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§ 179   

Val av justerare 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

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

_____ 
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§ 180   

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Till samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare utsänd kallelse 

godkänns som dagordning med följande ändring. 

 Ärende 12 behandlas innan ärende 11.  

 Ärende 14 behandlas innan ärende 13.   

_____ 
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§ 181   

Meddelande och information 

Sammanfattning av ärendet 

Meddelande 

Rapport enligt sammanställning daterad den 11 november 2019. 

Information 

Nästa möte är den 19 december 2019.   

_____ 
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§ 182 Dnr 2019/000306 

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegeringsbeslut daterade 7 oktober - 4 november 

2019.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbesluten godkänns.  

_____ 
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§ 183   

Verksamhetsinformation 

Sammanfattning av ärendet 

Marie-Christine Svensson informerar om  

Tidigt samråd med Borgholm angående Översiktsplan.  

Beslut från Trafikverket angående övertagande av Storgatan i Färjestaden 

har vunnit laga kraft. 

Fortsatt arbete med länsväg 136. 

Färjestaden - projektet. 

Förberedelser inför firande av Mörbylånga 200 år. 

Uppsnyggning av Mörbylånga torg.  

Beslut från Länsstyrelsen om upphävande av nämndens beslut om bygglov 

för telemast Björnhovda.  

Fortsatt diskussion angående dokument- och ärendehanteringssystem. 

Utbildning om brandsäkerhet. 

Personalläget: rekrytering, medarbetarsamtal pågår. 

Staffan Åsén informerar om  

Vedeldning - informationskampanj. 

Tångprojekt, Leaderprojekt som drivs av bland annat Karlskrona. 

Utbildning stresshantering med hjälp av Avonova.  

Linnéuniversitetet,  forskningsprojekt om klimatförändringarna och 

jordbruket på Öland. 

Kalmarsundskommissionen. Verksamhetsplan för 2020 fastställd.  

Åtgärdsprogram för havsmiljön, HaV. Förslag på åtgärder. 

Konstgräsyttrande.    

_____ 
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§ 184 Dnr 2019/000379 

Budget och ekonomi - information 

Sammanfattning av ärendet 

Emelie Köppen, controller, lämnar en ekonomisk uppföljning för januari-

oktober 2019 och prognos för resultatet vid årets slut. Prognosen är baserad 

på senast kända förutsättningar.  

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning efter oktober.  

Tjänsteskrivelse daterad den 6 november 2019.   

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ekonomisk uppföljning efter oktober godkänns.      

_____ 

 

 

Ajournering  

Klockan 10.10-10.20 
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§ 185 Dnr 2019/001129 

Byte av dataskyddsombud för 
samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) måste varje myndighet 

som behandlar personuppgifter ha ett dataskyddsombud. I en kommun är 

varje nämnd en egen myndighet vilket innebär att varje nämnd måste besluta 

vem som ska vara dataskyddsombud för den myndigheten.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 16 oktober 2019.   

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ulf Gustavsson, utredare, utses från den 1 januari 2020 till 

dataskyddsombud för samhällsbyggnadsnämnden i Mörbylånga 

kommun.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Dataskyddssamordnare 

Dataskyddsombud 
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§ 186 Dnr 2019/000985 

Saxnäs 1:390 m fl - Ansökan om planbesked angående 
upprättande av ny detaljplan 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om planbesked har inkommit från Obos Mark AB avseende 

ändring av befintlig detaljplan för tomterna Saxnäs 1:390 – 1:403, Saxnäs. 

Syftet med planen är att öka byggrätten till 200 kvm byggnadsarea för 

huvudbyggnad och 50 kvm för komplementbyggnad mot befintlig byggrätt 

som är 200 kvm byggnadsarea/tomt där huvudbyggnad får vara max 

150 kvm.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 31 oktober 2019. 

Ansökan inkommen den 11 september 2019.   

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Lämna positivt planbesked. Ansökan skall prövas genom plan med 

standardförfarande. 

2. Uppdra till plan- och byggverksamheten att teckna planavtal med 

sökanden.      

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Obos Mark AB, att. Johan Nilsson, 574 85 Vetlanda 

Kommunstyrelsen 

Plan och bygg 
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§ 187 Dnr 2019/001083 

Färjestaden 1:153 m fl - Detaljplan 

Sammanfattning av ärendet 

Sex detaljplaneärenden: 

 Detaljplan för Färjestaden 5:5 fd Tingsplanen. Dnr 13-802. 

Ansökan inkom den 30 augusti 2013. 

 Detaljplan för Färjestaden 5:1 m fl, Södra hamnplan. Dnr 14-250. 

Ansökan inkom den 13 mars 2014. 

 Detaljplan för del av Färjestaden 1:291, Busstorget. Dnr 14-633. 

Ansökan inkom den 12 juni 2014. 

 Detaljplan för Björnhovda 6:122, Sol och vindar. Dnr 15-156. 

Ansökan inkom den 13 februari 2015. 

 Detaljplan för Björnhovda 27:12, Ölands köpstad. Dnr 18-239. 

Ansökan inkom den 12 juni 2008. 

 Detaljplan för Färjestaden 1:298, Hotell Skansen. Dnr 18-259 

Ansökan inkom den 28 oktober 2011. 

har legat vilande i avvaktan på aktualitetsprövningen av Planprogram för 

Färjestaden 1:153 m fl.  

Planprogram Färjestaden 1:153 m fl godkändes för första gången den 

21 december 2011. När detaljplanearbetet för ovan nämnda ärende skulle 

påbörjas kom nya rekommendationer från Länsstyrelsen för planering av 

strandnära byggnation med hänsyn till ett förändrat klimat.  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade därför att uppdra till förvaltningen 

att revidera Planprogram för Färjestaden 1:153 m fl för att anpassa program-

met till nya krav och rekommendationer och att utöka programområdet så att 

det omfattar samtliga planuppdrag inom området. 

Den 26 augusti 2019, § 156, beslutade kommunfullmäktige att godkänna det 

reviderade planprogrammet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 4 november 2019. 

Planprogram för Färjestaden 1:153.   
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Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ärendena 13-802, 14-250, 14-633, 15-156, 18-239 och 18-259 

samplaneras i ett nytt detaljplaneärende vars avgränsning överens-

stämmer med avgränsningen för Planprogram för Färjestaden. 

2. Plankostnadsavtal tecknas med sökanden för ärendena 14-250, 14-633, 

15-156, 18-239 och 18-259.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Plan och bygg 
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§ 188 Dnr 2019/000956 

X - Bygglov i efterhand  

Sammanfattning av ärendet 

Bygglov i efterhand söks av fastighetsägaren till X efter att ha byggt till 

förråd på fastigheten med 11.7 m². 

Tillbyggnaden är gjord 0.6 m från fastighetsgränsen lika den befintliga 

byggnaden.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 31 oktober 2019. 

Ansökan inkommen den 29 augusti 2019. 

Ritningar (plan, fasader) daterade den 29 augusti 2019. 

Situationsplan upprättad den 29 augusti 2019.    

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad med 11.7 m² 

enligt Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 9 kap 31 a §. 

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

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

_____ 

 

Information: 

Besluten kan överklagas var för sig, se bifogad anvisning.  

Expedieras till: 

X 

För kännedom: 

Mörbylånga kommun 

X 

X 

X 

Plan och bygg   
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§ 189 Dnr 2019/000798 

X - Olovlig byggnation  

Sammanfattning av ärendet 

2019-07-17  inkom en anonym anmälan om olovlig byggnation på 

fastigheten. 

2019-08-01 gjordes ett tillsynsbesök då det konstaterades att en 

komplementbyggnad höll på att byggas till. Åtgärden är bygglovspliktig. 

2019-08-08 skickades en skrivelse till fastighetsägaren med information att 

åtgärden är bygglovspliktig och där han gavs möjlighet att antingen ta bort 

det olovliga eller att söka bygglov. 

Byggherren meddelade att de tänker söka bygglov för åtgärden. 

2019-08-29 inkom en bygglovsansökan.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 31 oktober 2019.  

Anmälan inkommen den 17 juli 2019. 

Information om anmälan den 25 juli 2019. 

Tjänsteanteckning samt foto den 1 augusti 2019.  

Skrivelse om olovlig byggnation daterad den 8 augusti 2019.  

Skrivelse sökanden inkommen den 7 november 2019.   

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Med stöd av 11 kap. 51 § Plan- och bygglagen (PBL) påföra bygg-

sanktionsavgift om 3 720  kronor för att ha påbörjat byggnation innan 

startbesked.        

_____ 

 

Information: 

Beslutet kan överklagas. Se bifogad anvisning.  

Expedieras till: 

X   

Plan och bygg  
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§ 190 Dnr 2018/000487 

X - Bygglov i efterhand 

Sammanfattning av ärendet 

Bygglov i efterhand söks av fastighetsägaren till X efter att ha totalrenoverat 

gäststugan från plintgrunden. Stugan var med tillbyggnader på drygt 52 m². 

Återuppbyggnaden av stugan blev till ytan mindre det vill säga 42.7 m² men 

också högre. Den gamla stugans sadeltak har ändrats till pulpettak. Placering 

0.3 m från fastighetsgräns. Byggnadshöjden är 3.1 m i väster mot 

grannfastigheten och 3.75 m i öster mot den egna fastigheten. 

Enligt sökande började renoveringen med anledning av råttinvasion och 

stugan var i mycket sämre skick än vad de först trodde.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 4 november 2019. 

Ansökan inkommen den 25 april 2018. 

Situationsplan upprättad den 15 maj 2018. 

Skrivelse daterad den 1 juni 2018.  

Protokoll besök den 2 juli 2018.  

Ritningar (plan, fasader) daterade den 31 juli 2019. 

Protokoll besök den 31 juli 2019.  

Foto den 31 juli 2019.  

Grannyttrande X, synpunkter.  

Grannyttrande X, synpunkter. 

Grannyttrande X synpunkter.  

Skrivelse sökanden inkommen den 9 november 2019.   

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja bygglov för nybyggnad av gäststuga på 42,7 m² med stöd av 

9 kap. 31 b § Plan- och bygglagen (2010:900) (PBL).  

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

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

_____ 

 

Information: 

Besluten kan överklagas var för sig, se bifogad information. 
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Expedieras till: 

X 

X 

X  

För kännedom: 

Mörbylånga kommun 

X 

X  

X 

X 

X 

X  

Plan och bygg 
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§ 191 Dnr 2018/000410 

X  - Olovlig byggnation 

Sammanfattning av ärendet 

2018-04-10 inkom en anmälan om olovlig byggnation av en gäststuga på 

fastigheten. 

2018-04-19 skickades information till fastighetsägaren om att en anmälan 

inkommit. Fastighetsägaren ringer och förklarar att stugan var angripen av 

råttor och att en renovering blev mer omfattande än vad de först trodde. 

Strax därefter gjordes ett tillsynsbesök och det konstaterades att åtgärden är 

bygglovspliktig. En gammal gäststuga hade rivits och en ny med annat 

utförande hade satts upp på samma plats. Fastighetsägaren informerades om 

att åtgärden kräver bygglov. 

2018-04-25 lämnades en bygglovsansökan in och behandlas i eget ärende.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 4 november 2019.  

Information om anmälan den 19 april 2018. 

Tillsynsbesök den 25 april 2018.  

Tjänsteanteckning den 26 april 2019.   

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Med stöd av 11 kap. 51 § Plan- och bygglagen (PBL) påföra 

byggsanktionsavgift om 18 135 kronor för att ha påbörjat byggnation 

innan startbesked.      

_____ 

 

Information: 

Beslutet kan överklagas. Se bifogad anvisning.  

Expedieras till: 

X 

Plan och bygg 
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§ 192 Dnr 2019/000042 

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag. 
Sekretessärende 

Sammanfattning av ärendet 

David Andersson-Junkka, byggnadsinspektör, föredrar ärende angående 

bostadsanpassning och presenterar alternativ 1 respektive alternativ 2.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 november 2019, med bilagor 

(dnr 2019/000042). 

Förslag till beslut på mötet 

Ordföranden föreslår att samhällsbyggnadsnämnden förordar handläggarens 

alternativ 1, samt att samhällsbyggnadsnämnden ger ordföranden delegation 

att fatta beslut i ärendet när detta har beretts färdigt.  

Beslutsgång  

Ordföranden hör med samhällsbyggnadsnämnden om den kan besluta i 

enlighet med sitt eget förslag och finner att samhällsbyggnadsnämnden 

bifaller detsamma.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Förorda handläggarens alternativ 1. 

2. Ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden ges delegation att besluta i 

ärendet när detta har beretts färdigt.      

_____ 

 

Expedieras till: 

Per-Olof Johansson, ordförande samhällsbyggnadsnämnden 

Plan och bygg 
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