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Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 – 11.20 

Beslutande Günter Ruchatz (M), ordf. §§ 96 – 103, §§ 105 - 111 

Jimmy Odenäng (M) 

Anne Wilks (MP) 

Per-Olof Johansson (S)  

Bertil Johansson (S) 

Johan Sigvardsson (C) 

Ylva Bengtsson (V) 

Övriga närvarande Anne-Charlott Petersson, sekreterare 

Cajsa Lindberg, miljö- och byggnadschef 

Magdalena Andersson, miljöhandläggare §§ 105 - 110 

Ylva Hammarstedt, arkitekt §§ 96 - 110 

Arne Andersson, byggnadsinspektör § 111 

 

 

Justerare Jimmy Odenäng 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga 2015-09-03 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

 

§§ 96-101, 

§§103-111 
 Anne-Charlott Petersson  

 Ordförande 

  

 Günter Ruchatz                              Anne Wilks  

 Justerare 

§§96-101, §103, §§105-111         §104  

 Jimmy Odenäng   

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Miljö- och byggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2015-08-27 

Datum då anslaget sätts upp 2015-09-04 Datum då anslaget tas ned 2015-09-28 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Mörbylånga 
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 Anne-Charlott Petersson  
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Justerare Jimmy Odenäng 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga 2015-08-27 
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 Sekreterare 

 

 § 102 
 Anne-Charlott Petersson  

 Ordförande 

  

 Günter Ruchatz  

 Justerare 

  

 Jimmy Odenäng   
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§ 96 

Val av justerare 

Till justerare för dagens möte valdes Jimmy Odenäng. 

_____ 
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§ 97 

Godkännande av dagordning 

Till miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts ledamöter och ersättare 

utsänd kallelse godkänns som dagordning med tillägg. 

Extra ärende: Ansökan om bostadsanpassningsbidrag. 

_____ 
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§ 98 

Meddelande och information 

 

Information  

Planarkitekt Emelie Bertholdsson var och presenterade sig, nyanställd fr.o.m. 

24 augusti. 

Den 1 oktober kommer vår nya miljö- och hälsoskyddsinspektör vid namn 

Jonatan Kjellin, han kommer även att arbeta med serveringstillstånd. 

_____ 
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§ 99  

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2015 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsutskottets protokoll den 13 augusti 2015 

Sammanställning av delegationsbeslut nr 15:15 - 15:16 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbesluten godkänns. 

_____   
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§ 100  

Uppföljning medborgarförslag och motioner 

Inga medborgarförslag eller motioner inkomna till miljö- och 

byggnadsförvaltningen. 

_____ 
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§ 101  

Allmänna frågor 

1. Anne Wilks ställde frågan om döda Träd – Ask och Almsjukan vilka 

ansvarar för inventering, nationellt problem men vad gör vi i kommunen. 

- Cajsa Lindberg kontaktar Skogsstyrelsen som vill ha in uppgifter om 

hur stor spridningen är av sjuka/döda träd. 

2. Fråga om termen bebyggelsestruktur, betydelse – Ylva Hammarstedt 

reder ut begreppet. 

3. Fråga angående att samla all tillsyn av ett företag som består av flera 

verksamheter t.ex. jordsbruk, vindkraft, industri vid ett tillfälle, idag sker 

tillsyn vid flera tillfällen – Cajsa Lindberg förklarar att enligt 

miljöprövningsförordningen har verksamheter olika koder och olika 

avgifter. En inspektör har inte den samlade kunskapen för alla 

verksamheter. 

_____ 

 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10 (28) 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

2015-08-27  
 

 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 102 Dnr 2011/000565 

Färjestaden 1:165 m.fl. (f.d Däckroy tomten) Detaljplan. 
Ansökan om planändring. 
Sökanden Mörbylånga Bostads AB  

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan har inkommit 2011-05-25 om att förändra detaljplanen för 

fastigheterna Färjestaden 1:165, 1:167 och 1:183, så att bostadsbebyggelse, 

kontor och handel blir möjligt på fastigheterna.   

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en blandning av funktioner som 

tillsammans med utformningen ska skapa en stadsmässig miljö. Utmed 

Storgatan ska gatuhusen möta upp gatan och ligga i direkt anslutning till 

gaturummet för att vara en aktiv del av rummet och möjliggöra kontakt 

mellan människor.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 13 augusti 2015 

Tjänsteskrivelse daterad den 30 juli 2015 

Särskilt utlåtande, upprättad den 22 september 2015 

Plankarta, upprättad den 22 april 2014, reviderad den 13 maj 2015 

Planbeskrivning med illustrationer, upprättad den 22 april 2014, reviderad 

den 13 maj 2015 

Beslut miljöbedömning, daterad den 13 maj 2015 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Den 2015-09-22 upprättade särskilt utlåtande över inkomna synpunkter 

godkänns som sin egen. 

2. Det 2014-04-22 upprättade och 2015-05-13 reviderade planförslaget 

antas i enlighet med PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap 27 §. 

_____ 

 

Paragrafen justeras omedelbart 
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Expedieras till: 

Mörbylånga Bostads AB, Köpmangatan 32, 386 50 Mörbylånga 

Tallhöjdens idrottsplats, Färjestadens GoIF, Idrottsgatan 10, 386 30 

Färjestaden  

För kännedom: 

Plan- och byggverksamheten 
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§ 103 Dnr 2015/000389 

X Förhandsbesked. Ansökan om lokaliseringsprövning 
för byggnation av enbostadshus. Sökanden X 
Kommunicerat förhandsbesked. 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser förhandsbesked för bostadsändamål på befintlig fastighet som 

avses klyvas. Fastigheten omfattar totalt 3839 kvm. Ny tomt blir ca 1500 

kvm. Kommunalt vatten och avlopp finns inte på platsen utan måste lösas 

med egen anläggning. 

Tomten gränsar i väster till lv 136 och i öster och norr till 

verksamhetsfastigheter. Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse 

och omfattas av landskapsbildsskydd samt riksintresse för kulturmiljövården.  

Kommunicerat förhandsbesked - Inget yttrande inkommit från sökanden. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 13 augusti 2015 

Kommunicering daterad den 26 juni 2015 

Miljö- och byggandsnämndens beslut den17 juni 2015 § 87 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 28 maj 2015 

Tjänsteskrivelse daterad den 20 maj 2015 

Ansökan inkommit den 27 mars 2015, karta 

Länsstyrelsen yttrande den 9 april 2015 

Miljöhandläggarens yttrande daterad den 12 maj 2015 

Trafikverkets yttrande den 16 april 2015 

Grannyttrande X, Synpunkter 

Grannyttrande X, Ingen erinran 

Grannyttrande X, Ingen eriran 

Grannyttrande X, Ingen erinran 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Lämna negativt förhandsbesked för byggnation av enbostadshus då 

ansökan inte kan anses förenlig med en ändamålsenlig struktur och en 

estetiskt tilltalande utformning av bebyggelsen eller en god 

helhetsverkan. Den föreslagna byggnationen kan därmed inte anses 

uppfylla kraven i PBL(Plan- och bygglagen) 2 kap 2, 4, 5 §§. 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13 (28) 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

2015-08-27  
 

 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

2. För beslutet debiteras en av fullmäktige fastställd avgift.Fakturan 

kommer att sändas separat.  

_____ 

 

Information 

Beslutet kan överklagas var för sig. Se bifogad anvisning! 

 

 

Expedieras till: 

X 

Ölands Industriservice AB, Box 73, 386 02 Mörbylånga 

För kännedom: 

X 

Plan- och byggverksamheten 
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§ 104 Dnr 2015/000202 

X Förhandsbesked. Ansökan om lokaliseringsprövning 
för byggnation av tre enbostadhus samt avstyckning 
tre tomter. Sökanden X. Kommunicerat 
förhandsbesked. 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser förhandsbesked för lokaliseringsprövning av tre enbostadshus 

på fastigheten X. Ansökan avser byggnation av tre bostadshus på tomter som 

avses avstyckas omfattande vardera ca 1600-1700 kvm. Möjlighet finns att 

ansluta till kommunalt vatten och spillvatten.  

Kommunicerat förhandsbesked - Yttrande inkommit från sökanden. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 13 augusti 2013 

Yttrande inkom den 17 juli 2015 

Kommunicering daterad den 25 juni 2015 

Miljö- och byggandsnämndens beslut den 17 juni 2015 § 88 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 28 maj 2015 

Tjänsteskrivelse daterad den 19 maj 2015 

Ansökan inkommit den 25 februari 2015, karta 

Grannyttrande X, Ingen erinran 

Grannyttrande X, Ingen erinran 

Grannyttrande X, Ingen erínran 

Grannyttrande X, Ingen erinran 

Grannyttrande X, Ingen erinran 

Grannyttrande X, Ingen erinran 

Grannyttrande X, Synpunkter 

Grannyttrande X, Ingen erinran 

Grannyttrande X, Synpunkter    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Lämna negativt förhandsbesked då ansökan inte har stöd i kommunens 

planprogram och inte är förenlig med PBL (Plan- och bygglagen) 2 kap  

2 §, 3 § tredje stycket, 4 § med avseende på kommunens 

vattenförsörjning.   
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2. För beslutet debiteras en av fullmäktige fastställd avgift. Fakturan 

kommer att sändas separat. 

_____ 

 

Information 

Beslutet kan överklagas var för sig. Se bifogad anvisning! 

 

På grund av jäv deltar inte Günter Ruchatz (M) i handläggningen av detta 

ärende. Anne Wilks (MP) går in och tjänstgör som ordförande under detta 

ärende. 

 

Expedieras till: 

X 

För kännedom: 

X 

Plan- och byggverksamheten 
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§ 105 Dnr 2015/000738 

X Förhandsbesked. Ansökan om lokaliseringsprövning 
för byggnation av enbostadshus. Sökanden X. 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om förhandsbesked har inkommit på fastigheten X. Ansökan avser 

byggnation av ett enbostadshus på skifte som omfattar cirka 1 hektar. 

Möjlighet att ansluta till kommunalt vatten och spillvatten finns. 

Den aktuella platsen är belägen västra sidan om länsväg137 vid 

landborgskanten och strax norr om Algutsrum. Förslaget har inte stöd i 

kommunens översiktsplan från 2007 inte heller i ÖP 2014. I båda 

översiktsplanerna finns planerade exploateringsområden väster om 

föreslagen tomt. I översiktsplan 2014 står att den öppna marken mellan 

skogsområden och landborgskanten ska bevaras.    

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 13 augusti 2015 

Tjänsteskrivelse daterad den 24 juli 2015 

Ansökan inkommit den 22 juni 2015, karta 

Teknisk affärsverksamhets yttrande den 26 juni 2015 

Miljöhandläggarens yttrande den 24 augusti 2015 

Grannyttrande X, Ingen erinran 

Grannyttrande X, Synpunkter 

Grannyttrande X, Synpunkter 

Grannyttrande X, Ingen erinran 

Grannyttrande X, Ingen erinran 

Grannyttrande X, Ingen erinran  

Förslag på mötet 

Per-Olof Johansson (S) yrkar på bordläggning av ärendet med instämmande 

av Jimmy Odenäng (M) och Anne Wilks (MP) 

Beslutsgång 

Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller bordläggas och 

finner att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt Per-Olof Johanssons 

förslag. 
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Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Ärendet bordläggs. 

_____ 
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§ 106 Dnr 2015/000511 

X Förhandsbesked. Ansökan om lokaliseringsprövning 
för bostadsändamål. 
Sökanden X. 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om förhandsbesked har inkommit på fastigheten X. Ansökan avser 

byggnation av ett enbostadshus. Kommunalt vatten men inte spillvatten finns 

i området varför enskild anläggning blir aktuell vid byggnation. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 13 augusti 2015 

Tjänsteskrivelse daterad den 24 juli 2015 

Ansökan inkom den 17 april 2015, bilagor. 

Länsstyrelsens yttrande den 28 maj 2015 

Trafikverkets yttrande den 8 juni 2015 

Teknisk affärsverksamhets yttrande den 3 juni 2015 

Miljöhandläggarens yttrande daterat den 10 juli 2015 

Grannyttrande X, Ingen erinran 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Ställa sig positiv till avstyckning av tomt på ca 1600kvm från fastigheten 

X. 

2. Lämna positivt förhandsbesked för byggnation av enbostadshus då 

ansökan överensstämmer med bebyggelsestrukturen på platsen samt 

uppfyller kraven på en ändamålsenlig bebyggelsestruktur. 

Ansökan kan därmed anses förenlig med lagens bestämmelser för 

hushållning med mark- och vattenområden enligt PBL (Plan- och 

bygglagen) 2 kap 2, 4, 5, 6 §§ samt MB 3 kap 4§. 

3. Miljöhandläggares yttrande avseende buller ska uppfyllas.  

4. Trafikverkets yttrande ska beaktas. 

5. För beslutet debiteras en av fullmäktige fastställd avgift. Fakturan 

kommer att sändas separat.  

_____ 
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Information 

Tillstånd enligt kulturmiljölagen och trafikverket krävs. 

Beslutet kan överklagas var för sig. Se bifogad anvisning! 

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 rätt att påbörja den sökta åtgärden. 

 

 

 

 

 

Expedieras till: 

X 

För kännedom: 

X 

Teknisk affärsverksamhet 

Plan- och byggverksamheten 

Lantmäteriet 
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§ 107 Dnr 2015/000512 

X Förhandsbesked. Ansökan om lokaliseringsprövning 
för byggnation av enbostadshus. Sökanden X. 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om förhandsbesked har inkommit på fastigheten X. Ansökan avser 

byggnation av ett enbostadshus på del av skifte som omfattar cirka 4 hektar. 

Kommunalt vatten och spillvatten finns inte i området varför enskild 

anläggning blir aktuell vid byggnation. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 13 augusti 2015 

Tjänsteskrivelse daterad den 23 juli 2015 

Ansökan inkom den 17 april 2015, karta 

Trafikverkets yttrande den 29 juni 2015 

Länsstyrelsens yttrande den 16 juli 2015 

Teknisk affärsverksamhets yttrande den 26 juni 2015 

Grannyttrande X, Synpunkter 

Grannyttrande X, Synpunkter 

Grannyttrande X, Synpunkter 

Grannyttrande X, Synpunkter 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Kommunicera sökanden förslag till negativt förhandsbesked då ansökan 

ej har stöd i översiktsplan och inte heller överensstämmer med 

bebyggelsestrukturen på platsen eller uppfyller kraven på en 

ändamålsenlig bebyggelsestruktur. Ansökan är inte förenlig med lagens 

bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden enligt PBL 

(Plan- och bygglagen) 2 kap 2, 4, 5, 6 §§ samt MB 3 kap 4§. 

_____  
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Expedieras till: 

X 

För kännedom: 

Plan- och byggverksamheten 
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§ 108 Dnr 2015/000599 

X Förhandsbesked. Ansökan om lokaliseringsprövning 
för bostadsändamål. 
Sökanden X. 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser förhandsbesked för ett enbostadshus på fastigheten X. Skiftet 

omfattar cirka 6000 kvm.  

Den förslagna tomten ligger i västra utkanten  av Skogsby invid 

Lundtorpsgatan. Skiftet utgörs idag av åkermark omgärdat av stenmurar och 

vegetation i gränserna. Anslutning finns till Lundtorpsgatan. 

Fastigheten gränsar till detaljplanerat område samt sammanhållen 

bebyggelse. Platsen finns inte utpekad som exploateringsområde i 

kommunens översiktsplan. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 13 augusti 2015 

Tjänsteskrivelse daterad den 27 juli 2015 

Ansökan inkom den 12 maj 2015, karta 

Gator o trafiks yttrande den 3 juni 2015 

Teknisk affärsverksamhets yttrande den 3 juni 2015 

Miljöhandläggarens yttrande den 23 juli 2015 

Grannyttrande X, Synpunkter 

Grannyttran X, Synpunkter 

Grannyttran X, Ingen erinran 

Grannyttran X, Ingen erinran 

Grannyttran X, Ingen erinran 

Grannyttran X, Ingen erinran   

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Ställa sig positiv till avstyckning av tomt på ca 6000 kvm från 

fastigheten X. 

2. Lämna positivt förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus på 

fastigheten X då ansökan överensstämmer med bebyggelsestrukturen på 

platsen samt uppfyller kraven på en ändamålsenlig bebyggelsestruktur. 

Ansökan kan därmed anses förenlig med lagens bestämmelser för 
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hushållning med mark- och vattenområden enligt PBL (Plan- och 

bygglagen) 2 kap 2, 4, 5, 6 §§ samt MB 3 kap 4§. 

3. Fastigheten ska ansluta till kommunalt VA. 

4. Miljöhandläggares yttrande ska beaktas. 

5. Byggnader ska uppföras i radonsäkert utförande. 

6. Gatuingenjörens yttrande ska beaktas. 

7. Byggnaders utformning och placering prövas i bygglov. 

8. För beslutet debiteras en av fullmäktige fastställd avgift.Fakturan 

kommer att sändas separat.  

_____ 

 

Information 

Tillstånd ska sökas hos Länsstyrelsen vid åtgärder som berör befintliga 

murar. 

Beslutet kan överklagas var för sig. Se bifogad anvisning! 

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 rätt att påbörja den sökta åtgärden 

Expedieras till: 

X 

För kännedom: 

X 

Mörbylånga kommun 

Mörbylånga Bostads AB, Köpmangatan 32, 386 50 Mörbylånga 

X 

Lantmäteriet 
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§ 109 Dnr 2015/000236 

X Förhandsbesked. Ansökan om lokaliseringsprövning 
för byggnation av fritidshus. Sökanden Claes Lövgren. 
Kommunicerat förhandsbesked. 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering ett enbostadshus på 

fastigheten X.  

Fastigheten X är belägen i Strandskogen vid östra sidan av Sandens väg och 

omfattar 8340 kvm. Den är idag bevuxen med tallskog. Den föreslagna 

byggnationen är tänkt att lokaliseras till på den östra delen av fastigheten 

detta för att inte hindra eventuell ytterligare framtida byggnation. Möjlighet 

finns att ansluta till kommunalt vatten- och avlopp. 

Kommunicerat förhandbesked - Inget yttrande inkommit från sökanden. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 13 augusti 2015 

Kommunicering daterad den 25 juni 2015 

Miljö- och byggandsnämndens beslut den 17 juni 2015 § 93 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 28 maj 2015 

Tjänsteskrivelse daterad den 19 maj 2015 

Miljö- och byggandsnämndens beslut den 23 september 2008 § 188 

Ansökan inkom den 6 mars 2015, karta 

Miljöhandläggarens yttrande den 11 maj 2015, villkorsbilaga 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Negativt förhandsbesked lämnas då nytillkommande bebyggelse ska ske 

genom detaljplaneförfarande. Fastigheten ingår sedan tidigare i ett 

planärende enligt beslut Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 23 

september 2008 § 188. 

2. För beslutet debiteras en av fullmäktige fastställd avgift.Fakturan 

kommer att sändas separat.  

_____ 
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Information 

Beslutet kan överklagas var för sig. Se bifogad anvisning! 
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§ 110 Dnr 2013/000610 

X Ansökan om förlängt bygglov för upplag av 
tegelsten. Sökanden X. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 4 augusti 2010 lämnades ett tidsbegränsat bygglov för 3 år avseende 

upplag av tegelstenar på fastigheten X.  

Avsikten, enligt uppgift från sökanden, var tillfälligt upplag och, att under 

tiden bygglovet gällde, avyttra tegelstenarna. Så har dock inte skett och 

teglet har inte heller tagits om hand under tiden. 

Bygglovet upphörde 2013-07-30 och ny ansökan om bygglov kom in till 

Plan- och byggenheten. 

Kommunen avslog 2014-03-24 ansökan, vilket sökanden överklagade. 

Länsstyrelsen upphävde i sitt beslut 2014-04-30 kommunens avslag och 

återförvisade ärendet för ny behandling 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 13 augusti 2015 

Tjänsteskrivelse daterad den 31 juli 2015 

Foton från fastigheten den 28 juli 2015 

Kommunicering daterad den 15 juni 2015 

Yttrande från sökanden den 26 maj 2015 

Beslut från Länsstyrelsen den 30 april 2015 

Begäran om komplettering den 16 april 2015 

Ansökan inkom den 18 juni 2013   

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden avvisar, med stöd av PBL (Plan- och 

bygglagen) 9 kap 22 § ansökan om förlängt bygglov för upplag av 

tegelsten eftersom ansökan ej uppfyller kravet i PBL 9 kap 21 § att en 

ansökan ska innehålla de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter 

som behövs för prövningen. 

2. För beslutet debiteras en av fullmäktige fastställd avgift.Fakturan 

kommer att sändas separat.  

_____ 
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Information 

Beslutet kan överklagas var för sig. Se bifogad anvisning! 
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§ 111 Dnr 2014/001402 

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag. 
Sekretessärende. 

Sammanfattning av ärendet 

Arne Andersson, handläggare föredrog ärendet angående bostadsanpassning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 augusti 2015 med bilagor, dnr 2014/001402. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja ansökan om bostadsanpassning enligt handläggarens förslag 

daterad den 14 augusti 2015 med dnr 2014/001402. 

2. Beslut fattas med stöd av lagen (1992:1574) om 

bostadsanpassningsbidrag m.m. §§ 4 – 7. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

 

 

 


	Ärendelista
	§ 96 Val av justerare
	§ 97  Godkännande av dagordning
	§ 98 Meddelande och information
	Information

	§ 99 Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2015
	Sammanfattning av ärendet
	Miljö- och byggnadsnämndens beslut

	§ 100 Uppföljning medborgarförslag och motioner
	§ 101 Allmänna frågor
	§ 102 Färjestaden 1:165 m.fl. (f.d Däckroy tomten) Detaljplan. Ansökan om planändring. Sökanden Mörbylånga Bostads AB
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Miljö- och byggnadsnämndens beslut
	Expedieras till:

	§ 103  X Förhandsbesked. Ansökan om lokaliseringsprövning för byggnation av enbostadshus. Sökanden X Kommunicerat förhandsbesked.
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Miljö- och byggnadsnämndens beslut
	Expedieras till:

	§ 104 X Förhandsbesked. Ansökan om lokaliseringsprövning för byggnation av tre enbostadhus samt avstyckning tre tomter. Sökanden X. Kommunicerat förhandsbesked.
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Miljö- och byggnadsnämndens beslut
	Expedieras till:

	§ 105 X Förhandsbesked. Ansökan om lokaliseringsprövning för byggnation av enbostadshus. Sökanden X.
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Förslag på mötet
	Beslutsgång
	Miljö- och byggnadsnämndens beslut

	§ 106  X Förhandsbesked. Ansökan om lokaliseringsprövning för bostadsändamål. Sökanden X.
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Miljö- och byggnadsnämndens beslut
	Expedieras till:

	§ 107 X Förhandsbesked. Ansökan om lokaliseringsprövning för byggnation av enbostadshus. Sökanden X.
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Miljö- och byggnadsnämndens beslut
	Expedieras till:

	§ 108 X Förhandsbesked. Ansökan om lokaliseringsprövning för bostadsändamål. Sökanden X.
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Miljö- och byggnadsnämndens beslut
	Expedieras till:

	§ 109 X Förhandsbesked. Ansökan om lokaliseringsprövning för byggnation av fritidshus. Sökanden Claes Lövgren. Kommunicerat förhandsbesked.
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Miljö- och byggnadsnämndens beslut
	Expedieras till:

	§ 110 X Ansökan om förlängt bygglov för upplag av tegelsten. Sökanden X.
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Miljö- och byggnadsnämndens beslut
	Expedieras till:

	§ 111 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag. Sekretessärende.
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Miljö- och byggnadsnämndens beslut
	Expedieras till:


