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§ 36   

Val av justerare 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Johan Åhlund (C) utses att justera dagens protokoll torsdagen den 

26 mars 2020. 

_____ 
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§ 37   

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Elisabeth Schröder (-) informerar att hon motsätter att mötet genomförs och 

anser det vara oansvarigt med tanke på rådande situation med Coronaviruset 

och covid-19.  

Till samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare utsänd kallelse 

godkänns som dagordning med följande ändring och tillägg.  

Utgår  

 Ärende 6. Svar på Medborgarförslag - Ta tillvara regnvatten för 

bevattning och spolning av toaletter. 

 Ärende 17. Össby 2:16 - Ansökan om bygglov. Nybyggnad 

enbostadshus. 

Tillägg 

Diskussion om kommande möten med anledning av Coronaviruset och 

covid-19.  

_____ 
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§ 38 Dnr SBN 2020/000015  

Meddelande och information 

Sammanfattning av ärendet 

Meddelande 

Rapport enligt sammanställning daterad den 13 mars 2020. 

Information 

Nästa möte är den 16 april 2020. 

_____ 
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§ 39 Dnr SBN 2020/000016  

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegeringsbeslut daterade 3 januari - 3 februari 2020. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbesluten godkänns. 

_____ 
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§ 40 Dnr SBN 2020/000017  

Ekonomisk uppföljning 2020 för 
samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen lämnar varje månad en ekonomisk uppföljning och prognos 

för resultatet vid årets slut. Prognosen är baserad på senast kända 

förutsättningar. 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning efter februari. 

Tjänsteskrivelse daterad den 12 mars 2020. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ekonomisk uppföljning efter februari godkänns. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

För kännedom: 

Kommunstyrelsen 
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§ 41 Dnr SBN 2020/000040  

Redovisning av obesvarade medborgarförslag 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av obesvarade medborgarförslag hos 

samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnad har ett obesvarat 

medborgarförslag. 

Medborgarförslag - Ta tillvara regnvatten för bevattning och spolning av 

toaletter. Förvaltningen har berett ärendet till sammanträdet den 19 mars 

2020 men på grund av rådande situation med Coronaviruset och covid-19 

beslutade samhällsbyggnadsnämnden att ärendet utgår från mötet och flyttas 

fram till ett kommande möte.  

Beslutsunderlag 

Rapport om ej besvarade medborgarförslag daterad 31 januari 2020. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige. 

_____ 
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§ 42 Dnr SBN 2020/000039  

Motion av Pia Schröder (-) - Bevara havsutsikten i 
Mörbylånga kommun 
(EDP Vision 2019-241) 

Sammanfattning av ärendet 

Motion har inkommit från Pia Schröder (-) angående bevarande av utsikten 

över kommunens omslutande vatten och att ny bebyggelse ska ske så att den 

inte skymmer utsikten mot vattnet. Vidare bör de hus som byggs utanför 

tätbebyggt område i möjligaste mån erinra om den befintliga bebyggelsen. 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 20 september 2018. 

Kommunfullmäktiges ordförandes beslut daterat 25 september 2018. 

Tjänsteskrivelse daterad den 24 februari 2020. 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 

1. Motionen besvaras genom att följande information lämnas: stor hänsyn 

tas till utsikt och utblickar mot vattnet i samband med nybyggnation både 

vid enstaka nybyggnation utanför tätbebyggt område samt i 

detaljplaneärenden. 

2. Riktlinjer för utformning av byggnation utanför detaljplanelagt område 

är pågående enligt uppdrag från samhällsbyggnadsnämnden. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 
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§ 43 Dnr SBN 2020/000037  

Motion av Ulf Elgehed (MP) - Separering av regnvatten 
(EDP Vision 2019-242) 

Sammanfattning av ärendet 

Ulf Elgehed (MP) har inkommit med motion avseende separering av 

regnvatten.  

Yrkande: 

- Att all nybyggnation av villor och fritidshus samt dränering av äldre hus 

ska förses med uppsamlingstankar för regnvatten. Detta vatten kan 

användas för bevattning, fyllning av pooler, spolning av toaletter, 

dricksvatten till djur etcetera. 

- Att Mörbylånga kommun ska bli den första kommunen i Sverige som 

ligger i framkant vid alla typer av bygglovsansökningar i dessa ärenden. 

- Att Mörbylånga kommun även ska kunna ge kunskap och förslag till 

kostnadseffektiva lösningar i detta. 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 3 januari 2019.  

Kommunfullmäktiges ordförandes beslut daterat den 9 januari 2019. 

Tjänsteskrivelse daterad den 21 februari 2020. 

Förslag till beslut på mötet 

Curt Ekvall (SD) yrkar att motionen ej ska besvaras då motionären ej är 

berättigad att vara med i kommunfullmäktige.  

Beslutsgång 

Ordföranden hör med samhällsbyggnadsnämnden om motionen ska besvaras 

eller inte och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att besvara 

motionen.  

Beslutsgång 

Ordföranden hör därefter om nämnden kan besluta enligt förvaltningens 

förslag och finner att nämnden beslutar detsamma.  

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 

1. Motionens första yrkande avslås med hänvisning till gällande 

lagstiftning. Enligt Plan- och bygglagen har inte kommunen möjlighet att 

ställa så kallade särkrav vid tillståndsprövning. Detta enligt Plan- och 

bygglagen 8 kap 4 a § samt föreskrifter i Boverkets Byggregler, BBR. 
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2. Motionens yrkande i övrigt besvaras med information om hur 

verksamheten ger rådgivning och information om kostnadseffektiva och 

vattenbesparande åtgärder för dagvattenhantering i ärendehanteringen.  

Reservation 

Curt Ekvall (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 44 Dnr SBN 2020/000041  

Redovisning av obesvarade motioner 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av obesvarade motioner hos samhällsbyggnadsnämnden. 

Samhällsbyggnad har två obesvarade motioner.   

Motion av Pia Schröder (-) - Bevara havsutsikten i Mörbylånga kommun. 

Förvaltningen har berett ärendet och samhällsbyggnadsnämnden har 

behandlat ärendet på sammanträdet den 19 mars 2020.  

Motion av Ulf Elgehed (MP) - Separering av regnvatten. Förvaltningen har 

berett ärendet och samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet på 

sammanträdet den 19 mars 2020.  

Innan dagens beslutsärenden fanns två motioner som ej är besvarade på 

rapport om ej besvarade motioner. Två motioner har besvarats vid mötet den 

19 mars, vilket innebär att samhällsbyggnadsnämnden inte har några 

motioner att besvara. 

Beslutsunderlag 

Rapport om ej besvarade motioner daterad 31 januari 2020. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige. 

_____ 
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Kommunstyrelsen 
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§ 45 Dnr SBN 2020/000058  

Revisionsrapport för besvarande av samhälls-
byggnadsnämnden - Granskning av bygglovshantering 
(EDP Vision 19-1385) 

Sammanfattning av ärendet 

Då Mörbylånga kommun har haft ett högt inflöde av bygglovärenden under 

2018 har revisorerna i sin riskanalys för 2019 funnit det angeläget att 

granska bygglovprocessens ändamålsenlighet. Syftet med revisionen är att 

besvara revisionsfrågan: Har samhällsbyggnadsnämnden en ändamålsenlig 

och effektiv bygglovsprocess? 

Kontrollmål har varit: 

 Det finns en ändamålsenlig organisation och bemanning som svarar upp 

mot ärendenas volym och komplexitet 

 Rutiner finns för bygglovhanteringen som syftar till en effektiv 

bygglovprocess 

 Uppföljning sker löpande av att verksamheten lever upp till fastställda 

mål och lagstiftningens krav 

Revisorerna instämmer i den revisionella bedömningen som framgår av 

rapporten. Revisorerna har nu begärt svar från samhällsbyggnadsnämnden 

avseende rapportens bedömningar. 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport ”Granskning av bygglovshantering” inkommen den 

5 december 2019. 

Tjänsteskrivelse daterad den 20 februari 2020. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Tjänsteskrivelsen antas som sin egen. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

_____ 

Expedieras till: 

Revisorerna 

Kommunfullmäktiges presidium 

Kommunstyrelsen 
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§ 46 Dnr SBN 2020/000063  

Färjestaden 1:153 m fl - Detaljplan. Avtal 
(EDP Vision 2019-1083) 

Sammanfattning av ärendet 

Den 14 november 2019 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att pågående 

planärenden inom programområdet för planprogram för Färjestaden 1:153 

m fl skulle samplaneras i ett nytt detaljplaneärende vars avgränsning 

överensstämmer med avgränsningen för Planprogram för Färjestaden. I 

samma ärende beslutades att plankostnadsavtal skulle tecknas med 

sökanden.  

Beslutsunderlag 

Beslut samhällsbyggnadsnämnden den 14 november 2019 § 187. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 10 mars 2020. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Upphäva beslut att teckna planavtal med sökanden för ärendena 14-250, 

14-633, 15-156, 18-239 och 18-259.  

_____ 
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Plan och bygg 

 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(37) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2020-03-19  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

JOHAN ÅLUND 

2020-03-26 
14:10:56 

PER OLOF 

JOHANSSON 
2020-03-26 

14:31:57 

   

 

§ 47 Dnr SBN 2020/000062  

Färjestaden 1:232 del av, m fl Sjöbergs hage – 
Information 
(EDP Vision 2018-30) 

Sammanfattning av ärendet 

Informeras om sammanställning av inkomna yttranden över detaljplan för 

del av Färjestaden 1:232 med flera, Sjöbergs hage. 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av inkomna yttranden daterad den 2 mars 2020.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Nämnden har tagit del av informationen.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Plan och bygg 

 

 

Ajournering 

Klockan 9.40-9.55  
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§ 48 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 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 

Gårdby 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 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 är för omfattande för 

att utredas i en lovprövning. 

Ärendet har kommunicerats och sökanden har inte inkommit med yttrande. 

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 den 16 januari 2020, § 8.  

Kommunicering daterad den 28 januari 2020. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Lämna negativt förhandsbesked för byggnation av enbostadshus då 

förslaget inte är förenligt med Plan- och bygglagen (PBL) 2 kap 6 §. 

_____ 

 

Information: 

Beslutet kan överklagas. Se bifogad anvisning. 

För beslutet debiteras en av fullmäktige fastställd avgift. Fakturan kommer 

att sändas separat.  

 

Expedieras till: 

X 

X 

För kännedom: 

X 

X 

Plan och bygg 
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§ 49 Dnr SBN 2020/000059  

X - Ansökan om bygglov. Nybyggnad av enbostadshus 
(EDP Vision 2019-918) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus om 139,9 m² byggyta 

på del av fastigheten X har inkommit. 

Ansökan avser nybyggnation av ett enbostadshus i 1 ½.-plan med loftvåning 

och sadeltak på 40° belagt med falsad plåt i grå kulör, fasader med stående 

träpanel i järnvitriol och aluminiumfönster i grå standardkulör. Platsen för 

den tänkta nybyggnationen ligger på östra delen av fastigheten X, strax 

väster om fastigheten X. 

Fastigheten är belägen utanför planlagt område och ingår inte i 

sammanhållen bebyggelse. 

I översiktsplanen är berört område utpekat som område avsett för 

jordbruksmark. 

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

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

X, X, X, X, X, X, X, X, X, och X har bedömts vara berörda. 

Det har inkommit 8 st svar, från 6 st fastighetsägare, varav 5 st svar med 

synpunkter på ansökan, från fastigheterna X, X, X och X.  

Följande sakägare har inga erinringar: X och X.  

Följande sakägare har inte svarat: X, X, X och X. 

Flertalet av synpunkterna över ansökan gäller bland annat påbörjande av 

mark- och schaktningsarbeten, den mindre bra tillfartsvägen samt  önskemål 

om en kommunal översyn av området. 

Sökande har inkommit med en svarsskrivelse, den 11 mars 2020, över 

kommuniceringen och inkomna synpunkter från berörda sakägare. 

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 19 augusti 2019. 

Situationsplan daterad den 2 september 2019. 

Plan-, sektions- och fasadritning daterad den 2 september 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 16 mars 2020. 

Yttrande miljöhandläggare daterad den 16 december 2019. 

Översiktsplan ÖP 2014.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 19 december 2019, § 229. 
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Kommunicering den 8 januari 2020.  

Yttrande från Visioner Advokatbyrå AB daterat den 3 mars 2020.  

Förslag till beslut på mötet 

Ordföranden yrkar på följande tillägg "Öppna ett tillsynsärende på 

fastigheten X". 

Beslutsgång 

Ordföranden hör om nämnden kan bifalla eller avslå förvaltningens förslag 

till beslut och finner att nämnden bifaller förvaltningens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden hör om samhällsbyggnadsnämnden kan bifalla eller avslå 

ordförandens tilläggsyrkande och finner att nämnden bifaller 

tilläggsyrkandet.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Avslå bygglov för nybyggnad av enbostadshus, om 139,9 m² byggarea, 

på del av fastigheten X med stöd av 2 kap 1, 2, 4 och 6 §§ i Plan- och 

bygglagen (PBL) (2010:900). 

2. Öppna ett tillsynsärende på fastigheten X. 

_____ 

 

Information: 

Besluten kan överklagas var för sig, se bifogad information. 

Avgiften för handläggning med beslut är enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. 

 

Expedieras till: 

X 

X 

X 

X 

X 
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För kännedom: 

Berörda grannar 

Plan och bygg  
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§ 50 Dnr SBN 2020/000060  

Björnhovda 25:2 - Ansökan om bygglov. Nybyggnad 
telemast med teknikbod 
(EDP Vision 2019-142) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av radio- telemast/torn på fastigheten 

del av Björnhovda 25:2 har inkommit från Hi3G Access AB. 

Ärendet avser nybyggnad av 1 st telemast, typ ostagad fackverksmast en 

traditionell modell av varmförzinkat stål i grå kulör, RAL 7035, med höjden 

= 42 meter på en yta om ca 25 m² (5x5m) och 1 st teknikbod om 8,0 m² 

byggyta av stål i grå kulör lika telemast, RAL 7035. 

Masten med teknikbod kommer att placeras på fastighet enligt ovan ca 45 

meter norr om trafikrondellen Äppelvägen/Skogsgatan i Färjestaden i en 

skogsdunge ca 35 meter väster om Äppelvägen/busshållplats och ca 50 meter 

till närmsta bostadshus i väster, ca 100 m i öster och ca 125 m i söder. 

Åtkomst och leverans till platsen kommer att ske via Äppelvägen med 

cykelväg som ligger strax intill, ingen förberedelse eller borttagning av 

växlighet är behövlig för framkomlighet. 

Platsen ligger inom detaljplanelagt område. 

Fastigheten omfattas av detaljplan, nr: F 166 antagen den 28 februari 2005, 

§ 19. 

Den tänkta åtgärden är inte förenlig med detaljplanen. 

Masten med bod ligger inom detaljplanelagt område och är placerad i ett 

område mellan Äppelvägen och bostadshus i väster som är markerat som 

naturområde i detaljplanen och därmed är det inte en planenlig åtgärd. 

Åtgärden är sådan att berörda sakägare har underrättats om ansökan och 

getts tillfälle att yttra sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen). Berörda 

sakägare med fastigheter inom en radie om 150 m från masten har bedömts 

vara berörda och tillsänts en underrättelse, 32 st fastigheter. Ärendet har 

även annonserats och kungjorts i dagspressen respektive på kommunens 

hemsida enligt 9 kap 25 § i PBL. 

Det har inkommit 50 st svar från 32 st fastigheter, varav 39 st med 

synpunkter på ansökan har inkommit från fastigheterna (25 st) X, X, X, X, 

X, X, X, X, X, X, X, X och X, X, X, X, X samt X. 
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Följande sakägare som har svarat och har inga synpunkter på ansökan är X, 

X, X, X, X, X och X. 

Följande sakägare till följande fastigheter har inte svarat, X, X, X, X, X, X 

och X. 

Synpunkterna över ansökan gäller bland annat närheten till bostadsområde, 

strålningsrisk, placering inom naturområde, djurlivet, nedfallande is. 

Ärendet har remitterats till miljöhandläggare, Mörbylånga kommun med 

inkommit yttrande den 10 mars 2020. 

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 19 februari 2019. 

Orienteringskarta inkommen den 19 juni 2019. 

Situationsplaner, 1:1000, 1:500 och 1:400 inkomna den 19 juni 2019. 

Ritning Elevationsritning mast inkomna den 19 juni 2019. 

Ritning teknikbod, plan, fasader och sektion inkomna den 19 juni 2019. 

Detaljplan nr: F 166. 

Informationsmaterial om strålning från sökande, hänvisning till 

Strålskyddsmyndigheten, 3 dokument. 

Yttrande miljöhandläggare inkommit den 10 mars 2020.  

Tjänsteskrivelse daterad den 13 mars 2020. 

Förslag till beslut på mötet 

Ordföranden yrkar på följande tillägg med hänvisning till miljöhandläggares 

yttrande "För områdets förekommande fåglar är det av vikt att undvika 

byggnation under tiden februari-juli (kattuggla häckar tidigt på året)." 

Beslutsgång 

Ordföranden hör om nämnden kan bifalla eller avslå förvaltningens förslag 

till beslut och finner att nämnden bifaller förvaltningens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden hör om samhällsbyggnadsnämnden kan bifalla eller avslå 

ordförandens tilläggsyrkande och finner att nämnden bifaller 

tilläggsyrkandet.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja bygglov för nybyggnad av telemast, med höjden 42 meter, och 

teknikbod om 8,0 m² byggyta, på fastigheten Björnhovda 25:2 med stöd 

av 9 kap 31 b o 31c § § i Plan- och bygglagen (PBL) (2010:900). 
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2. Det krävs en kontrollansvarig för att genomföra åtgärden och att 

godkänna den föreslagna kontrollansvarige Ante Larsson. Den 

kontrollansvarige är certifierad enligt PBL (2010:900). 

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

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

beslut om flyghinderanalys och CNS-analys med flera. 

4. För områdets förekommande fåglar är det av vikt att undvika byggnation 

under tiden februari-juli (kattuggla häckar tidigt på året). 

_____ 

 

Information: 

Besluten kan överklagas var för sig, se bifogad information. 

Faktura skickas separat med belopp enligt fastställd taxa (SKL) av 

kommunfullmäktige. 

Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsbyggnadsnämnden har lämnat ett 

startbesked, enligt 10 kap. 3 § PBL. 

Tekniskt samråd och arbetsplatsbesök krävs inte detta ärende.  

Byggherren är själv skyldig att skaffa sig de tillstånd från annat håll, som 

kan behövas. 

Byggherren är i vissa fall skyldig att upprätta en arbetsmiljöplan för 

byggandet innan byggnationen påbörjas. Bestämmelser om detta finns i 

Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling 1999:3, §§ 10, 11 och 12. 

Bygglovet upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats 

inom två år och avslutats inom fem år från den dagen beslutet vann laga 

kraft. 

 

 

 

 

Expedieras till: 

Hi3G Access AB, Att: Mikke Göransson, mikael.goransson@3g.se, c/o 

Tammp AB, Löparevägen 1, 294 39 Sölvesborg 

Ante Larsson, ante.larsson@manageab.se, Rådhustorget 2, 633 40 Eskilstuna 

X 
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För kännedom: 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

28(37) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2020-03-19  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

JOHAN ÅLUND 

2020-03-26 
14:10:56 

PER OLOF 

JOHANSSON 
2020-03-26 

14:31:57 

   

 

 

 

Berörda grannar 

Plan och bygg  
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§ 51 Dnr SBN 2020/000057  

X - Ansökan om bygglov. Nybyggnad 
komplementbyggnad 
(EDP Vision 2019-1135) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten 

X har inkommit.   

Ärendet avser nybyggnad av garage på 30 m² placerad 2.0 m från 

fastighetsgräns mot väster och som närmast 5 m från fastighetsgräns mot 

väg. Rakt söder om garage blir avståndet 6.0 m till fastighetsgräns. 

Fastigheten omfattas av detaljplan F121. 

Bestämmelserna innebär bland annat att mark 6 m längs fastighetsgräns mot 

väg inte får bebyggas. Komplementbyggnader ska placeras minst 1.0 m från 

fastighetsgräns.  

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

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

X, X, X och X har bedömts vara berörda.  

Fastighetsägare till X har framfört synpunkter på det tilltänkta garagets 

placering och menar att det bland annat kommer att bli problem vintertid 

med snöröjning och upplag av snömassor, besökares parkeringsyta kommer 

att begränsas och uppsikt från bostaden mot X kommer att begränsas. 

Beslutsunderlag 

Ansökan om bygglov inkommen den 30 oktober 2019. 

Plan- fasad och sektionsritning inkommen den 30 oktober 2019. 

Situationsplan inkommen den 21 januari 2020. 

Synpunkter från fastighetsägare till X inkom den 29 januari 2020. 

Tjänsteskrivelse upprättad den 17 mars 2020. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage på 30 m² beviljas med 

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

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

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

_____ 
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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. 

 

Expedieras till: 

X 

X 

För kännedom: 

X 

X 

X 

X 

X 

Mörbylånga Kommun 

Plan och bygg  

 

 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

31(37) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2020-03-19  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

JOHAN ÅLUND 

2020-03-26 
14:10:56 

PER OLOF 

JOHANSSON 
2020-03-26 

14:31:57 

   

 

§ 52 Dnr SBN 2020/000061  

Skärlöv 47:1 - Ansökan om bygglov. Nybyggnad av 
vindskydd  
(EDP Vision 2020-1133) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av vindskydd på fastigheten 

Skärlöv 47:1 har inkommit.   

Ärendet avser nybyggnad av ett vindskydd på 11 m² i Skärlövs hamn för att 

ge möjlighet att studera fåglar i skydd för vädret. Byggnaden kommer att 

förses med stående träpanel och taktäckning av papp.    

Den aktuella platsen omfattas av områdesbestämmelser från 2007. 

Strandskyddet är upphävt inom områdesbestämmelsens avgränsning.  

Av områdesbestämmelserna framkommer att bestämmelserna syftar till att 

dels införa bygglovsplikt på åtgärder på befintlig bebyggelse och dels reglera 

nytillkommande bebyggelses utformning och placering.  

Området omfattas av Natura 2000.  

Länsstyrelsen har i beslut den 14 november 2019 godkänt åtgärden med 

hänsyn till natur- och kulturmiljön i området och bedömt att det inte behövs 

någon prövning enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken.   

Ärendet har remitterats till kommunens avdelning för mark- och 

exploatering som inte har något att erinra mot den planerade byggnationen.  

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

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

arrenden på markerade X enligt bifogad karta har bedömts vara berörda, 

totalt 11 stycken.   

Arrendeinnehavare till X X och X har inte svarat. Innehavare av arrenden till 

sjöbodarna X, X, X, X, X och X har ingen erinran mot den planerade 

byggnationen.  

Innehavare till arrende för X X föredrar en annan placering men anger att det 

är den ökade trafiken i området som oroar och föreslår att en parkering 

anordnas och att denna kompletteras med förbudsskylt för obehörig trafik.  

Innehavare till arrende för X X är positiv till vindskyddet men anser att 

placeringen är dålig eftersom den södra pirarmen inte är gjord för biltrafik 

och parkering och att trafiken kommer att förstöra den rofyllda hamnen och 
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utsikten. Arrendatorn föreslår en placering söder om hamnområdet och vill 

även uppmärksamma problemet med ställplatser i området.  

Innehavare till arrende för X X anser att hamnen bör behållas som den är och 

att man bör tänka på vägunderhållet och parkeringsplatserna.  

Skärlövs bysamfällighet anger att de är positiva till den planerade byggna-

tionen men att det kan uppstå problem i och med att det finns oklarheter 

kring ansvar och skötsel av tillfartsvägen. Vindskyddet kan även medföra en 

ökning av biltrafiken till hamnplanen med risk för parkeringskonflikt.  

Sökanden har fått ta del av inkomna synpunkter och getts möjlighet att yttra 

sig. Sökanden anser att det inte finns någon möjlig alternativ placering 

eftersom en placering söder om hamnen innebär att vindskyddet hamnar 

mycket lågt och att möjligheten att följa sträckande fågel från norr helt 

begränsas av den södra piren. En placering i norr begränsar synfältet av den 

norra piren och ger större konsekvenser för de som arrenderar bodarna. 

Sökanden tror inte att belastningen på vägen kommer att öka i och med 

vindskyddet utan att de som vill studera sträckande fåglar kör ner till hamnen 

oavsett om det finns vindskydd eller inte. Problemet med att området 

används som ställplats för husbilar och bristen på parkeringsytor är 

oberoende av vindskyddets uppkomst eller ej. 

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 25 oktober 2019. 

Situationsplan inkommen den 29 november 2019. 

Plan-, sektions- och fasadritning inkomna den 5 november 2019 och 

29 november 2019. 

Sökandens bemötande av inkomna synpunkter den 13 februari 2020. 

Kontrollplan upprättad den 10 mars 2020. 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 mars 2020. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § (2010:900), Plan- 

och bygglagen (PBL).  

2. 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. 

3. Med detta startbesked bestämmer samhällsbyggnadsnämnden att: 

 Kontrollplanen fastställs. 
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 Åtgärden får påbörjas med följande villkor. 

 I detta ärende krävs utstakning av behörig person.  

 Följande handlingar ska lämnas in till samhällsbyggnadsnämnden som 

underlag för slutbesked: 

o Ifylld kontrollplan som redovisar att de kontroller som ska 

genomföras enligt den fastställda kontrollplanen är utförda och att 

byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov. 

o Intyg om utförd lägeskontroll. 

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

startbeskedet även om samhällsbyggnadsnämnden ännu inte har gett ett 

slutbesked. 

4. Avgiften för bygglovet är 6 504 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. 

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.   
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Expedieras till: 

X 

X 

X 

X 

För kännedom: 

X 

X 

Kalmar läns museum, Box 104, 391 21 Kalmar 

X 

X 

X 

X 

X 

Ölands Ornitologiska Förening 
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§ 53 Dnr SBN 2020/000018  

Verksamhetsinformation 

Sammanfattning av ärendet 

Marie-Christine Svensson informerar om 

 Prognos bostadsförsörjningen överlämnad till ekonomi. 

 Avtal klart för nästa sommar avseende Haga park. Diskussion om 

detaljplan pågår. 

 Dialog med PRO och SPR påbörjad angående flytt till Ladan. 

 Samverkansmöte med räddningstjänsterna i länet. 

 Dagvattenplanen, arbete pågår, förstärkt med konsult för hjälp för 

kartering av avrinningsområden. 

 Avstämningsmöte med Ölands djurpark. 

 Läget detaljplan Färjestaden. 

Plan och bygg 

 Rekryteringar: projektledare, byggnadsinspektör, nämndsekreterare, 

planarkitekt, mätingenjör. 

 Frånvaro. 

 Arbetsmiljöarbete: arbete pågår angående arbetsmiljö på bygg. 

 Stresskurs avslutad. 

 Möjlighet finns för arbete på distans. 

Information från Miljö 

 Behovsutredningen avseende personalresurser för tillsyn är lite fördröjd 

på grund av sjukskriven personal. Mer information kommer när 

utredningen är klar. 

 Möte med Borgholms kommun om samverkan av livsmedel, 

alkohol/tobak. Utredning kort och lång sikt. På kort sikt har förvalt-

ningarna redovisat ett antal förslag på samverkan och där det är möjligt 

att nu skriva ett samverkansavtal. Vi inväntar nu beslut om fortsatt 

utredning på lång sikt. Mer information om samverkan med Borgholm 

kommer till nästa SBN-möte när vi har en klar helhetsbild över hur 

fortsatt samverkan med Borgholm kan utformas. 

Pandemiläget 

 Allmänt - När ska vi vara på arbetsplatsen respektive arbeta på distans? 

 Vid sjukskrivningar. 

 Miljöverksamheten drar ned på tillsyn på ett flertal områden. 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

36(37) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2020-03-19  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

JOHAN ÅLUND 

2020-03-26 
14:10:56 

PER OLOF 

JOHANSSON 
2020-03-26 

14:31:57 

   

 

 Fokus ligger på tillsyn samt internt utvecklingsarbete. 

 Tillsyn livsmedelskontroll. För tillfället har vi bestämt att inte göra några 

kontroller på äldreboenden och förskolor. Vi kommer också att förboka 

fler besök men fortfarande göra vissa oanmälda besök. Detta kan dock 

snabbt ändras om något annat framkommer. 

 Tillsyn miljö- och hälsoskydd. Vi fortsätter, i dagsläget, att bedriva 

tillsyn men strävar efter att genomföra tillsynsbesöken utomhus. Inga 

besök hos riskgrupper genomförs. 

 Kurser och konferenser. Vi deltar endast i digitala kurser och 

konferenser. 

 Inspektioner inomhus. Vid akut behov, t.ex. livsmedelsförgiftning, 

smittskydd, olycka. 

 Distansarbete. Samtliga medarbetare erbjuds nu möjlighet till distans-

arbete med VPNuppkoppling om behov uppstår på grund av symptom. 

Syftet är att förbereda denna tekniska lösning så att samtliga medarbetare 

ska ha den möjligheten om behovet uppstår. Samtliga medarbetare har 

bärbara datorer.  

_____ 
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§ 54   

Diskussion om kommande möten med anledning av 
Coronaviruset och covid-19 

Sammanfattning av ärendet 

Diskuteras om kommande möten och hur nämnden ska jobba fortsättningsvis 

med anledning av Coronaviruset och covid-19.  

Ordföranden, eller vid förfall för ordföranden vice ordföranden, kan besluta i 

ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 

Rätten att fatta beslut gäller inte i de fall då det finns regler om 

delegeringsförbud i speciallagstiftning. Alla ärenden är dock inte 

brådskande.  

Nämnden följer utvecklingen av Coronaviruset och covid-19 inför vårens 

möten.  

_____ 

 

 

 

 


