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§ 1   

Val av justerare 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Hans-Ove Görtz (M) utses att justera dagens protokoll torsdagen den 

28 januari 2021. 

_____ 
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§ 2   

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Nytt ärende 

Tillfällig nedsättning av avgifter för tillstånd och tillsyn, Miljöverksamheten.  

Fråga om avtal för detaljplan 

Curt Ekvall (SD) undrar om och önskar en information om ett avtal om 

upprättande av detaljplan. Informationen ges under punkten 

verksamhetsinformation. 

Påminnelse 

Johan Åhlund (C) påminner om vikten av att handlingar till ledamöterna 

skickas ut i tid inför nämndens möten. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Till samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare utsänd kallelse, 

där nytt ärende Tillfällig nedsättning av avgifter för tillstånd och tillsyn, 

Miljöverksamheten ingår, godkänns som dagordning för mötet. 

_____ 

 

 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(39) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2021-01-21  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

HANS-OVE 

GÖRTZ 
2021-01-28 

08:58:41 

PER OLOF 

JOHANSSON 
2021-01-28 

09:24:50 

   

 

§ 3 Dnr SBN 2021/000001  

Meddelande och information 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Meddelande 

Rapport enligt sammanställning daterad den 15 januari 2021. 

Information 

Nästa möte är den 18 februari 2021. 

_____ 
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§ 4 Dnr SBN 2021/000002  

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2021 
(EDP Vision 2021-2) 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegeringsbeslut daterade 26 november 2020 – 

11 januari 2021. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbesluten godkänns. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Plan och bygg 
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§ 5 Dnr SBN 2021/000003  

Ekonomisk uppföljning 2021 för 
samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen lämnar varje månad en ekonomisk uppföljning och prognos 

för resultatet vid årets slut. Till nämndens sammanträde i januari lämnas ett 

preliminärt utfall för 2020.         

Beslutsunderlag 

Preliminärt utfall 2020 för samhällsbyggnadsnämnden. 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 januari 2021.    

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Preliminärt resultat 2020 för Samhällsbyggnadsnämnden godkänns.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

För kännedom: 

Kommunstyrelsen 
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§ 6 Dnr SBN 2020/000159  

Mörbylånga kommuns riktlinjer för alkoholservering 

Sammanfattning av ärendet 

En kommun ska enligt alkohollagen (2010:1622) utforma riktlinjer för 

alkoholservering. Mörbylånga kommuns riktlinjer antogs av kommun-

styrelsen 2013 och innehåller flera felaktigheter och behöver därför 

revideras.     

Beslutsunderlag 

Mörbylånga kommuns riktlinjer för alkoholservering, upprättad den 

19 november 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 1 december 2020.    

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Mörbylånga kommuns riktlinjer för alkoholservering antas.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Miljöverksamheten, alkohol- och tobakshandläggare 
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§ 7 Dnr SBN 2021/000005  

Tillsynsplan för området alkohol och tobak 2021 

Sammanfattning av ärendet 

I alkohollagen 9 kap. 2 §, beskrivs kommunens skyldighet att upprätta en 

tillsynsplan som också ska tillställas länsstyrelsen som ett stöd i dialogen 

mellan kommunen och länsstyrelsen. Planen kan vara årlig eller flerårig men 

ska revideras när behov uppstår.     

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan/Tillsynsplan 2021 över servering av alkoholdrycker, 

detaljhandel med folköl, tobaksvaror, elektroniska cigaretter och vissa 

receptfria läkemedel, samt rökfria miljöer, daterad den 8 december 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 januari 2021.    

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Verksamhetsplan/Tillsynsplan 2021 över servering av alkoholdrycker, 

detaljhandel med folköl, tobaksvaror, elektroniska cigaretter och vissa 

receptfria läkemedel, samt rökfria miljöer antas.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Länsstyrelsen i Kalmar län, Alexandra Engelholm, 391 86 Kalmar 

Alkoholhandläggare 
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§ 8 Dnr SBN 2021/000015  

Behovsutredning – Miljöverksamheten 
(EDP Vision 2020-1677) 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt miljöbalken och livsmedelslagen ska nämnden genomföra en behovs-

utredning avseende personalresurser. Utredningen ska revideras en gång per 

år. 

Beslutsunderlag 

Behovsutredning för åren 2021 till 2023.  

Tjänsteskrivelse, daterad den 14 januari 2021.     

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Behovsutredningen för åren 2021 till 2023 godkänns.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Samhällsbyggnad 

Miljöverksamheten 
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§ 9 Dnr SBN 2020/000063  

Färjestaden 1:153 m fl - Ansökan om detaljplan. 
Samråd 
(EDP Vision 2019-1083) 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden tog den 14 november 2019 beslut om att sex 

detaljplaneärenden i centrala Färjestaden ska samplaneras i ett nytt ärende 

vars avgränsning överensstämmer med avgränsningen för planprogram för 

Färjestaden (godkänt 26 augusti 2019). 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utbyggnad av bostäder, centrum-

verksamheter i en byggd miljö som är gångvänlig.  

Planförslaget medger en nybyggnation om ca 1200 bostäder och verksam-

hetsytor i framförallt de centrala delarna av planområdet och i form av 

flerbostadshus. Planförslaget anger en zon som redovisar en tänkt sträckning 

av ett kustskydd. Kustskyddet behöver uppföras för att förhindra en 

eventuell översvämning av stora delar av planområdet i samband med 

framtida havsnivåhöjning. 

Planområdet är beläget i västra Färjestadens centrala delar. Planområdet 

omfattar Färjestadens hamn, sträcker sig sedan norrut längs kusten och 

omfattar Ölands Köpstad och Dämmet. Söderut omfattas Hotell Skansen, 

Färjestadens gård, Sjöbergs äng, Tall- och Granudden. Planområdet omfattar 

ca 72 hektar, varav ca 45 hektar är landareal och ca 27 hektar är vattenareal. 

Inom planområdet finns 39 fastigheter. 30 är privatägda. 9 ägs av kommunen 

och kommunala bolag. 

Genomförandet av planförslaget har bedömts medföra betydande miljö-

påverkan bland annat för anläggande av ett kustskydd. Planförslaget 

genomgår därmed en strategisk miljöbedömning med miljökonsekvens-

beskrivning (MKB) som utreder och redovisar de miljökonsekvenser som ett 

genomförande av planförslaget kan antas medföra. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 14 januari 2019, § 187 att påbörja 

planarbetet för detaljplan 1:153 med flera.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 14 januari 2021. 

Plankarta, daterad den 21 januari 2021. 

Illustrationskarta, daterad den 21 januari 2021. 

Planbeskrivning, daterad den 21 januari 2021. 

Gestaltningsprogram, daterad den 21 januari 2021. 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(39) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2021-01-21  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

HANS-OVE 

GÖRTZ 
2021-01-28 

08:58:41 

PER OLOF 

JOHANSSON 
2021-01-28 

09:24:50 

   

 

Checklista sociala konsekvenser, daterad den 21 januari 2021. 

Miljökonsekvensbeskrivning, daterad den 11 januari 2021. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Planhandlingarna i ärendet godkänns för samråd. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Plan och bygg 

 

Ajournering  

Klockan 10.20-10.30 
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§ 10 Dnr SBN 2021/000010  

X - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning bostad  
(EDP Vision 2020-1492) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan 

Ansökan avser avstyckning av bostadsfastighet om ca 4500 m² samt 

nybyggnad av enbostadshus med garage och förråd. Total byggnadsarea är 

ca 340 m², varav bostadsarean uppges till ca 140 m². Byggnaderna är tänkt 

utformas i ett plan utan inredd vind. 

Sökanden avser ansluta till kommunalt VA. 

Förutsättningar 

Planeringsförutsättningar 

Översiktsplan 

För aktuellt område anges b7 – X (ca 10 bostäder) i gällande översiktsplan. 

- Området är lämpligt för villabebyggelse. 

- Exploatering av området (b7) samt kringliggande exploateringsområden 

(b11 och b6) ska hjälpas åt att se till att goda förbindelser för fotgängare 

och cyklister finns från aktuella områden och vidare in mot Färjestadens 

centrum. 

Detaljplan 

I närområdet finns befintliga planlagda områden. Det saknas i princip 

obebyggda bostadsfastigheter inom gällande detaljplaner. 

Natur och arkitektur 

Den aktuella delen av fastigheten består främst av öppen gräsmark som 

omgärdas av buskage. Fastigheten omgärdas av befintlig bostadsbebyggelse 

samt vägar i Runsbäck, i sydöstra delen av Färjestadens tätort. Mindre rester 

av det tidigare jordbrukslandskapet finns kvar i anslutning till fastigheten, 

men är i igenväxning. 

Det finns tecken på att det aktuella området, som är instängslat, tidvis 

används som betesmark. I den sydvästra fastighetsgränsen löper en stenmur. 

En öppning i stenmuren finns i anslutning mot X väg. I den nordöstra delen 

finns en gles träddunge med främst unga björkar mot anslutande bebyggelse. 

Ett öppet dike leder också över den nordöstra delen av fastigheten. Längs 

diket växer en yngre ek och andra lövträd, bland annat sälg. 
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Det finns inga kända rödlistade eller fridlysta arter rapporterade för 

fastigheten i Artportalen. Inga sådana arter noterades heller vid platsbesök 

den 11 januari 2021. Det öppna diket med trädrad har vissa naturvärden, 

likväl som stenmuren. 

Omkringliggande bebyggelse är varierad. Utmed X finns äldre byggnader i 

traditionella material som bildar gårdsmiljöer. Övrig bebyggelse består 

främst av modernare villabebyggelse. 

Infrastruktur 

En enklare grusväg leder fram till aktuell del av fastigheten i grusvägen finns 

kommunala vatten- och spillvattenledningar. Fastigheten ligger inom 

kommunalt verksamhetsområde. 

Avvägningar mot miljöbalken och plan- och bygglagen 

Riksintressen 

Området ligger inom riksintressen för rörligt friluftsliv och obruten kust, 

enligt 4 kap. miljöbalken, vilka gäller för Öland som helhet. Området 

omfattas inte av något riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken. 

Biotopskydd 

Det öppna diket på fastigheten samt stenmuren i fastighetsgräns omfattas av 

biotopskydd enligt 7 kap miljöbalken. Det krävs dispens från länsstyrelsen 

för ingrepp, med undantag från normal dikesrensning som behöver 

genomföras för att upprätthålla dikets funktion. 

Jordbruksmark 

Brukningsvärd jordbruksmark är skyddad enligt 3 kap miljöbalken. 

Fastigheten är taxerad som en bebyggd småhusenhet. Den aktuella delen av 

fastigheten är gammal åkermark som inte har brukats på senare tid och som 

är instängslad som betesmark. 

Synpunkter 

Ansökan har remitterats till berörda grannar, Taxefinansiering, Länsstyrelsen 

i Kalmar län och E.ON. Inga synpunkter har inkommit. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 januari 2021. 

Ansökan inkom den 16 november 2020. 

Yttrande från Länsstyrelsen inkom den 29 december 2020. 

Yttrande E.ON inkom den 29 december 2020. 

Granneyttrande X, inga synpunkter. 

Granneyttrande X, inga synpunkter. 

Granneyttrande X, inga synpunkter. 

Granneyttrande X, inga synpunkter. 
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Granneyttrande X, inga synpunkter. 

Granneyttrande X, inga synpunkter. 

Granneyttrande X, inga synpunkter. 

Granneyttrande X, inga synpunkter. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Kommunicera sökanden avslag då ansökan inte är förenligt med Plan- 

och bygglagen (PBL) 4 kap 2 § som anger att bebyggelsen behöver 

prövas med detaljplan. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Sökanden  

Plan och bygg 
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§ 11 Dnr SBN 2021/000006  

X - Ansökan om bygglov. Nybyggnad av 
komplementbyggnad 
(EDP Vision 2020-1391) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten 

X har inkommit. 

Ärendet avser nybyggnad av en komplementbyggnad på ca 36 m², (9,7 m x 

3,7 m, nockhöjd 3,15m), som placeras 12,0 m från gata och 1,0 m mot 

granne på X. 

Ansökan avser en åtgärd som ska utföras inom detaljplanerat område och 

innebär avvikelse från gällande plan. I berörd detaljplan, M12, från 1952 

finns ingen bestämmelse i planen om byggnaders avstånd till tomtgräns utan 

reglerna i 1947 års Byggnadsstadga gäller: 

- Uthus eller annan gårdsbyggnad må, i allmänhet icke förläggas närmare 

gräns mot annan tomtplats eller grannfastighet än 4,5 meter, dock må 

byggnadsnämnden medgiva mindre avstånd, där nämnden efter grannens 

hörande finner detta med hänsyn till byggnadens ringa storlek eller andra 

omständigheter kunna ske utan olägenhet. 

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 

och X har bedömts vara berörda. 

Följande grannar har inga synpunkter på ansökan: X och X. 

Följande grannar har synpunkter på ansökan: X. 

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 23 oktober 2020. 

Situationsplan inkommen den 23 oktober 2020. 

Plan-, sektions- och fasadritning inkomna den 23 oktober 2020. 

Synpunkter från X inkomna den 21 december 2020. 

Kontrollplan inkommen den 12 januari 2021. 

Tjänsteskrivelse daterad den 13 januari 2021. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

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

bygglagen, (2010:900), (PBL). 

2. Åtgärden anses inte innebära någon betydande olägenhet enligt 2 kap 9 § 

PBL.  
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3. 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. 

4. Med detta startbesked bestämmer samhällsbyggnadsnämnden att: 

 Kontrollplanen fastställs. 

 I detta ärende krävs utstakning av behörig person. 

 Följande handlingar ska lämnas in till samhällsbyggnadsnämnden 

som underlag för slutbesked: 

o Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att 

byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov. 

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

startbeskedet även om samhällsbyggnadsnämnden ännu inte har gett ett 

slutbesked. 

5. Avgiften för bygglovet är 14 239 kronor i enlighet med fastställd taxa av 

kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa 23 oktober 2020 och beslut 

fattades 21 januari 2021 vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för 

handläggningen har överskridits med 3 veckor. Avgiften har reducerats 

med 6 840 kronor med stöd av 12 kap. 8 a § Plan- och bygglagen 

(2010:900). 

6. Avgift att betala är 7 399 kronor. Faktura skickas separat. 

_____ 

 

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. 

I detta ärende krävs utstakning av behörig person. 
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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 
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§ 12 Dnr SBN 2021/000009  

Algutsrum 20:10 - Ansökan om bygglov. Nybyggnad av 
verksamhetsbyggnad 
(EDP Vision 2020-1598) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av verksamhetsbyggnad på fastigheten 

Algutsrum 20:10 har inkommit. 

Ärendet avser nybyggnad av en butiksbyggnad på 1842 m². 

Fastigheten omfattas av detaljplan F 228. 

Inga grannar har ansetts vara berörda. 

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 2 december 2020. 

Situationsplan inkommen den 2 december 2020. 

Markplaneringsritning inkommen den 2 december 2020. 

Plan-, sektions- och fasadritningar inkomna den 2 december 2020. 

Tjänsteskrivelse daterad den 12 januari 2021. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

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

och bygglagen (PBL). 

2. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: Jonas Persson. Den 

kontrollansvariga är certifierad enligt 10 kap. 9 § PBL. 

3. Tekniskt samråd krävs i detta ärende.  

Observera att åtgärden inte får påbörjas förrän samhällsbyggnadsnämnden 

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

4. Avgiften för bygglovet är 90 714 kronor enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. 

_____ 
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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. 

Anmälan om anslutning till kommunalt VA ska göras. 

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren. 

I detta ärende krävs utstakning av behörig person. 

Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 

 

Expedieras till: 

Beslutet skickas till den sökande  

Beslutet skickas till den kontrollansvarige 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar  

Plan och bygg 
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§ 13 Dnr SBN 2021/000007  

X - Sanktionsavgift olovlig byggnation 
(EDP Vision 2020-1231) 

Sammanfattning av ärendet 

Anmälan för tillbyggnad av ett enbostadshus på fastigheten X har inkommit 

från fastighetsägaren. 

Ärendet avser en tillbyggnad med 15 m², en så kallad Attefallsåtgärd. 

Vid platsbesök den 19 oktober 2020 kunde konstateras att åtgärden utförts 

utan att startbesked givits. 

Fastigheten omfattas av detaljplanenen för X. 

Beslutsunderlag 

Foto tagna den 19 oktober 2020. 

Anmälan inkommen den 13 november 2020. 

Situationsplan inkommen den 11 december 2020. 

Plan-, sektions- och fasadritning inkomna den 11 december 2020. 

Underlag till byggsanktionsavgift upprättad den 11 januari 2021. 

Tjänsteskrivelse daterad den 13 januari 2021. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900), Plan- och 

bygglagen (PBL), samt 9 kap. 10 § 1 p Plan- och byggförordningen, 

(2011:338), (PBF), påförs ägaren till fastigheten X, en 

byggsanktionsavgift på 8 514 kronor. 

2. Avgiften ska betalas till Mörbylånga kommun inom två månader efter 

det att beslutet har delgetts den avgiftsskyldige. 

3. En faktura på sanktionsavgiften kommer att skickas ut separat. 

_____ 

 

Expedieras till: 

Beslutet delges fastighetsägaren med information om hur man överklagar  

Plan och bygg 
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§ 14 Dnr SBN 2021/000008  

X - Anmälan ej bygglovspliktig åtgärd. Tillbyggnad av 
enbostadshus 
(EDP Vision 2020-1489) 

Sammanfattning av ärendet 

Anmälan gällande tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten X har 

inkommit. 

Anmälan avser en ”Attefallsåtgärd”. 

Åtgärden innebär en tillbyggnad på 15 m² på huvudbyggnaden. 

Fastigheten omfattas av detaljplanen för X. 

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 13 november 2020. 

Situationsplan inkommen den 11 december 2020. 

Plan-, sektions- och fasadritningar inkomna den 11 december 2020. 

Kontrollplan inkommen den 11 december 2020. 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 januari 2021. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Med stöd av 10 kap. 23 § Plan- och bygglagen, (2010:900) (PBL), 

lämnar samhällsbyggnadsnämnden startbesked i efterhand för utförd 

åtgärd. 

2. Kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. 

3. Färdigställandeskydd bedöms inte behöva tecknas. 

4. 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. 

_____ 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(39) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2021-01-21  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

HANS-OVE 

GÖRTZ 
2021-01-28 

08:58:41 

PER OLOF 

JOHANSSON 
2021-01-28 

09:24:50 

   

 

 

Information 

Avgiften för startbeskedet är 2 128 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla två år 

efter det att beskedet gavs enligt 10 kap. 25 § plan- och bygglagen. 

 

Expedieras till: 

Beslutet skickas till den sökande  

Plan och bygg 
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§ 15 Dnr SBN 2020/000176  

X - Ansökan om bygglov. Tillbyggnad av fiskebod 
(EDP Vision 2020-1149) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om bygglov för Tillbyggnad av sjöbod om 3,0 m² byggarea på 

fastigheten X har inkommit. 

Ärendet avser en tillbyggnad av sjöbod om 3,0 m² bya, med utrymme för en 

Mullis, biologisk toalett, med kommunikation inifrån befintligt rum i 

sjöboden. Tänkt utförande på tillbyggnaden är lika utseende som befintlig 

sjöbod med stående träpanel, i faluröd-färg, sluttande tak belagt med 

korrugerad svart plåt med anslutning till befintlig fasad under takfot samt 

utflytt av befintligt fönster till ny yttervägg. 

Sjöboden ligger på arrendemark med beteckning X enligt 

områdesbestämmelser, utsnitt sid 2, och gällande arrendeavtal inskickat från 

sökande. 

Inga grannar har blivit hörda i ärendet. För ett beviljande av bygglov skall 

berörda sakägare få möjligheten att tycka till om ansökan. 

Byggnaden ligger inom område för Områdesbestämmelser, del III. 

Den tänkta åtgärden är inte med områdesbestämmelserna. 

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 7 september 2020. 

Plan-, fasad-, sektionsritningar huvudbyggnad inkomna den 7 september 

2020. 

Foto befintlig byggnad daterad den 7 september 2020. 

Skrivelse från sökande, svar på information given över telefon den 28 

september 2020. 

Kommunicering av Förslag till beslut den 9 oktober 2020. 

Skrivelse från sökande daterad den 26 oktober 2020. 

Arrendekontrakt daterat den 26 oktober 2020. 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 januari 2021. 

Utdrag Diariekort den 8 december 2020. 

Områdesbestämmelser nr: M 97. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Avslå bygglov av bygglovsansökan för tillbyggnad av sjöbod X, om 3,0 

m² byggarea, på del av fastigheten X med stöd av 9 kap 30, 31b o 31c §§ 

i Plan- och bygglagen (PBL) (2010:900). 
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2. Avgiften för avslag på bygglovet är 3 216 kronor enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 

 

_____ 

 

Information 

Besluten kan överklagas var för sig, se bifogad information. 

För ett beviljande av bygglov skall berörda sakägare få möjligheten att tycka 

till om ansökan. Detta är inte gjort under handläggning för beslut om förslag 

till avslag. 

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren. 

 

 

Expedieras till: 

Beslutet skickas till den sökande  

Plan och bygg 
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§ 16 Dnr SBN 2021/000011  

Björnhovda 25:2 del av - Ansökan om bygglov. 
Nybyggnad av flerbostadshus och 
komplementbyggnader 
(EDP Vision 2020-1643) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om bygglov för Nybyggnad av 2 st flerbostadshus och 4 st 

komplementbyggnader på fastigheten Björnhovda 25:2 har inkommit från 

Björnhovda Fastighet i Färjestaden AB. 

Ärendet avser en nybyggnad av 2 st flerbostadshus, 2 st 4-våningshus med 

35+35 st lägenheter, centralt trapphus med hiss till våning 2-3-4 med 

balkonger till lägenheterna på vån 2-3 o 4 respektive uteplatser på vån 1, om 

739,8 m² byggarea med 4 vån som ger + om 672,4 m² bruttoarea/ vån = 2 

017,2 m²/ bostadshus och 3 st förråds-/teknikbyggnad om á 60,8 m² bya och 

1 st cykelförråd om 118,5 m² bya = 300,9 m² bya. 

Sammantaget ger det för hela nybyggnationerna totalt 1 780,5 m² byggarea 

och 5 814,9 m² bruttoarea på hela fastigheten. 

Hyreshusen är 4-planshus med plant respektive motstående pulpettak på ca 

16° belagt med gråsvart listad papp och grafitgrå falsad plåt, fasader av 

betongelement med vit puts och värmebehandlad panel, balkonger med 

smidesräcke, ockrafärgade fasadskivor och panel, samt fönster i trä/ 

aluminium, i bruten vit standardkulör och trädörrar i anpassade kulörer. 

Komplementbyggnaderna, förrådshus och teknikhus, i ett utseende och 

utförande lika huvudbyggnad både till material och kulörer samt sedumtak 

på cykelförråd. 

Hyreshusen är 2 st raka byggnader där respektive byggnad är uppbyggda 

med två lägenhetslängor sammanlänkade av en mittkorridor/sektion med 

glaspartier i var ände vilka kommer bli placerade längs med den vinklade 

lokalgatan, Grodgatan, med cykelförrådet mellan dessa två byggnader. In- 

utfart kommer att bli i västra respektive östra fastighetshörnorna in till 

gården på norra delen av fastigheten med övriga komplementbyggnader och 

med p-platser placerade mot fastighetsgränserna mot grönområde. 

Fastigheten ligger inom Detaljplanelagt område. 

Den tänkta åtgärden är förenlig med detaljplanen. 

Fastigheten omfattas av detaljplan, nr: F 219 antagen den 22 mars 2016 § 54. 

Planbestämmelserna BIV e2 n3 p2 v1 <16,0> innebär bland annat: 
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- 4 våningar, max 70 st lägenheter, max 2500 m² byggyta, 4500 m² minsta 

genomsläppliga yta för dagvatten, högsta nockhöjd max 9,0 m HB och 

byggnadshöjd max 3,0 m för KB. 

Fördröjningsmagasin skall anordnas på egna fastigheten.  

Åtgärden är av sådan art att inga grannar har ansetts vara berörda. 

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 11 december 2020. 

Nybyggnadskarta inkommen den 11 januari 2021. 

Situationsplan, 1:500 inkommen den 11 januari 2021. 

Markplaneringsring, ytor mm inkommen den 11 januari 2021. 

Plan-, fasad-, sektionsritningar huvudbyggnad inkomna den 11 januari 2021. 

Ritning komplementbyggnader, Förråd o Teknik inkommen den 11 januari 

2021. 

Tillgänglighetsbeskrivning inkommen den 21 december 2020. 

Detaljplan nr: F 219. 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 januari 2021. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja bygglov för nybyggnad av 2 st flerbostadshus, 4-våningshus med 

balkonger, om 1479,6 m² byggarea (739,8x2), och 4 st komplement-

byggnader, förråd respektive teknikhus, 60,8x3 m² + 118,5 m², = 

300,9 m² bya ger en total byggarea om = 1 780,5 m² på fastigheten 

Björnhovda 25:2 del av med stöd av 9 kap 30 § i Plan- och bygglagen 

(PBL) (2010:900). 

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

godkänna den föreslagna kontrollansvarige Jonas Persson. Den 

kontrollansvarige är certifierad enligt PBL (2010:900). 

3. Det krävs ett tekniskt samråd i detta ärende. 

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

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

5. Avgiften för bygglovet är 91 660 kronor enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 

Besluten kan överklagas var för sig, se bifogad information. 

Observera att åtgärden inte får påbörjas förrän samhällsbyggnadsnämnden 

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

_____ 
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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. 

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

kan behövas. 

Anmälan om anslutning till kommunalt VA ska göras. 

Fördröjningsmagasin på dagvattenledning skall anordnas på den egna 

fastigheten enligt detaljplan. 

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

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

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. 

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

entreprenörer utför. 

 

Expedieras till: 

Beslutet skickas till den sökande  

Beslutet skickas till den kontrollansvarige 

Ett meddelande om kungörelse skickas till samtliga berörda grannar 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar  

Plan och bygg 
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§ 17 Dnr SBN 2020/000161  

Kalvhagen 1 - Ansökan om bygglov. Nybyggnad annan 
anläggning 
(EDP Vision 2020-1573) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av annan anläggning på fastigheten 

Kalvhagen 1 har inkommit från Ölands Camping & Resort Mörbylånga AB.   

Ärendet avser nybyggnad av 20 st campingstugor á 40 m². Stugorna är alla 

lika med träfasad i mörk kulör, tak belagt med tjärpapp. Byggnadshöjd 3,0 m 

takvinkel 23 grader. Stugan är utformad som 2 förskjutna, hopbyggda 

huskroppar som med pergolan visuellt ger stugan en enhetlig rektangulär 

form med sadeltak. 

Bilar parkeras på befintlig parkering norr om området. 

Samtliga befintliga villavagnar ska avlägsnas från området. 

Fastigheten omfattas av detaljplan M96. 

Bestämmelserna anger bland annat att området ska användas för 

campingändamål. Stugor får vara max 40 m² och uppta en sammanlagd 

största BYA på 1000 m². Mark ska vara tillgänglig för allmän gångtrafik. 

Stugorna ska ha en enhetlig utformning med byggnadshöjd max 3,0 m, tak 

utformas som sadeltak med största vinkel 23 grader och med fasader av trä. 

Inga grannar har ansetts vara berörda. 

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen inkom den 27 november 2020. 

Illustration inkom den 27 november 2020.  

Situationsplan inkommen den 15 januari 2021. 

Plan-, sektions- och fasadritning inkomna den 15 januari 2021. 

Tjänsteskrivelse daterad den 15 januari 2021. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ansökan om bygglov för 20 stycken campingstugor á 40 m² beviljas med 

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

2. Som kontrollansvarig godta byggherrens förslag Mattias Hagblom. Den 

kontrollansvariga är certifierad enligt 10 kap. 9 § PBL. 

3. Tekniskt samråd krävs i detta ärende. 

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

10 kap 23 § i PBL (2010:900) när förutsättningarna för detta finnes. 
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5. Avgiften för bygglovet är 63 950 kronor i enlighet med fastställd taxa av 

kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa den 14 december 2020 och 

beslut fattades den 21 januari 2021, vilket innebär att lagstadgade 

tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats 

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

skickas separat.  

Observera att åtgärden inte får påbörjas förrän samhällsbyggnadsnämnden 

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

_____ 

 

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. 

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren. 

I detta ärende krävs utstakning av behörig person. 

 

Expedieras till: 

Beslutet delges fastighetsägaren  

Beslutet skickas till den sökande  

Beslutet skickas till den kontrollansvarige 

Ett meddelande om kungörelse skickas till samtliga berörda grannar 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar  

Plan och bygg 

 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

32(39) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2021-01-21  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

HANS-OVE 

GÖRTZ 
2021-01-28 

08:58:41 

PER OLOF 

JOHANSSON 
2021-01-28 

09:24:50 

   

 

§ 18 Dnr SBN 2021/000012  

X - Ansökan om bygglov. Nybyggnad enbostadshus 
och komplementbyggnad 
(EDP Vision 2020-1408) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och 

komplementbyggnad på fastigheten X har inkommit. 

Ärendet avser nybyggnad av ett enbostadshus med BYA 148 m² med 

byggnadshöjd 4,43 m² och totalhöjd 7,54 m, samt en komplementbyggnad 

med BYA 50 m², med byggnadshöjd 3,0 m. Komplementbyggnaden är 

placerad 1,0 m från fastighetsgräns mot norr. 

Fastigheten omfattas av detaljplan F 206. 

Bestämmelserna anger bl.a. att fastigheten får bebyggas med som mest en 

huvudbyggnad på 150 m², byggnadshöjd max 4,5 m och totalhöjd max 

6,5 m. För komplementbyggnad gäller BYA max 50 m² och max 3,0 m 

byggnadshöjd. Huvudbyggnad ska placeras minst 4,0 m från fastighetsgräns 

och komplementbyggnad minst 2,0 m, till lokalgata gäller avstånd 6,0 m. 

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

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

Alla hörda har ännu ej svarat. 

Inga negativa synpunkter har hittills inkommit. 

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 27 oktober 2020. 

Situationsplan inkommen den 8 december 2020. 

Plan-, sektions- och fasadritning inkomna den 14 december 2020. 

Tjänsteskrivelse daterad den 18 januari 2021.  

Information från förvaltningen 

Handläggaren informerar att berörda grannar har getts tillfälle att yttra sig. 

Yttrandetiden löper till och med den 28 januari 2021. 

Förslag till beslut på mötet 

Ordföranden föreslår, med hänvisning till handläggarens information ovan, 

att samhällsbyggnadsnämnden ger ordföranden delegation att fatta beslut i 

ärendet när yttrandetiden för grannhörande har löpt ut. Samhällsbyggnads-

nämnden bifaller ordförandens förslag.   
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Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden ges delegation att besluta i 

ärendet när yttrandetiden för grannhörande har löpt ut.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ordföranden samhällsbyggnadsnämnden 

Plan och bygg 
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§ 19 Dnr SBN 2021/000013  

Övra Segerstad 1:16 - Ansökan om bygglov. 
Nybyggnad av verksamhetsbyggnad 
(EDP Vision 2020-1353) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om bygglov för Nybyggnad av verksamhetsbyggnad på fastigheten 

Övra Segerstad 1:16 har inkommit från Mattias Maskinstation.  

Ärendet avser nybyggnad av en maskinhall på del av skifte 4, Övra 

Segerstad 1:16. Skiftet brukas nu som åker. 

Maskinhallen är på 432 m², med nockhöjd 8,1 m och placeras 24 m från väg 

925 och 20 m från fastighetsgräns mot söder. Port till maskinhallen är i norr. 

Maskiner för verksamheten ska förvaras i hallen. Det aktuella markområdet 

är belägen utanför planlagt område och ingår inte sammanhållen bebyggelse 

och omfattas inte heller av område med landskapsbildskydd. 

Ärendet har remitterats till Trafikverket som inte har något att erinra men 

påpekar att ansökan om ny infart från väg 925 måste sökas. Ansökan ska 

göras hos Trafikverket. 

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 

och X har bedömts vara berörda. 

Skriftligt svar från fastighetsägare X har inte inkommit men har via telefon 

uttrycks sin oro om verksamheten kan störa hennes verksamhet med 

uthyrning. 

Inga erinringar har inkommit. 

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 16 oktober 2020. 

Foto illustration inkommen den 16 oktober 2020. 

Situationsplan inkommen den 9 november 2020. 

Plan-, sektions- och fasadritning inkomna den 6 november 2020. 

Trafikverkets yttrande inkom den 8 december 2020. 

Tjänsteskrivelse daterad den 15 januari 2021. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ansökan om bygglov för nybyggnad av maskinhall på 432 m² beviljas 

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

2. Kontrollansvarig krävs inte för åtgärden. Byggherren ansvarar själv för 

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

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

4. Avgiften för bygglovet är 31 873 kronor i enlighet med fastställd taxa av 

kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa den 9 november 2020 och 

beslut fattades den 21 januari 2021, vilket innebär att lagstadgade 

tidsfrister för handläggningen har överskridits med 1 vecka. Avgiften har 

reducerats med 3991 kronor med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och 

bygglagen(2010:900). 

5. Avgift att betala är 27 882 kronor. Faktura skickas separat. 

Observera att åtgärden inte får påbörjas förrän samhällsbyggnadsnämnden 

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

_____ 

 

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. 

Åtgärden kan kräva tillstånd av eller anmälan till myndighet (enligt 9 kap 23 

§ PBL) till exempel enligt kulturminneslagen, livsmedelslagen, lagen om 

brandfarliga och explosiva varor, miljöbalken, fornminneslagen med mera.  

Tillstånd för ny utfart krävs. Tillstånd söks hos Trafikverket. 

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren. 

I detta ärende krävs utstakning av behörig person. 

 

Expedieras till: 

Beslutet skickas till den 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 kungörs i Post- och Inrikes Tidningar  

Plan och bygg 
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§ 20 Dnr SBN 2021/000004  

Verksamhetsinformation 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Marie-Christine Svensson informerar om 

Plan- och bygg 

Externt: 

 Stort tryck på bygglov. 

 Klimat- och energirådgivning mellan 6 kommuner.  

 Detaljplan i Grönhögen: upphandling av provtagningsplan. Följer 

tidplanen. Informationsplan.  

 Huvudmannaskap inom tätorterna. 

 Padelläget.  

 Smart Village. Markanvisning Brofästet. Brandstation. Återvinning. 

Miljömålsarbete och naturreservatsbildande. 

 Riktlinjer för bygglov pågår.  

 Riktlinjer för byggande utanför detaljplanelagt område pågår. 

Internt: 

 Tjänst bygglovhandläggare; rekrytering klar. 

 Corona, distansarbete gäller.  

 Psykosocial skyddsrond pågår. 

 Byggande av administrationen. 

 Fortsatt arbete med verksamhetens verksamhetsplan.  

 Arbete med årsredovisning. 

 Digitala processer samt processer mot mätenheten. 

 Arkivfrågor och informationshanteringsplaner: arbete pågår. 

 Projektledarutbildning för planarkitekter. 
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Staffan Åsén informerar om  

Miljö 

 Rekrytering av miljöinspektör pågår. 

 Handlingsplan förorenade områden ska upprättas. 

 Överklagning Grönhögens båtklubb. 

 Revideringen av åtgärdsprogrammet för miljömålen pågår. 

Miljömålseminarium Länsstyrelsen genomfört. Nu workshop för 

respektive miljömål.  

 Möte med vattenmyndigheten 22 januari. Samrådsmöte för vattenråden i 

Södra Östersjöns vattendistrikt. 

Fråga om avtal för detaljplan 

Curt Ekvall (SD) undrar om och önskar en information om ett avtal om 

upprättande av detaljplan. Förvaltningen informerar om ärendet.  

_____ 
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§ 21 Dnr SBN 2021/000017  

Tillfällig nedsättning av avgifter för tillstånd och tillsyn, 
Miljöverksamheten 
(EDP Vision 2021-75) 

Sammanfattning av ärendet 

Pandemins utveckling påverkar kommunens näringsliv negativt på olika sätt. 

Riksdag och regering har beslutat om flera åtgärder för att mildra negativa 

effekter av pandemin. Mörbylånga kommun har kompletterat med ytterligare 

insatser för att dämpa dessa effekter. 

Mörbylånga kommun vill därför genomföra ytterligare åtgärder för att stödja 

näringslivet med anledning av den situation som råder inom vissa branscher.  

Beslutsunderlag 

Ordförandeskrivelse daterad den 20 januari 2021.  

Information från förvaltningen 

Staffan Åsén informerar om redaktionella ändringar i ordförandeskrivelsen.  

Förslag till beslut på mötet 

Ordföranden hör med samhällsbyggnadsnämnden om de kan besluta i 

enlighet med ordförandeskrivelsen med redovisade redaktionella ändringar 

och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar bifalla detsamma.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Kommunen återbetalar avgifter för tillstånd som är inbetalda 2020 och 

avstår från att fakturera tillsyn enligt alkohollagen som är utförd under 

2020. För år 2021 reduceras tillsynsavgiften med 50 procent och 

faktureras andra halvåret 2021. 

2. Kommunen återbetalar avgifter för tillsyn av handel med vissa receptfria 

läkemedel, försäljning av folköl, tobak, elektroniska cigaretter samt 

påfyllningsbehållare för 2020. Avgiften för år 2021 reduceras med 50 

procent och faktureras andra halvåret 2022. 

3. Nämndens tillsyn enligt inom dessa områden ska utföras enligt tillsyns- 

och kontrollplaner som är upprättade i enlighet med de lagstiftningar som 

berörs. 

4. Beslutspunkterna gäller under förutsättning att kommunstyrelsen ersätter 

nämnden för de minskade intäkterna. 
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Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut till 
kommunstyrelsen 

1. Hos kommunstyrelsen begära ersättning om 930 tkr för de minskade 

intäkterna.  

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut till 
kommunfullmäktige  

1. Kommunen reducerar timtaxan som den årliga avgiften för livsmedels-

kontroll baseras på för år 2021 med 50 procent. Avgiften faktureras 

under andra halvåret 2021. Reduktionen gäller inte kommunala 

verksamheter. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Miljöverksamheten 

 

 

 


