
 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (25) 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

2016-10-27  

 

Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00-12.40 

Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande, deltog inte i § 148 

Jimmy Odenäng (M) 

Anne Wilks (MP), ordförande § 148 

Johan Sigvardsson (C), § 140-145 

Per-Olof Johansson (S) 

Bertil Johansson (S)  

Seita Riikonen (S), ersättare för Henriette Koblanck (S) 

May-Britt Landin (L), ersättare för Johan Sigvardsson (C), § 139, § 147-153 

Övriga närvarande Staffan Åsén, miljö- och byggnadschef 

Cecilia Widén, sekreterare 

Arne Andersson, byggnadsinspektör, § 144, § 152 

Ylva Hammarstedt, arkitekt, § 146 

Magdalena Andersson, miljöhandläggare, § 148-151 

Håkan Lagesson, VA-utredare, § 148-149 

May-Britt Landin (L), ej tjänstgörande ersättare § 140-146  

Justerare Jimmy Odenäng 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga den 7 november 2016 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

 §§ 139-153 
 Cecilia Widén  

 Ordförande 

  

 Günter Ruchatz § 139-147, § 149-153   Anne Wilks § 148  

 Justerare 

  

 Jimmy Odenäng   

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Miljö- och byggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2016-10-27 

Datum då anslaget sätts upp 2016-11-08 Datum då anslaget tas ned 2016-11-30 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Mörbylånga 
 

Underskrift 

  

 Cecilia Widén  
 

 
 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (25) 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

2016-10-27  
 

 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 139  3 
Val av justerare ................................................................................................... 3 

§ 140  4 
Godkännande av dagordning .............................................................................. 4 

§ 141  5 
Meddelande och information ............................................................................... 5 

§ 142  6 
Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2016 ........................................................ 6 

§ 143  7 
Uppföljning medborgarförslag och motioner ........................................................ 7 

§ 144  8 
Verksamhetsinformation ..................................................................................... 8 

§ 145 Dnr 2015/001461 9 
Bostadförsörjningsprogram ................................................................................. 9 

§ 146 Dnr 2007/000963 11 
Del av Matrosen 1 - Ansökan om planändring ................................................... 11 

§ 147 Dnr 2014/001472 13 
Del av Björnhovda 25:2 - Planändring - Granskning .......................................... 13 

§ 148 Dnr 2015/000202 15 
X. Ansökan om förhandsbesked. Lokaliseringsprövning för 
byggnation av tre enbostadshus ....................................................................... 15 

§ 149 Dnr 2016/000685 18 
X. Ansökan om förhandsbesked. Lokaliseringsprövning för 
byggnation av två enbostadshus ....................................................................... 18 

§ 150 Dnr 2016/000999 19 
X. Ansökan om förhandsbesked. Lokaliseringsprövning för 
byggnation av enbostadshus ............................................................................. 19 

§ 151 Dnr 2016/000830 21 
X. Ansökan om förhandsbesked. Lokaliseringsprövning för 
byggnation av enbostadshus ............................................................................. 21 

§ 152 Dnr 2016/000435 23 
Plan- och bygglovtaxa 2017 .............................................................................. 23 

§ 153 Dnr KST 2016/000865-006 25 
Sammanträdesplan 2017 .................................................................................. 25 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3 (25) 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

2016-10-27  
 

 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 139  

Val av justerare 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Jimmy Odenäng utses att justera dagens protokoll.         

_____ 
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§ 140  

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Till miljö- och byggnadsnämndens ledamöter och ersättare utsänd kallelse 

godkänns som dagordning med tillägg och ändring enligt följande.  

 Under punkten Verksamhetsinformation tillägg av en information om två 

ordförandebeslut. 

 Tillägg av Plan- och bygglovtaxa 2017.  

 Tillägg av Sammanträdesplan 2017.  

 Punkten Övriga frågor utgår då inga nya frågor är anmälda.     

_____ 
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§ 141  

Meddelande och information 

Meddelande 

Rapport enligt sammanställning daterad den 24 oktober 2016. 

Information 

Nästa möte är den 24 november 2016. 

_____ 

 

 

 

 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6 (25) 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

2016-10-27  
 

 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 142  

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2016 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsutskottets protokoll den 22 september 2016 och 13 oktober 2016.  

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 15:42 och 15:43.     

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbesluten godkänns.       

_____ 
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§ 143  

Uppföljning medborgarförslag och motioner 

Sammanfattning av ärendet 

Inga nya motioner eller medborgarförslag har inkommit.             

_____ 
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§ 144  

Verksamhetsinformation 

Sammanfattning av ärendet 

Presentation 

Anita Karlsson, nyanställd planarkitekt, presenterar sig. 

Staffan Åsén, ny miljö- och byggnadschef, presenterar sig och berättar kort 

om sin bakgrund.  

Staffan Åsén informerar om 

Personalläget inför 2017. 

Arbetsmiljöarbetet inom förvaltningen. 

Handläggarsystemet - införandet kommer att bli försenat. 

Klimat- och energirådgivningen i kommunen. 

Bostadsanpassningsärenden (BAP) - fortsatt ökning av ansökningar. 

Överklagan vindkraftverk - dom väntas inom kort. 

Klimatstrategin - återremiss från kommunstyrelsen. 

Samverkansprojekt - prioritering om deltagande och återrapport till 

nämnden.  

Information om ordförandebeslut 

Arne Andersson informerade om två ärenden rörande ansökan om 

bostadsanpassning. Ordförandebeslut kommer att tas i båda ärenden, med 

stöd av 6 kap. 36 § kommunallagen, på miljö- och byggnadsnämndens 

vägnar då ärendena är så brådskande att nämndens avgörande inte kan 

avvaktas. Besluten anmäls vid nämndens nästa möte.      

_____ 
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§ 145 Dnr 2015/001461 

Bostadförsörjningsprogram 

Sammanfattning av ärendet 

Planavdelningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta ett 

program för bostadsförsörjningen i kommunen.  

I enlighet med SFS 2013:866, 1 §, samt lag om ändring i lagen (2000:1383) 

om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, ska varje kommun med 

riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med 

planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i 

goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för att 

bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. 

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under 

varje mandatperiod. Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna 

ska nya riktlinjer upprättas och antas av kommunfullmäktige.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 12 oktober 2016. 

Förslag till bostadsförsörjningsprogram, godkännandehandling, upprättad 

den 12 oktober 2016. 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 13 oktober 2016.  

Förslag till beslut på mötet  

Per-Olof Johansson (S) yrkar på återremiss för att ta fram ett helt nytt 

bostadsförsörjningsprogram.  

Ajournering 

Klockan 10.00-10.22 

Förslag till beslut på mötet 

Johan Sigvardsson (C) yrkar att de två sista meningarna i andra stycket under 

punkt A, sid 11 stryks. "Som läget är nu är det svårt att få lånemedel till 

nyproduktion. En alternativ strategi i detta läge kan istället vara att sälja av 

delar av bostadsbeståndet för att kunna nyinvestera och bygga nytt." 
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Beslutsgång  

Ordföranden hör med miljö- och byggnadsnämnden om ärendet ska avgöras 

idag eller vid ett senare tillfälle och finner att ärendet ska avgöras idag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Johan Sigvardssons 

tilläggsyrkande  och finner att miljö- och byggnadsnämnden bifaller Johan 

Sigvardssons yrkande. I övrigt bifall till förvaltningens förslag.  

Miljö- och byggnadsnämndens förslag till beslut 

1. Stryk de två sista meningarna i andra stycket under punkt A, sid 11. 

"Som läget är nu är det svårt att få lånemedel till nyproduktion. En 

alternativ strategi i detta läge kan istället vara att sälja av delar av 

bostadsbeståndet för att kunna nyinvestera och bygga nytt." 

2. Bostadsförsörjningsprogrammet antas i övrigt.  

Reservation 

Från Per-Olof Johansson (S), Bertil Johansson (S) och Seita Riikonen (S). 

Vi reserverar oss mot beslut att godkänna förslaget till bostadsförsörjnings-

program till förmån för eget yrkande om återremiss. Bostadsförsörjnings-

programmet har styrts utav en ensidigt utsedd politisk styrgrupp, dessutom 

oklart hur denna fått sitt mandat. Även om det under sittande sammanträde 

ändras i formuleringar om hur bostadsbolaget skall fortleva och utvecklas 

vilar en anda om utförsäljning av bolagets bostadsbestånd. Detta kan aldrig 

vara vägen att värna om hyresrätten som upplåtelseform i Mörbylånga 

kommun. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige   
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§ 146 Dnr 2007/000963 

Del av Matrosen 1 - Ansökan om planändring 

Sammanfattning av ärendet 

Huvudsyftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för ny 

bostadsbebyggelse med centralt och havsnära läge i form av flerbostadshus.  

En checklista för miljöbedömning, daterad den 9 december 2008 har 

upprättats. Enligt beslut daterat den 18 mars 2009 bedöms inte planens 

genomförande medföra en betydande miljöpåverkan varför en MKB inte 

behöver upprättas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 30 september 2016. 

Kommunens utlåtande II, daterad den 29 november 2016.  

Plankarta, upprättad den 7 februari 2012, senast reviderad den 22 oktober 

2015, redaktionellt ändrad den 29 november 2016. 

Planbeskrivning, upprättad den 7 februari 2012, senast reviderad den 22 

oktober 2015, redaktionellt ändrad den 29 november 2016. 

Genomförandebeskrivnning, upprättad den 7 februari 2012, senast reviderad 

den 22 oktober 2015. 

Behovsbedömning, tillhörande Planprogram daterad den 18 mars 2009. 

Checklista för sociala konsekvenser, upprättad den 7 februari 2012. 

Delegationsbeslut: "Tillägg till tidigare beslut med dnr: 08/903, 

daterat den 18 mars 2009, om behovsbedömning för del av fastigheten 

Matrosen 1", daterad den 8 maj 2012. 

Samrådsredogörelse, daterad den 8 maj 2012. 

Kommunens utlåtande, daterat den 11 september 2012. 

Särskilt utlåtande, daterat den 13 november 2012. 

Särskilt utlåtande II, daterat den 22 oktober 2015. 

Minnesanteckningar från samrådsmötet, daterad den 8 maj 2012. 

Aktuell fastighetsförteckning. 

Aktuell grundkarta. 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 13 oktober 2016.  
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Förslag till beslut på mötet  

Anne Wilks (MP) yrkar på återremiss med förslag om ändring av utformning 

av byggnaderna i hamnen. 

Beslutsgång  

Ordföranden hör med miljö- och byggnadsnämnden om ärendet ska avgöras 

idag eller vid ett senare tillfälle och finner att ärendet ska avgöras idag.  

Miljö- och byggnadsnämnden har därmed endast arbetsutskottets förslag att 

ta ställning till.  

Miljö- och byggnadsnämndens förslag till beslut 

1. Kommunens utlåtande II över inkomna synpunkter upprättat den 29 

november 2016 godkänns som sin egen. 

2. Handlingar upprättade den 7 februari 2012, senast reviderade den 22 

oktober 2015 och planförslaget redaktionellt reviderat den 29 november 

2016 antas i enlighet med PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap 29 § 

(1987:10). 

Reservation 

Anne Wilks (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

_____ 

 

Ajournering 

Klockan 11.22-11.25 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige   
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§ 147 Dnr 2014/001472 

Del av Björnhovda 25:2 - Planändring - Granskning  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 11 november 2014, § 240 om att uppdra till 

samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för en ny  

7-9 skola. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra skoländamål, bevara natur- och 

rekreationsvärden samt skapa en ny gång- och cykelväg. För att dels skapa 

en flexibel detaljplan som håller över tid, dels möjliggöra en utveckling av 

befintliga idrotts- och sportanläggningar, har kommunen valt att förutom 

skoländamål även möjliggöra kontor samt besöksanläggningar. 

En checklista för miljöbedömning, daterad den 30 juni 2016, har upprättats 

och bifogas planförslaget. Enligt beslut daterat den 27 oktober 2016 bedöms 

inte planens genomförande medföra en betydande miljöpåverkan varför en 

MKB inte behöver upprättas. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 30 juni 2016 § 103 att 

detaljplanearbetet för del av Björnhovda 25:2 ska handläggas med normalt 

förfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap 21 och att godkänna de  

2016-06-30 upprättande handlingarna för samråd. 

Planförslaget har varit på samråd från 11 juli 2016 - 8 augusti 2016 med 

samrådsmöte den 21 juni 2016. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterat den 5 oktober 2016. 

Samrådsredogörelse, upprättad den 27 oktober 2016. 

Plankarta, upprättad den 30 juni 2016, reviderade den 27 oktober 2016. 

Planbeskrivning, upprättad den 30 juni 2016, reviderade den 27 oktober 

2016. 

Beslut miljöbedömning, daterad den 27 oktober 2016. 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 13 oktober 2016.    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Samrådsredogörelsen över inkomna synpunkter upprättad den 27 oktober 

2016 godkänns som sin egen. 
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2. Handlingar upprättade den 30 juni 2016 och reviderade den 27 oktober 

2016 skickas på granskning. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Miljö- och byggnadsförvaltningen   
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§ 148 Dnr 2015/000202 

X. Ansökan om förhandsbesked. Lokali-
seringsprövning för byggnation av tre enbostadshus 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser förhandsbesked för lokaliseringsprövning av tre enbostadshus 

på fastigheten X. 

Miljö- och byggnadsnämnden lämnade negativt förhandsbesked i beslut X. 

Nämndens motivering var att ansökan inte hade stöd i kommunens 

planprogram och inte är förenlig med PBL 2 kap 2 §, tredje stycket samt 4§ 

med avseende på kommunens vattenförsörjning.  

Beslutet överklagades till Länsstyrelsen som i beslut den 6 juli 2016 

upphävde nämndens beslut och återförvisade ärendet till nämnden för 

fortsatt handläggning. 

Den aktuella 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.  

Fastigheten X är belägen i X vid västra sidan om X väg. Hela fastigheten 

omfattar ca 5000 kvm. De föreslagna tomterna ligger inom det som idag är 

yttre vattenskyddsområde. Inga övriga skydd finns på platsen. 

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 25 februari 2015. 

Tjänsteskrivelse daterad den 3 oktober 2016. 

Beslut Länsstyrelsen inkommit den 7 juli 2016.  

Yttrande miljö- och hälsoskyddsinspektören daterat den 20 oktober 2016.  

Arbetsutskottets förslag till beslut den 13 oktober 2016.  

Förslag till beslut på mötet  

Per-Olof Johansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  

Anne Wilks (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
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Beslutsgång 

Ordföranden Anne Wilks ställer förvaltningens förslag mot Per-Olof 

Johansson yrkande och finner att miljö- och byggnadsnämnden beslutar 

enligt förvaltningens förslag.  

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för arbetsutskottets förslag. 

Nej-röst för förvaltningens förslag.  

Omröstningsresultat 

3 ja-röster och 3 nej-röster.  

Ja    Nej 

Per-Olof Johansson (S)  Jimmy Odenäng (M) 

Bertil Johansson (S)  May-Britt Landin (L) 

Seita Riikonen (S)   Anne Wilks (MP) 

Med ordförandens utslagsröst för nej har nämnden beslutat enligt 

förvaltningens förslag.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Positivt förhandsbesked lämnas då ansökan delvis har stöd i kommunens 

planprogram och är förenlig med Plan- och bygglagens 2 kap 2, 3 3dje 

stycket, 4 §§ med avseende på kommunens vattenförsörjning. 

Jäv 

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. 

Reservation 

Från Per-Olof Johansson (S), Bertil Johansson (S) och Seita Riikonen (S). 

Vi reserverar oss mot beviljandet av positivt förhandsbesked för nybyggna-

tion inom sekundärt vattenskyddsområde till förmån för eget yrkande om 

avslag. Det är strategiskt viktigt att skydda kommunens vattenskyddsområde. 

Börjar det "tullas" på principerna om ett absolut skydd blir det i framtiden 

svårt att hävda de samma. Kommunen kan också framstå som inkonsekvent 

och onödiga rättsliga procedurer kan ta vid. 

_____ 

 

Information 

Beslutet kan överklagas var för sig. Se bifogad anvisning!   
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Förhandsbeskedet 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 

X 

X 

För kännedom: 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Plan- och byggverksamheten   
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§ 149 Dnr 2016/000685 

X. Ansökan om förhandsbesked. Lokali-
seringsprövning för byggnation av två enbostadshus 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser förhandsbesked för lokaliseringsprövning av två 

enbostadshus på fastigheten X.  

Ansökan avser byggnation av två enbostadshus på tomter som skall 

avstyckas omfattande vardera ca 1200 kvm. Möjlighet finns att ansluta till 

kommunalt vatten- och spillvatten.  

Fastigheten X är belägen i X på södra sidan om X. Hela fastigheten omfattar 

ca 21000 kvm. De föreslagna tomterna ligger inom det som idag är yttre 

vattenskyddsområde. Inga övriga skydd finns på platsen. Fastigheten är idag 

skogsbevuxen med övervägande del blandskog.  

Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare behandlat ärende på aktuell 

fastighet. Den X tog nämnden beslut om att upphäva tidigare beslut om 

detaljplan.     

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 19 maj 2016. 

Tjänsteskrivelse daterad den 3 oktober 2016. 

Yttrande miljö- och hälsoskyddsinspektören daterat den 10 oktober 2016.  

Arbetsutskottets förslag till beslut den 13 oktober 2016.    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Kommunicera sökanden förslag till negativt förhandsbesked då ansökan 

inte har stöd i kommunens planprogram och inte är förenlig med Plan- 

och bygglagens 2 kap 2, 3 3dje stycket, 4 §§ med avseende på 

kommunens vattenförsörjning. 

_____ 

 

Expedieras till: 

X 
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§ 150 Dnr 2016/000999 

X. Ansökan om förhandsbesked. Lokaliseringsprövning 
för byggnation av enbostadshus 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om förhandsbesked har inkommit på fastigheten X. Ansökan avser 

byggnation av två enbostadshus i en våning med inredd vind. Två tomter 

avses avstyckas omfattande ca 1300 kvm respektive 1400 kvm. Anslutning 

skall ske till kommunalt vatten och avlopp.  

Dåvarande Samhällsbyggnadsutskottet beviljade positivt förhandsbesked 

2013 för ansökan lika den nu aktuella. Då beslut om förhandsbesked endast 

är giltigt i två år så har tidigare beslut upphört att gälla.  

Platsen omfattas av riksintresse för kulturmiljövården "X" med 

rekommendation att: Eventuell ny bebyggelse anpassas till befintlig.  

Föreslagna tomter gränsar till/ingår i sammanhållen bebyggelse. 

Den aktuella platsen är belägen X om väg X ca 600 meter X om X. 

Förslagna tomter utgörs av s k "lucktomter"  i den befintliga bebyggelsen 

intill vägen.  

Befintliga stenmurar omfattas av biotopskydd vilket innebär att särskilt 

tillstånd skall sökas hos Länsstyrelsen vid åtgärder.  

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 7 september 2016. 

Tjänsteskrivelse daterad den 3 oktober 2016. 

Yttrande miljö- och hälsoskyddsinspektören daterat den 29 september 2016.  

Yttrande från teknisk affärsverksamhet inkommit den 11 oktober 2016. 

Grannyttrande X, inga synpunkter. 

Grannyttranden X, inga synpunkter. 

Grannyttranden X, inga synpunkter. 

Grannyttranden X, inga synpunkter.  

Arbetsutskottets förslag till beslut den 13 oktober 2016.    
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Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Positivt förhandsbesked lämnas då ansökan kan anses överensstämma 

med bebyggelsestrukturen på platsen enl PBL 2 kap 2, 4, 6 §§. 

2. Skrivning i riksintressebeskrivningen skall beaktas. Detta innebär att 

byggnader skall anpassas till platsen vad gäller placering, skala och 

material. 

3. Fastigheterna skall ansluta till kommunalt VA.  

4. Miljöenhetens yttrande skall beaktas.  

5. Trafikverket yttrande skall beaktas. 

6. Byggnation skall utföras radonsäkert. 

_____ 

 

Information 

Beslutet kan överklagas var för sig. Se bifogad anvisning!   

Förhandsbeskedet 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 

Trafikverket 

För kännedom: 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X   
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§ 151 Dnr 2016/000830 

X. Ansökan om förhandsbesked. Lokaliseringsprövning 
för byggnation av enbostadshus 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om förhandsbesked har inkommit på fastigheten X. Ansökan avser 

byggnation av ett enbostadshus i en våning utan inredd vind. Ansökan 

innebär klyving av fastigheten till två tomter. Hela fastigheten omfattar 5430 

kvm. Ny avstyckad tomt föreslås bli ca 3 700 kvm. 

Fastigheten är belägen i södra delen av X och har infartsmöjlighet både från 

X och över kommunens fastighet i norr. Den del av fastigheten som avses 

avstyckas har karaktären av naturtomt med öppen äng samt ett tätt bestånd 

av små björkar.  

Fastigheten omfattas av riksintresse för obruten kust samt rörligt friluftliv, 

vilka gäller för Öland i sin helhet. Området ingår i sammanhållen bebyggelse 

och ligger inom verksamhetsområde för vatten- och  avlopp. Ledningar finns 

längs fastighetens östra gräns. Anslutning kan ske till kommunens  

VA-ledningar.  

Ärendet har remitterats till berörda grannar, X, Länsstyrelsens 

kulturmiljöenhet samt Teknisk affärsverksamhet.  

Enligt Länsstyrelsen yttrande kräver planerad byggnation tillstånd enligt 

Kulturmiljölagen (KML). Tillstånd sökes hos Länsstyrelsen, i god tid innan 

planerad byggstart. 

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 30 juni 2016. 

Tjänsteskrivelse daterad den 3 oktober 2016. 

Yttrande Länsstyrelsen daterat den 3 oktober 2016.  

Yttrande miljö- och hälsoskyddsinspektören daterat den 5 oktober 2016.  

Yttrande från teknisk affärsverksamhet daterat den 10 oktober 2016. 

Grannyttrande X, inga synpunkter. 

Grannyttranden X, inga synpunkter. 

Grannyttranden X, inga synpunkter. 

Grannyttrande X, synpunkter. 

Grannyttrande X, synpunkter.  

Grannyttrande X, inga synpunkter.  
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Grannyttrande X, inga synpunkter.  

Grannyttrande X, inga synpunkter.  

Arbetsutskottets förslag till beslut den 13 oktober 2016.    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Lämna positivt förhandsbesked för byggnation av enbostadshus då 

förslaget är förenligt med Plan- och bygglagen 2 kap 2, 4, 5, 9 §§ samt 

MB 3 kap 4§. 

2. Tillfart till fastigheten säkras genom servitut vid fastighetsförrättningen. 

_____ 

 

Information 

Beslutet kan överklagas var för sig. Se bifogad anvisning!   

Förhandsbeskedet 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 

VA-ingenjören, Teknisk affärsverksamhet 

Gatuingenjören, Teknisk affärsverksamhet 

X 

X 

För kännedom: 

Mörbylånga kommun 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X    
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§ 152 Dnr 2016/000435 

Plan- och bygglovtaxa 2017 

Sammanfattning av ärendet 

En ny plan- och bygglag antogs av regeringen den 21 juni 2010. Den nya 

plan- och bygglagen (2010:900) trädde sen i kraft den 2 maj 2011. 

Lagändringen innebar att många åtgärder som den äldre lagen föreskrev 

(1987: l0) såsom ändrade namn, paragrafer och innebörd samt att det 

infördes nya moment gjorde att en ny bygglovstaxa behövdes ta fram. 

Ett underlag till ny taxa togs fram av Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL). 

Ett förslag till ny taxa togs fram av Plan- och byggavdelningen under våren 

2011. Samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 23 mars 2011 och 

beslutade att godkänna förslaget till ny taxa samt att överlämna förslaget till 

fullmäktige för antagande. 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2011 § 48 att anta ny plan- och 

bygglovtaxa att gälla från och med den 2 maj 2011, samt att avgiften för 

förhandsbesked ska ligga kvar på nuvarande nivå, det vill säga 3 225 kronor. 

Den 1 januari 2015 infördes ett antal bygglovsbefriade men anmälnings-

pliktiga "Attefallsåtgärder" i plan- och bygglagen. Dessa åtgärder har fram 

tills nu inte haft något direkt stöd i kommunens plan- och bygglovtaxa. 

Beslutsunderlag 

Förslag på taxa från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) utgåva mars 

2011. 

Förslag till plan- och bygglovtaxa 2017. 

Tjänsteskrivelse daterad den 18 oktober 2016. 

Förslag till beslut på mötet 

Ordföranden yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut, samt föreslår 

att nuvarande taxa ska gälla.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot sitt eget förslag och finner att 

nämnden beslutar bifalla ordförandens förslag.    



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24 (25) 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

2016-10-27  
 

 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Nuvarande plan och bygglovtaxa, antagen av kommunfullmäktige den 27 

april 2011, § 48, ska gälla.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Miljö- och byggnadsförvaltningen   
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§ 153 Dnr KST 2016/000865-006 

Sammanträdesplan 2017  

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till sammanträdesplan för 2017 för miljö- och byggnadsnämnden 

har tagits fram.      

Beslutsunderlag 

Förslag till sammanträdesplan 2017.   

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Förslag till sammanträdesplan 2017 för miljö- och byggnadsnämnden 

antas.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Miljö- och byggnadsnämndens ledamöter och ersättare 

Kommunstyrelsen 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Verksamhetsstöd – Kansli 

Verksamhetsstöd - Ekonomi   
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