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§ 150  

Val av justerare 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

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

21 december 2022. 

_____ 

 

 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(22) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2022-12-15  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

PER OLOF 

JOHANSSON 
2022-12-21 

10:11:05 

BO SJÖLIN 

2022-12-21 
10:41:36 

   

 

§ 151  

Godkännande av dagordning 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Till samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare utsänd kallelse 

godkänns som dagordning för mötet. 

_____ 
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§ 152 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 8 december 2022. 

Information 

Nästa möte är den 19 januari 2023. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Samhällsbyggnad 
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§ 153 Dnr SBN 2022/000003-1.2.7 

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

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegationsbeslut daterade den 7 november-8 december 

2022. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Redovisning av delegationsbesluten godkänns. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Samhällsbyggnad 
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§ 154 Dnr SBN 2022/000004-1.4 

Ekonomisk uppföljning 2022 för 
samhällsbyggnadsnämnden 
(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 november 2022. 

Tjänsteskrivelse daterad den 9 december 2022.    

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ekonomisk uppföljning efter november 2022 godkänns.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnad   
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§ 155 Dnr SBN 2022/000075-3.5.1 

Ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker 
(EDP 2022-301) 

Sammanfattning av ärendet 

EMM’s Café & Catering HB, 969792-8423, med adressen Holmetorp 101, 

386 90 Färjestaden ansöker om ett stadigvarande serveringstillstånd för 

servering av alkoholdrycker till allmänheten på serveringsstället Glömminge 

Föreningshus, Glömminge Backe 10, 386 95 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 enligt ritning med diarienummer 

SBN 2022-301. Ansökan avser även catering till slutet sällskap i, till 

kommunen i förhand anmälda och godkända, lokaler.       

Beslutsunderlag 

Ansökan, daterad den 24 februari 2022. 

Reviderad ansökan, daterad den 24 augusti 2022. 

Remissyttranden från Polisen, daterade den 3 mars och den 6 september 

2022. 

Remissyttranden från Skatteverket, daterade den 15 mars och den 31 augusti 

2022. 

Remissyttrande från Räddningstjänsten, daterat den 30 augusti 2022. 

Utredning, daterad den 17 november 2022. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 17 november 2022.      

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden meddelar EMM’s Café & Catering HB, 

969792-8423, stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten. 

Tillståndet avser servering av spritdrycker, vin, starköl samt andra jästa 

alkoholdrycker på serveringsstället Glömminge föreningshus, 

Glömminge Backe 10, 386 95 Färjestaden. 

2. Tillståndet avser servering i stora salen från klockan 11:00 till och med 

klockan 01:00 och ska gälla året runt. Tillståndet innefattar även catering 

till slutna sällskap i lokaler som i förhand är anmälda till, och godkända 

av, kommunen.  

3. Villkor ställs att förordna sökande att nyttja minst en (1) ordningsvakt 

när pubkvällar anordnas.      

_____  
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Expedieras till: 

Sökanden 

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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§ 156 Dnr SBN 2022/000091-4.4.1 

Algutsrum 6:1 - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning bostad 
(EDP Vision 2022-1008) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om förhandsbesked – Lokaliseringsprövning har inkommit på del 

av fastigheten Algutsrum 6:1 skifte 4, i öster på landborgskanten, med 

avstyckning om fyra (4) stycken nya fastigheter på ett område om ca 

5000 m² total area.  

Ansökan innebär ett förslag om att de nya fastigheterna väster om befintlig 

byggnation, kommer att bebyggas med bostadshus om max 225 m² 

byggnadsarea, en byggnadshöjd på max 5 meter och enligt bilder är husen 

tänkta som 1-planshus med inredningsbar vind alternativt 2-plans 

suterränghus och en utformning såsom sadeltak med pannor, fasader med 

träpanel och spröjsade fönster samt en anpassad komplementbyggnad till 

respektive bostadshus.  

Placering av byggnaderna är tänkt att bli i öster på fastigheterna med en 

anslutningsväg, ny samfälld väg, mellan befintlig byggnation och de nya 

fastigheterna, med ett avstånd om ca 35-45 m till befintliga bostadshus.  

Nytt i ärendet sedan tidigare ansökningar om lokaliseringsprövning är att 

sökande vill kompensera förlorad åkermark 5000 m² mot ny högproducer-

ande åkermark om 8000 m² på fastigheten Föra 4:1 i Borgholms kommun.  

Förutsättningar  

Planeringsförutsättningar  

Tänkt åtgärd ligger utanför detaljplanelagt område, gränsar till 

sammanhållen bebyggelse i öster upp mot riksväg R136.  

Platsen ligger på odlingsbar jordbruksmark.  

Fastigheten ligger inte inom område utpekat utvecklingsområde bostäder, 

enligt ÖP 2014.  

Området ligger inom Riksintresse för; Obruten kust och Rörligt friluftsliv.  

Fastighetens skifte gränsar till verksamhetsområde VA i öster.  

Det finns kommunalt VA i området, ca 20 m väster om fastigheterna.  

Anslutning av tillfartsväg är tänkt till Landsväg R136 med lokalgata mellan 

befintlig bebyggelse i öster mot R136, med Trafikverket som väghållare.  
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Det finns inget påbörjat planprogram eller något pågående planarbete i 

området.  

Översiktsplan  

Fastigheten ligger inte inom område utpekat utvecklingsområde bostäder, 

enligt ÖP 2014.  

Utredningsområde för bostäder finns ca 400 m norrut.  

Natur och arkitektur  

Platsen präglas av landsbygdskaraktär med stora tomter och sammanhållen 

randbebyggelse där tomterna gränsar mot länsväg 136 i öster. I väster 

gränsar tomterna till åker- och betesmark. Föreslagen åtgärd ligger på 

landborgskanten och sluttar mot väster.  

Öster om den tänkta åtgärden, gränsar till, finns befintlig bebyggelse som 

främst består av 1 ½-planshus med sadeltak fasader av träpanel i varierande 

storlek på större tomter om ca 1300 – 5000 m² markarea. En del av villorna 

är suterränghus främst på grund av tomternas beskaffenhet med 

höjdskillnaderna på landborgskanten. Tomterna är avstyckade under 1940- 

och 1950-talet.  

De arter inom området som rapporterats in till artportalen är stenhumla och 

jordhumla.  

Infrastruktur  

Det finns kommunalt VA i området, ca 20 m väster om fastigheterna.  

Anslutning av tillfartsväg för fastigheterna är tänkt till Landsväg R136 med 

lokalgata mellan befintlig bebyggelse i öster mot R136, enligt situationsplan.  

Del av nya lokalgatan ligger i sluttning och behöver ta hand om 3,5 m 

höjdskillnad, finns regelverk på hur det skall utföras.  

Finns en transformatorstation vid infart till fastigheterna som behöver tas 

hänsyn till.  

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.  

Biotopskydd  

Stenmuren i öster, mot angränsande fastighet, är skyddad genom 

biotopskydd enligt 7 kap miljöbalken. Det finns även en stenmur i söder, 

längs föreslagen infart till tomterna, som är skyddad genom biotopskydd. För 

ingrepp i stenmur krävs dispens från länsstyrelsen.  
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Jordbruksmark  

Området utgörs av jordbruksmark.  

Jordbruksmark är av nationell betydelse enligt 3:4 miljöbalken. Föreslagen 

yta ligger i ett jordbrukslandskap med omgivande åkermarker mot väster och 

söder. Jordarten är svallad grusig sediment enligt SGU´s jordartskarta. Åkern 

brukas idag och har brukats bakåt i tiden till 1956 enligt flygfoto.  

Länsstyrelsen har i beslut om förhandsbesked den 21 juni 2021 gjort 

bedömningen att marken utgörs av brukningsvärd jordbruksmark vid 

tillämpning av MB 3 kap 4 §, miljöbalken.  

Radon  

Platsen ligger inom område för normalriskzon för radon, enligt SGU 

kartvisare uranstrålning. Generellt längs landborgskanten finns risk för höga 

radonhalter i marken.  

Synpunkter  

Ansökan har remitterats till berörda grannar/sakägare.  

Ansökan har inte i denna omgång remitterats till E.ON, Trafikverket, 

Taxefinansiering,  

Länsstyrelsen i Kalmar län med flera i och med de tidigare remisserna så 

sent som hösten 2021.  

Synpunkter har inkommit från berörda grannar. I huvudsak framför de att 

tidigare ärende, dnr: 2020-128 med beslut den 8 mars 2021, har överklagats 

till länsstyrelsen vilken har upphävt Mörbylånga kommuns samhällsbygg-

nadsnämnds positiva besked om förhandsbesked. Berörda grannar påpekar 

också att överklagan till Mark- och miljödomstolen avslår överklagan och 

befäster Länsstyrelsen i Kalmars beslut den 21 juni 2021, samt också att 

Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd och att Mark- och 

miljödomstolens dom står fast.  

Förvaltningens överväganden  

Ansökan har inte stöd i översiktsplanen. Området är inte utpekat som 

utvecklingsområde för bostäder i översiktsplan.  

Enligt PBL 2 kap ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras 

på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och 

landskapsbilden, natur- och kulturvärden på platsen och intresset av en god 

helhetsverkan. Man skall även ta hänsyn både till allmänna och enskilda 

intressen. I detta fall väger det allmänna intresset större än det enskilda med 

hänsyn till odlingsbar jordbruksmark för allmänhetens intresse.  
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Av kommunens översiktsplan framgår att kommunen månar om att den 

totala arealen jordbruksmark ska vara oförändrad. Undantag kan komma att 

göras för tätortsexpansion. Vid prövningen ska bland annat miljöbalkens 

hushållningsbestämmelser tillämpas vilket framgår av 2 kap. 2§ PBL. Detta 

innebär bland annat att man ska beakta regeln i 3 kap. 4 § andra stycket 

miljöbalken om att brukningsvärd jordbruksmark endast fås tas i anspråk för 

bebyggelse 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.  

Slutligen och det viktigaste i detta ärende är att det nu finns tre (3) stycken 

beslut och domar i sakfrågan med tidigare ärende på platsen från både 

Länsstyrelsen, Mark- och miljödomstolen samt Mark- och miljööverdom-

stolen där domarna från Mark- och miljödomstolen och Mark- och miljö-

överdomstolen har prejudicerande betydelse.  

Vi har även tagit hänsyn till sökandes tillägg i ärendet om ett kompensations-

byte på odlingsbar jordbruksmark på annan fastighet i detta fall Föra 4:1, 

Borgholms kommun.  

Vi, Mörbylånga kommun samhällsbyggnadsnämnden, kan inte i dagsläget 

ställa några sådana krav i en grannkommun på hur mark skall behandlas. Det 

finns inte heller något sådant beslut som visar i den riktningen att det skulle 

vara ok att ta bort odlingsbar jordbruksmark och skapa ny jordbruksmark på 

annat ställe även inom samma kommun.  

Kommunikation av förslaget till beslut  

Förvaltningens förslag till beslut är kommunicerat med sökanden.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 5 december 2022.  

Ansökan inkommen den 6 juni 2022.   

Situationsplan inkommen den 8 augusti 2022.  

Granneyttrande X, har synpunkter.  

Granneyttrande X, har synpunkter.  

Granneyttrande X, har synpunkter.  

Granneyttrande X, har synpunkter.  

Granneyttrande X, har synpunkter.  

Beslut Länsstyrelsen i Kalmar, 21 juni 2021, dnr: 403-4323-2021.  

Dom Mark- och miljödomstolen, 18 maj 2022, mål nr P6585-21.  

Beslut Mark- och miljööverdomstolen, 23 september 2022, 

mål nr P 7201-22.  
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Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Lämna negativt förhandsbesked då ansökan inte är förenlig med plan- 

och bygglagen (2010:900), 2 kap 1, 2, 3 och 5 §§ samt 3 kap 4 § 

miljöbalken. 

 

Samhällsbyggnadsnämndens motivering till beslutet 

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom förvaltningens överväganden.  

_____ 

 

Information 

Beslutet kan överklagas. Se bifogad anvisning. 

Avgiften för beslutet kommer att faktureras enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Fakturan kommer att sändas separat. 

 

Expedieras till: 

Beslutet meddelas sökande med information om hur man överklagar beslut 

Meddelande om beslut skickas till samtliga berörda grannar 

Samhällsbyggnad - Plan 
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§ 157 Dnr SBN 2022/000092-4.4.1 

Strandskogen 12:10 - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning bostad och verksamhetslokal 
(EDP Vision 2022-294) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om förhandsbesked – Lokaliseringsprövning har inkommit på del 

av fastigheten Strandskogen 12:10 skifte 2 och 3 med 1 (1) stycken nya 

byggnader på respektive skifte. 

Ansökan innebär förslag till byggnation på skifte 2 av ett enbostadshus om 

ett 1-planshus utan inredd vind med sadeltak belagt med betongtakpannor i 

en mörkgrå kulör, och fasader av träpanel i en ljus kulör. På skifte 3 är det 

tänkt en verksamhetsbyggnad om ett lagertält om ca 120 m² byggnadsarea i 

flamsäkert vitt material med löstagbara sidor. 

Placering av bostadshuset blir i väster på skifte nr 2 ner mot tallskogen ca 

150 m från väg R136. Lagerbyggnaden är tänkt att placeras i öster på skifte 

nr 3 ca 20 m från väg R136. 

Förutsättningar 

Tänkt åtgärd ligger utanför detaljplanelagt område, gränsar till 

sammanhållen bebyggelse i väster mot Gjuterivägen. 

Platsen ligger på odlingsbar jordbruksmark och inom sekundärt 

vattenskyddsområde. 

Fastigheten ligger inte inom område utpekat utvecklingsområde bostäder, 

enligt ÖP 2014, men gränsar till utvecklingsområde b4 Porskärr östra 

skogsområde. 

Området ligger inom Riksintresse för; Obruten kust och Rörligt friluftsliv. 

Fastighetens skifte 2 ligger inom verksamhetsområde VA, medan skifte 3 

ligger utanför. 

Det finns inget kommunalt VA i området, fastigheterna har enskilda 

anläggningar. 

Anslutning av tillfartsväg är tänkt till Landsväg R136, med Trafikverket som 

väghållare. 

Det finns inget påbörjat planprogram eller något pågående planarbete i 

området. 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(22) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2022-12-15  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

PER OLOF 

JOHANSSON 
2022-12-21 

10:11:05 

BO SJÖLIN 

2022-12-21 
10:41:36 

   

 

Översiktsplan 

Fastigheten ligger inte inom område utpekat utvecklingsområde bostäder, 

enligt ÖP 2014, men gränsar i väster till utvecklingsområde b4 Porskärr östra 

skogsområde. 

I ÖP:en står bland annat enligt nedan att: 

 De öppna markerna mellan Porskärrs skogsområde skall inte byggas 

igen. 

 Ny bebyggelse kan byggas utefter de befintliga huvud- och tvärvägarna i 

skogsområdena. 

Natur och arkitektur 

Platsen ligger på odlingsbar jordbruksmark i ett öppet jordbrukslandskap 

med långsmala skiften om jordbruksmark både söder och norr om berörda 

skiften på fastigheten. Det ena skiftet ansluter till tallskogsområde i väster 

och det andra skiftet gränsar till riksväg 136 och inom dess vägområde. 

Bebyggelsen i området är koncentrerad till den norr-södergående 

Gjuterivägen i väster med både enbostadshus i skiftande storlekar både 1-

plans och 2-våningshus med träfasader i både falurött och ljusare kulörer 

med anpassade komplementbyggnader samt även en del 

verksamhetsbyggnader i området, så även ett antal lador i området. 

Inga rödlistade eller fridlysta arter finns inrapporterade för tilltänkta platsen i 

artportalen. 

Infrastruktur 

Samfälld väg, Gjuterivägen (lokalgata), på Strandskogen S:1 i nord-sydlig 

riktning finns i området med mindre stick, anslutningar, till och från 

fastigheter utmed lokalgatan. 

Det finns inget kommunalt vatten eller spillavlopp i området. Tillstånd för 

enskilt avlopp krävs samt eget vatten krävs. Det ena skiftet nr 2 ligger inom 

verksamhetsområde för va. 

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 

Jordbruksmark är av nationell betydelse enligt 3:4 miljöbalken. Föreslagen 

yta ligger i ett jordbrukslandskap med omgivande åkermarker mot söder och 

norr. Jordarten är svallad grusig sediment enligt SGU´s jordartskarta. 

Skiftena är ca 0,3 ha med rektangulär form. Åkern brukas idag och har 
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brukats bakåt i tiden till 1956 enligt flygfoto. Båda skiftena är blockbelagda 

och de brukas idag och har brukats bakåt i tiden. 

Produktionsvärdet är bedömt från normal till högt värde i en femgradig skala 

där mycket högt är bäst enligt länsstyrelsens bedömningsgrund för 

brukningsvärd jordbruksmark. 

Sammantaget gör detta att jordbruksmarken bedöms vara brukningsvärd. 

Radon 

Platsen ligger inom område för normalriskzon för radon. 

Synpunkter 

Ett förslag till beslut är skriftligt kommunicerat med sökande, den 13 oktober 

2022 och möjligheten att för sökande inkomma med svarsskrivelse i ärendet. 

Sökande inkom, den 26 oktober 2022, med synpunkter muntligen via telefon 

till handläggare. 

Sökande anför bland annat att skiftena inte är av högt värde för odling utan 

att de endast varit brukade för enklare slåtter. Vidare vill sökande ha 

framfört att skiftena är taxerade som bebyggd småhusenhet. 

Svar på sökandes synpunkter framgår av förvaltningen övervägande i 

ärendet. 

Förvaltningens överväganden 

Ansökan har inte stöd i översiktsplanen. Området är inte utpekat som 

utvecklingsområde för bostäder i översiktsplan. 

Enligt PBL 2 kap ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras 

på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och 

landskapsbilden, natur- och kulturvärden på platsen och intresset av en god 

helhetsverkan. Man skall även ta hänsyn både till allmänna och enskilda 

intressen. I detta fall väger det allmänna intresset större än det enskilda med 

hänsyn till odlingsbar jordbruksmark för allmänhetens intresse. 

Enligt MB (1998:808) 3 kap 1 och 6 §§ ska mark- och vattenområden 

användas för de ändamål som är mest lämpade. Företräde ska ges för 

användning som innebär god hushållning för det allmänna. 

Av kommunens översiktsplan framgår att kommunen månar om att den 

totala arealen jordbruksmark ska vara oförändrad. Undantag kan komma att 

göras för tätortsexpansion. Vid prövningen ska bland annat miljöbalkens 

hushållningsbestämmelser tillämpas vilket framgår av 2 kap. 2§ PBL. Detta 

innebär bland annat att man ska beakta regeln i 3 kap. 4 § andra stycket 

miljöbalken om att brukningsvärd jordbruksmark endast fås tas i anspråk för 

bebyggelse om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. 
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Det krävs också att behovet inte kan tillgodoses på ett sätt som är 

tillfredsställande från allmän synpunkt genom att annan mark används. 

Jordbruksmarken brukas nu och har brukats en lång tid tillbaka och bedöms 

då som brukningsvärd. Har även här tagit hänsyn till att marken ligger 

mellan skiften som idag är taxerade som lantbruksenhet och brukas, därmed 

kan man inte hävda att de ingår i en småhusenhet som kan bebyggas fritt. 

Vidare är den tänkta kommunikationen till byggnaderna inte 

överensstämmande med översiktsplanen med att anslutningar går i nord-

sydligt riktning vilket kommer att försvåra framtida brukning av 

jordbruksmarken. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Förvaltningens förslag till beslut är kommunicerat med sökanden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 5 december 2022.  

Ansökan inkommen den 25 februari 2022. 

Situationsplan inkommen den 16 augusti 2022. 

Förslag, foton, på byggnationer inkom den 16 augusti 2022. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Lämna negativt förhandsbesked då ansökan inte är förenlig med plan- 

och bygglagen (2010:900), 2 kap 1, 2, 3 och 5 §§ samt 3 kap 4 § 

miljöbalken. 

 

Samhällsbyggnadsnämndens motivering till beslutet 

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom förvaltningens överväganden. 

_____ 

 

Information 

Beslutet kan överklagas. Se bifogad anvisning. 

Avgiften för beslutet kommer att faktureras enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Fakturan kommer att sändas separat. 

 

Expedieras till: 

Beslutet meddelas sökande med information om hur man överklagar beslut 

Meddelande om beslut skickas till samtliga berörda grannar 

Samhällsbyggnad - Plan 
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§ 158 Dnr SBN 2022/000093-4.4.4 

X - Bygg tillsyn. Olovlig åtgärd 
(EDP Vision 2022-1819) 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet avser sanktionsavgift för påbörjat en anmälningspliktig åtgärd utan 

startbesked.  

Förvaltningens överväganden 

Den 2 november 2022 inkom ett sotarintyg som gav anledning att anta att 

byggherren genomfört en installation av eldstad utan startbesked. Vid 

kontakt uppgav byggherren att det var hans uppfattning att ansvaret för att 

göra anmälan låg på installatören. Den 4 november beslutade 

samhällsbyggnadsnämnden om startbesked.  

Den 11 november inkom ett yttrande från byggherren som i sammanfattning 

anför att den tidigare kakelugnen inte längre var funktionell på grund av 

ålder och slitage men att eftersom det bara skett ett byte ska ingen 

sanktionsavgift tas ut.  

Enligt 6 kap. 5§ plan och byggförordningen krävs startbesked för väsentlig 

ändring av eldstad. Det är samhällsbyggnadskontoret bedömning att den 

installation av ny kakelugn som byggherren påbörjat är en sådan väsentlig 

ändring som kräver startbesked. Eftersom installationen påbörjat innan 

startbesked lämnats ska samhällsbyggnadsnämnden ta ut en sanktionsavgift.   

Beslutsunderlag 

Beräkning av sanktionsavgift den 4 november 2022. 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 november 2022. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

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

samhällsbyggnadsnämnden att påföra den avgiftsskyldige en 

byggsanktionsavgift på 4 830 kronor. Avgiften ska betalas inom två 

månader från att detta beslut vunnit laga kraft.  

2. Med anledning av vad som framkommit i utredningen anser 

Samhällsbyggnadsnämnden att det inte finns skäl att sätta ner avgiften.  

 

Samhällsbyggnadsnämndens motivering till beslutet 

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom förvaltningens överväganden.  

_____   
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Information 

Byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett 

uppsåtligen eller av oaktsamhet. Byggnadsnämnden kan sätta ned avgiften 

till hälften eller en fjärdedel om avgiften inte bedöms stå i rimlig proportion 

till förseelsen. I vissa fall kan byggnadsnämnden besluta att inte ta ut 

byggsanktionsavgift alls (11:53§ PBL).  

Byggsanktionsavgift tas ut av den som vid tidpunkten för överträdelsen var 

ägare av den fastighet eller det byggnadsverk som överträdelsen avser, den 

som begått överträdelsen eller den som har fått en fördel av överträdelsen. 

Byggsanktionsavgiften tillfaller kommunen (11:57, 62§§ PBL).  

 

Expedieras till: 

Beslutet delges den avgiftsskyldige med information om hur man överklagar 

Samhällsbyggnad 

 

Ajournering 

Klockan 10.00-10.30 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(22) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2022-12-15  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

PER OLOF 

JOHANSSON 
2022-12-21 

10:11:05 

BO SJÖLIN 

2022-12-21 
10:41:36 

   

 

§ 159 Dnr SBN 2022/000005-1.2.7 

Verksamhetsinformation 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Staffan Åsén informerar om samhällsbyggnad - Miljö & hälsa 

 Utskick till boenden om markföroreningar i Grönhögen.  

 Information vid kommunfullmäktige om utbyggnad av vattenbaserad 

vindkraft.  

 Tillsynsplaner till nämnden för fastställande. 

 Utveckla verksamhetsplanen i Stratsys. 

 Administrationsgruppens arbete med digital utveckling.  

 Verksamhetsplan 2023 för Miljösamverkan sydost (MSO). 

 Kalmarsundskommissionen. 

 Statsbidrag LOVA och LONA.  

Fredrik Meurling informerar om samhällsbyggnad - Plan 

 Pågående planer och dess status; Grönhögen, Skogsby, Sjöbergs hage 

etcetera.  

Mikael Kaiser informerar om samhällsbyggnad - Övergripande och bygglov  

 Prioriteringar under 2023. 

- Verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering. 

- Samhällsbyggnadsprocess. 

- Prioriteringsmodell och priolista. 

- Verksamhetsplan. 

- Tillsynsplan.   

- Intern och extern karta. 

 Planprioriteringsmodell. 

 Prioriteringar under 2023 (Kommunfullmäktige) 

- Tillväxtskapande och hållbar samhällsplanering.  

 Resurser personal.  

 Pågående projekt – uppdrag.   

- E-tjänster.  

- Hemsidan.  

- Översiktsplan.  

 Ekonomi. 
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 God Jul och Gott Nytt År till nämnden och till alla duktiga medarbetare! 

Avslut och tack! 

Ordföranden önskar samhällsbyggnadsnämnden och samhällsbyggnads-

förvaltningen en God Jul och ett Gott Nytt År! Dagens möte är det sista i 

mandatperioden för nämnden och det sista mötet för ordföranden som tackar 

för åren i nämnden.  

Hans-Ove Görtz, Mikael Kaiser, Staffan Åsén samt medarbetare tackar Per-

Olof Johansson för arbetet som ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden 

och blommor med mera överlämnas. 

_____ 

 

 

 


