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§ 87   

Val av justerare 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Johan Åhlund (C) utses att justera dagens protokoll torsdagen den 25 juni 

2020. 

_____ 
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§ 88   

Godkännande av dagordning 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Till samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare utsänd kallelse 

godkänns som dagordning.  
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§ 89 Dnr SBN 2020/000015  

Meddelande och information 

Sammanfattning av ärendet 

Meddelande 

Rapport enligt sammanställning daterad den 16 juni 2020. 

Information 

Nästa möte är den 20 augusti 2020. 

_____ 
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§ 90 Dnr SBN 2020/000016  

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegeringsbeslut daterade 5 maj-5 juni 2020. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbesluten godkänns. 

_____ 
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§ 91 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 maj.  

Tjänsteskrivelse daterad den 8 juni 2020. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ekonomisk uppföljning efter maj godkänns.     

_____ 
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§ 92   

Information och diskussion angående det andra 
alternativet till budget 2021 - kostnadsuppräkning med 
1 % 

Sammanfattning av ärendet 

Information och därefter en diskussion i nämnden angående ett andra 

alternativ till budget 2021, innebärande förslag om en kostnadsuppräkning 

med 1 % istället för äskningar.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Nämnden har tagit del av informationen. 

_____ 
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§ 93 Dnr SBN 2020/000099  

Samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning 2019 
- Revidering 4 
(EDP Vision 2018-1259) 

Sammanfattning av ärendet 

I propositionen 2019/20:172 föreslår regeringen en ny lag om tillfälliga 

smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen planeras träda i kraft den 

1 juli 2020 och upphöra att gälla vid utgången av år 2020. Riksdagen 

förväntas anta den nya lagen den 17 juni 2020. Mot bakgrund av detta finns 

det behov av att komplettera samhällsbyggnadsnämndens delegerings-

ordning.   

Beslutsunderlag 

Sveriges Kommuner och Regioner SKR, underlag för beslut om delegering 

av ärenden enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serverings-

ställen, daterat den 6 juni 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 15 juni 2020.    

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Beslutspunkterna i underlagets del 2 ska införas i nämndens 

delegeringsordning. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att svara för detaljutformningen av den nya 

delegeringsordningen. 

3. Samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning rev. 4, ska gälla från 

den 1 juli 2020 och fram till årets utgång.     

_____ 
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§ 94 Dnr SBN 2020/000083  

Komplettering till taxa - prövningsavgift för 
provsmakningstillstånd 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen behöver 

kompletteras avseende de särskilda tillstånd som ger tillverkare rätt att 

arrangera provsmakningar och som regleras i 8 kap 7 § 2:a stycket 

Alkohollagen (2010:1622) AL. Ett särskilt tillstånd för provsmakning kan 

ges tillfälligt eller stadigvarande.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 8 juni 2020.    

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 

1. Kommunens taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen komplet-

teras med en avgift för provsmakningstillstånd enligt 8 kap 7 § AL. 

Avgiftsnivån ska sättas till 8 000 kronor.     

_____ 
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§ 95 Dnr SBN 2020/000056  

Återkallelse av serveringstillstånd 

Sammanfattning av ärendet 

Talluddens Stugor AB har inkommit med en anmälan om upphörande av 

serveringstillstånd på egen begäran.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 13 maj 2020.    

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Serveringstillståndet utfärdat för bolaget Talluddens Stugor AB, 556959-

0994, med adressen Runsbäcksvägen 2, 386 34 Färjestaden, och gällande 

för servering av alkoholdrycker på serveringsstället Talluddens Pool- och 

strandservering med samma adress, återkallas med stöd av 9 kap. 18 § 

1:a punkten AL.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Talluddens Stugor AB, Anders Bemervik, Runsbäcksvägen 2, 386 34 

Färjestaden 

Länsstyrelsen i Kalmar län, Alexandra Engelholm, 391 86 Kalmar 

Polismyndigheten, Box 923, 391 29 Kalmar 

Folkhälsomyndigheten, Berit Magnusson, Box 505, 831 26 Östersund 

Ölands Räddningstjänst, Box 111, 386 22 Färjestaden 

Alkoholhandläggare 
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§ 96 Dnr SBN 2020/000094  

Återkallelse av serveringstillstånd 

Sammanfattning av ärendet 

Södra Hamnplan Fem AB, 559194-5067, har upphört med sin verksamhet på 

serveringsstället Hamnplan Fem i samband med överlåtelse av restaurangen 

till Charlotta & Tomas Begic AB, 556985-7112.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 15 juni 2020.    

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Serveringstillståndet utfärdat för bolaget Södra Hamnplan Fem AB, 

559194-5067, med adressen Södra Hamnplan 5 E, 386 31 Färjestaden, 

och gällande för servering av alkoholdrycker på serveringsstället Södra 

Hamnplan Fem med samma adress, återkallas med stöd av 9 kap. 18 § 

1:a stycket AL.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Södra Hamnplan Fem AB, Södra Hamnplan 5 E, 386 31 Färjestaden 

Länsstyrelsen i Kalmar län, Alexandra Engelholm, 391 86 Kalmar 

Polismyndigheten, Box 923, 391 29 Kalmar 

Folkhälsomyndigheten, Berit Magnusson, Box 505, 831 26 Östersund 

Ölands Räddningstjänst, Box 111, 386 22 Färjestaden 

Alkoholhandläggare 
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§ 97 Dnr SBN 2020/000084  

Återkallelse av serveringstillstånd 

Sammanfattning av ärendet 

Prestige Management Group Scandinavia HB har inkommit med en anmälan 

om upphörande av serveringstillstånd på egen begäran.   

Beslutsunderlag 

Anmälan om upphörande av serveringstillstånd, daterad den 30 april 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 maj 2020.     

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Serveringstillståndet utfärdat för bolaget Prestige Management Group 

Scandinavia Handelsbolag, 969774-6452, med adressen Box 100 Östra 

Sjögatan 26, 392 31 Kalmar, och gällande för servering av alkohol-

drycker på serveringsstället Sqhiponja, Storgatan 13, 386 31 Färjestaden, 

återkallas med stöd av 9 kap. 18 § 1:a punkten AL. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

X 

Länsstyrelsen i Kalmar län, Alexandra Engelholm, 391 86 Kalmar 

Polismyndigheten, Box 923, 391 29 Kalmar 

Folkhälsomyndigheten, Berit Magnusson, Box 505, 831 26 Östersund 

Ölands Räddningstjänst, Box 111, 386 22 Färjestaden 

Alkoholhandläggare  
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§ 98 Dnr SBN 2020/000086  

Ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker 

Sammanfattning av ärendet 

Alvaret Krogar AB, 559252-3533, ansöker om ett stadigvarande 

serveringstillstånd för verksamhet på Shqiponja, Storgatan 13, 386 31 

Färjestaden. Ansökan avser servering av samtliga dryckeskategorier året runt 

under serveringstiden 11:00 – 01:00.     

Beslutsunderlag 

Utredning, daterad den 15 juni 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 15 juni 2020.    

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Alvaret Krogar AB, 559252-3533, beviljas ett stadigvarande serverings-

tillstånd för verksamhet på Shqiponja, Storgatan 13, 386 31 Färjestaden. 

Beslutet avser servering av samtliga dryckeskategorier året runt under 

serveringstiden 11:00 – 01:00.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Alvaret Krogar AB, Lybecksvägen 3 A, 393 54 Kalmar 

Länsstyrelsen Kalmar län, Alexandra Engelholm, 391 86 Kalmar 

Folkhälsomyndigheten, Berit Magnusson, Box 505, 831 26 Östersund 

Polismyndigheten, Box 823, 391 29 Kalmar 

Ölands Räddningstjänst, Box 111, 386 22 Färjestaden 

Alkoholhandläggare 
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§ 99 Dnr SBN 2020/000092  

Återkallelse av serveringstillstånd 

Sammanfattning av ärendet 

Arlind Bacaj, X, har bildat ett aktiebolag – Taste Easy AB, som 

fortsättningsvis kommer att bedriva verksamhet på serveringsstället 

Brorestaurangen, Möllstorps Camping, Turistvägen 14, 386 33 Färjestaden. 

Serveringstillståndet för enskild firma Arlind Bacaj, X, ska då återkallas 

enligt 9 kap. 18 § 1:a stycket AL.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 8 juni 2020.    

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Serveringstillståndet utfärdat för den enskilda firman Arlind Bacaj, X, 

med adressen X, och gällande för servering av alkoholdrycker på 

serveringsstället Bro-restaurangen Möllstorps Camping, Turistvägen 14, 

386 33 Färjestaden, återkallas med stöd av 9 kap. 18 § 1:a stycket AL.      

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Arlind Bacaj, X 

Länsstyrelsen Kalmar län, Alexandra Engelholm, 391 86 Kalmar 

Polismyndigheten, Box 923, 391 29 Kalmar 

Folkhälsomyndigheten, Berit Magnusson, Box 505, 831 26 Östersund 

Ölands Räddningstjänst, Box 111, 386 22 Färjestaden 

Alkoholhandläggare 
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§ 100 Dnr SBN 2020/000085  

Ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker 

Sammanfattning av ärendet 

Taste Easy AB, 559251-5471, ansöker om ett stadigvarande serverings-

tillstånd för verksamhet på Brorestaurangen Möllstorps Camping, 

Turistvägen 14, 386 33 Färjestaden. Ansökan avser servering av samtliga 

dryckeskategorier under serveringstiden 11:00 – 01:00, året runt.     

Beslutsunderlag 

Utredning, daterad den 8 juni 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 8 juni 2020.    

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Taste Easy AB, 559251-5471, beviljas ett stadigvarande serverings-

tillstånd för verksamhet på Brorestaurangen Möllstorps Camping, 

Turistvägen 14, 386 33 Färjestaden. Beslutet avser servering av samtliga 

alkoholdrycker under serveringstiden 11:00 – 01:00.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Taste Easy AB, Klunkens Backe 15, 393 52 Kalmar 

Länsstyrelsen Kalmar län, Alexandra Engelholm, 391 86 Kalmar 

Folkhälsomyndigheten, Berit Magnusson, Box 505, 831 26 Östersund 

Polismyndigheten, Box 823, 391 29 Kalmar 

Ölands Räddningstjänst, Box 111, 386 22 Färjestaden 

Alkoholhandläggare  
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§ 101 Dnr SBN 2020/000089  

Anmälan - ändring av nuvarande serveringstillstånd 
samt meddelande av varning enligt alkohollagen 

Sammanfattning av ärendet 

Den granskning av de årliga restaurangrapporterna som genomförs av 

Folkhälsomyndigheten har visat att de uppgifter som lämnats av Ariana 

Restaurang & Pizzeria gällande restaurangverksamheten på Saxtugget, 

Saxnäs Camping, var orimliga. Under det fortsatta tillsynsarbetet har det 

även framkommit att innehavaren X serverat alkoholdrycker på Saxtugget 

vid två tillfällen utanför den angivna, årliga serverings-perioden.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 17 juni 2020.    

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ariana Restaurang & Pizzeria, X, som driver restaurangen Saxtugget på 

Saxnäs Camping meddelas en varning med stöd av 9 kap. 17 § 

alkohollagen (2010:1622) AL.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ariana restaurang & Pizzeria/X 

Länsstyrelsen i Kalmar län/Alexandra Engelholm, 391 86 Kalmar 

Alkoholhandläggare 
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§ 102   

Aktuell information om hotell- och restaurangnäringen 
inför sommaren 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Jonas Jansson alkoholhandläggare, lämnar en aktuell information om hotell- 

och restaurangnäringen inför sommaren 2020.  

_____ 
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§ 103 Dnr SBN 2020/000080  

Färjestaden 1:165 m fl (fd Däck Roy-tomten) - Ansökan 
om detaljplan. Samråd 
(EDP Vision 2018-257) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan har inkommit den 25 maj 2011 om att förändra detaljplanen för 

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

kontor och handel blir möjligt på fastigheterna. 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en blandning av funktioner som 

tillsammans med utformningen ska skapa en stadsmässig miljö. Utmed 

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

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

mellan människor. 

Planområdet är beläget i centrala Färjestaden. Planområdet sträcker sig från 

Storgatans blandade verksamheter i norr till en småskaligare bostadsbe-

byggelse utmed Hantverkargatan och gränsar till Tallhöjdens idrottsplats i 

sydost. 

Planområdet omfattar ca 2 hektar. 

Kommunen ska genomföra en strategisk miljöbedömning om genomförandet 

av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan, enligt 6 kap 3 § MB och 4 kap 34 § PBL.  

Enligt framtagen undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad den 

18 juni 2020, är kommunens bedömning att planens genomförande inte 

medför en betydande miljöpåverkan. 

Ansökan om planändring för fastigheterna Färjestaden 1:165. 1:167 och 

1:183 inkom den 10 maj 2011. 

Beslut om planläggning med normalt planförfarande togs av dåvarande 

jävsnämnden den 8 november 2011, § 35.  

Ansökan om planändring för fastigheterna Färjestaden 1:200, 1:201, 1:202 

och 1:203 inkom den 19 mars 2013. 

Beslut om planläggning med normalt planförfarande togs av kommun-

styrelsen den 4 juni 2013, § 144. I samma beslut står att detaljplanen ska 

utföras gemensamt med detaljplanen för Färjestaden 1:165 m.fl. samt även ta 

med del av fastighet Färjestaden 1:232 för möjlighet till parkering vid 

Tallhöjdens idrottsplats. 
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Jävsnämnden beslutade den 22 april 2014, § 23 att godkänna detaljplanen för 

samråd. Planen har varit på samråd under tiden 5 maj-2 juni 2014. 

Jävsnämnden beslutade den 30 september 2014, § 59 att godkänna 

detaljplanen för granskning. Planen har varit på granskning under tiden 

13 oktober-10 november 2014. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 13 maj 2015, § 74 att godkänna 

detaljplanen för underrättelse. Planen har varit på underrättelse under tiden 

8-24 juni 2015. 

Kommunfullmäktige antog aktuell detaljplan den 22 september 2015, § 140.   

Detta beslut överklagades av Trafikverket. Länsstyrelsen i Kalmar län 

beslutade den 3 februari 2017 att avslå Trafikverkets överklagande. 

Trafikverket överklagade länsstyrelsens beslut till mark- och 

miljödomstolen.  

Mark- och miljödomstolen upphävde den 12 september 2017 kommunfull-

mäktige i Mörbylånga kommuns beslut den 22 september 2015 att anta 

detaljplanen.   

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 14 maj 2020, § 78 att hand-

läggning av detaljplan för Färjestaden 1:165 med flera ska ske med utökat 

planförfarande. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 8 juni 2020. 

Plankarta, daterad den 18 juni 2020. 

Planbeskrivning, daterad den 18 juni 2020. 

Checklista miljöbedömning, daterad den 18 juni 2020. 

Checklista sociala konsekvenser, daterad den 18 juni 2020. 

Dagvattenutredning, daterad den 26 januari 2015. 

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, daterad den 31 mars 2011. 

Kompletterande miljöteknisk markundersökning, daterad den 25 september 2014. 

Fördjupad miljöteknisk undersökning inklusive riskbedömning, 

åtgärdsutredning och riskvärdering, daterad den 25 mars 2015. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Handlingarna daterade den 18 juni 2020 godkänns för samråd. 

_____ 

Expedieras till: 

Plan och bygg 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(43) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2020-06-18  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

JOHAN ÅLUND 

2020-06-25 
15:46:04 

HANS-OVE 

GÖRTZ 
2020-06-25 

15:58:57 

   

 

§ 104 Dnr SBN 2020/000096  

Björnhovda 31:1 m fl, Färjestadens industriområde - 
Ansökan om detaljplan. Samråd 
(EDP Vision 2018-936) 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 14 augusti 2018 att ansöka om planbesked 

angående ny detaljplan för industriändamål för del av Björnhovda 31:1 med 

flera. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 18 oktober 2018 att ställa sig 

positiv till att pröva ansökan genom detaljplan med utökat planförfarande. 

Syftet med detaljplanen är att bättre anpassa gällande plan till dagens behov 

för verksamheter, värdefull natur, dagvattenhantering och byggnadsvolymer, 

samt gators sträckning och utbredning. 

Gällande detaljplan för industriändamål gör det möjligt att bebygga 

åkermarken. Kommunen vill nu ändra gällande plan för att kunna tillåta 

verksamheter med högre byggnader som medför att marken kan utnyttjas på 

ett mer effektivt sätt. Planförslaget innebär också att ett genomförande av 

detaljplanen bättre tar hänsyn till de befintliga strukturer som finns i 

odlingslandskapet. Befintliga diken kan med planförslaget användas för en 

hållbar dagvattenhantering. Inom planområdet finns osedvanligt höga 

naturvärden framförallt i områdets utkanter. Dessa befintliga naturvärden 

skyddas i detaljplanen med en bestämmelse om allmän plats. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 18 oktober 2018, § 165 att ställa 

sig positiv till att pröva detaljplan med utökat förfarande enligt 5 kap 7 § PBL. 

En undersökning om betydande miljöpåverkan, upprättad den 18 juni 2020 

bifogas planförslaget. Enligt kommunens ställningstagande bedöms inte 

planens genomförande medföra en betydande miljöpåverkan varför en MKB 

inte behöver upprättas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 18 juni 2020. 

Plankarta, upprättad den 18 juni 2020. 

Planbeskrivning, upprättad den 18 juni 2020. 

Undersökning om betydande miljöpåverkan, upprättad den 18 juni 2020. 

Checklista sociala konsekvenser, upprättad den 18 juni 2020. 

Naturvärdesbedömning, upprättad den 14 maj 2020. 

Dagvattenutredning Björnhovda Färjestaden, upprättad den 11 maj 2020. 
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Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Handlingarna daterade den 18 juni 2020 godkänns för samråd. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Plan och bygg 
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§ 105 Dnr SBN 2020/000035  

Saxnäs 1:390 m fl - Ansökan om detaljplan. Antagande 
(EDP Vision 2019-985) 

Sammanfattning av ärendet 

En ansökan om planändring har inkommit den 11 september 2019. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 14 november 2019, § 186 att 

ställa sig positiva till att ändra gällande detaljplan. 

Syftet med detaljplanen är att ändra byggrätter för de befintliga villafastig-

heterna inom detaljplanen och anpassa dem till de bestämmelser som råder i 

den i söder omgivande bebyggelsen. 

En checklista för miljöbedömning, daterad den 13 februari 2020 har 

upprättats och bifogas planförslaget. Enligt beslut daterat den 16 april 2020 

bedöms inte planens genomförande medföra en betydande miljöpåverkan 

varför en MKB inte behöver upprättas. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 13 februari 2020, § 186 godkänna 

planhandlingar daterade den 13 februari 2020 för samråd. 

Planförslaget har varit på samråd från 29 februari-30 mars 2020. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 16 april 2020, § 33 godkänna 

samrådsredogörelsen över inkomna synpunkter daterade den 16 april 2020 

som sin egen och att handlingarna daterade den 16 april 2020 därefter 

skickas på granskning. 

Planförslaget har varit på granskning 27 april-22 maj 2020. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 18 juni 2020. 

Granskningsutlåtande daterad 18 juni 2020. 

Plankarta, upprättad den 13 mars 2020, reviderad den 16 april 2020 och 

18 juni 2020. 

Planbeskrivning, upprättad den 13 mars 2020, reviderad den 16 april 2020 

och 18 juni 2020. 

Undersökning om betydande miljöpåverkan, upprättad den 13 februari 2020. 
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Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Granskningsutlåtandet över inkomna synpunkter daterat den 8 juni 2020 

godkänns som sin egen. 

2. Planförslaget daterat den 18 juni 2020 antas i enlighet med Plan- och 

bygglagen (PBL) 5 kap 27 §. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Plan och bygg 

 

Ajournering 

Klockan 10.25-10.45 
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§ 106 Dnr SBN 2020/000036  

Mörbylånga 11:27 del av, m fl - Ansökan om detaljplan. 
Miljöbedömning och granskning  
(EDP Vision 2015-230) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan har inkommit den 24 oktober 2014 och den 23 januari 2015 från 

Ecodom AB för att ändra gällande detaljplan för Mörbylånga 11:27 Norra 

Viken som vann laga kraft 14 april 2010. Ändringarna gäller område 1a och 

1c. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av Mörbylånga 

tätort. Utvecklingen ska ske så att utbudet av boendeformer varieras. 

Villor och sammanbyggda hus inom området ska placeras i enlighet med den 

befintliga kvartersstrukturen i köpingen. 

Flerbostadshusen ska placeras och utformas så att stora delar av den 

befintliga slänten upp mot Bruksparken kan bevaras.  

Kommunen ska genomföra en strategisk miljöbedömning om genomförandet 

av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan, enligt 6 kap 3 § MB och 4 kap 34 § PBL.  

Enligt framtagen undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad den 

14 maj 2020, är kommunens bedömning att planens genomförande inte 

medför en betydande miljöpåverkan.  

Beslut om miljöbedömning grundas på följande: 

- Området är till stor del redan påverkat av exploatering till följd av 

gällande detaljplaner. 

- Planen bedöms inte påverka riksintressen eller skyddade områden enligt 

miljöbalken. Tidigare jordbruksmark inom planområdet är påverkad av 

exploatering och har inte varit brukad under lång tid. 

- Planen bedöms inte påverka miljömål eller miljökvalitetsnormer nega-

tivt. Dagvattenutredningar har genomförts för att visa på helhetslösningar 

för dagvattnet inom hela det nya bostadsområdet i Norra Viken. Det är 

viktigt att planerad utbyggnad av dammsystemet genomförs.  

- Genomförandet av planen bedöms inte påverka naturvärden på ett betyd-

ande sätt. Planförslaget innebär att större hänsyn tas till angränsande 

sockerbruksdammar med omgivande fläderalléer. Genom planbestäm-

melser skyddas fläderbuskarna ovanför slänten. Byggnation vid slänten 

norr om sockerbruksdammarna kan medföra tillfällig störning av 
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fågellivet. Därför får byggnation i området inte ske under perioden 

1 april-31 juli. Genom planens hänsynstagande bedöms rödlistade och 

skyddade arter inte påverkas negativt. Planerat dammsystem kan gynna 

fågellivet och den biologiska mångfalden i stort. 

- Inga kända fornlämningar eller kulturhistoriska lämningar finns inom 

området. Byggnation av bostäder intill sockerbruksområdet bedöms inte 

medföra negativ påverkan på dess kulturhistoriska värde. 

- Området ligger kustnära och delvis på låga nivåer. För att undvika 

negativa konsekvenser från framtida havsnivåhöjningar införs 

planbestämmelse som reglerar bostadsbyggnaders konstruktion. 

- Översiktliga geotekniska och markmiljötekniska utredningar har 

genomförts i samband med gällande planprogram för området. Inga 

föroreningar förväntas inom planområdet. I det fall föroreningar påträffas 

ska sanering ske till nivåer som inte får överskrida Naturvårdsverkets 

riktvärden för känslig markanvändning (KM).  

Kommunstyrelsen beslutade den 2 december 2014, § 266 att ställa sig positiv 

till att ändra detaljplan genom detaljplanprocess med enkel planförfarande.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 13 februari 2020, § 26 godkänna 

handlingarna daterade den 13 februari. 

Planförslaget har varit på samråd från den 2-30 mars 2020 med samrådsmöte 

den 12 mars 2020. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 9 juni 2020. 

Samrådsredogörelse, daterad den 18 juni 2020. 

Plankarta, daterad den 18 juni 2020. 

Illustration, daterad den 18 juni 2020. 

Planbeskrivning, daterad den 18 juni 2020. 

Checklista för miljöbedömning, daterat den 18 juni 2020. 

Exploateringsavtal daterat den 1 februari 2017, undertecknat den 14 mars 

2017. 
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Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ett genomförande av planen bedöms inte medföra en betydande 

påverkan på miljön, hälsan eller hushållning med mark, vatten och andra 

resurser. En miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt 

miljöbalken 6 kap 11, 12 §§ behöver därför inte genomföras.  

2. Samrådsredogörelsen över inkomna synpunkter, daterad den 18 juni 

2020, godkänns som sin egen. 

3. Handlingarna, daterade den 18 juni 2020 skickas på granskning. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Plan och bygg 
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§ 107 Dnr SBN 2020/000076  

X - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning för byggnation av enbostadshus 
(EDP Vision 2020-380) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan 

Ansökan avser avstyckning av en fastighet för bostadsändamål. 

Tillkommande fastighet avses styckas till ca 1 800 m². Byggnadsarean för 

huvudbyggnad uppges till ca 200 m². I ansökan anges den tänkta 

utformningen för ny byggnad vara en våning utan inredd vind med pulpettak. 

Ansökan anger att sökanden önskar ansluta tillkommande fastigheter till det 

kommunala vatten- och spillvattennätet. 

Förutsättningar 

Planeringsförutsättningar 

Översiktsplan 

Översiktsplanen anger ingen ändrad markanvändning. 

I översiktsplanen anges dock att i samband med framtida utveckling i X ska 

områden som är viktiga för landskapsbilden, natur- och djurliv och friluftsliv 

bevaras så långt som möjligt. Gröna stråk mellan bebyggelse-grupper ska 

också bevaras. 

Detaljplan 

Inom en radie av 800 meter finns det ett 50-tal planlagda och obebyggda 

fastigheter i gällande detaljplaner X. Den närmaste detaljplanen X ligger ca 

300 meter från sökt åtgärd. Rakt västerut, ca 400 meter från sökt åtgärd, på 

andra sidan åkern möjliggör gällande detaljplan X för 8 nya fastigheter för 

bostadsändamål på samma fastighet som ansökan gäller. 

Natur och arkitektur 

Aktuell del av fastigheten ligger i en mindre planterad tallskog omgiven av 

bebyggelse i alla väderstreck utom i väster där tallskogsområdet angränsar 

till odlad jordbruksmark. 

Området ligger inom länsstyrelsens naturvårdsplan, Strandvallar mellan X 

och X. Värdena beskrivs som mycket välutbildade strandvallar och 

svallgrusbildningar där flera rödlistade växter förekommer, framförallt 

sällsynta kärlväxter finns norr om X och väster om X. För aktuell del av 

fastigheten finns inga rödlistade arter inrapporterade. 
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Omgivande bebyggelse består dels av stugbebyggelse från sent 1960-tal med 

mörkare färgsättning, dels nyare bebyggelse i form av villor byggda under 

2010-talet med ljus färgsättning. 

Infrastruktur 

Aktuell del av fastigheten ligger inte i direkt anslutning till kommunalt 

verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Kommunal vattenledning 

finns i gatan ca 60 meter söderut. Kommunal spillvattenledning finns i åkern 

i väster ca 40 meter från sökt fastighetsgräns. 

Befintlig väg saknas till föreslagen ny 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. 

Synpunkter 

Ansökan har remitterats till berörda grannar, Länsstyrelsen i Kalmar län, 

E.ON, Skanova och Taxefinansiering. 

Synpunkter har inkommit att det önskvärt att det tas ett helhetsgrepp om 

detta område så det går att utöka ledningsnätet på ett rationellt sätt. 

De som flyttar hit ska vara medvetna om att aktivt jordbruk bedrivs i 

anslutning till området vilket innebär lukt från gödselhantering och mycket 

personal vid jordgubbsplockning.  

Överväganden 

Ansökan har inte stöd i översiktsplanen.  

Den 19 december 2019 § 222 beviljade samhällsbyggnadsnämnden 

förhandsbesked för en fastighet söder om den nu sökta åtgärden, i anslutning 

till befintlig bebyggelse. Den tillkommande fastigheten bedömdes kunna 

angöras från befintlig väg och anslutas till kommunalt vatten- och 

spillvattennät.  

I närområdet finns en stor planberedskap med många möjligheter att skapa 

fastigheter för bostadsändamål. 

I det fall det finns behov av samordning mellan olika intressen ska 

kommunen utreda markens lämplighet i en detaljplan enligt PBL (2010:900) 

4 kap 2 §.  

Infrastrukturen är inte utbyggd till sökt åtgärd och om aktuell del av 

fastigheten ska bebyggas ytterligare behöver kommunen se över en 
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tillfredställande vägdragning till tillkommande fastigheter och utreda hur 

tillkommande fastigheter lämpligast kan anslutas till det kommunala VA-

nätet. 

Även om det inte finns några högre naturvärden i det aktuella skogsområdet 

så är det enligt översiktsplanen av värde att bevara gröna stråk mellan 

bebyggelseområden. 

Detaljplan krävs för att utreda frågorna om tillkommande bebyggelses 

påverkan på: 

 Dragning av vatten- och spillvattenledningar. 

 Dragning av väg för att angöra området. 

 Behovet av att bevara gröna stråk i enlighet med översiktsplanen. 

Ärendet har kommunicerats och sökanden har inkommit med yttranden.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 7 maj 2020. 

Ansökan inkommen den 18 mars 2020. 

Skrivelse från Agnes Bygg Juridik Konsult och sökanden, inkommen den 

4 maj 2020.  

Yttrande E.ON, inkommit den 20 april 2020. 

Yttrande taxefinansiering, daterad den 5 maj 2020. 

Yttrande Länsstyrelsen, inkommit den 7 maj 2020.  

Grannyttranden X, inga synpunkter.  

Grannyttrande X, synpunkter.  

Grannyttrande X, inga synpunkter.  

Grannyttranden X, inga synpunkter.  

Grannyttranden X, inga synpunkter. 

Grannyttrande X, synpunkter.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 14 maj 2020, § 81. 

Kommunicering, daterad den 20 maj 2020. 

Yttrande kommunicering från Agnes Bygg Juridik Konsult och sökanden, 

inkommen den 10 juni 2020.  

Brev från sökanden inkommit den 10 juni 2020.  

Förslag till beslut på mötet 

Emmy Ahlstedt (C), med instämmande av Johan Sigvardsson (C), Elisabeth 

Schröder (-), Johan Åhlund (C) och Mattias Nilsson (S), yrkar bifall till 

ansökan om förhandsbesked med följande beslutssatser:   

- Lämna positivt förhandsbesked för byggnation av enbostadshus då 

förslaget är förenligt med Plan- och bygglagen (PBL) 2 kap 2, 4, 5, 9 §§ 

samt Miljöbalken (MB) 3 kap 4§. 
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- Byggnad ska anpassas till befintlig bebyggelse med avseende på skala, 

material, färgsättning och placering. 

- Byggrätt på tomten uppgår till maximalt 200 kvm. 

- Fastigheten skall ansluta till kommunalt VA-nät. 

- Sökanden ansvarar för att anordna väg till fastigheten.      

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag till beslut mot Emmy 

Ahlstedts (C) med flera yrkande om bifall till ansökan om förhandsbesked 

och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt Emmy Ahlstedts 

förslag. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Lämna positivt förhandsbesked för byggnation av enbostadshus då 

förslaget är förenligt med Plan- och bygglagen (PBL) 2 kap 2, 4, 5, 9 §§ 

samt Miljöbalken (MB) 3 kap 4§. 

2. Byggnad ska anpassas till befintlig bebyggelse med avseende på skala, 

material, färgsättning och placering. 

3. Byggrätt på tomten uppgår till maximalt 200 kvm. 

4. Fastigheten skall ansluta till kommunalt VA-nät. 

5. Sökanden ansvarar för att anordna väg till fastigheten.  

_____ 

 

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. 
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Expedieras till: 

X 

X 

X 

X 

X 

För kännedom: 

X 

X 

X 

X 

X 

Plan och bygg 
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§ 108 Dnr SBN 2020/000095  

X - Ansökan om bygglov. Nybyggnad av 
komplementbyggnad 
(EDP Vision 2020-362)  

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om bygglov för Nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten 

X har inkommit.   

Ärendet avser nybyggnad av garage på 45 m². Garaget placeras 5 meter från 

fastighetsgräns till X i väster och 5 meter från fastighets-gräns till väg 925 i 

söder.  

Fastigheten omfattas av detaljplan F50. Bestämmelserna innebär bland annat 

att endast en huvudbyggnad och en gårdsbyggnad får uppföras per tomtplats. 

Huvudbyggnad och uthus får ej uppta större sammanlagd areal än 200 m², 

varav gårdsbyggnad inte får uppta större areal än 50 m². Det planerade 

garaget placeras på punktprickad mark enligt detaljplanen, det vill säga på 

mark som ej får bebyggas. 

Ärendet har remitterats till Trafikverket som i sitt yttrande anger att 

byggnadsfritt avstånd från vägområdet är 12 meter och att inga byggnader 

eller andra fasta föremål som kan inverka menligt på trafiksäkerheten ska 

placeras inom detta område. Trafikverket anser att det byggnadsfria 

avståndet ska respekteras.  

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 har 

bedömts vara berörda. Inga synpunkter har inkommit. Ägare till X har inte 

svarat.  

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 17 mars 2020. 

Situationsplan inkommen den 1 april 2020. 

Plan-, sektions- och fasadritning inkomna den 17 mars 2020. 

Kontrollplan inkommen den 17 mars 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 5 juni 2020. 
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Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

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

bygglagen, (2010:900), (PBL). Åtgärden avviker från detaljplanen 

avseende placering på punktprickad mark. Avvikelsen kan dock 

betraktas som liten och förenlig med detaljplanens syfte. 

2. Det punktprickade området mot väg 925 bedöms ha som främsta syfte att 

skydda bostadshuset från buller från vägen. Ett garage på den 

punktprickade marken som placeras mellan väg 925 och bostadshuset 

bedöms därför förenligt med syftet att minska buller från vägen.  

3. Trafikverket anger i sitt yttrande att det byggnadsfria avståndet från 

vägområdet är 12 meter och att inga byggnader eller andra fasta föremål 

som kan inverka menligt på trafiksäkerheten ska placeras inom detta 

område.  

4. Garaget placeras 5 meter från fastighetsgräns mot väg 925, vilket innebär 

cirka 6,5 meter från vägområdet. På den aktuella vägsträckan utanför 

fastigheten är hastighetsbegränsningen 60 km/h och garaget placeras så 

att in-och utfart görs mot nordost. Garagets placering bedöms inte ha 

någon negativ påverkan på trafiksäkerheten.   

5. Med stöd av 10 kap. 22 och 23 §§ PBL, godkänner samhällsbyggnads-

nämnden 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. 

6. Med detta startbesked bestämmer samhällsbyggnadsnämnden att: 

 Kontrollplanen fastställs. 

 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. 

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

startbeskedet även om samhällsbyggnadsnämnden ännu inte har gett ett 

slutbesked. 

7. Avgiften för bygglovet är 6 899 kronor enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. 

8. Avgiften för lovet är beslutad i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Beslut om förlängd handläggningstid till och med 

den 22 juni 2020 finns och tidsfristen för handläggningen av lovet har 

därmed ej överskridits och någon reducering av avgiften är därför inte 

aktuell.  
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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: 

Trafikverket 

För kännedom: 
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Plan och bygg 
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§ 109 Dnr SBN 2020/000097  

X - Ansökan om bygglov. Nybyggnad av enbostadshus 
(EDP Vision 2020-629) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten X 

har inkommit.   

Fastigheten X omfattar 1 654 m² och är under 2019 avstyckad från X. Av 

fastighetens 1 654 m² är ca 450 m² ej prickad mark. 

Ärendet avser nybyggnad av ett enbostadshus med en byggnadsyta på 

138 m² och en total bruttoarea på ca 205 m2. 

Fastigheten omfattas av detaljplan F 150 (0840-P281 Beslut den 19 mars 

2003). 

Bestämmelser i planen innebär bland annat att prickad mark inte får 

bebyggas. 

Vidare får en huvudbyggnad i en våning och en byggnadsyta på 150 m² och 

en komplementbyggnad på 50 m². Byggnadshöjd på huvudbyggnad är satt 

till max 4,0 meter och för komplementbyggnad till 3,0 meter. Då det i 

planbestämmelserna utöver redovisad prickad mark inte angivits något om 

byggnaders placering är det Byggnadsstadgans 96:e § som gäller vilket 

innebär att byggnader ska placeras 4,5 meter från tomtgräns. 

Huvudbyggnaden enligt ansökan är 72 m² av totalt 138 m² placerad på 

prickad mark samt som närmast placerad 4,5 meter från tomtgräns. 

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 

Samtliga grannar/sakägare har svarat och ingen har synpunkter på ansökan. 
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Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 21 april 2020.  

Situationsplan inkommen den 21 april 2020. 

Plan-, sektions- och fasadritning inkomna den 21 april 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 9 juni 2020.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten X 

avslås med stöd av 9 kap. 30 § (2010:900), Plan- och bygglagen (PBL).  

2. Faktura för avgiften skickas separat. Avgiften är beslutad i enlighet med 

taxa fastställd av kommunfullmäktige. Tidsfristen för handläggningen av 

lovet har inte överskridits och någon reducering av avgiften är därför inte 

aktuell.  

_____ 

 

Information 

Besluten kan överklagas var för sig, se bifogad information. 

Avgiften för handläggning med beslut är enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. 

 

Expedieras till: 

X 

För kännedom: 

Plan och bygg 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

39(43) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2020-06-18  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

JOHAN ÅLUND 

2020-06-25 
15:46:04 

HANS-OVE 

GÖRTZ 
2020-06-25 

15:58:57 

   

 

§ 110 Dnr SBN 2020/000098  

Björnhovda 2:160 - Ansökan om bygglov. Nybyggnad 
av idrottshall, med padel- och sporthall och utrymmen 
för omklädning, hygien mm 
(EDP Vision 2020-745) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av verksamhetsbyggnad, idrottshall 

innehållande padel- och sporthall med omklädningsytor om totalt 1908,1 m² 

byggyta, på fastigheten Björnhovda 2:160 har inkommit från Småland Padel 

Society AB. 

Ansökan avser en nybyggnation av idrottshall på 1908,1 m² bya, med 

padelbanor och sporthallsdel samt utrymmen för omklädning mm, i en 

1-plansbyggnad med ett entrésolplan, lågsluttande sadeltak 13 resp 4° belagt 

med svart papp, fasader av sandwichelement med utvändig plåt i mellangrå 

kulör och stående träpanel i röd kulör, faluröd, samt vid entré i röd kulör 

med entrédörr(al-) i svart kulör, övriga dörrar (av al-) i mellangrå kulör och 

al-fönster i anpassad standard-kulör.  

Byggnaden kommer att placeras i den östra delen på fastigheten, parkering 

med plantering enligt detaljplan i söder och med in- o utfart till lokalgatan i 

söder.  

Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. 

Fastigheten omfattas av detaljplan nr F 224 antagen den 27 september 2016, 

§ 208. 

Planbestämmelserna, SR, e1 1800, n3, parkering, damm innebär bland annat: 

Skola, Kultur o fritid, max byggyta 1800 m², nockhöjd max 12 meter, 

plantering ska finnas på parkering, damm för rening och fördröjning av 

dagvatten, minst 60 % av kvartersmark genomsläpplig för dagvatten. 

Den tänkta åtgärden avviker från detaljplanen.  

Den tänkta åtgärden avviker från detaljplanen avseende att den totala bygg-

nadsarean för byggnationen om 1908,1 m² byggyta, ger en överyta på 108,1 

m² bya ca 6,0 % mot tillåtna 1800 m² byggyta enligt gällande detaljplan. 

Åtgärden är av 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 har bedömts vara berörda. 

Det har inkommit 6 st svar, från 5 st fastighetsägare, varav 2 st svar med 

synpunkter på ansökan, från fastigheten X. 
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Synpunkter över ansökan gäller bland annat; överyta, olämplig placering 

nära bostäder, trafiksituationen med in- och utfart/ parkering mm och utökad 

trafikmängd, att det blir en större rörelse i området med en anläggning för 

allmänheten jämfört med hall för skolverksamhet samt att parkeringsyta 

finns vid skolan. 

Följande sakägare har inga erinringar:X. 

Följande sakägare har inte svarat: X. 

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 13 maj 2020. 

Situationsplan inkommen den 13 maj 2020. 

Plan- o sektionsritning inkommen den 27 maj 2020. 

Fasadritning med färgsättning inkommen den 27 maj 2020. 

Tillgänglighetsbeskrivning inkommen den 13 maj 2020. 

Nybyggnadskarta daterad den 7 februari 2020. 

Detaljplan nr: F 224. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 10 juni 2020.  

Förslag till beslut på mötet 

Elisabeth Schröder (-), med instämmande av Bo Sjölin (KD), Johan 

Åhlund (C), Hans-Ove Görtz (M), Mattias Nilsson (S) och Johan 

Sigvardsson (C), yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Information från förvaltningen 

Förslaget till beslut är inte kommunicerat, vilket ska genomföras och därefter 

återkommer förvaltningen till nämnden. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Kommunicera ett avslag på bygglovsansökan för nybyggnad verksam-

hetsbyggnad, idrottshall innehållande padel- och sporthall med omkläd-

ningsytor om totalt 1908,1 m² byggyta, på fastigheten Björnhovda 2:160 

med stöd av 9 kap 31b & c §§ och 2 kap 5, 6 §§ samt 8 kap 1 § i Plan- 

och bygglagen (PBL) (2010:900). 

_____ 
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Expedieras till: 

Småland Padel Society AB, att Richard Karlsson, Järnvägsgatan 7 A, 

352 34 Växjö  

För kännedom: 

Plan och bygg  
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§ 111 Dnr SBN 2020/000018  

Verksamhetsinformation 

Sammanfattning av ärendet 

Marie-Christine Svensson informerar om  

Plan- och bygg 

 Möte med Trafikverket angående länsväg 136 Algutsrum-Rälla. 

 Internt samråd angående VA Björkelid-Porskärr. 

 Möte angående exploateringar av nya områden kopplat till behov av 

förskola och skola. 

 Möte med länsstyrelsen angående planeringsunderlag Naturskydd. 

Ölandskommunerna. 

Planer 

 Läget detaljplan Färjestaden: presentation av utredningsskiss i olika 

forum. Förankring. 

 Detaljplan Grönhögen. 

 Planprogram Mörbylånga; läget. 

Övrigt  

 Seminarie: ”Planera för mobilitet i stället för parkering”. 

 Informationsärende: Station Linné.  

Internt 

 Sommarvikarie på administrationen.  

 Sommaranställd bygglovhandläggare.  

 Ny planhandläggare kommer 1 september, Fredrik Meurling.  

 Rekryteringar; nämndsekreterare/administratör, planarkitekt och 

mätingenjör pågår. 

 Bemanning under semester god. Samtliga medarbetare har möjlighet att 

jobba hemifrån. 

 Schema finns för bemanning på kontoret.  

 Frånvaro drabbar främst administration och bygglov. 

 Riskanalys utifrån Corona har genomförts. 

 Arbete med nya styrmodellen pågår tillsammans med medarbetarna till 

exempel att definiera grunduppdrag. 
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Staffan Åsén informerar om  

Miljö 

 Behovsutredningen avseende personalresurser för tillsyn under 

slutbearbetning.  

 Riskanalys utifrån Corona har genomförts. 

 Arbete med nya styrmodellen pågår tillsammans med medarbetarna till 

exempel att definiera grunduppdrag. 

Tillsyn miljö- och hälsoskydd 

 Miljöverksamheten har för närvarande begränsad tillsyn inomhus enligt 

tidigare redovisning.  

 Att arbeta på distans, konsekvensanalys. Arbetsplats i bostaden, social 

kontakt, effektivitet, pulsmöten. 

 Tillsynsstrategi i nuläget, ”trängseltillsyn pågår”. 

 EU-bad: Provtagning inledd. 

Prioriterat - Smittskydd 

 Prioriterad tillsyn på grund av pandemin är tillsyn på restauranger och 

andra serveringsställen. 

 Tillsynsstrategier är framtagna med länsstyrelsen, nationella myndigheter 

och SKR.  

- Behovsbedömning. 

- Säkerställa tillsynsorganisation och personalresurser. 

Övrigt miljö 

 Möte näringslivet – kommunens tillsynsroll.  

 Plan för administration under semestrarna med vikarie två månader 

under sommaren. 

_____ 

 

 


