  

Situationsplan inkommen den 11 mars 2022.  

Yttrande Trafikverket, inkommit den 18 mars 2022.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Lämna positivt förhandsbesked för byggnation av max fyra enbostadshus 

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

och 9 §§ samt Miljöbalken (MB) 3 kap 1 §. 

2. Byggrätten ska vara max 125 m² för huvudbyggnad och 50 m² för 

komplementbyggnader. Nockhöjden för huvudbyggnad ska vara max 6,5 

meter. 

3. Huvudbyggnad ska orienteras med långsida mot väg 942 och placeras 

max 9 meter från fastighetsgränsen i öster. 

4. I lantmäteriförrättningen ska ansökan om ledningsrätt ingå. 

5. Byggnader får ej placeras och marknivåerna får inte förändras närmare 

kommunens vatten- och spillvattenledningar än 4 meter. 

6. Tillkommande bostadsbyggnad ska anslutas till kommunala 

spillvattenledningar. 

7. Yttrande från Trafikverket ska beaktas. 

 

Samhällsbyggnadsnämndens motivering till beslutet 

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom förvaltningens överväganden.  

_____ 
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Information 

Beslutet kan överklagas. Se bifogad anvisning. 

Avgiften för beslutet är 12 654 kronor enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Fakturan kommer att sändas separat. 

Förhandsbesked är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs 

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

tid upphör tillståndet att gälla. 

Beslutet medför ej rätten att påbörja den sökta åtgärden. 

Anmälningsplikt råder enligt kulturmiljölagen 2 kap 10 § om fornlämning 

påträffas. Ansökan och anmälan söks hos länsstyrelsen. 

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

Bygglovsansökan ska redovisa att gällande riktvärden för buller följs. 

 

Expedieras till: 

Beslutet skickas till den sökande  

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 - Plan  
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§ 63 Dnr SBN 2022/000047-4.4.1 

Runsbäck 19:1 - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning bostad 
(EDP Vision 2022-192) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan innebär avstyckning av en fastighet på ca 1700 m² som avses 

bebyggas med en huvudbyggnad på ca 150 m² i ett plan utan inredd vind.  

Fastigheten avses angöras från Runsbäcksvägen och anslutas till kommunalt 

vatten och spillvatten.  

Förutsättningar  

Planeringsförutsättningar  

Översiktsplan  

Området är inte utpekat som utredningsområde för bostäder. Aktuell del av 

fastigheten ligger inom utpekat Friluftsstråk i Grönstrukturplanen.  

Detaljplan  

I närområdet finns befintliga planlagda områden. Det saknas i princip 

obebyggda bostadsfastigheter inom gällande detaljplaner.  

Natur och arkitektur  

Aktuell del av fastigheten utgörs av brukad jordbruksmark.  

Inga rödlistade eller fridlysta arter finns inrapporterade i Artportalen.  

Omgivande bebyggelse är sporadisk och varierad i skala och ålder.  

Infrastruktur  

Runsbäcksvägen ligger väster om sökt åtgärd och kan användas för 

angöring.  

Kommunala vatten- och spillvattenledningar ligger utmed Runsbäcksvägen. 

Aktuell del av fastigheten ligger inte inom kommunalt verksamhetsområde.  

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.   

Jordbruksmark  

Området utgörs av jordbruksmark.  

Brukningsvärd jordbruksmark är skyddad enligt 3 kap 4§ miljöbalken och 

får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för 
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att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan 

tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan 

mark tas i anspråk.  

Synpunkter  

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

Inga synpunkter har inkommit på ansökan men däremot en generell synpunkt 

om vikten att bevara och säkra jordbruksmark för inhemsk foder- och 

matproduktion tillsammans med en fråga om hur jordbruksmaskiner ska 

kunna ta sig till och bruka resterande del av åkern.  

Förvaltningens överväganden  

Området utgörs av brukningsvärd jordbruksmark vilket innebär att den får 

bebyggas bara om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. 

Det krävs också att behovet inte kan tillgodoses på ett sätt som är 

tillfredsställande från allmän synpunkt genom att annan mark används.   

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

komplettera befintlig bebyggelse med någon enstaka byggnad längs befintlig 

väg, då jordbruksmarken i obetydlig mån påverkas (se till exempel MÖD 

2018-02-28 Mål nr P 4520-17). Den aktuella domen gäller två enbostadshus 

som föreslås på mark som bedöms vara brukningsvärd jordbruksmark. I det 

aktuella målet har kommunen tagit ställning till att området är lämpligt för 

ny bebyggelse och platsen ligger i anslutning till befintlig bebyggelse och 

längs en befintlig väg.  

Aktuell ansökan ligger inte inom område som är utpekat för bostäder i 

kommunens översiktsplan och bedöms därför inte kunna falla in under detta 

undantag. Jordbruksmarken bedöms därmed inte kunna tas i anspråk för 

byggnation enligt 3 kap 4 § MB.  

Färjestaden är en attraktiv tätort med betydande befolkningsökning. Det 

råder således stor efterfrågan på mark i och kring området som ansökan 

gäller.   

Enligt 4 kap 2 § PBL ska kommunen med en detaljplan pröva ett 

markområdes lämplighet om byggnadsverket eller dess användning får 

betydande inverkan på omgivningen eller om det råder stor efterfrågan på 

marken för bebyggande.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 april 2022.  

Ansökan inkommen den 3 februari 2022.  

Situationsplan inkommen den 3 februari 2022.  
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Förslag till beslut på mötet 

Johan Sigvardsson (C), med instämmande av Monica Orthagen (MP), Hans-

Ove Görtz (M) och ordföranden, yrkar bifall till ansökan om 

förhandsbesked, det vill säga att lämna positivt förhandsbesked. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag till beslut, det vill säga att 

kommunicera sökanden förslag till negativt förhandsbesked, mot Johan 

Sigvardssons (C) med fleras yrkande om bifall på ansökan om 

förhandsbesked och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt 

Johan Sigvardssons förslag.   

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Lämna positivt förhandsbesked för byggnation av enbostadshus då 

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

9 §§ samt Miljöbalken (MB) 3 kap 1 §. 

2. Byggrätten ska vara max 150 m² för huvudbyggnad och 50 m² för 

komplementbyggnader. Fasadmaterialet ska bestå av träpanel. 

 

Samhällsbyggnadsnämndens motivering till beslutet 

Området är utpekat i kommunens grönstrukturplan som Friluftsstråk. 

Grönstrukturplanen är rådgivande och föreslagen åtgärd ligger i utkanten av 

stråket och kommer på så sätt inte i konflikt med kommunens intentioner om 

Färjestadens gröna stråk.  

Färjestaden är en attraktiv tätort med betydande befolkningsökning. En 

byggnation enligt ansökan utgör inget hinder för en framtida utveckling av 

Färjestaden. 

Området utgörs av brukningsvärd jordbruksmark vilket innebär att den får 

bebyggas bara om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. 

Det krävs också att behovet inte kan tillgodoses på ett sätt som är 

tillfredsställande från allmän synpunkt genom att annan mark används.  

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

komplettera befintlig bebyggelse med någon enstaka byggnad längs befintlig 

väg, då jordbruksmarken i obetydlig mån påverkas (se t.ex. MÖD 2018-02-

28 Mål nr P 4520-17). Den aktuella domen gäller två enbostadshus som 

föreslås på mark som bedöms vara brukningsvärd jordbruksmark i 

anslutning till befintlig bebyggelse och längs en befintlig väg. 

Aktuell ansökan bedöms kunna falla in under detta undantag. 
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Ansökan kan därmed anses förenlig med 2 kap 2 och 4 §§ PBL och 3 kap 1 § 

MB. 

Föreslagen avstyckning ligger i anslutning till befintlig bebyggelse med 

befintlig infrastruktur och möjlighet att ansluta till kommunala vatten- och 

spillvattenledningar. Ansökan är förenlig med 2 kap 5 och 9 §§ PBL. 

_____ 

 

Information 

Beslutet kan överklagas. Se bifogad anvisning. 

För beslutet debiteras en av kommunfullmäktige fastställd avgift. Fakturan 

kommer att sändas separat. 

Förhandsbesked är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs 

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

tid upphör tillståndet att gälla. 

Beslutet medför ej rätten att påbörja den sökta åtgärden. 

Anmälningsplikt råder enligt kulturmiljölagen 2 kap 10 § om fornlämning 

påträffas. Ansökan och anmälan söks hos länsstyrelsen. 

 

Expedieras till: 

Beslutet skickas till den sökande  

Beslutet delges de ägare som inkommit med synpunkter med information om 

hur man överklagar  

Meddelande om beslut skickas till samtliga berörda grannar 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 

Samhällsbyggnad - Plan  
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§ 64 Dnr SBN 2022/000044-4.4.2 

Skogsby 2:77 - Ansökan om bygglov. Nybyggnad av 
komplementbyggnad 
(EDP Vision 2022-246) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage på fastigheten Skogsby 2:77 

har inkommit.   

Ärendet avser ett garage om 148 m² som placeras öster om befintligt garage, 

med avstånd till tomtgräns på minst 5,5 meter. 

Fastigheten ingår i område med sammanhållen bebyggelse. 

Ärendet har remitterats till stadsarkitekt.  

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 

och X har bedömts vara berörda.  

Följande grannar/sakägare har inga synpunkter på ansökan: X, X och X. 

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

synpunkter. 

Följande grannar/sakägare har inte svarat: Alla har svarat. 

Förvaltningens överväganden 

Åtgärden, det vill säga nybyggnad av garage inom sammanhållen bebyggelse 

om 148 m² bedöms passa in i stads- och landskapsbilden. 

För att kunna göra en bedömning om garaget är dominerande behöver man 

titta på utformning, placering, volym och höjd. 

Garaget placeras bakom befintligt garage och blir på så sätt undangömt på 

tomten från väg utanför, PBL 2:6. 

Utformningen av garaget kommer följa befintliga byggnader på tomten och i 

området, det vill säga röd träfasad med svart plåt till tak, PBL 8:1. 

Garagets byggnadsarea kommer bli 148 m² och befintligt bostadshus har 

byggnadsarea om 168 m². 

Höjden till nock på garage blir 4,65 meter och befintlig huvudbyggnad till 

nock är 5,5 meter. 

Garaget kommer inte dominera över huvudbyggnad. 

Åtgärden uppfyller gällande krav i plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 
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Vid bedömning av ärendet anser förvaltningen att föreslagen åtgärd 

uppfyller utformningskraven i 2 och 8 kap PBL.  

Kommunikation av förslaget till beslut 

Förslag till beslut har inte kommunicerats med sökande. 

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 15 februari 2022.    

Situationsplan inkommen den 15 februari 2022. 

Plan-, sektions- och fasadritning inkomna den 15 februari 2022. 

Kontrollplan inkommen den 1 april 2022.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

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

bygglagen, (2010:900), PBL.   

2. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag. Namn: Erik Heiman. 

Den kontrollansvariga är certifierad enligt 10 kap. 9 § PBL. 

3. Med stöd av 10 kap. 22 och 23 §§ PBL, godkänner 

samhällsbyggnadsnämnden genom detta startbesked att den sökta 

åtgärden får påbörjas. Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.  

4. Med detta startbesked bestämmer samhällsbyggnadsnämnden att: 

- Kontrollplanen fastställs. 

- Följande handlingar ska lämnas in till samhällsbyggnadsnämnden 

som underlag för slutbesked: 

 Utlåtande från kontrollansvarig enligt 10 kap. 11 § 6 PBL. 

 Ifylld kontrollplan som redovisar att de kontroller som ska 

genomföras enligt den fastställda kontrollplanen är utförda. 

5. Avgiften för bygglovet är 9 748,30 kr i enlighet med fastställd taxa av 

kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa den 15 februari 2022 och 

beslut fattades den 21 april 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.  

_____ 
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Information 

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

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

då beslutet vann laga kraft. 

Enligt 10 kap. 25 § PBL upphör ett startbesked för lovpliktiga åtgärder att 

gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla. 

Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att detta beslut har kungjorts 

i Post- och Inrikes Tidningar, om åtgärden påbörjas efter dessa fyra veckor 

har gått men innan lovbeslutet har fått laga kraft sker det på egen risk 

eftersom beslutet kan komma att upphävas om det överklagas. 

Innan byggnadsverket får tas i bruk måste nämnden ha gett ett slutbesked. 

Samhällsbyggnadsnämnden är skyldig att ta ut byggsanktionsavgift om en 

åtgärd tas i bruk utan slutbesked. En byggsanktionsavgift kan uppgå till 

betydande belopp. 

 

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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§ 65 Dnr SBN 2022/000045-4.4.4 

X - Sanktionsavgift för att ha påbörjat en åtgärd utan 
startbesked 
(EDP Vision 2022-575) 

Sammanfattning av ärendet 

Anmälan gällande ett startbesked i efterhand för uppförande av en 

”Attefallsbyggnad” på fastigheten X inkom den 28 februari 2022. 

Ärendet avser uttagande av en byggsanktionsavgift för nybyggnad av en 

komplementbyggnad, (”Attefallsbyggnad”) som uppförts utan att ett 

startbesked för åtgärden har erhållits. 

Fastigheten omfattas av en detaljplan, M38, från 1970. 

Åtgärden erhöll startbesked den 12 april 2022 då förutsättningarna för detta 

var uppfyllda. 

Förvaltningens överväganden 

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

samhällsbyggnadsnämnden 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 att en anmälningspliktig åtgärd har 

utförts på fastigheten X utan att startbesked har erhållits. 

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

byggsanktionsavgift tas ut bland annat om någon bryter mot en bestämmelse 

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

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

om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Något skäl 

för att avstå från att ta ut byggsanktionsavgift, eller för att sätta ned avgiften 

föreligger inte. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Tjänsteskrivelse med tillhörande beräkning av byggsanktionsavgiften har 

kommunicerats med fastighetsägarna. 

Beslutsunderlag 

Anmälan inkommen den 28 februari 2022. 

Situationsplan inkommen den 28 februari 2022. 

Plan-, sektions- och fasadritning inkomna den 28 februari 2022.  

Beräkning av byggsanktionsavgift upprättad den 12 april 2022.  

Tjänsteskrivelse daterad den 12 april 2022. 
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Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

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

9 kap. 10 § 1 p plan- och byggförordningen, (2011:338), PBF, påförs 

ägarna till fastigheten X en byggsanktionsavgift på 15 697 kronor. 

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

det att beslutet har delgetts de avgiftsskyldiga. En faktura på 

sanktionsavgiften kommer att skickas ut separat. 

 

Samhällsbyggnadsnämndens motivering till beslutet 

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom förvaltningens överväganden.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Beslutet delges fastighetsägaren/de avgiftsskyldiga med information om hur 

man överklagar 

Samhällsbyggnad - Bygg 
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§ 66 Dnr SBN 2022/000049-8.10 

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag. 
Sekretessärende 
(EDP Vision 2022-469) 

Sammanfattning av ärendet 

Emma Lindell, bygglovhandläggare, föredrar ärende angående 

bostadsanpassning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 14 april 2022, med bilagor (EDP Vision 2022-469). 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja ansökan om bostadsanpassning enligt handläggarens förslag 

daterad den 14 april 2022,  summan 162 250 kr inklusive moms enligt 

offert. (EDP Vision 2022-469). 

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

m m 3§ och 5§. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Samhällsbyggnad - Bygg 
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§ 67 Dnr SBN 2022/000051-1.3.1 

Kommunens tillsyn enligt 6 § Lag (2014:799) om 
sprängämnesprekursorer 
(EDP Vision 2022-636) 

Sammanfattning av ärendet 

För att förhindra terrorism med hemgjorda sprängämnen har utgångsämnen 

till dessa, så kallade sprängämnesprekursorer, reglerats inom EU. Reglerna 

innebär att kontroller behöver ske vid överlåtelse av produkter som 

innehåller dessa ämnen. Vidare måste misstänkta transaktioner, stölder och 

försvinnanden rapporteras till polisen. 

Från den 1 februari 2021 gäller skärpta regler. De regelverk som finns är 

EU-förordning 2019/1148, som kompletteras av svensk lagstiftning, Lag 

(2014:799) om sprängämnesprekursorer och Förordning (2014:880) om 

sprängämnesprekursorer.  

Prekursor är en kemisk förening som genom en kemisk reaktion kan ge 

upphov till en annan kemisk förening. Sprängämnesprekursorer kan 

användas för att tillverka sprängmedel. Dessa ämnen förekommer i olika 

slags produkter inom detaljhandeln. Koncentrationen av aktuella ämnen kan 

variera i olika produkter. Produkter med mer än 45,7 viktprocent 

ammoniumnitrat eller 40 viktprocent kaliumklorat, kaliumperklorat, 

natriumklorat eller natriumperklorat är förbjudna för enskilda personer att 

förvärva, införa, inneha och använda.  

Tillståndskrav gäller för produkter som innehåller mer än 16 procentvikt 

nitrometan, 15 procentvikt svavelsyra, 12 procentvikt väteperoxid eller 3 

procentvikt salpetersyra.  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är tillståndsmyndighet 

enligt Lagen om sprängämnesprekursorer. MSB svarar även för 

tillsynsvägledning till kommunerna. 

Enligt 6 § Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer ska kommunen 

ansvara för tillsynen över att bestämmelserna i artiklarna 5 och 7-9 i EU:s 

förordning om sprängämnesprekursorer följs inom kommunen, i de delar 

tillsynen avser ekonomiska aktörer, professionella användare och enskilda.  

En kommun ska också ansvara för tillsynen över att enskilda inom 

kommunen har de tillstånd som krävs och att, om tillstånd har meddelats, 

villkoren för tillstånd är uppfyllda enligt artikel 6.3 i EU:s förordning om 

sprängämnesprekursorer. Kommunerna har således ansvar för tillsynen över 
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en stor del av reglerna gällande sprängämnesprekursorer och MSB avser 

under 2022 utarbeta närmare vägledning för hur denna kan utföras.  

En del av tillsynen är att kontrollera att företag som tillhandahåller 

produkterna på marknaden (ekonomiska aktörer) följer reglerna. De som 

säljer ”sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner” till enskilda 

behöver bland annat kontrollera att tillstånd från MSB att förvärva 

produkterna finns. Vissa produkter får inte säljas till enskilda.  

Exempel på försäljningsställen är lantbruks- och trädgårdshandel, bygg och 

järnhandel, byggmarknader och färghandel, butiker för RC-hobby, pool- och 

spabutiker. MSB underrättar kommunen om de enskilda som har meddelats 

tillstånd.  

Enligt lagstiftningen ska kommunerna ansvara för att tillsynen utförs. 

Kommunerna avgör själva om ansvaret ska hanteras av den nämnd som 

ansvarar för miljöbalkstillsynen, inom ramen för Räddningstjänsten eller på 

annat sätt. 

Kommunicering 

Förslaget till beslut har kommunicerats med Räddningstjänsten Öland som 

meddelat att det är lämpligt att samhällsbyggnadsnämnden har detta 

tillsynsansvar.  

Förvaltningens överväganden 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för tillsyn och kontroll inom ett flertal 

lagstiftningsområden och har därför förutsättningar att ha detta tillsyns-

ansvar. Samordning med annan tillsyn bedöms även vara ett kostnads-

effektivt sätt att utföra denna tillsynsuppgift. 

Styrande dokument såsom reglemente och delegationsordning behöver 

uppdateras. 

För att täcka kostnader förenade med tillsynsarbetet behöver en ny taxa 

beslutas av kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 april 2022.   

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden ska ansvara för kommunens tillsyn enligt 6 § 

Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer.  

_____ 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 68 Dnr SBN 2022/000052-1.3.1 

Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnes-
prekursorer  
(EDP Vision 2022-637) 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 6 § lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer ska kommunen 

ansvara för tillsynen över att bestämmelserna i artiklarna 5 och 7-9 i EU:s 

förordning om sprängämnesprekursorer följs inom kommunen. Enligt 11 § 

samma lag får avgift får tas ut för tillsynen. 

Förvaltningens överväganden 

Förvaltningen föreslår att taxan ska följa timavgiften enligt besluta taxa för 

tillsyn enligt miljöbalken som för år 2022 är 995 kr per timme. Årlig 

indexreglering av priser ska ske. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 april 2022. 

Förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer.  

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 

1. Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer för år 2022 

fastställs till 995 kr per timme. Årlig indexreglering av priser ska ske. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

 

Ajournering 

Klockan 11.20-11.25 
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§ 69 Dnr SBN 2022/000005-1.2.7 

Verksamhetsinformation 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av strategier för Förorenade områden. 

Lotta Lindeborg, miljö- och hälsoskyddsinspektör och Jon Tinnert, 

miljöhandläggare, informerar om Förorenade områden. Informeras bland 

annat om nuläget och strategi vägen framåt; handlingsplan för fastställande 

under hösten 2022, målsättning om tre områden/år undersökta och antal 

åtgärder/undersökta områden.  

Daniel Jonsson informerar om  

Samhällsbyggnad - Plan 

 Björnhovda 31:1 m fl, Färjestadens industriområde, detaljplan vunnit 

laga kraft. 

 Personalresurser. 

 Planområde detaljplan Färjestaden 1:153. 

 Organisation Planchef/stadsarkitekt. 

Samhällsbyggnad - Bygg 

 Rekrytering av byggnadsinspektör pågår. 

 Bygglovschef Mikael Kaiser börjar den 2 maj. 

 Statistik:  2022  2021 

1 januari-28 februari  1 januari-28 februari 

Inkommande byggärende 151  214 

Tagna huvudbeslut 153  199 

Avgiftsreducering 78 005 kr  447 000 kr hela 2021 

Handläggningsdagar:  

anmälningsärende (snitt) 11,25  16 för hela 2021 

lovsärende (snitt) 26,4  35 för hela 2021 

Staffan Åsén informerar om 

Samhällsbyggnad - Miljö  

 Energifrågor i miljöbalkstillsyn. 

 Padelbanor – Förslag till beslut vid samhällsbyggnadsnämndens i maj. 

 MSO – Årsberättelse 2021 och Verksamhetsplan 2022. 

_____ 


