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§ 70  

Val av justerare 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Christer G Rosén (C) utses att justera dagens protokoll onsdagen den 

25 maj 2022. 

_____ 
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§ 71  

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Tillkommer 

Curt Ekvall (SD) anmäler en fråga om detaljplanen Färjestaden 1:153 under 

ärende 19, Verksamhetsinformation.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Till samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare utsänd kallelse, 

där en fråga om detaljplanen Färjestaden 1:153 tillkommer och 

behandlas under ärende 19, Verksamhetsinformation, godkänns som 

dagordning för mötet. 

_____ 
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§ 72 Dnr SBN 2022/000002-1.2.7 

Meddelande och information 2022 
(EDP Vision 2022-373) 

Sammanfattning av ärendet 

Presentation  

Nya medarbetare, Mikael Kaiser, bygglovschef och Rasmus Laursen, GIS-

samordnare, presenterar sig för nämnden och hälsas välkomna av densamma.  

Information om jäv 

Ulf Gustavsson, utredare, informerar om jäv och om fem jävsgrunder; 

sakägarjäv, ställföreträdarjäv, tillsynsjäv, ombudsjäv och delikatessjäv. En 

jävig person får inte delta i beslutet i fråga eller i handläggningen för 

beslutet. Den som är jävig är själv skyldig att anmäla det. Anmäler en 

ledamot inte själv jäv, men frågan om att han eller hon kan vara jävig 

ifrågasätts av nämnden, kan nämnden fatta beslut om att han eller hon är 

jävig eller inte.  

Meddelande om beslut 

Rapport enligt sammanställning daterad den 12 maj 2022. 

Information 

Nästa möte är den 23 juni 2022. 

_____ 
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Samhällsbyggnad - Bygg 
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§ 73 Dnr SBN 2022/000003-1.2.7 

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

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegationsbeslut daterade den 8 april-10 maj 2022. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Redovisning av delegationsbesluten godkänns. 

_____ 
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§ 74 Dnr SBN 2022/000048- 

Information om Delegationsordning för 
samhällsbyggnadsnämnden  

Sammanfattning av ärendet 

Mikael Kaiser, bygglovschef, informerar om revideringar som behöver göras 

i samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning och att ett förslag kommer 

upp till behandling av nämnden vid ett kommande sammanträde.  

_____ 
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§ 75 Dnr SBN 2022/000053-1.4.1.2 

Uppföljningsrapport efter april 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har upprättat en uppföljningsrapport efter första tertialet som 

inkluderar uppföljning av prioriterade utvecklingsmål, kvalitetsfaktorer och 

driftsbudget. I uppdragsrapporten görs uppföljning av nämndens uppdrag.   

Beslutsunderlag 

Uppföljningsrapport efter april daterad den 10 maj 2022. 

Uppdragsrapport 2022-04-30 daterad den 10 maj 2022. 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 maj 2022.   

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Uppföljningsrapport efter april samt Uppdragsrapport 2022-04-30 

godkänns.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnad - Bygg 

 

Ajournering 

Klockan 10.15-10.25 
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§ 76 Dnr SBN 2022/000026-1.2.2.1 

Svar på Medborgarförslag - Översyn av kommunens 
bestämmelser som reglerar trädfällning  
(EDP Vision 2022-498) 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att Mörbylånga kommun: 

- Ser över bestämmelser om vilka träd som får sågas ner. 

- Ser över vad som ska gälla för fällande av gamla träd samt utse platser 

för upplag av flismassor. 

- Utövar tillsyn över farliga upplagsområden. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 9 januari 2022.  

Kommunfullmäktiges beslut den 31 januari 2022, § 8.  

Tjänsteskrivelse daterad den 6 maj 2022.   

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det saknas skäl att 

vidare reglera platser för upplag, det sker i det ordinarie detaljplane-

arbetet. I det fall det kan anses motiverat regleras hinder mot trädfällning 

i detaljplan eller områdesbestämmelser.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Förslagsställaren  

Kommunstyrelsen  

Samhällsbyggnad - Bygg 
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§ 77 Dnr SBN 2022/000040-3.5.1 

Ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker 
(EDP Vision 2022-458) 

Sammanfattning av ärendet 

RK Krogar i Kalmar AB, 559361-9488, med adressen Norra Långgatan 34, 

392 32 Kalmar ansöker om ett stadigvarande serveringstillstånd för servering 

av alkoholdrycker till allmänheten på serveringsstället Brorestaurangen, 

Möllstorps camping, Turistvägen 14, 386 90 Färjestaden.  

Ansökan avser dryckeskategorierna starköl, vin, spritdrycker samt andra 

jästa alkoholdrycker under serveringstiden klockan 11.00 – 01.00 och ska 

gälla året runt. Servering får ske i matsal samt uteservering i väster enligt 

ritning med diarienummer SBN 2022-458.     

Beslutsunderlag 

Ansökan, daterad den 15 mars 2022. 

Planskiss, daterad den 15 mars 2022.  

Remissyttrande från Polismyndigheten, daterat den 4 april 2022. 

Remissyttrande från Skatteverket, daterat den 11 april 2022. 

Remissyttrande från Räddningstjänsten, daterat den 28 mars 2022. 

Remissyttrande från Borgholms kommun, daterat den 29 mars 2022. 

Utredning, daterad den 25 april 2022. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 26 april 2022.    

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden meddelar RK Krogar i Kalmar AB, 559361-

9488, med adressen Norra Långgatan 34, 392 32 Kalmar, med stöd av 8 

kap. 2 § AL, ett stadigvarande serveringstillstånd för servering av 

alkoholdrycker till allmänheten på serveringsstället Brorestaurangen, 

Möllstorps camping, Turistvägen 14, 386 90 Färjestaden. Tillståndet 

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 i väster enligt 

ritning med diarienummer SBN 2022-458.      

_____ 
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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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§ 78 Dnr SBN 2022/000041-3.5.1 

Ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker 
(EDP Vision 2022-502) 

Sammanfattning av ärendet 

Pizzeria Edon AB, 559365-4386, med adressen Kungsgårdsvägen 15 A, 

392 37 Kalmar ansöker om ett stadigvarande serveringstillstånd för servering 

av alkoholdrycker till allmänheten på serveringsstället Pizzeria Saxnäs, 

Saxnäs Kronocamping, 386 95 Färjestaden.  

Ansökan avser dryckeskategorierna starköl, vin, spritdrycker samt andra 

jästa alkoholdrycker under serveringstiden klockan 11.00 – 01.00 och ska 

gälla 1 mars – 15 oktober. Servering får ske i matsal samt uteservering enligt 

ritning med diarienummer SBN 2022-502.     

Beslutsunderlag 

Ansökan, daterad den 28 mars 2022.  

Remissyttrande från Polismyndigheten, daterat den 1 april 2022. 

Remissyttrande från Skatteverket, daterat den 12 april 2022. 

Remissyttrande från Räddningstjänsten, daterat den 10 maj 2010. 

Utredning, daterad den 20 april 2022. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 25 april 2022.    

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden meddelar Pizzeria Edon AB, 559365-4386, 

med adressen Kungsgårdsvägen 15 A, 392 37 Kalmar, med stöd av 

8 kap. 2 § AL, ett stadigvarande serveringstillstånd för servering av 

alkoholdrycker till allmänheten på serveringsstället Pizzeria Saxnäs, 

Saxnäs kronocamping, 386 95 Färjestaden. Tillståndet avser 

dryckeskategorierna starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa 

alkoholdrycker under serveringstiden klockan 11.00 – 01.00 och gäller 

1 mars – 15 oktober. Servering får ske i matsal samt uteservering enligt 

ritning med diarienummer SBN 2022-502.     

_____ 

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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§ 79 Dnr SBN 2022/000024- 

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

Sammanfattning av ärendet 

Den 17 februari 2022 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att förelägga 

Färjeparkens Padel AB Org.nr: 559271–9974 att ta fram ett åtgärdsförslag 

för att minska olägenheter i form av buller för nära boenden. 

Den 11 april 2022 lämnades ett förslag till åtgärdsplan av Färjeparken Padel 

AB. Bland annat föreslår de att minska öppettiderna från aktuella 05:00-

00:00 till 07:00-22:00 alla dagar i veckan, sätta upp skyltar med information 

om önskvärt beteende och sätta fast bänken för att begränsa ljudet från 

möbler som rör sig. 

Den 19 februari 2022 diskuterades en möjlighet att vidare begränsa 

öppettiden på helgerna till 08:00-18:00 med Färjeparken Padel AB.  

Den 2 maj 2022 skickades ett svar från Färjeparken Padel AB. I svaret 

påpekar företaget att begränsa tider på sådant sett skulle innebära stor 

ekonomisk påverkan och att de tycker att deras handlingsplan är långtgående 

som den är.    

Bedömning/Överväganden 

Bedömning i bullerärenden från idrottsplatser är ökänd svårt eftersom 

ljudkällor är olika och upplever på olika sätt av olika människor och det 

finns ingen standard eller riktvärde som man kan hänvisa till.  

Ytterligare, när bedömning görs av vilken åtgärder är passande ska man ta 

hänsyn inte bara till klagandens önskemål utan också till vad är rimligt att 

kräva från företagets synvinkel till exempel den ekonomiska påverkan av 

åtgärden.  

I detta fall finns två typer av åtgärder som inte är uteslutande till varandra 

som kan minska olägenhet i form av buller. Den ena är att begränsa 

aktivitetens tider och den andra är att direkt dämpa ljudnivå till exempel med 

bullervall eller bullerplank. 

Företaget har kommit med förslag att minska aktivitetstid från aktuella 

05:00-00:00 till 07:00 -22:00 vilken är ett framsteg men bedöms inte 

tillräckligt. Långvariga buller kan bidra till mycket stress och ohälsa. Nära 

boende måste ha en möjlighet att kunna slappna av och njuta av deras 

trädgård utan att behöva lyssna till konstanta bollslagen och skrik. Därför är 

bedömningen att åtminstone två (2) kvällar i veckan ska speltiden tillåtas till 
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maximum klockan 20:00. Eftersom de flesta människor är hemma och vill 

koppla bort från stress på helgerna, är föreslaget att förelägga företaget att 

begränsa öppettider på helgerna. Att begränsa tider till klockan 18:00 hade 

säkerligen föredragits av boenden men kanske inte rimligt när man tar 

hänsyn till förtagets ekonomi och andra idrottsplatsers öppettider.   

Därtill bedöms det att i detta fall är det enklare för samtliga aktörer om 

tidsbegränsning av aktiviteten accepteras som åtgärd, alltså att minska 

varaktigheten av upplevda olägenheter.  

Att kräva vidare direkta ljuddämpande åtgärder bedöms mindre passande 

nuförtiden eftersom det krävs mycket tid för utredningar, och pengar 

eftersom det inte är helt klart vilka åtgärder som kan ha den önskade 

effekten. 

Tidsbegränsning kan utföras omedelbart med lindring påverkan på 

verksamhetsekonomi.   

I förslaget ingår det att kräva vidare utredningar och åtgärder om problemet 

kvarstår. 

Konsekvensanalys 

Att godta Färjeparken Padel AB åtgärdsförslag som det är kommer inte 

accepteras från klagandens sida och klagomålen kommer att fortsätta. 

Att godta förslaget samt att förelägga företaget till vidare begränsade 

öppettider på helgerna kan eventuellt vara tillräckligt för att boende känner 

att de har fått en möjlighet att vila och återhämta sig samt att ha lindrig 

påverkan på företagets ekonomi.  

Det också finns en risk med detta förslag till beslut att företaget inte blir nöjd 

och bestämmer sig att överklaga beslutet. Vilken leder till mer frustration.  

Att inte godta förslaget alls eller godta förslaget men att kräva 

kompletterande förslag till direkt ljuddämpande åtgärder i detta fall kommer 

säkerligen överklagas av företaget.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 5 maj 2022.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 17 februari 2022, § 27. 

Handlingsplan, den 22 april 2022. 

Epost anteckningar, den 21 april 2022. 

Svar från Färjeparken Padel AB den 2 maj 2022.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Godta Färjeparkens Padel AB redovisade åtgärder.  
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2. Förelägga Färjeparkens Padel AB att vidare begränsa öppettider på 

helgerna (nämligen, lördag-söndag och helgdagar) till klockan 08:00-

20:00. 

3. Kräva ytterligare utredningar/åtgärder om problemet kvarstår  

 

Samhällsbyggnadsnämndens motivering till beslutet 

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom tjänsteskrivelsens 

bedömning/överväganden. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Beslutet skickas till Färjeparken Padel AB med information om hur man 

överklagar ett beslut 

Beslutet skickas till berörd/berörda sakägare för kännedom 

Samhällsbyggnad - Miljö 
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§ 80 Dnr SBN 2020/000149---- 

Information om Säker skolväg 
(EDP Vision 2020-1641) 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 17 december 2020, § 192, att 

uppdra till förvaltningen att utreda frågan om säkra skolvägar och nämnden 

har tidigare, den 24 juni 2021, § 111, fått en information i frågan.  

Anita Karlsson informerar om status på ärendet sedan beslutet togs. 

Arbetsgruppen har bland annat tittat på uppdragsmålen 

- Barn kan på ett säkert sätt gå och cykla till och från sin skola. 

- In- och utfarter till skolan samt cykelparkeringar är säkra för barn. 

- Barn vet hur de rör sig i trafiken och känner till vilka regler som gäller 

vid in och utfarter, samt cykelparkeringar. 

Arbetsgruppen har även tittat på ansvarsbiten, bakgrund forskning och 

exempel från andra kommuner. Anita informerar dessutom om uppdragsmål 

och vad som kommit fram av dem, samt om arbetet framåt.  

Ordföranden föreslår att redovisningen delges plangruppen vilket nämnden 

instämmer i.   

_____ 

 

Expedieras till: 

Plangruppen  

Samhällsbyggnad - Plan 
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§ 81 Dnr SBN 2022/000035-4.2.2 

Björnhovda 25:2 Järnvägsgatan - Ansökan om 
planbesked för ändring av detaljplan 
(EDP Vision 2022-231) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan har inkommit från Mörbylånga kommun den 14 februari 2022 

avseende ändring av befintlig detaljplan F 36 för fastigheten Björnhovda 

25:2 >1, korsningen Järnvägsgatan/Äppelvägen. Planen medger park eller 

plantering och den sökta ändringen avser ändring till verksamhet för 

livsmedelsbutik. 

I kommunens översiktsplan ligger föreslaget område inom Färjestadens 

sammanhängande natur/parkmarksområden. 

Området är en del av grönstrukturplanen för Färjestaden. Området anges 

som en viktig knutpunkt i grönstrukturplanen vilket innebär att det är ett 

område där olika grönstråk möts. 

Förvaltningens överväganden 

Översiktsplan 

Området för ansökan ligger inom en del av Färjestadens sammanhängande 

natur/ parkmarksområden. Området löper från Storgatan i norr söderut till 

Järnvägsgatan och vänder upp mot Sjöbergshage och Tallhöjden med dess 

rekreationsområden. Inom Tallhöjdens område är en större yta planerad för 

damm som naturligt kan integreras i utvecklingsområdet för fritidsaktiviteter 

och park. 

Av översiktsplanen framgår att dammen ska utformas med hög 

tillgänglighet, vara användarvänlig, inneha hög säkerhet och 

rekreationsvärde. Vidare ska den ha kapacitet att samla vatten med förmåga 

att reducera näringsämnen. 

Fördjupning av översiktsplan 

Området är en del av grönstrukturplanen för Färjestaden, vilket är en 

fördjupning av översiktsplanen, tema gröna och blå strukturer. Området 

anges som en viktig knutpunkt i grönstrukturplanen vilket innebär att det är 

ett område där olika grönstråk möts. 

Andra planer och utredningar 

I samband med planarbetet för centrala Färjestaden 1:153 >1, har en 

dagvattenutredning utförts av Sweco, Dagvattenutredning Färjestaden 1:153 

m fl, den 8 mars 2021. 
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Utredningens syfte var att klarlägga om man inom planområdet kan erhålla 

en hållbar dagvattenhantering. Mörbylånga kommun har låtit genomföra en 

utredning rörande klimatanpassning där en slutsats är att man via ett 

klimatskydd mot Kalmarsund skall skydda tätorten mot en högsta 

högvattenyta på nivån +2,5 m. 

Detaljplaneområdet Färjestaden 1:153 m.fl. kommer att omfattas av detta 

klimatskydd vilket medför att dag- och dräneringsvatten kommer att bli 

instängt innanför klimatskyddsvallen. Hänsyn till detta måste tas för den 

befintliga bebyggelsen och vid planering av nya områden. 

För att kunna erhålla en hållbar dag- och dräneringsvattenhantering inom 

planområdet som möter Mörbylånga kommuns fyra syften för 

dagvattenhantering (rening, biologisk mångfald, fördröjning och rekreation) 

krävs det ett antal åtgärder dels inom och dels utanför planområdet avseende 

dag- och dräneringsvattenhanteringen. Inom planområdet måste en ”trög 

dagvattenhantering” gälla. 

Utanför planområdet föreslås att delar av Färjestadens grönstrukturstråk 

nyttjas för fördröjning av dagvatten. För att utnyttja dessa grönstråk kommer 

befintligt dagvattenledningsnät att behöva ”punkteras” och att dagvattnet 

lyfts upp i grönstråken för utjämning respektive magasinering genom 

pumpning. 

Yttrande Taxefinansierad verksamhet 

Taxefinansierad verksamhet bedömer att det inte är ett lämpligt område för 

den föreslagna åtgärden. Detta på grund av att det utpekade området är ett 

instängt område som idag fördröjer dagvatten. Angränsande fastigheter har 

tidigare år varit i kontakt med kommunen med önskan om att förbättra 

dagvattenhanteringen i området. Det är också utpekat som ett område där 

mer dagvatten skall kunna passera och fördröjas. Detta enligt SWECO’s 

dagvattenutredning från föregående år inför framtagandet av Detaljplan 

”Färjestaden 1:153 m.fl” 

Norr om området ligger idag en fjärrvärmeledning som förhindrar att den 

ytan används till fördröjning. 

Beslutsunderlag 

Ansökan inkom den 14 februari 2022. 

Tjänsteskrivelse daterad den 5 maj 2022. 

Grundkarta med grönstrukturplan för Färjestaden, tema gröna och blå 

strukturer, antagen den 20 juni 2019. 

Dagvattenutredning Färjestaden 1:153 m fl, den 8 mars 2021, Sweco, bilaga 

1 och 3. 

Yttrande Taxefinansierad verksamhet inkommen den 4 maj 2022. 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(45) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2022-05-19  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

PER OLOF 

JOHANSSON 
2022-05-25 

09:08:35 

Christer Gustav 

Rosén 
2022-05-25 

10:57:31 

   

 

Förslag till beslut på mötet 

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

Görtz (M), yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare utredning, där man 

dels undersöker de tekniska förutsättningarna för en lokalisering på 

föreslagen plats, dels undersöker alternativ placering. Frågans vidare 

utredning ska ske i nära samarbete med Näringslivs- och VA-enheten. 

Förslag till beslut på mötet 

Curt Ekvall (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, det vill 

säga att lämna negativt planbesked. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med samhällsbyggnadsnämnden om ärendet ska avgöras 

idag eller återremitteras och finner att ärendet återremitteras.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ärendet återremitteras för ytterligare utredning, där man dels undersöker 

de tekniska förutsättningarna för en lokalisering på föreslagen plats, dels 

undersöker alternativ placering. Frågans vidare utredning ska ske i nära 

samarbete med Näringslivs- och VA-enheten. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Näringslivsenheten  

Taxefinansierad verksamhet 

Samhällsbyggnad - Plan 
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§ 82 Dnr SBN 2022/000046-4.4.1 

Risinge 4:4 - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning verksamhet 
(EDP Vision 2022-33) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan innebär avstyckning av en fastighet om ca 6 000 m² som avses 

bebyggas med en brandstation om ca 1 000 m². Ansökan anger en våning 

utan inredd vind med taklutning på 45 och 30 grader. Byggnadshöjden är 

inte angiven. 

En byggnation enligt ansökan innebär att tre ekonomibyggnader på 

fastigheten behöver rivas, delar av ekonomibyggnaderna härrör från 1800-

talet enligt den antikvariska förundersökning som medföljer ansökan. 

Ansökan anger två alternativa parkeringsytor, en i väster och en i öster för 16 

respektive 17 parkeringsplatser tillsammans med en gemensam in- och utfart 

för räddningsfordon på väg 943 och en alternativ inryckningsväg på den 

planlagda privatägda bostadsfastigheten Pumpan 3. 

En byggnation enligt ansökan innebär också att marken höjs ca 0,5 meter 

över nuvarande marknivå. 

Ansökan anger att tillkommande bebyggelse ska anslutas till kommunalt 

vatten- och spillvattennät.  

Förutsättningar 

Planeringsförutsättningar 

Översiktsplan 

Området är inte utpekat i kommunens översiktsplan. 

Natur och arkitektur 

Aktuell del av fastigheten ligger utmed väg 943 i de östra delarna av 

Mörbylånga, precis norr om nerfarten till köpingen.  

Befintliga byggnader består av framförallt vitputsade ekonomibyggnader 

som har sitt ursprung i 1800-talet och som bildar en för Öland typisk 

gårdsstruktur. Gårdens traditionella ekonomibyggnader är en viktig och 

värdefull del av vyn från norr när man närmar sig nedfarten till Mörbylånga 

köping. Ekonomibyggnaderna som är gavelställda mot väg 943 klassas båda 

som särskilt kulturhistoriskt värdefulla byggnader enligt PBL 8 kap 13§ 

enligt yttrande från Kalmar Läns Museum.  
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Aktuell del av fastigheten ligger i nivå med väg 943 och sluttar svagt mot 

väster för att avslutas med en relativt brant slänt mot angränsande 

villabebyggelse i väster.   

Infrastruktur 

Kommunala vatten- och spillvattenledningar går i den norra delen av fastig-

heten, i öst-västlig riktning, som ansökan gäller och kommer i konflikt med 

föreslagen byggnation. Dimensionen på vattenledningen klarar inte ett uttag 

enligt räddningstjänstens yttrande utan att påverka VA-kunder på samma 

ledningssystem. Ledningar med en kapacitet som klarar Räddningstjänstens 

krav finns söder om Köpmangatan och öster om väg 943. 

Väg 943 avses användas för inryckning och utryckning. Rågstigen är 

föreslagen som alternativ inryckningsväg. Den alternativa inryckningsvägen 

krävs för att deltidsbrandmännen ska kunna ta sig till brandstationen i det fall 

olyckan inträffar i korsningen mellan Köpmangatan och väg 943 eller strax 

norr därom. 

Rågstigen avslutas med en återvändsgränd och mellan aktuell fastighet och 

återvändsgränden ligger en privatägd fastighet som är planlagd för 

bostadsändamål. Det är en inte obetydlig höjdskillnad mellan Rågstigen och 

aktuell del av fastigheten som ökar om marken fylls ut enligt ansökan.  

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 

En ny brandstation innebär ökat buller på platsen som påverkar de befintliga 

fastigheterna i väster. Bullerutredning för sökt åtgärd saknas. 

Ljus 

En ny brandstation innebär att det kan uppstå bländning från fordonsljus för 

de befintliga fastigheterna i väster. Utredning som visar på effekterna från 

fordonsljus för de befintliga fastigheterna saknas. 

Lokaliseringsutredning 

En lokaliseringsutredning för brandstationen i Mörbylånga har tagits fram på 

uppdrag av kommundirektören och i samarbete med personalen på 

räddningstjänsten. Aktuell plats finns inte med i lokaliseringsutredningen. I 

lokaliseringsutredningen presenteras räddningstjänstens lista på parametrar 

som är nödvändiga att uppnå vid en lokalisering av en ny brandstation. 

Dessa parametrar är: 
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- Maximalt 4 minuters körtid till stationen från de delar av samhället där 

många bor, för att kunna hålla inställelsetiden på 5 minuter. 

- Ej placerad så att dagis/skola och liknande finns direkt i närheten, så att 

inte barn är ute och leker vid vägar där in- och utryckningskörning sker. 

- Det ska finnas flera vägar till/från stationen så att in- och utryckning kan 

ske via närmsta vägen och alternativa vägar vid olyckor på ordinarie 

inryckningsväg. 

- Stationen ska ligga i anslutning till större gator (så att in- och utryckning 

i så liten utsträckning som möjligt behöver ske på exempelvis villagator 

och liknande) samt i nära anslutning till de större vägarna för att så 

snabbt som möjligt komma ut på väg 943/136. 

- Stationen ska ligga placerad i samhället så att utryckning inte behöver 

ske genom de centrala delarna (ifall inte olyckan inträffat där). 

- Stationen kan inte ligga placerad i närhet till riskklassad verksamhet 

eftersom detta kan försvåra inryckningen. 

I lokaliseringsutredningen framkommer det att inryckningstiden är en av de 

viktigaste parametrarna för en snabb utryckning när brandstationen är be-

mannad av deltidsbrandmän. Samtliga utredda placeringar klarar en inryck-

ning, körtid, på fyra minuter vid ett öppet vägnät. Om olyckan inträffar på 

Köpmangatan medför det stora omvägar eller att de alternativa placeringarna 

längre österut i samhället blir helt omöjliga att nå, beroende på var olyckan 

inträffar. För att göra det möjligt att nå alternativa placeringar längre österut 

i samhället på fyra minuter behöver vägnätet i de flesta fall kompletteras. 

Synpunkter 

Ansökan har remitterats till berörda grannar, Taxefinansiering, Gata Service, 

Trafikverket, E.ON, Kalmar Läns Museum, Hembygdsföreningen och 

Räddningstjänsten. 

Synpunkter har inkommit från fastighetsägarna till X, X, X, X, X, X och från 

samtliga övriga remissinstanser. 

Synpunkterna från grannar rör framförallt den alternativa inryckningsvägen 

via Rågstigen som inte anses vara ett bra alternativ. Även om förståelsen för 

att det behövs en ny brandstation i Mörbylånga är stor, anser grannarna att 

placeringen inte är bra och att underlaget som skickats ut är undermåligt. 

Oro uttrycks för buller, ljus och trafiksituationen. En del grannar anser det 

synd att riva de befintliga byggnaderna, dels på grund av deras 

kulturhistoriska värde men också för att de fungerar som bullerskydd idag. 

E.ON har markförlagda lågspänningskablar längs med fastighetens östra 

gräns i osäkert läge och ett kabelskåp, också det i fastighetens östra gräns. 
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Trafikverket anser, med hänvisning till rådande förutsättningar att det 

byggnadsfria avståndet på 12 meter kan frångås. För att trafiksäkerheten inte 

ska äventyras får det inte förekomma några fysiska hinder i form av fasta 

oeftergivliga byggnader eller föremål inom vägens säkerhetszon som i detta 

fall bedöms vara 3 meter från vägkant. Trafikverket anser att föreslagna 

murar ska placeras utanför säkerhetszonen. Muren närmast anslutningsvägen 

i norr ska vara max 60 cm hög för att inte försämra sikten.  

Taxefinansierad verksamhet VA anger i yttrande att den föreslagna 

förändringen kräver att de befintliga VA-ledningarna på fastigheten förnyas 

och till stor del förläggs i annan sträckning. 

Gator och service har ingen erinran men vill notera att angöring via 

Rågstigen bör undvikas så långt som möjligt då det är en tillfart genom 

bostadskvarter. 

Kalmar Läns Museum gör en annan bedömning av områdets och byggnader-

nas kulturhistoriska värde än den antikvariska förundersökningen sökanden 

har tagit fram. Bedömningen görs både utifrån de kulturhistoriska värden i 

befintlig bebyggelse som berörs och utifrån den förväntade negativa 

påverkan på landskapsbilden, som en så stor exploatering som behövs, 

förväntas få. Skulle valet ändå bli att gå vidare med aktuell placering måste 

anpassningar göras för att tydligt tillgodose PBLs krav på hänsyn till 

landskapsbilden och kulturvärdena på platsen (PBL 2 kap 6§).  

Räddningstjänsten förväntar sig att man inkommer med en brandskydds-

beskrivning och att VA-nätet dimensioneras för uttag av stora mängder 

vatten då man behöver fylla tank/släck bilar på så kort tid som möjligt utan 

att det stör vattentillförseln för övriga abonnenter i VA nätet.  

Hembygdsföreningen har inget att erinra mot föreslagen placering av ny 

brandstation på Hedvigsborg, men vill trycka på vikten av att den nya 

byggnadens arkitektur noga anpassas till platsen alldeles i närheten av den 

kvarvarande gamla ladan. Synpunkter har också framförts om att vända den 

nya byggnaden, så att utfartsportarna vänds mot öster i stället för mot norr 

som i förslaget. 

Informationsmöte 

För att möta de inkomna synpunkterna angående, framförallt, den alternativa 

inryckningsvägen och att underlaget ansågs undermåligt, så hölls den 4 maj 

2022 ett informationsmöte med representanter från kommunen, räddnings-

tjänsten, hembygdsföreningen och berörda grannar.  

Sökandes arkitekt redovisade utvecklat förslag på tänkt utformning av 

brandstationen. Diskussioner kring lösningar för att minska påverkan av ljus, 

buller mm fördes. Den alternativa inryckningsvägen beskrevs av 
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räddningstjänsten. Det konstaterades att motsvarande alternativ 

inryckningsväg till den befintliga brandstationen hade använts tre gånger på 

de senaste tio åren.  

Förvaltningens överväganden 

Planer 

Ansökan har inte stöd i översiktsplanen.  

Området är inte detaljplanelagt. 

Avvägande av intressen  

Det allmänna intresset av behovet av en fungerande brandstation ska vägas 

mot det allmänna intresset av att bevara de kulturhistoriska värden som finns 

på platsen. Den antikvariska förundersökning som tagits fram av sökande ger 

en annan bild av byggnadernas kulturhistoriska värde än vad som 

framkommit i yttrande från Kalmar Läns Museum. De olika bedömningarna 

grundar sig på graden av förändring byggnaderna har genomgått.   

En ny brandstation i Mörbylånga är av stort allmänt intresse och viktigt för 

att räddningstjänsten ska kunna uppfylla sitt samhällsansvar. Förvaltningen 

anser att behovet av brandstationen överväger betydelsen av att bevara de 

kulturhistoriska byggnaderna. 

Inkomna synpunkter och förvaltningens bedömning är att den nya 

byggnadens arkitektur noga anpassas till platsen alldeles i närheten av den 

kvarvarande gamla ladan. Syftet är att minska förlusten av de 

kulturhistoriska byggnaderna och deras del i bebyggelsestrukturen. 

Alternativ intryckningsväg 

Den alternativa inryckningsvägen föreslås över en privatägd fastighet som är 

planlagd för bostadsändamål, vilket inte möjliggör anläggandet. 

Nivåskillnaden mellan föreslagen brandstation och Rågstigen är relativt stor 

i förhållande till sträckan och kommer kräva åtgärder för att den föreslagna 

alternativa inryckningsvägen ska bli tillgänglig. Av de yttranden som 

inkommit påpekar stor andel att den föreslagna alternativa inryckningsvägen 

inte är lämplig. 

Den alternativa inryckningsvägen bedöms inte som tillräckligt robust med 

utgångspunkt av det som framkommit i lokaliseringsutredningen. Om en 

olycka skulle inträffa på Köpmangatans östra delar saknas möjlighet att ta 

sig till brandstationen för de brandmän som befinner sin i köpingen utan 

åtgärder på befintligt vägnät. Den alternativa inryckningsvägen skulle trots 

åtgärder på befintligt vägnät innebära en inryckning på smala villagator med 

partier av skymd sikt.  
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Förvaltningen anser att fortsatt arbete behövs för att möjliggöra en alternativ 

inryckningsväg till brandstationen. Detta med stöd i att räddningstjänsten 

uttryckt att en alternativ inryckningsväg inte ska tilldelas sådan betydelse att 

det ska påverka möjligheten till uppförande av en ny brandstation.  

VA-ledningar 

De kommunala VA-ledningarnas placering är i konflikt med föreslagen 

placering av byggnaderna och saknar den kapacitet som behövs för att klarar 

behovet enligt Räddningstjänstens yttrande. Förvaltningen anser att en flytt 

av ledningarna ska göras vid behov och bekostas av projektet för 

brandstationen.  

Buller 

Brandstationen i sig innebär ett ökat trafikbuller på platsen. En förändring av 

bebyggelsen kommer påverka bullersituationen för befintliga fastigheter 

väster om sökt åtgärd. Bullersituationen är för komplex för att utreda inom 

ramen för en lokaliseringsprövning utan omhändertas inom ramen för 

bygglovsansökan.  

Ljus 

Påverkan från fordonsljus på befintlig bebyggelse i anslutning till sökt åtgärd 

är inte utredd. En utredning för att säkerställa att befintlig bebyggelse inte 

påverkas av bländning är för komplex för att rymmas inom ramen för en 

lokaliseringsprövning. 

Ljussituationen är för komplex för att utreda inom ramen för en 

lokaliseringsprövning utan omhändertas inom ramen för bygglovsansökan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 maj 2022. 

Yttrande mark- och exploatering 10 maj 2022. 

Minnesanteckningar informationsträff den 4 maj 2022. 

Skiss 5585A Mörbylånga brandstation 20211201 den 4 april 2022. 

Skiss 5585A Mörbylånga brandstation 20211217 alt parkering den 4 april 

2022. 

Ansökan inkommen den 11 januari 2022. 

Situationsplan inkommen den 11 januari 2022. 

Antikvarisk förundersökning inkommen den 11 januari 2022. 

Lokaliseringsutredning Brandstation i Mörbylånga daterad 29 november 

2018, reviderad den 9 juli 2019. 

Yttrande Kalmar Läns Museum, daterat den 16 februari 2022. 
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Information från förvaltningen  

Informeras om ändring i förvaltningens förslag till beslut; i första 

beslutspunkten tas "Kommunicera sökanden förslag till" bort och ersätts med 

"Lämna", och i andra beslutspunkten tas "Kommunicera sökanden att" bort.  

Beslutsgång 

Ordföranden hör om samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt 

förvaltningens förslag till beslut med redaktionella ändringar enligt ovan och 

finner att samhällsbyggnadsnämnden bifaller detsamma.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Lämna positivt förhandsbesked för byggnation av brandstation, då 

förslaget är förenligt med plan- och bygglagen (PBL) 2 kap 2§. 

2. Beslutet är villkorat med följande: 

- Anläggningen ska utformas arkitektoniskt på ett sådant sätt att 

förlusten av befintliga byggnader minimeras, vilket avgörs i 

bygglovsansökan. 

- Utreda läge för alternativ inryckningsväg med syfte att anlägga den i 

samband med den övriga anläggningen. Frågan ska redovisas och 

behandlas i bygglovsansökan. 

 

Samhällsbyggnadsnämndens motivering till beslutet 

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom förvaltningens överväganden.  

_____ 

 

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. 
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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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§ 83 Dnr SBN 2022/000056-4.4.2 

Glömminge 1:74 - Ansökan om bygglov. Nybyggnad 
enbostadshus 
(EDP Vision 2022-407) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 

Glömminge 1:74 har inkommit.   

Ärendet avser nybyggnad av ett enbostadshus med BYA på 160 m².  

Byggnaden uppförs i 2 våningar där det på plan 2 är bostadsyta 96 m² och en 

takterrass på 76 m². Fasad i stående träpanel behandlad med slamfärg i grå 

kulör.  Sadeltak med lutning 15° beläggs med bandtäkt plåt i svart kulör. 

Fasad mot väster består av stora fönsterpartier. Fasad mor öster har mycket 

få fönster. 

Fastigheten omfattas av detaljplan F 216. 

Bestämmelserna innebär bland annat att: 

- Prickmark får inte bebyggas, u-mark ska lämnas tillgänglig för 

underjordiska ledningar. 

- Stenmur eller häck ska uppföras som tomtavgränsning mot lokalgata 

För friliggande enbostadshus gäller: 

- 20 % av fastigheten får bebyggas, dock max 300 m² totalt på fastigheten. 

Största huvudbyggnad 160 m². 

Placering  

HB (Huvudbyggnad): 4,0 m från tomtgräns, med långsida mot lokalgata. 

KB (Komplementbyggnad): Ska i huvudsak placeras mot lokalgata. 

Garage 6,0 m från lokalgata 1,0 m från övrig fastighetsgräns eller 

sammanbyggas. Övriga komplementbyggnader 1,0 m från fastighetsgräns 

eller sammanbyggas. 

Utformning 

Huvudbyggnad med våningar 2, största byggnadshöjd är 6,5 m, max 

totalhöjd BH/ 0,6 m. 

Högsta byggnadshöjd för komplementbyggnader är 3 m. 

Takkupor får anordnas till max 1/3 av taklängden. Suterrängvåning får 

anordnas utöver högsta antal våningar. 
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Utseende 

Traditionellt öländska material och kulörer ska användas för tak och 

fasadbeklädnad som trä, kalksten, puts och lertegel. 

Slamfärg ska användas på träfasad. 

Varsamhet 

Vid val av material och byggnadsvolym ska hänsyn tas till öländsk 

byggtradition, kultur och kyrkomiljö. 

Byggnadsteknik 

Endast källarlösa hus 

Byggnad ska uppföras i radonsäkert utförande om mätning i byggnadsläget 

visar att det är nödvändigt. 

Marklov krävs för fällning av träd med stamdiameter över 10 cm mätt 1,3 m 

över mark. Livskraftiga askar ska bevaras. 

Marklov krävs för schaktning vid förändring större än 40 cm. 

Marklov krävs för brott i stenmur. 

Förvaltningens överväganden 

Detaljplanen vann laga kraft den 6 mars 2015 och har en genomförandetid på 

15 år, det vill säga till den 6 mars 2030. 

Ett bygglov för nybyggnad av enbostadshus är beviljat i denna plan. Det är 

ett enplanshus med fasad i stående träpanel behandlad med faluröd slamfärg 

och tak belagt med lertegel. 

Ansökan avviker från detaljplanens bestämmelser gällande: 

Utseende: då takmaterial valts till plåt i stället för lertegel och fasadkulör är 

grå i stället för traditionellt faluröd. 

Varsamhet: då volymen är stor och kubisk där bredden inte starkt 

underordnar sig längden, flack takvinkel, stora glaspartier på en långsida, 

samt en stor takterrass. 

Enligt plan- och bygglagen 9 kap 31 b § kan samhällsbyggnadsnämnden i ett 

beslut om bygglov förklara att avvikelsen är liten och förenlig med 

detaljplanens syfte. I det aktuella ärendet avviker åtgärden både från 

bestämmelser gällande utseende och varsamhet och är i strid med 

detaljplanens syfte att en sådan förklaring inte är möjlig. 

Förvaltningen bedömer därför att bygglovet inte ska ges för åtgärden. (9 kap 

30 § PBL). 
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Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 14 mars 2022. 

Situationsplan inkommen den 2 maj  2022. 

Plan-, sektions- och fasadritning inkomna den 2 maj 2022. 

Perspektivritning inkommen den 2 maj 2022. 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 maj 2022. 

Förslag till beslut på mötet 

Ordföranden, med instämmande av Curt Ekvall (SD) och Hans-Ove Görtz 

(M), yrkar att ansökan om bygglov beviljas. 

Förslag till beslut på mötet 

Monica Orthagen (MP) yrkar avslag på ansökan om bygglov och bifaller 

därmed förvaltningens förslag till beslut om avslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag till beslut, det vill säga att avslå 

ansökan om bygglov, mot ordförandens med fleras yrkande om bifall på 

ansökan om bygglov och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

enligt ordförandens förslag.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 

Glömminge 1:74 med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen 

(2010:900). 

2. Avgiften för bygglovet är 28 295 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 Hans Utter. 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. Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar åt samhällsbyggnadsförvaltningen 

att lämna ett startbesked enligt 10 kapitlet 23 § plan- och bygglagen 

(2010:900) när förutsättningarna för detta finns. 
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Samhällsbyggnadsnämndens motivering till beslutet 

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att förslaget är väl anpassat till 

stadsbilden samt utgör en god helhetsverkan enligt 2 kapitlet 6 § plan- och 

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

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

Vidare anser samhällsbyggnadsnämnden att förslaget inte avviker från 

gällande detaljplanens intentioner vad gäller markanvändning, 

användningsbestämmelser, utformning och placering. 

Förslaget anses vara lämpligt för sitt ändamål och har en god form- och 

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

bygglov med stöd av 9 kapitlet 30 § plan- och bygglagen (2010:900) 

beviljas. 

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

och bygglagen (2010:900). 

_____ 

 

Information 

Besluten kan överklagas var för sig, se bifogad information.  

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

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

då beslutet vann laga kraft.  

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

ändringar får ske utan att dessa har godkänts av samhällsbyggnadsnämnden.  

Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsbyggnadsnämnden har lämnat ett 

skriftligt startbesked. I startbeskedet fastställs kontrollplanen. 

 

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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§ 84 Dnr SBN 2022/000057-4.4.2 

Holmetorp 21:2 - Ansökan om bygglov. Nybyggnad av 
enbostadshus och komplementbyggnad 
(EDP Vision 2022-414) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser nybyggnad av ett enbostadshus i två våningar med en 

bruttoarea om cirka 185 m² samt en komplementbyggnad (en carport med 

förråd) i en våning med en byggnadsarea om cirka 139 m².   

De tilltänkta åtgärderna kommer att placeras enligt situationsplanen, berörda 

grannar har fått tillfälle att yttra sig över förslaget.  

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

sadeltak. Samtliga fasader kommer att utformas med vita träpaneler enligt 

ansökan. Fönster- och dörrinsättningar kommer att uppföras på samtliga 

fasader enligt ansökan med tillhörande ritningar. Nockhöjden för det 

tilltänkta huset är cirka 7,1 meter. Värt att uppmärksamma är att enligt 

ansökan kommer fastigheten anslutas till kommunalt vatten och avlopp.  

Den planerade komplementbyggnaden kommer att ha en liknande 

utformning som det tilltänkta enbostadshuset och därmed anses den att knyta 

an till planerad byggnation. Nockhöjden för komplementbyggnaden är cirka 

5,4 meter enligt ansökan.   

Fastigheten Holmetorp 21:2 har en total fastighetsarea om 3 334 m² och 

omfattas inte av någon detaljplan, översiktsplan, landskapsbildsskydd, 

vattenskyddsområde eller strandskydd. Dock omfattas den av riksintresse för 

turismens rörliga friluftsliv och obruten kust vilka gäller för Öland i sin 

helhet. Fastigheten omfattas även delvis av en känd fornlämningsliknande 

lämning. Lämningen är med största sannolikhet en kvarngrund, en så kallad 

övrig kulturhistorisk lämning. Sökande har för avsikt att bevara 

kvarngrunden och avser inte bebygga den del av fastigheten där lämningen 

ligger. Värt att notera är att sökande har varit i kontakt med länsstyrelsen och 

fått ett yttrande om att denne kan gå vidare med tilltänkt husbyggnation utan 

tillstånd enligt kulturmiljölagen.  

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

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

(2010:900). Ägare av X, X och X har bedömts vara berörda. Inga synpunkter 

har inkommit för planerad byggnation i dagsläget, observera att 

grannehörandetiden/remisstiden går ut den 18 maj 2022.  
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Ärendet har även remitterats med Trafikverket, E.ON, Taxefinansieringen 

och samhällsbyggnadsförvaltningens miljöhandläggare.  

Värt att notera är att sökande har tagit del av samtliga inkomna 

upplysningar/yttrande och getts tillfälle för att bemöta dem enligt 9 kapitlet 

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

Förvaltningens överväganden  

Ärendet omfattar granskning enligt 2 kapitlet plan- och bygglagen 

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

detaljplan och områdesbestämmelse ” kapitel 8 ”krav på byggnadsverk med 

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

Förvaltningen bedömer att förslaget är väl anpassat till områdets karaktär 

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

(2010:900). Förslaget anses inte medföra någon betydande olägenhet enligt 2 

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

Vidare anser förvaltningen att förslaget är lämpligt för sitt ändamål och har 

en god form-, färg och materialverkan enligt 8 kapitlet plan- och bygglagen 

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

(2010:900) bör beviljas.  

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

och bygglagen (2010:900).  

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 16 mars 2022. 

Plan-, fasad- och sektionsritningar (KB) inkomna den 16 mars 2022. 

Yttrande från Länsstyrelsen inkommit den 23 mars 2022. 

Yttrande från miljöhandläggare inkommit 24 mars 2022. 

Plan-, fasad- och sektionsritningar (HB) inkomna den 7 april 2022. 

Situationsplan inkommen den 7 april 2022. 

Prestandadeklaration inkommen den 7 april 2022. 

Information/remissvar E.ON inkommit den 4 maj 2022. 

Information/remissvar Trafikverket inkommit 5 maj 2022. 

Bemötande och kompletterande information den 10 maj 2022. 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 maj 2022. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus med tillhörande 

komplementbyggnad på fastigheten Holmetorp 21:2 med stöd av 9 kap. 

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

2. Avgiften för bygglovet är 37 376 kronor i enlighet med fastställd taxa av 

kommunfullmäktige. Lagstadgade tidsfrister för handläggningen av 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

35(45) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2022-05-19  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

PER OLOF 

JOHANSSON 
2022-05-25 

09:08:35 

Christer Gustav 

Rosén 
2022-05-25 

10:57:31 

   

 

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 Vincent Johansson. 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 samhällsbyggnadsförvaltningen att lämna ett startbesked enligt 

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

detta finns.  

 

Samhällsbyggnadsnämndens motivering till beslutet 

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom förvaltningens överväganden.  

_____ 

 

Information 

Besluten kan överklagas var för sig, se bifogad information.  

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

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

då beslutet vann laga kraft.  

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

ändringar får ske utan att dessa har godkänts av samhällsbyggnadsnämnden.  

Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsbyggnadsnämnden har lämnat ett 

skriftligt startbesked. I startbeskedet fastställs kontrollplanen.  

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

den som finns skall sökas hos tillståndsgivaren. Tillståndsgivare är 

väghållaren, oftast Trafikverket, kommunen eller lokal vägförening.  

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

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

grannfastighet, skall grannen kallas till utstakningen.  

Sökande är själv skyldig att skaffa sig de tillstånd från annat håll som kan 

behövas.  

Andra tillstånd kan komma att behöva sökas i samband med projektet. 

Eventuella åtgärder avseende murar kräver dispens från länsstyrelsen. 
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Ansökan om dispens från biotopskydd för stenmurar och anmälan enligt 

kulturmiljölagen 2 kap. 10§ söks hos länsstyrelsen.   

Om eventuella fornlämningar påträffas under grävning eller annat arbete, ska 

arbetet omedelbart avbrytas till den del fornlämningen berörs. Den som leder 

arbetet ska omedelbart anmäla förhållandet till länsstyrelsen, enligt 2 kap. 5 

och 10 §§ kulturmiljölagen (1988:950).  

 

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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§ 85 Dnr SBN 2022/000059-4.4.2 

Björnhovda 3:5 - Ansökan om bygglov. Nybyggnad av 
enbostadshus 
(EDP Vision 2022-193) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om bygglov för Nybyggnad av enbostadshus och ändring av 2 st 

komplementbyggnader på fastigheten Björnhovda 3:5 har inkommit.  

Nybyggnationen kommer att placeras enligt situationsplan med 17,5 meter 

till fastighetsgräns i väster och 36 m till gräns i söder och en bilplats på den 

blivande innergården, typ herrgårdsplan. Komplementbyggnaderna är 

befintliga med placering enligt situationsplanen. 

Ärendet avser nybyggnad av en nybyggnad av ett 1-plans enbostadshus om 

223 m² byggnadsarea och ändrad användning och ombyggnad av ridhus/ 

lada till maskinhall med ny träfasad i så kallad skiftesverk samt ändring av 

stall till garage/ hobbyverkstad på fastigheten enligt ovan. 

Bostadshuset kommer utföras i 1 plan med säteritak i 55° respektive 25° 

taklutning och en nockhöjd på 7,4 m. Taket blir belagt med tegelröda 

betongtakpannor och fasaderna kläs med stående träpanel med lockläkt i 

falurött samt fönster och dörrar enligt fasadritning i antikvit kulör.  

Komplementbyggnaderna varav ridhus kommer att få en anpassad 

utformning med träfasader likt skiftesverk, i falurött och med befintliga tak, 

fönster, dörrar både till material och kulörer och stallbyggnad får invändig 

ändring och en utvändig upprustning av befintliga fasader och snickerier. 

Fastigheten är belägen utanför planlagt område och ingår i sammanhållen 

bebyggelse. Ligger bakom befintlig byggnation utmed Björnhovdagatan. 

Fastigheten ligger inom Riksintresse rörligt friluftsliv och obruten kust, i 

övrigt fritt från Riksintressen. 

Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig över inkommen ansökan. 

Ansökan skickades ut till berörda den 6 april 2022, 11 st fastigheter med 15 

st berörda sakägare. 

Det har inkommit synpunkter från berörda på X. Synpunkt gällde framför 

allt vägens beskaffenhet fram till fastigheten, vem som har ansvar över 

vägen under byggtiden och risken för utåtriktad verksamhet. 

Sökande har haft möjlighet och har besvarat synpunkterna. Med att fram till 

sökandes tomtgräns är det kommunal väg och att ingen verksamhet kommer 

att bedrivas, ombyggnad komplementbyggnad är tänkt för hobby. 
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I övrigt inga inkomna synpunkter på ansökan. 

Förvaltningens överväganden 

Åtgärden nybyggnad enbostadshus och fasadändring med ombyggnad av 2 st 

komplementbyggnader på fastigheten enligt ovan ligger inom område 

sammanhållen bebyggelse. 

Åtgärden nybyggnad av enbostadshus om 223 m² byggyta, 1-plansbyggnad 

med säteritak och träfasader, samt ändring med ombyggnad av lada/ridhus 

och stall enligt ansökan ovan är i sin skala, mått och dimensioner, och ut-

formning, materialval med kulörer, sådan att den tänkta byggnationen följer 

områdets byggnadsutformning, miljön och naturen både till utformning, 

anpassad bostadsbyggnad, och kulörval samt anpassning till platsen gör att 

den nya byggnationen och ändringen är överensstämmande med syftet för 

byggnation på platsen och med sin utformning tar hänsyn till omgivande 

bebyggelse i närområdet, med sin placering och volym (enligt 2 kap 6 § 

PBL). 

Den tänkta utformningen på bostadshuset med arkitektur och materialval till 

en klassisk mindre säteribyggnad med intilliggande komplementbyggnader. 

Ett utförande av bostadsbyggnaden, 1 våning utan inredningsbar vind, med 

säteritak belagt med tegelröda pannor, fasader av stående träpanel med 

lockläkt i falurött samt fönster och dörrar i antikvitt. Denna utformning av 

nybyggnationen är överensstämmande med karaktären i området och den 

närliggande befintliga byggnadsmiljön och naturen. Den lite större 

bostadsbyggnaden till trots, volymmässigt sett, passar mycket väl in på 

platsen lite bakom den nuvarande bebyggelsen i området med sin speciella 

karaktär utmed bygatan, Björnhovdagatan, med äldre hus speciellt 

komplementbyggnader som ligger ganska tätt inpå bygatan och de större 

bostadshus längre upp på fastigheterna följer denna nybyggnation 

närområdets karaktär och miljö, enligt 8 kap 1 § PBL. 

I bedömning har även tagits med att på fastigheten finns idag befintliga 

byggnader, där en kommer att få en ändring till träfasad, så kallad 

skiftesverk, i falurött, och i övrigt en allmän upprustning för att anpassas till 

platsen både till utseende och funktion anpassad till bostadsbyggnaden. 

Vid bedömning av ärendet anser samhällsbyggnadsnämnden att föreslagen 

åtgärd både anpassar sig till stadsbilden, vara lämplig för sitt ändamål, får en 

god färg-, form- och materialverkan samt även uppfyller utformningskraven 

i enlighet med 2 och 8 kapitlet plan- och bygglagen. Och inte anses innebära 

någon betydande olägenhet för närliggande bebyggelse. 

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 4 februari 2022. 
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Situationsplan inkommen den 9 mars 2022. 

Enkel Nybyggnadskarta den 9 mars 2022. 

Plan-, sektions- och fasadritning inkomna den 4 februari 2022. 

Komplettering exteriör redovisning inkommen den 9 mars 2022. 

Bemötande av synpunkter den 3 maj 2022. 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 maj 2022. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus, 223 m² byggnadsarea, 

och ändring med ombyggnad av 2 st komplementbyggnader på 

fastigheten Björnhovda 3:5 med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen 

(2010:900) PBL. 

2. Åtgärden kräver en kontrollansvarig för genomförandet. Som 

kontrollansvarig godtas byggherrens förslag; Dag Juhlberg. Den 

kontrollansvarige är certifierad enligt 10 kap 9 § PBL (2010:900). 

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

bifogas. 

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

10 kap 23 § i PBL (2010:900) när förutsättningarna för detta finnes. 

5. Avgiften för bygglovet är 40 612 kr i enlighet med fastställd taxa av 

kommunfullmäktige. Lagstadgade tidsfrister för handläggningen av 

ärendet har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § 

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

separat. 

 

Samhällsbyggnadsnämndens motivering till beslutet 

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom förvaltningens överväganden.  

_____ 

 

Information 

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

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

då beslutet fick laga kraft. 

Åtgärden ska utföras enligt de ritningar som tillhör beslutet. Inga ändringar 

får ske utan att dessa har godkänts av samhällsbyggnadsnämnden.  

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

tekniska samrådet ska byggherren lämna förslag till kontrollplan.  
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Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsbyggnadsnämnden har lämnat ett 

startbesked. I startbeskedet fastställs kontrollplanen.  

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.   

Åtgärden kan kräva tillstånd från annat håll/ myndighet och byggherren själv 

är skyldig att skaffa sig de tillstånd som kan behövas. 

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

åtgärden påbörjas. 

I detta ärende krävs utstakning av behörig person.  

Anmälan om anslutning till kommunalt VA ska göras till va-enheten. 

Fastigheten ligger inom område för normalradon. 

 

Expedieras till: 

Beslutet skickas till den sökande  

Beslutet skickas till den kontrollansvarige 

Beslutet delges de ägare som inkommit med synpunkter med information om 

hur man överklagar  

Meddelande om beslut skickas till samtliga berörda grannar 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 

Samhällsbyggnad - Bygg 
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§ 86 Dnr SBN 2022/000060-4.4.2 

Betodlaren 4 - Ansökan om bygglov. Nybyggnad av 
komplementbyggnad 
(EDP Vision 2022-393) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad i form av en 

gäststuga med förrådsdel. 

Fastigheten ligger inom detaljplan Mörbylånga 11:56 m.fl, Norra viken. 

Enligt gällande detaljplan så gäller följande för komplementbyggnader: 

största byggnadsarea 50 m², högsta byggnadshöjd 3,2 m, ska 

komplementbyggnader placeras minst 1 m från fastighetsgräns, får 

punktprickad mark inte bebyggas. 

Komplementbyggnad och huvudbyggnad inom samma fastighet ska ha 

samordnad utformning. Golvnivå inomhus ska lägst vara +2.5 meter över 

nollplanet. 

Byggenheten i Borgholms kommun har handlagt ärendet, enbart prövning av 

bygglovsdelen, teknisk del tas inför startbesked. 

Bedömning/överväganden 

Föreslagen byggnation medför en byggnadsarea på 49,7 m², har en 

byggnadshöjd på 2,74 m, placeras 1 m från fastighetsgräns, placeras inte på 

mark som inte får bebyggas. Komplementbyggnaden har en utformning som 

passar väl till bostadshusets. FSH (färdig sockelhöjd) är satt till 3,2 m så 

golvnivån hamnar över 2,5 meter över nollplanet. 

Den ansökta åtgärden uppfyller därmed kraven enligt 9 kap 30 § plan- och 

bygglagen (PBL). 

Bebyggelsen uppfyller även kraven i 2 kap 6 § pkt 1 och 8 kap 1 § pkt 1-2 

Plan- och bygglagen (PBL). 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 25 april 2022. 

Situationsplan den 6 april 2022. 

Sektionsritning den 6 april 2022.  

Planritning den 6 april 2022.  

Fasadritning den 6 april 2022.  

Ansökan den 6 april 2022.  



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

42(45) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2022-05-19  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

PER OLOF 

JOHANSSON 
2022-05-25 

09:08:35 

Christer Gustav 

Rosén 
2022-05-25 

10:57:31 

   

 

Information från förvaltningen  

Informeras om tillägg av information om startbesked och om avgift för 

bygglovet till beslutet. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör om samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt förslag till 

beslut med tillägg enligt ovan och finner att samhällsbyggnadsnämnden 

bifaller detsamma.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad med 49,7 m² 

byggnadsarea (49,7 m² bruttoarea och 0 m² öppenarea) på fastigheten 

Betodlaren 4 med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen (2010:900) 

PBL.  

2. Åtgärden kräver en kontrollansvarig för genomförandet. 

Kontrollansvarig ska anmälas till samhällsbyggnadsnämnden.  

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

10 kap 23 § i PBL (2010:900) när förutsättningarna för detta finnes. 

4. Avgiften för bygglovet är 6 077 kr i enlighet med fastställd taxa av 

kommunfullmäktige. Lagstadgade tidsfrister för handläggningen av 

ärendet har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § 

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

separat. 

 

Samhällsbyggnadsnämndens motivering till beslutet 

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom tjänsteskrivelsens 

bedömning/överväganden.  

_____ 

 

Information  

Sökanden informeras om, att i enlighet med 10 kap 5 § PBL, har byggherren 

ansvar för att arbetena utförs enligt bestämmelserna i PBL och enligt 

föreskrifter eller beslut som meddelats med stöd av lagen. 

Sökanden/byggherren är även ansvarig att annan lagstiftning som kan gälla 

för projektet följs. 

Åtgärden får inte får påbörjas innan startbesked har lämnats. 

För utfärdande av startbesked ska följande handlingar inlämnas: 
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- Förslag till kontrollplan från utsedd kontrollansvarig 

- Brandtekniskt yttrande 

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats 

inom fem år från att beslutet vunnit laga kraft. 

Beslutet får verkställas först fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i 

Post- och Inrikes tidningar, även om det inte har fått laga kraft. 

Beslutet vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att berörda sakägare har 

tagit del av beslutet och fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- 

och Inrikes tidningar. 

 

Expedieras till: 

Beslutet skickas till den sökande  

Meddelande om beslut skickas till samtliga berörda grannar 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 

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

Verksamhetsinformation 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Daniel Jonsson informerar om  

 Löpande Insikt 2021 - Uppföljning av kommunens service (NKI) 

Samhällsbyggnad - Plan 

Curt Ekvall (SD) frågar bland annat om tidsplan för detaljplanen Färjestaden 

1:153. Fredrik Meurling, tf planchef informerar om hur planen fortgår och 

tidsplan framåt.  

Samhällsbyggnad - Bygg 

 Statistik:  2022  2021 

1 januari-30 april 1 januari-30 april  

Inkommande byggärende 198  258 

Tagna huvudbeslut 194    262 

Avgiftsreducering 80 887 kr  447 000 kr hela 2021 

endast 2 872 kr i april  

Handläggningsdagar:  

anmälningsärende (snitt) 12,9  16 för hela 2021 

lovsärende (snitt) 20,6  35 för hela 2021 

Staffan Åsén informerar om 

Samhällsbyggnad - Miljö  

 Remiss - Beredning av ansökan om tillstånd enligt lagen (1966:314) om 

kontinentalsockeln. Svar 10 juni till SGU. 

 Remiss – Lst. Nya Natura 2000 områden på östra sidan. Fågelskydd. RU 

 Remiss – SLV om riskklassning, väntas i maj. – Mindre intäkter 2023 

och framåt. Livsmedelsverkets fördjupade konsekvensanalys angående 

ny modell för fastställande av kontrollfrekvens för regelbunden 

riskbaserad offentlig kontroll. 

 SKR – Taxor, Omarbeta samtliga taxor inför 2023. 

 Kontroll av integrerat växtskydd hos jordbrukare, 2022. 

 Jordbruksverket planerar att hålla i Nationellt tillsynsprojekt 2024- 

Växtnäringstillsyn på jordbruk. 

 Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter förväntas träda ikraft 1 augusti 

2022. 
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”Regeringen ger länsstyrelserna i uppdrag att utveckla och kvalitetssäkra 

arbetet med en strukturerad och likvärdig tillsyn av alkohol, tobak och 

andra nikotinprodukter i enlighet med den modell som utvecklats i 

projektet ”Sveriges länsstyrelser utvecklar alkohol- och tobakstillsynen.” 

Förstärkt alkohol- och tobakstillsyn 2021-2025. 

_____ 

 

 


