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§ 112   

Val av justerare 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Bo Sjölin (KD) utses att justera dagens protokoll fredagen den 28 augusti 

2020. 

_____ 
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§ 113   

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Ärende 14. X - Ansökan om bygglov. Tillbyggnad av komplementbyggnad, 

utgår.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Till samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare utsänd kallelse, 

där ärende 14 utgår, godkänns som dagordning för mötet. 

_____ 
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§ 114 Dnr SBN 2020/000015  

Meddelande och information 

Sammanfattning av ärendet 

Presentation 

Ny medarbetare, Ricky Mehrabi, byggnadsinspektör, presenterar sig för 

nämnden.  

Meddelande 

Rapport enligt sammanställning daterad den 14 augusti 2020. 

Noteras inkommen skrivelse från dataskyddsombud till personuppgifts-

ansvarig (nämnden) om EU-domstolens beslut att ogiltigförklara Privacy 

Shield som grund för att överföra personuppgifter till USA.  

Information 

Nästa möte är den 17 september 2020. 

_____ 
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§ 115 Dnr SBN 2020/000016  

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegeringsbeslut daterade 5 juni-7 augusti 2020. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbesluten godkänns. 

_____ 
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§ 116 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 juli 2020. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ekonomisk uppföljning efter juli 2020 godkänns. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

För kännedom: 

Kommunstyrelsen 
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§ 117 Dnr SBN 2020/000105  

Återkallelse av serveringstillstånd 

Sammanfattning av ärendet 

Taste Easy AB har inkommit med en anmälan om upphörande av 

serveringstillstånd på egen begäran från och med den 10 augusti 2020.     

Beslutsunderlag 

Anmälan upphörande av serveringstillstånd daterad den 5 augusti 2020.  

Tjänsteskrivelse, daterad den 5 augusti 2020.    

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Serveringstillståndet utfärdat för bolaget Taste Easy AB, 559251-5471, 

med adressen Klunkens Backe 15, 393 52 Kalmar, och gällande för 

servering av alkoholdrycker på serveringsstället Brorestaurangen 

Möllstorps Camping, Turistvägen 13, 386 33 Färjestaden, återkallas med 

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

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Taste Easy AB, Klunkens Backe 15, 393 52 Kalmar 

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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§ 118 Dnr SBN 2020/000107  

Torslunda 1:26 och Björnhovda 21:3 - Ansökan om 
planbesked angående upprättande av ny detaljplan  
(EDP Vision 2020-764) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om planbesked har inkommit avseende upprättande av detaljplan 

för bostadsändamål på fastigheterna Torslunda 1:26 och Björnhovda 21:3. 

Enligt inlämnat förslag skulle planen kunna möjliggöra ca 13 nya tomter för 

enbostadshus. 

Fastigheterna Torslunda 1:26 och Björnhovda 21:3 utgör idag två stora 

tomter bebyggda med vardera ett enbostadshus. Planen innebär att vardera 

fastighet styckas till ett antal  tomter i storlek på ca 900-1300 kvm. 

Fastigheterna gränsar i norr till Storgatan och i söder till pågående detaljplan 

för industriområdet. I väster ansluter området till den äldre villabebyggelsen 

längs Storgatan och i öster till åkermark tillhörande lantbruksfastigheten 

Björnhovda 31:3. 

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 15 maj 2020. 

Tjänsteskrivelse daterad den 8 juli 2020. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

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

utökat planförfarande. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Den sökande 

För kännedom: 

Plan och bygg 
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§ 119 Dnr SBN 2020/000049  

Isgärde 4:15, del av - Ansökan om detaljplan. 
Antagande 
(EDP Vision 2018-792)  

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan har inkommit den 20 juli 2018 om att ändra användningen på 

fastigheten Isgärde 4:15 i befintlig byggnadsplan från 1957 från allmän 

platsmark (park eller plantering) till kvartersmark med bostadsändamål.  

Syftet med detaljplanen är att tillskapa en tomt för bostadsbebyggelse genom 

omvandling av allmän platsmark till kvartersmark med bostadsändamål. 

Detaljplanen gränsar till den småskaliga fristående villa- och sommarhus-

bebyggelsen i Stora Rörs södra del och tillkommande bebyggelse anpassas i 

sin utformning för att möta upp denna skala. Syftet med detaljplanen är även 

att säkra möjlighet till tillfart och VA-anslutning till fastigheten Isgärde 4:63. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 18 oktober 2018 § 166 om 

positivt planbesked. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 13 februari 2020 § 27 att 

godkänna handlingarna daterade den 13 februari 2020 för samråd. 

Planförslaget har varit på samråd från den 2 mars 2020 till den 30 mars 

2020, inget samrådsmöte har hållits. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 14 maj 2020 § 77 att ett genom-

förande av planen inte bedöms 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. Samrådsredogörelsen över 

inkomna synpunkter, daterad den 6 maj 2020, godkänns som sin egen och 

handlingarna, daterade den 14 maj 2020 skickas på granskning. 

Planförslaget har varit på granskning från den 25 maj till den 22 juni 2020.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 7 juli 2020. 

Granskningsutlåtande, daterad den 20 augusti 2020. 

Plankarta, daterad den 20 augusti 2020. 

Planbeskrivning, daterad den 20 augusti 2020.  

Beslut miljöbedömning, daterat den 14 maj 2020 § 77. 
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Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 

1. Granskningsutlåtandet över inkomna synpunkter, daterat den 20 augusti 

2020, godkänns som sitt eget. 

2. Det 20 augusti 2020 daterade planförslaget antas i enlighet med Plan- 

och bygglagen (PBL) 5 kap 27 §. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

För kännedom: 

Plan och bygg 
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§ 120 Dnr SBN 2020/000108  

X - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning för byggnation av enbostadshus 
(EDP Vision 2020-853) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan 

Ansökan avser avstyckning av en fastighet för bostadsändamål. 

Tillkommande fastigheter avses styckas till ca 2 000 m². Byggnadsarean 

eller utformning av tänkt byggnation anges ej.  

Ansökan anger anslutning till vatten och avlopp i form av en gemensamhets-

anläggning till kommunalt ledningsnät, X, mätarnr. 30536722. 

Tillfart anges ske från X strandväg via sex meter bred väg och 60 meter lång 

som samtidigt blir U-område för ledningsdragning. Vägen skall också vara 

servitutsväg för X. 

Förutsättningar 

Planeringsförutsättningar 

Översiktsplan 

Enligt gällande översiktsplan anges för området b2 – Utmed X Strandväg 

och X bygata (ca 7 bostäder) och d3 – X Strandbildning 

För område d3 gäller: 

 Området har hög prioritet för framtida vattenförsörjning i enlighet med 

Ölands vattenförsörjningsplan. 

 Området skulle behöva förstärkning med konstgjord infiltration för att 

höja grundvattenkvalitén. Vidare utredningar krävs för att ta reda på om 

vattenförekomsten kan bli lämplig för uttag av dricksvatten. 

För område b2 gäller: 

 Nya byggnader bör med fördel bilda gårdsrum genom till exempel 

vinkelställda byggnader och förskjutningar sinsemellan som ger 

användbara platser i lä och kontakt mellan byggnaderna. 

 Ny bebyggelse ska ligga samlat utmed vägarna för att knyta an till den 

öländska byggnadstraditionen och för att spara viktig jordbruksmark. 

Den samlade bebyggelsen bidrar till möte mellan människor, rumsliga 

kvaliteter och platser utomhus med mildare klimat, i fråga om främst 

vind. 
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 Ny bebyggelse ska ha tydlig kontakt med X Strandväg och X bygata med 

hjälp av bland annat byggnadernas entréer som bör vända sig mot aktuell 

väg. 

 Ny bebyggelse ska anslutas till kommunens vatten- och avloppsnät. 

Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse. 

Natur och arkitektur 

Fastigheten ligger i X jordbrukslandskap omgivet av jordbruksmark där 

skiftena avgränsas av stenmurar och åkervägar. Aktuell del av fastigheten 

består av en välgallrad björkdunge.  

Området ligger inom Länsstyrelsens naturvårdsplan, Strandvallar mellan X. 

Värdena beskrivs som mycket välutbildade strandvallar och svall-

grusbildningar 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. 

Omgivande bebyggelse är nutida och mycket varierad i stil och volym. 

Gemensamt är dock att fastigheterna ligger utmed X strandväg och utmed X 

bygata. Gemensamt är också de ljusa fasadkulörerna och byggnadernas 

placering på fastigheten där samtliga huvudbyggnader har en tydlig kontakt 

mot X Strandväg med entréer riktade ut mot vägen. 

Infrastruktur 

Tilltänkt fastighet är möjlig att angöra från X norra strandväg. 

Anslutningspunkt för kommunala vatten- och spillvattennät finns ca 600 

meter öster om tilltänkt fastighet. En gemensamhetsanläggning, X GA:1, 

tillgodoser omkringliggande bebyggelses behov av vatten och rening av 

spillvatten. 

Avvägningar mot miljöbalken och plan- och bygglagen 

Jordbruksmark 

Fastigheten ligger i direkt anslutning till åkermarker där jordbruk bedrivs, 

vilket innebär buller och lukt periodvis, vilket får accepteras i denna typ av 

miljö.  

Synpunkter 

Ansökan har remitterats till berörda grannar och Taxefinansiering. 

Synpunkter har inkommit från en delägare till X som anser att området 

skulle bli för tättbebyggt. 
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Överväganden 

Enligt PBL (2010:900) 2 kap 6 § 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 kulturvärden på platsen och 

intresset av en god helhetsverkan. 

Enligt PBL (2010:900) 3 kap 3 § ska kommunens översiktsplan redovisa 

grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och 

vattenområden i hela kommunen och hur kommunen anser att den bebyggda 

miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 

Ansökan har inte stöd i översiktsplanen. 

För aktuellt område redovisas damm- och vattenområde d3 som inte står i 

konflikt med område för bostäder b2. 

För b2 redovisas att fastigheter ska ligga samlade utmed vägarna för att 

knyta an till den öländska byggnadstraditionen och att ny bebyggelse ska ha 

tydlig kontakt med angränsande vägar genom att byggnadernas entréer bör 

vända sig mot dessa. 

En ny fastighet enligt ansökan kan inte anses lämplig med hänsyn till hur 

kommunen anser att landskapsbild och kulturvärden i den bebyggda miljön 

ska bevaras. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 17 juli 2020. 

Ansökan inkommen den 12 juni 2020. 

Yttrande Taxefinansiering, daterat den 10 juli 2020. 

Granneyttranden X, inga synpunkter. 

Granneyttrande X, inga synpunkter. 

Granneyttrande X, inga synpunkter och synpunkter. 

Förslag till beslut på mötet 

Johan Sigvardsson (C), med instämmande av Per-Olof Johansson (S) och 

Hans-Ove Görtz (M) yrkar att ansökan om förhandsbesked bifalls. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag till avslag mot Johan Sigvardssons 

med flera yrkande om bifall till ansökan om förhandsbesked och finner att 

samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt Johan Sigvardssons yrkande.  



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(29) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2020-08-20  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

PER OLOF 

JOHANSSON 
2020-08-28 

11:18:24 

Sjölin Bo 

2020-08-28 
11:39:33 

   

 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Lämna positivt förhandsbesked för byggnation av enbostadshus då 

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

MB 3 kap 4§. 

2. Byggrätt på fastigheten ska vara 150 kvm för huvudbyggnad och 70 kvm 

för komplementbyggnader. 

3. Byggnader ska utformas med stor hänsyn till platsen vad gäller 

placering, skala och material.  

4. Fastigheter ska ansluta till kommunalt spillvattennät. 

_____ 

 

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. 

 

Expedieras till: 

Beslutet skickas till den sökande  

Beslutet delges de ägare som inkommit med synpunkter med information om 

hur man överklagar  

Beslutet skickas till samtliga berörda grannar  

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar  

Plan och bygg 

Ajournering  

Klockan 9.40-9.55 
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§ 121 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 respektive 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 standardkulör.  

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 

Björnhovda 2:135, Björnhovda 2:158, Björnhovda 2:159, Björnhovda 3:20, 

Björnhovda 3:61, Björnhovda 4:12, Björnhovda 7:6, Björnhovda 9:75, 
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Björnhovda 9:76, Björnhovda 9:100 och Björnhovda 31:1 har bedömts vara 

berörda. 

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

synpunkter på ansökan, från fastigheten Björnhovda 9:100. 

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: Björnhovda 2:135, Björnhovda 2:159, 

Björnhovda 3:20 och Björnhovda 4:12. 

Följande sakägare har inte svarat: Björnhovda 2:158, Björnhovda 3:61, 

Björnhovda 7:6, Björnhovda 9:75, Björnhovda 9:76 och Björnhovda 31:1. 

Ärendet har kommunicerats och sökanden och nyttjaren har inkommit med 

yttranden.  

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 14 augusti 2020.  

Samhällsbyggnadsnämnden den 18 juni 2020 § 110. 

Kommunicering daterad den 26 juni 2020. 

Yttrande CIS inkommen den 7 juli 2020.  

Yttrande Småland Padel Society inkommen den 10 juli 2020. 

Förslag till beslut på mötet 

Elisabeth Schröder (-) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Ordföranden, med instämmande av Hans-Ove Görtz (M), yrkar bifall till 

ansökan om bygglov.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag till avslag mot sitt eget med flera 

yrkande om bifall till ansökan om bygglov och finner att 

samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag.  
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Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja bygglov för nybyggnad verksamhetsbyggnad, idrottshall 

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

m² byggyta, på fastigheten Björnhovda 2:160 med stöd av 9 kap 31b § i 

Plan- och bygglagen (PBL) (2010:900), med tillhörande upplysningar. 

2. Det krävs en kontrollansvarig för att genomföra åtgärden och att 

godkänna den föreslagna kontrollansvarige Dan Karlsson. Den 

kontrollansvarige är certifierad enligt PBL (2010:900). 

3. Det krävs ett Tekniskt samråd i detta ärende och uppdra åt plan- och 

byggverksamheten att lämna ett startbesked enligt 10 kap 23 § i PBL 

(2010:900) när förutsättningarna för detta finnes. 

4. Bygglovet upphör att gälla enligt 9 kap 43 § PBL, om den åtgärd lovet 

avser inte har påbörjats inom 2 år och avslutats inom 5 år från den dag 

beslutet vunnit laga kraft. 

5. För bygglovet debitera en avgift på 94 948 kronor. Avgiften är i enlighet 

med taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

 

Reservation 

Elisabeth Schröder (-) reserverar sig mot beslutet att ge bygglov till 

Björnhovda 2:160. Min åsikt är att nämnden ska stå fast vid beslutet fattat 

innan sommaren 2020 då ingen ny fakta inkommit. Jag vill även föra till 

protokollet att kommande ansökningar och ansökanden bör vara medvetna 

om att nämnden är öppen och mottaglig för lobbyverksamhet. 

_____ 

 

Information 

Besluten kan överklagas var för sig, se bifogad information. 

Åtgärden får inte påbörjas förrän nämnden lämnat ett startbesked (enl 10 

kap. 3§ PBL). 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till tekniskt samråd bifogas. 

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

kan behövas. 

Anmälan om anslutning till kommunalt VA ska göras. 

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. 
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Byggherren ansvarar själv för att ta in egenkontroller för de arbeten hans 

entreprenörer utför. 

I detta ärende krävs utstakning av behörig person. Utstakning av hus skall 

utföras av sakkunnig person som via intyg bekräftar att utstakning skett.  

 

Expedieras till: 

Beslutet skickas till sökande  

Beslutet delges de ägare som inkommit med synpunkter med information om 

hur man överklagar  

Ett meddelande om kungörelse skickas till samtliga berörda grannar 

Beslutet skickas till samtliga berörda grannar 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 

Plan och bygg 
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§ 122 Dnr SBN 2020/000106  

X - Ansökan om bygglov. Nybyggnad av enbostadshus 
(EDP Vision 2020-999) 

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 med 33 m² av totalt 138 m² placerad på 

prickad mark samt som närmast placerad 6,0 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, X, 

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

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

Tjänsteskrivelse med förslag till beslut har via mail kommunicerats med 

sökanden. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 16 juli 2020. 

Situationsplan inkommen den 16 juli 2020. 

Plan-, sektions- och fasadritning inkomna den 16 juli 2020.  

Tjänsteskrivelse daterad den 14 augusti 2020.  
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Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

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

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

(PBL).  

2. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag, Hans Göran 

Martinsson.  

3. Det krävs ett tekniskt samråd i detta ärende.  

4. Observera att åtgärden inte får påbörjas förrän samhällsbyggnads-

nämnden lämnat ett startbesked (enligt 10 kap. 3 § PBL). 

5. I detta ärende krävs utstakning av behörig person. 

6. Faktura för avgiften på 32 819 kronor 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  

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: 

Beslutet skickas till sökande  

Beslutet delges de ägare som inkommit med synpunkter med information om 

hur man överklagar  

Ett meddelande om kungörelse skickas till samtliga berörda grannar 

Beslutet skickas till samtliga berörda grannar  

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar  

Plan och bygg 
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§ 123 Dnr SBN 2020/000111  

X - Ansökan om bygglov. Tillbyggnad av fritidshus 
(EDP Vision 2020-698) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten X har 

inkommit.   

Fastigheten X omfattar 1 060 m² och är en avstyckad fastighet på området X. 

Ärendet avser tillbyggnad av ett fritidshus med en nuvarande byggnadsyta på 

77,5 m². Efter tillbyggnaden på 49,2 m² kommer byggnadsytan att uppgå till 

126,7 m². 

Fastigheten omfattas av detaljplan F 125 (0840 – P 182 Laga Kraft den 

26 januari 1995). 

Bestämmelser i planen innebär på denna plats bland annat att största tillåtna 

bruttoarea per tomtplats är 75 m² och högst två byggnader per tomtplats. 

Byggnad ska placeras minst 4 m från tomtgräns. Berörd granne kan medge 

mindre avstånd. Prickad mark får inte bebyggas. Byggnad får uppföras med 

högst en våning och vind får inte inredas. Högsta byggnadshöjd är 3,5 meter 

och högsta totalhöjd är 5,5 meter. 

Generella bestämmelser för hela planområdet är: 

Planområdet får indelas i högst 199 tomter, fasadmaterial ska vara 

trämaterial, takmaterial ska vara takpannor eller likvärdigt och taklutning får 

vara max 27o. 

Berörda grannar och sakägare har inte underrättats om ansökan och getts 

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

Tjänsteskrivelse med förslag till beslut har via mail kommunicerats med 

sökanden. 

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 5 maj 2020. 

Följebrev till ansökan inkommit den 5 maj 2020. 

Situationsplan inkommen den 5 maj 2020. 

Plan-, sektions- och fasadritning inkomna den 5 maj 2020. 

Begäran att få ansökan prövad inkommit den 5 augusti 2020. 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 augusti 2020. 
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Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten X 

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

2. Faktura för avgiften på 2 270 kronor 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: 

Beslutet meddelas sökande med information om hur man överklagar beslut 

Plan och bygg 
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§ 124 Dnr SBN 2020/000112  

X - Ansökan om bygglov. Tillbyggnad av 
komplementbyggnad 
(EDP Vision 2020-744) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad på fastigheten 

X har inkommit.   

Fastigheten X omfattar 1 160 m² och är bebyggd med en huvudbyggnad och 

en komplementbyggnad. 

Ärendet avser en tillbyggnad av komplementbyggnaden med ca 17 m². 

Fastigheten omfattas av detaljplan F 22 från 1965. Berörd fastighet omfattas 

av bestämmelsen B. 

Bestämmelser i planen innebär bland annat att prickad mark inte får 

bebyggas. 

Vidare får endast en byggnad, (mom. 1), med en största byggnadsyta på 

100 m², (mom. 2) uppföras per tomtplats. 

I detaljplanen står även att: Beträffande tomtplats som med hänsyn till 

storlek, befintlig bebyggelse eller andra omständigheter prövas lämpligt för 

utökad byggnadsrätt kan undantag från mom. 1 och 2 angivna föreskrifter 

medgivas. 

Befintlig huvudbyggnad enligt ansökan är på 122 m² och befintlig komple-

mentbyggnad är 33 m² stor. Efter sökt åtgärd kommer den sammanlagda 

byggnadsytan på fastigheten att uppgå till 172 m² mot tillåtna 100 m².  

Berörda grannar har inte underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra 

sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen).  

Tjänsteskrivelse med förslag till beslut har via mail kommunicerats med 

sökanden. 

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 13 maj 2020.  

Följebrev till ansökan inkommit den 13 maj 2020.  

Situationsplan inkommen den 13 maj 2020.  

Plan-, sektions- och fasadritning inkomna den 13 maj 2020.  

Grannmedgivande inkommit den 13 maj 2020.  

Tjänsteskrivelse daterad den 14 augusti 2020.  
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Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

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

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

2. Faktura för avgiften på 2 270 kronor skickas separat. Avgiften är 

beslutad i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. Tids-

fristen började löpa den 13 maj 2020 och beslut fattades den 20 augusti 

2020, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har 

överskridits med 5 veckor. Avgiften har reducerats med 2 270 kr med 

stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900).  

_____ 

 

Information 

Besluten kan överklagas var för sig, se bifogad information. 

Avgiften för handläggning med beslut är enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. 

 

Expedieras till: 

Beslutet meddelas sökande med information om hur man överklagar beslut 

Plan- och bygg 
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§ 125 Dnr SBN 2020/000110  

X - Ansökan om bygglov. Nybyggnad ridhus 
(EDP Vision 2020-795) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om bygglov för Nybyggnad av ridhus på fastigheten X har 

inkommit.   

Ärendet avser en nybyggnad av ridhus på 1 440 m². Byggnaden är 24 m bred 

och 60 m lång. Nockhöjden är 8.0 m. 

Fastigheten består av 2 skiften, ridhuset ska byggas på skifte 2. Skiftet är 

drygt 3 HA stort. (30 800 m²) och används som bete för hästar. Det planer-

ade ridhuset ska placeras mitt på skiftet. Mark runt byggnaden kommer även 

i fortsättningen att användas som bete för hästar enligt sökande. 

Fastigheten ingår i område med sammanhållen bebyggelse. 

Förslag till beslut har inte kommunicerats till sökande. 

Att det skulle behövas en kontrollansvarig för projektet har inte heller 

kommunicerats. 

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 14 maj 2020. 

Situationsplan inkommen den 14 maj 2020. 

Illustration inkommen den 8 juli 2020. 

Plan- och sektionsritning inkommen den 8 juli 2020. 

Fasadritning inkommen den 8 juli 2020. 

Beskrivning inkommen den 8 juli 2020. 

Yttrande Taxefinansiering VA/Fjärrvärme inkommit den 10 juli 2020. 

Synpunkter från X inkomna den 14 juli 2020. 

Synpunkter från X inkomna den 27 juli 2020. 

Yttrande Miljöhandläggare inkommit den 5 augusti 2020. 

Bemötande av inkomna synpunkter och yttrande inkommen den 12 augusti 

2020. 

Tjänsteskrivelse daterad den 12 augusti 2020. 

Förslag till beslut på mötet 

Hans-Ove Görtz (M) yrkar på återremiss för ytterligare dialog med sökanden 

om syfte och användning, samt placering av ridhus. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med samhällsbyggnadsnämnden om ärendet ska avgöras 

idag eller återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras. 
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Sida 

27(29) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2020-08-20  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

PER OLOF 

JOHANSSON 
2020-08-28 

11:18:24 

Sjölin Bo 

2020-08-28 
11:39:33 

   

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ärendet återremitteras för ytterligare dialog med sökanden om syfte och 

användning, samt placering av ridhus.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Beslutet skickas till den sökande  

Plan och bygg 

 

Ajournering 

Klockan 11.05-11.10 
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§ 126 Dnr SBN 2020/000018  

Verksamhetsinformation 

Sammanfattning av ärendet 

Marie-Christine Svensson informerar om  

Plan- och bygg 

 Samråd Trafikverket om sträckan Glömminge–Isgärde lämnas senast den 

27 september 

 Många padelförfrågningar/ärenden på gång. 

 Många anmälningar som blir tillsynsärenden. 

 JO-anmälan. 

 Möte angående Mörbylånga torg. Förslag för synpunkter senast den 

10 september.  

 Möte med LW fastigheter angående HållBarplats. 

 Ökat antal ärenden. 

Internt:  

 Lokalplanering.  

 Sommaranställd bygglovhandläggare på plats. Förlängd anställning 

angående processer. 

 Ny planhandläggare kommer 1 september, Fredrik Meurling. 

 Bemanning under semester god. 

 Tjänster till nämndsekreterare/administratör och mätingenjör pågår. 

 Planhandläggare rekryterad kommer 21 september. 

 Förstärkning på administrationen med 80%-tjänst året ut. 

 Frånvaro drabbar främst administration.  

 Samtliga medarbetare har möjlighet att jobba hemifrån. Schema finns för 

bemanning på kontoret. 

 Arbete med nya styrmodellen pågår tillsammans med medarbetarna till 

exempel att definiera grunduppdrag. 
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Daniel Jonsson informerar om  

Miljö 

Distansarbete. Miljö fortsätter med visst distansarbete. 

Personalläget. Förlängning av vikariat för stöd till administration och 

livsmedelstillsyn. 

Trängseltillsyn. Se separat information.  

Ersättning kammarkollegiet,  90 000 kr. (Beloppet fastställt av 

Kammarkollegiet). 

Bläsinge, svinstall - se separat information.  

Dialogen om samverkan med Borgholm avseende tillsyn av alkohol-tobak-

läkemedel-rökfria miljöer fortsätter. 

Remiss: Avgränsningssamråd angående miljökonsekvensbeskrivning av 

Vattenmyndigheten Södra Östersjöns Åtgärdsprogram 2021-2027. 

Kommunen lämnar ett antal synpunkter på MKB:ns innehåll. 

Miljömålsenkät avseende regionala miljömål har skickats till länsstyrelsen. 

Sanering efter branden i Färjestaden pågår. Miljö har skrivit föreläggande 

avseende omfattningen av sanering. Lägre föroreningshalter än befarat. 

Sanering Preem Färjestaden. Miljö har skrivit föreläggande avseende 

omfattningen av saneringen. Rening kommer att ske i tresteg med löpande 

provtagning av det förorenade grundvattnet. 

Tillsyn hamnar båtplatser pågår. 

Ny vision 2021. Målarbete för samhällsbyggnadsnämnden den 10 september 

2020. Workshop för kommunfullmäktige vid septembermötet.  

Information om utökning svinstall 

Sten Forsberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör informerar om aktuellt 

ärende gällande en utökning av svinstall.  

Information trängseltillsyn 

Katarina Proos Vedin, miljö- och hälsoskyddsinspektör och Malin Ekberg, 

administratör alkoholhandläggning, informerar om den trängseltillsyn som 

genomförts under sommaren. Dialogen med näringslivet har varit bra. Sen 

valborg har 163 tillsynsbesök genomförts.  

_____ 

 


