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§ 1   

Val av justerare 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Johan Sigvardsson (C) utses att justera dagens protokoll.   

_____ 
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§ 2   

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Till samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare utsänd kallelse 

godkänns som dagordning med följande ändringar.  

 Ärende 6, Ekonomisk uppföljning, utgår.  

_____ 
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§ 3 Dnr SBN 2020/000015  

Meddelande och information 

Sammanfattning av ärendet 

Meddelande 

Rapport enligt sammanställning daterad den 10 januari 2020. 

Information 

Nästa möte är den 13 februari 2020.   

 

_____ 
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§ 4 Dnr SBN 2020/000016  

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegeringsbeslut daterade 6 december 2019 - 7 januari 

2020.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbesluten godkänns.  

_____ 
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§ 5 Dnr SBN 2020/000023  

Skogsby 2:13, 2:35, 2:15 och del av Skogsby 2:24 - 
Ansökan om planbesked angående upprättande av ny 
detaljplan 
(EDP Vision 2019-1069) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om planbesked har inkommit från kommunstyrelsen avseende 

upprättande av ny detaljplan för Skogsby 2:13, 2:35, 2:15 och del av 

Skogsby 2:24. Syftet med planen är att ändra ändamålet i planen från 

nuvarande ”allmänt ändamål” till ”bostadsändamål”. 

Fastigheten Skogsby 2:13 utgörs till största delen av Skogsbygården. 

Fastigheterna Skogsby 2:15 och 2:35 ingick tidigare i det som var 

Skogsbygårdens äldreboende och var då servicebostäder. Idag är de åtta 

lägenheterna fördelade i två byggnader hyresrätter som hyrs ut via 

Mörbylånga bostads AB. 

Aktuell del av fastigheten Skogsby 2:24 är idag obebyggd. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 30 december 2019.  

Ansökan inkommen den 1 oktober 2019.   

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

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

utökat planförfarande. 

Jäv 

Curt Ekvall (SD) och Bo Sjölin (KD) anmäler jäv och deltar inte i 

handläggningen i detta ärende.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Mörbylånga Bostads AB 

Plan och bygg   
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§ 6 Dnr SBN 2020/000025  

Algutsrum 6:1 skifte 4 - Avsluta ärende upprättande av 
detaljplan 
(EDP Vision 2017-1103)  

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om planbesked för ny detaljplan för bostadsändamål i form av 

villabebyggelse har inkommit den 22 september 2017.  

Fastigheten Algutsrum 6:1 skifte 4 är belägen väster om länsväg 136, strax 

norr om infarten till Algutsrums tätort. Skiftet ansluter till den befintliga 

bebyggelsen på platsen.  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 25 januari 2018, § 9, att ställa 

sig positiv till att pröva ansökan genom utökat planförfarande. 

Sökande Svenska kyrkan Växjö stift inkom den 12 december 2019 med ett 

återtagande av ansökan.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 9 januari 2020. 

Återtagen ansökan inkommen den 12 december 2019. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Avsluta ärendet i enlighet med Plan- och bygglagen (PBL) 2010:900 

4 kap 39 §. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Svenska Kyrkan Växjö stift 

Plan och bygg  
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§ 7 Dnr SBN 2020/000019  

X - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning för byggnation av enbostadshus 
(EDP Vision 2019-1236) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan 

Ansökan avser byggnation av hästgård med hobbysnickeri och hobbyverk-

stad på befintlig fastighet. Byggnadsarean uppges till totalt ca 800 m². I 

ansökan anges den tänkta utformningen för nya byggnader vara i en våning 

med inredd vind samt två våningar. 

På den knappt 1 hektar stora fastigheten finns en befintlig maskinhall. 

Sökanden önskar att över tid etablera en mindre lantbruksfastighet med 

fokus på självförsörjning och att arbeta med naturliga material som trä, lera 

och sten. I första skedet önskar sökande bygga ett mindre boningshus, 

därefter ett garage med hobbyverkstad, en stallbyggnad samt vid behov ett 

större boningshus (det mindre boningshuset lämnas då kvar som 

generationsboende). Maskinhallen avses byggas om invändigt och delas upp 

i två delar, delvis som förvaring för traktor och andra arbetsredskap, delvis 

som hobbysnickeri. 

Sökanden önskar ansluta fastigheten till kommunalt vatten och avlopp. 

Det finns ett positivt beslut angående avstyckning av tomt för 

bostadsändamål från 2010, som bifogats ansökan. 

Förutsättningar 

Planeringsförutsättningar 

Översiktsplan 

Fastigheten är inte utpekad för ny bebyggelse i översiktsplanen, men ligger i 

anslutning till befintlig bebyggelse i östra utkanten av X. Strax norr om 

fastigheten finns ett område föreslaget för ny bebyggelse - b8 X östra (ca 5 

bostäder). Enligt beskrivningen lämpas sig området i östra delen av X väl för 

utbyggnad av bostäder. 

Natur och arkitektur 

Fastigheten utgörs av en avstyckad tomt vars västra del är gräsbevuxen och 

bebyggd med en maskinhall. Den östra delen brukas som åkermark och 

hänger samman med en större åker som sträcker sig österut. Fastigheten 
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angränsar till befintlig bebyggelse i norr och väster. I söder angränsar 

fastigheten till X. En stenmur med trädridå löper längs åkerkanten vid 

fastighetens norra sida.  

Fjärilen mindre blåvinge har observerats vid X enligt Artportalen 

(rapporterad 2018). Mindre blåvinge är rödlistad, NT – Nära hotad, och 

förekommer på torrmarker där värdväxten getväppling växer till exempel på 

varma vägslänter och torra ängar. I övrigt har inga rödlistade eller fridlysta 

arter noterats vid platsbesök eller rapporterats in i Artportalen. 

Längs X i väster dominerar typiska öländska ekonomibyggnader med 

fasader i murad kalksten, puts och röd träpanel och tak i plåt och eternit. 

Innanför ekonomibyggnaderna ligger äldre mangårdsbyggnader med ljus 

träpanel och lertegeltak. Längs X är bebyggelsen mer varierad där nyare 

villor samsas med äldre mangårdsbyggnader och typiska öländska 

ekonomibyggnader. Samtliga boningshus, oavsett ålder har lertegeltak och 

träfasad.  

Infrastruktur 

Fastigheten ligger delvis inom gällande kommunalt verksamhetsområde för 

vatten och spillvatten. Kommunala ledningar för vatten och spillvatten finns 

längs X. 

Fastigheten kan angöras direkt från X eller X. 

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. Området 

omfattas inte av något riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken. 

Biotopskydd 

Stenmurar i jordbrukslandskap omfattas av biotopskydd enligt 7 kap 

miljöbalken. För eventuella ingrepp i stenmurar krävs dispens från 

Länsstyrelsen. 

Jordbruksmark och djurhållning 

Fastigheten ligger i anslutning till jordbruksmark och östra delen brukas som 

åkermark. Ett mindre gårdscentra med gödselhantering för nötdjur finns ca 

300 meter sydväst om fastigheten. Betande hästar förekommer på anslutande 

fastighet i norr. 
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I ansökan ingår stallbyggnad för häst. Kommunen saknar riktlinjer för 

avstånd mellan djurhållning och bostäder. Lämpligheten avgörs från fall till 

fall och utreds i bygglovsärendet för stallbyggnad.  

Radon 

I området finns risk för höga halter markradon. Enligt ställningstagande i 

översiktsplanen ska byggnation ske i radonsäkert utförande. 

Synpunkter 

Ansökan har remitterats till berörda grannar, Gator och service, 

Taxefinansierad verksamhet, Länsstyrelsen i Kalmar län, E.ON och 

Skanova. 

Synpunkter har inkommit från granne som motsäger sig bygget av hästgård. 

Överväganden 

Ansökan följer översiktsplanens intentioner.  

En byggnation enligt ansökan bedöms passa in i den befintliga 

bebyggelsestrukturen och överensstämma med öländsk bebyggelsetradition. 

Byggnation av bostadshus ska ske i radonsäkert utförande. 

Fastigheten ligger i anslutning till jordbrukslandskap med åkrar och 

betesmarker med betande djur, vilket innebär buller och lukt periodvis, vilket 

får accepteras i denna typ av miljö. Åkermarken på östra delen av fastigheten 

bedöms kunna tas i anspråk för bebyggelsen då den ligger i anslutning till 

befintlig bebyggelse i X och resterande del kan fortsätta att brukas.  

Sökanden avser själv på sikt att ha djurhållning (häst) i mindre omfattning. 

Placering av stall och gödselhantering ska anpassas med hänsyn till 

kringliggande bostadsfastigheter.  

Byggnationen bedöms inte hota förekomsten av den rödlistade fjärilen 

mindre blåvinge i området. 

Stenmur med trädridå bör bevaras dels för att bevara områdets karaktär dels 

för att bevara områdets möjlighet att bidra till biologisk mångfald.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 3 januari 2020. 

Ansökan inkommen den 20 november 2019. 

Yttrande Länsstyrelsen inkommit den 5 december 2019. 

Yttrande E.ON, inkommit den 5 december 2019. 

Yttrande Gator och service inkommit den 4 december 2019. 

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

Grannyttrande X, synpunkter.  

Grannyttrande X, inga synpunkter.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Lämna positivt förhandsbesked för byggnation av enbostadshus, hästgård 

med hobbysnickeri och hobbyverkstad då förslaget är förenligt med 

Plan- och bygglagen (PBL) 2 kap 2, 4, 5, 9 §§ samt Miljöbalken (MB) 

3 kap 4§. 

2. Byggnads läge, proportioner, material och färgsättning ska 

överensstämma med öländsk bebyggelsetradition. Tak ska utföras med 

lertegel. 

3. Placering av stall och gödselhantering ska anpassas med hänsyn till 

kringliggande bostadsfastigheter. 

4. Byggnation av bostadshus ska ske i radonsäkert utförande. 

5. Fastigheten ska anslutas till kommunalt spillvatten. 

6. Befintliga stenmurar och trädridå i norr ska bevaras. 

_____ 

 

Information: 

Beslutet kan överklagas. Se bifogad anvisning. 

För beslutet debiteras en av fullmäktige 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. 

För åtgärder på stenmur krävs dispens från biotopskyddet. Dispens söks hos 

Länsstyrelsen. 
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Expedieras till: 

X 

X  

För kännedom: 

X 

X 

Mörbylånga kommun  

Teknisk affärsverksamhet 

Plan och bygg     
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§ 8 Dnr SBN 2020/000020  

X - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning för byggnation av enbostadshus  
(EDP Vision 2019-1136) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan 

Ansökan avser byggnation av enbostadshus på befintlig fastighet. Byggnads-

arean uppges till ca 150 m². I ansökan anges den tänkta utformningen för nya 

byggnader vara i en våning utan inredd vind. 

Sökanden önskar ansluta tillkommande byggnation till enskild anläggning 

för vatten- och spillvatten. 

Sökanden avser iordningställa tillfart till fastigheten i enlighet med gällande 

servitut, bildat i tidigare avstyckning. 

Förutsättningar 

Planeringsförutsättningar 

Översiktsplan 

Platsen har inte pekats ut för ändrad markanvändning i översiktsplanen.  

I översiktsplanen slås fast att tillkommande bebyggelse ska prövas genom 

planläggning. Undantag kan göras för enstaka bebyggelse utan större 

påverkan för omgivningen inom områden där begränsad efterfrågan på mark 

råder. Kommunen ska aktivt arbeta för att styra bebyggelsen så att den 

passar väl in i befintliga strukturer. Närheten till befintlig infrastruktur och 

vägar är en tungt vägande faktor i samband med lokaliseringen av ny 

bebyggelse. Stor restriktivitet råder när det gäller spridd bebyggelse. 

Kommunen ser det som viktigt av att skydda befintliga strukturer och det 

typiskt öländska. 

Öster om aktuell fastighet finns ett område för bostäder utpekat. Område b9 

– X (ca 6 bostäder) i beskrivningen av det utpekade utrednings-området 

konstateras att en breddning av vägen, alternativt mötesplatser från X och 

ner mot X hamn är en förutsättning för ytterligare bebyggelse i det 

föreslagna området. X nuvarande utformning med stenmurar ska särskilt 

beaktas i samband med all byggnation. 

Ansökan har inte stöd i översiktsplanen. 
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Avstyckning 

Fastigheten avstyckades för bostadsändamål 1971. I förrättningen bildades 

ett servitut som säkrar tillfart till fastigheten över grannfastigheten i söder.  

Natur och arkitektur 

Fastigheten utgörs av fuktig och svårgenomtränglig slyig lövskog. Historiskt 

har fastigheten tidigare använts som betesmark, enligt ortofoto från 1956. På 

fastigheten finns idag ett glest trädskikt med framförallt björk och enstaka 

ek. Buskskiktet är mycket tätt och består av bland annat av hagtorn, benved 

och hassel. Vildkaprifol och murgröna klättrar över stammar och buskage. 

Platsen ligger i ett småskaligt jordbrukslandskap med skogsdungar 

insprängda här och där. Fastigheten angränsar till ett öppet dike samt 

jordbruksmark i söder och väster. I öster finns en mindre betesmark och i 

norr fortsätter lövskogen in på angränsande jordbruksfastighet.  

Inga rödlistade eller fridlysta arter noterades vid platsbesök eller finns 

inrapporterade i Artportalen. 

Väster och öster om fastigheten ligger ett mindre antal bostadsfastigheter. 

Bebyggelsen består till mesta del av små stugor för fritidsändamål. De 

bebyggda fastigheterna saknar tydlig bebyggelsestruktur och är spridda i fyra 

små kluster. De fyra bebyggelsegrupperna är väl avgränsade från varandra 

och samtliga grupper angörs via långa, enkla, enskilda vägar längs 

åkerkanter och befintliga stenmurar från den grusade väg som leder ner till X 

hamn.  

Infrastruktur 

Inget kommunalt VA finns i närheten eller planeras till platsen inom 

överskådlig tid. Enskilda anläggningar för vatten och spillvatten bedöms 

vara möjliga att anlägga på fastigheten. För enskild avloppsanläggning krävs 

tillstånd från samhällsbyggnadsnämnden. 

Anlagd väg saknas till fastigheten. Befintlig grusväg ner till X hamn ligger 

ca 350 meter söder om aktuell fastighet. 

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. Området 

omfattas inte av något riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken. 
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Biotopskydd 

Stenmurar och öppna diken i jordbrukslandskap omfattas av biotopskydd 

enligt 7 kap miljöbalken. Det öppna diket samt stenmurar i fastighetsgränser 

bedöms omfattas av biotopskydd. För eventuella ingrepp i stenmurar och 

diket krävs dispens från Länsstyrelsen. 

Jordbruksmark och djurhållning 

Fastigheten ligger i anslutning till jordbruksmark. Betande djur kan finnas i 

närmaste omgivningen.  

En byggnation av aktuell fastighet påverkar inte andelen jordbruksmark, men 

att anordna tillfartsväg enligt Räddningstjänstens anvisningar innebär att ca 1 

000 m² odlingsbar mark tas i anspråk för väg. 

Synpunkter 

Ansökan har remitterats till berörda grannar, Taxefinansierad verksamhet, 

Länsstyrelsen i Kalmar län, E.ON, Skanova och Räddningstjänsten. 

Räddningstjänsten informerar om hur väg till tillkommande bebyggelse bör 

utformas, i övrigt har inga synpunkter inkommit. 

Överväganden 

Enligt 2 kapitlet 6 § i Plan- och bygglagen 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 kulturvärdena på 

platsen och intresset av en god helhetsverkan. 

Kommunen har i sin översiktsplan slagit fast att stor restriktivitet råder för 

att tillåta spridd bebyggelse och att det är viktigt av att skydda befintliga 

strukturer och det typiskt öländska. 

Den befintliga bebyggelsestrukturen i området är mycket spridd och har liten 

möjlighet att växa ihop till en enhetlig struktur på grund av det mosaikartade 

odlingslandskapet och den befintliga infrastrukturen. Aktuell fastighet ligger 

inte heller inom någon av de befintliga grupperna utan skulle skapa början på 

ytterligare en bebyggelsegrupp. 

I översiktsplanen anges också att närheten till befintlig infrastruktur och 

vägar är en tungt vägande faktor i samband med lokaliseringen av ny 

bebyggelse. Tillsammans med att det i arbetet med översiktsplanen har 

framkommit att ytterligare 6 bostäder kräver åtgärder på vägen mellan X och 

X. 

Aktuell fastighet skulle kräva anläggandet av en ny 350 meter lång väg från 

och kan därmed inte anses ligga i anslutning till befintlig infrastruktur och 
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åtgärder som kan komma att krävas på vägen ner till X hamn är för 

omfattande för att utredas i en lovprövning.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 3 januari 2020. 

Ansökan inkommen den 30 oktober 2019, kompletterad den 20 november 

2019. 

Yttrande Länsstyrelsen inkommit den 5 december 2019. 

Yttrande E.ON, inkommit den 5 december 2019. 

Yttrande Räddningstjänsten inkommit den 17 december 2019. 

Grannyttrande X, inga synpunkter.  

Grannyttrande X, inga synpunkter.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Kommunicera sökanden förslag till negativt förhandsbesked för 

byggnation av enbostadshus då förslaget inte är förenligt med Plan- och 

bygglagen (PBL) 2 kap 6 §.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

X 

X 

För kännedom: 

Plan och bygg 
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§ 9 Dnr SBN 2020/000021  

X - Bygglov och startbesked. Tillbyggnad av 
enbostadshus 
(EDP Vision 2019-1320) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten X har 

inkommit.   

Tillbyggnaden avser ett inglasat uterum om 24 m² i nordväst. 

Huvudbyggnadens totala byggnadsarea kommer efter tillbyggnaden att 

uppgå till 234 m².  

Fastigheten omfattas av detaljplan F69. Bestämmelserna innebär bland annat 

att huvudbyggnad jämte uthus eller annan gårdsbyggnad inte får uppta större 

byggnadsarea än 200 m². För tomt som med hänsyn till storlek, befintlig 

bebyggelse eller andra omständigheter prövas lämplig för utökad 

byggnadsrätt kan undantag medgivas.  

Åtgärden är sådan att berörda grannar har underrättats om ansökan och getts 

tillfälle att yttra sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen). Ägarna av X 

har bedömts vara berörda.  

Inga synpunkter har inkommit.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 9 januari 2020. 

Ansökan inkommen den 5 december 2019. 

Situationsplan inkommen den 5 december 2019. 

Plan-, sektions- och fasadritning inkomna den 5 december 2019. 

Kontrollplan upprättad den 9 januari 2020.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 b § Plan- och 

bygglagen, (2010:900) PBL.  

2. Den befintliga byggnadens avvikelse gällande byggnadsarea förklaras, 

enligt övergångsbestämmelserna punkt 13 plan- och bygglagen, vara 

sådan avvikelse som avses i 9 kap. 30 § första stycket 1 b plan- och 

bygglagen, (2010:900), PBL. 

3. Åtgärden avviker från detaljplanen avseende byggnadsarea. Den 

befintliga byggnadens avvikelse och den nu tillkommande avvikelsen 

bedöms sammantaget utgöra en sådan liten avvikelse som kan godtas. 
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4. Med stöd av 10 kap. 22 och 23 §§ PBL, godkänner 

samhällsbyggnadsnämnden genom detta startbesked att den sökta 

åtgärden får påbörjas. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte 

i detta ärende. Byggherren ansvarar själv för kontrollen av 

genomförandet. 

5. Med detta startbesked bestämmer samhällsbyggnadsnämnden att: 

- Kontrollplanen fastställs. 

- Följande handlingar ska lämnas in till samhällsbyggnadsnämnden som 

underlag för slutbesked: 

   - Ifylld kontrollplan som redovisar att de kontroller som ska  

genomföras enligt den fastställda kontrollplanen är utförda och att 

byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov. 

Observera att tillbyggnaden får tas i bruk i de delar som omfattas av 

startbeskedet även om samhällsbyggnadsnämnden ännu inte har gett ett 

slutbesked. 

6. Avgiften för bygglovet är 7 015 kronor enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. 

_____ 

 

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. 

Enligt 10 kap. 25 § PBL upphör ett startbesked för lovpliktiga åtgärder att 

gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla. 

Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 
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Expedieras till: 

X 

För kännedom: 

Berörda grannar   

Plan och bygg 

 

Ajournering 

Klockan 9.55-10.10    
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§ 10 Dnr SBN 2020/000024  

Föreläggande med vite gällande kvittblivning av avfall i 
damm på del av fastigheten Ventlinge 7:62, Mörbylånga 
kommun 
(EDP Vision 2018-1200) 

Sammanfattning av ärendet 

Miljöverksamheten har fått kännedom om att LinksGolf Öland AB (nedan 

kallat bolaget) har låtit schakta ned jord- och moränmassor i en 

våtmark/damm som är belägen cirka 250 meter väster om receptionen. 

Vid besök på plats har det kunnat konstateras att jord- och schaktmassor som 

tidigare låg i högar har använts som fyllning i dammen. Massorna innehåller 

diverse avfall och även avfall i form av några stora stolpar som eventuellt är 

impregnerade, vilket i så fall är kvittblivning av farligt avfall. 

Det finns inget tillstånd till deponering av avfall på platsen. Dammen ligger 

på kommunens mark och utfyllnaden har skett utan kommunens vetskap. 

Vidare har dammen varit en häckningsplats för flera ovanliga fåglar. Äldre 

flygfoton över området styrker att dammen varit större än vad den var före 

det att avfall dumpades i den. 

Vid nytt besök på platsen den 21 november 2018 har bolagets representanter 

fått veta hur återställningen skulle gå till. Bolaget önskade få genomföra 

rivningen av industribyggnaden intill (Y-betong) innan man återställde 

området runt dammen. Rivningen planerades att ske under vintern 

2018/2019. 

I samhällsbyggnadsnämndens föreläggande från den 9 januari 2019 ställs 

bland annat krav på återställning av dammen ned till en nivå där ursprunglig 

mark kommer fram. Vidare ska avfallet sorteras och lämnas till godkänd 

avfallsanläggning, alternativt om möjligt återvinnas. Rapportering av utfört 

arbete med mera ska ske till tillsynsmyndigheten senast den 17 maj 2019. 

Beslutet har enligt återsänt delgivningskvitto delgetts bolaget den 1 februari 

2019. 

Under våren 2019 har inga kontakter tagits enligt krav ställda i föreläggandet 

och ingen rapportering av utförda åtgärder har inkommit till tillsyns-

myndigheten. 

Vid en kontroll på platsen den 17 juni 2009 har jordmassor innehållande 

skräp schaktats upp i en hög vall mot dammen. Ett ärende har med anledning 

av detta överlämnats till Åklagarmyndigheten. 
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Miljöverksamheten kontaktade i augusti 2019 LinksGolf Öland och gav 

bolaget en möjlighet till att svara på vilka åtgärder som vidtagits i enlighet 

med föreläggandet. Bolaget lämnade, trots detta, inte in några handlingar 

eller något svar som visar på att åtgärder/återställning av området har skett. 

Kommunicering av föreläggande med vite expedierades den 29 oktober 

2019.  

Ett nytt besök på plats gjordes den 31 oktober 2019. Bolaget menar att man 

trott att diskussion på plats om åtgärder var tillräckligt för att uppfylla 

föreläggandet. Information om hur tillsynsmyndigheten ser på åtgärderna 

och hur man kan gå vidare för att rätta till felen har lämnats både muntligen 

vid besöket och skriftligen. Yttrande har inkommit över förslag till beslut om 

föreläggande med vite.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 8 januari 2020. 

Kommunicering daterad den 29 oktober 2019.  

Samhällsbyggnadsnämndens § 166 den 17 oktober 2019.  

Tjänsteskrivelse daterad den 7 oktober 2019.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden i Mörbylånga kommun förelägger LinksGolf 

Öland AB, 556453-6513, vid vite om 100 000 kronor att senast den 31 

mars 2020 ha vidtagit åtgärder i enlighet med punkt 1-2 nedan. Därefter 

vid vite om 10 000 kronor för varje påbörjad ny vecka som åtgärderna 

enligt punkt 1-3 inte har utförts. 

1. Återställa dammen som är belägen ca 250 meter väster om golf-

klubbens reception. Kvarvarande jord- och moränmassor, samt 

synligt avfall om sådant påträffas i massorna, som har schaktats ned i 

dammen ska tas upp från dammen. Vallen som lagts upp ska 

avlägsnas.  

Återställningen ska ske ned till en nivå där ursprunglig mark kommer 

fram. Avfallet ska sorteras i olika fraktioner och lämnas till godkänd 

avfallsanläggning. Eventuella rena massor kan få disponeras på annat 

sätt efter kontroll, provtagning och godkännande av 

samhällsbyggnadsnämnden. 

2. I anslutning till att arbetet ska påbörjas ska samråd ske med 

miljöverksamheten och med kommunens gemensamma 

servicefunktion i hamn, skog och park, om hur man planerar att 

arbetet ska genomföras. Arbetet får påbörjas när miljöverksamheten 

gett klartecken. 
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3. Åtgärderna ska redovisas till samhällsbyggnadsnämnden. I 

redovisningen ska ingå kvitto/intyg från 

avfallsanläggning/avfallsanläggningar där mängd och sort av avfall 

framgår. 

2. Redovisning av åtgärder enligt punkt 1-3 ska inlämnas till 

samhällsbyggnadsnämnden senast den 30 april 2020. 

3. Samhällsbyggnadsnämnden i Mörbylånga kommun upphäver också i och 

med detta beslut nämndens tidigare delegationsbeslut med dnr 2018-

1200 som fattades den 9 januari 2019. 

_____ 

 

Information: 

Besluten kan överklagas var för sig, se bifogad information. 

 

Expedieras till: 

LinksGolf Öland AB, Golfvägen 1, 386 63 Degerhamn   

Miljöverksamheten  

Plan och bygg    
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§ 11 Dnr SBN 2020/000027  

Tillsynsplan enligt miljöbalken 2020 
(EDP Vision 2020-3) 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) ska en operativ tillsynsmyndighet 

för varje verksamhetsår upprätta en samlad tillsynsplan som omfattar 

myndighetens ansvarsområde. Samhällsbyggnadsnämnden är operativ 

tillsynsmyndighet enligt miljöbalken för Mörbylånga kommun.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 8 januari 2020. 

Miljötillsynsplan 2020 daterad den 8 januari 2020.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Tillsynsplan enligt miljöbalken för år 2020 antas. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Miljöverksamheten 

Verksamhetsstöd – Kommunkansli 

Plan och bygg    
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§ 12 Dnr SBN 2020/000026  

Livsmedelskontrollplan 2020 
(EDP Vision 2020-4) 

Sammanfattning av ärendet 

Denna kontrollplan är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning av 

hur de krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls 

av myndigheten. Kraven finns bland annat i Europaparlamentets och rådets 

nya kontrollförordning (EU) 2017/625 med kompletterande förordningar, 

som började gälla den 14 december 2019. Denna kontrollförordning ersätter 

förordning (EG) nr 882/2004 som tidigare gällde.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 8 januari 2020. 

Livsmedelskontrollplan 2020 daterad den 8 januari 2020.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Livsmedelskontrollplanen för år 2020 antas. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Miljöverksamheten 

Verksamhetsstöd – Kommunkansli 

Plan och bygg     
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§ 13   

Information om DSO och GDPR  

Sammanfattning av ärendet 

Från den 1 januari 2020 är Ulf Gustavsson utsedd till dataskyddsombud 

(DSO) för samhällsbyggnadsnämnden med flera nämnder i Mörbylånga 

kommun, men även för Borgholms kommun och Ölands kommunalförbund. 

Ulf informerar om dataskyddsförordningen (GDPR) och om nämndens roll 

som personuppgiftsansvarig, samt om sin roll som dataskyddsombud och 

vad det innebär. Informerar vidare om hur dataskyddsorganisationen ser ut i 

kommunen.  

_____ 
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§ 14 Dnr SBN 2020/000018  

Verksamhetsinformation 

Sammanfattning av ärendet 

Marie-Christine Svensson informerar om  

Arbete pågår med årsbokslutet. 

Fortsatt samarbete med länsväg 136. 

Bygglov Padelhall.  

Meröppet på biblioteken i Södra Möckleby och Mörbylånga. 

Etablering av biogasanläggning. 

Trygghetsvandringar (uppföljning och planering) 4 februari i Mörbylånga. 

Mörbylånga planprogram. 

Personalfrågor. 

Förslag över prioritering av planer till plangruppen. Curt Ekvall (SD) 

föreslår förändring i förslaget. Ordföranden informerar att förslaget endast är 

en informationspunkt för nämnden.  

Översikt förteckning över planer.  

Staffan Åsen informerar om  

Behovsutredningen. 

Planering hälsoskydd. 

Fettavskiljare och radon. 

Årsrapport 2019. 

Internkontroll 2019. 

Möte med Borgholms kommun för samverkan alkohol/tobak. 

Stressutbildning. 

Rekrytering av vikarie till sommaren för livsmedel. 

Inbjudan till TVL för vattenskyddsområden den 13 februari i Oskarshamn, 

Lst och MSO. 

Länsstyrelsens EBH-grupp. Kommunbesök informera om det nya 

vägledningsmaterialet för strategiskt arbete med förorenade områden, gå 

igenom de mest prioriterade objekten. 

Tomgångskörning.  

_____ 
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§ 15 Dnr SBN 2020/000028  

Utbildning och konferenser 

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) - Presidiedagar för miljö-, plan- 
och byggnämnder 2020 

Inbjudan från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) till presidiedagar för 

miljö-, plan- och byggnämnder 2020 som äger rum den 23-24 mars 2020 i 

Stockholm.  

Sveriges Byggindustrier - Byggmästardagen 2020 

Inbjudan från Sveriges Byggindustrier till Byggmästardagen 2020 den 

5 mars 2020 i Kalmar. Ordföranden informerar att ledamöterna får närvara 

vid Byggmästardagen 2020, men att det inte utgår något arvode.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Medge ordföranden och vice ordföranden att delta vid presidiedagar för 

miljö-, plan- och byggnämnder 2020 den 23-24 mars 2020 i Stockholm.  

2. Medge att ledamöterna i samhällsbyggnadsnämnden får närvara vid 

Byggmästardagen 2020 den 5 mars 2020, men att det inte utgår något 

arvode.   

_____ 

 

 

 

 


