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§ 65  

Val av justerare 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Mattias Nilsson (S) utses att justera dagens protokoll torsdagen den 

22 april 2021.  

_____ 
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§ 66  

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Ändring 

Ärende 11, Samråd om vattenförvaltning 2021-2027 i Södra Östersjöns 

vattendistrikt, behandlas efter ärende 3.  

Utgår  

Ärende 21 - Glömminge 1:78 - Ansökan om bygglov. Nybyggnad 

enbostadshus. 

Ärende 22 - Saxnäs 1:118 - Ansökan om bygglov. Nybyggnad 

komplementbyggnad. 

Nytt ärende 

Runsbäck 3:3 - Genmäle till samhällsbyggnadsnämndens beslut den 18 mars 

2021 § 60. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Till samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare utsänd kallelse, 

där ärende 11, Samråd om vattenförvaltning 2021-2027 i Södra 

Östersjöns vattendistrikt, behandlas efter ärende 3, där ärende 21, 

Glömminge 1:78 - Ansökan om bygglov. Nybyggnad enbostadshus och 

ärende 22, Saxnäs 1:118 - Ansökan om bygglov. Nybyggnad 

komplementbyggnad utgår, samt nytt ärende Runsbäck 3:3 - Genmäle till 

samhällsbyggnadsnämndens beslut den 18 mars 2021 § 60 ingår, 

godkänns som dagordning för mötet. 

_____ 
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§ 67  

Information - Kalmarsundskommissionen 

Sammanfattning av ärendet 

Åsa Everbrand och Michael Ingard, Mörbylånga kommuns representanter i 

Kalmarsundskommissionen (KSK) i styrgrupp respektive arbetsgrupp, 

informerar om hur KSK arbetar, kommunens arbete med vattenfrågor och 

vikten av att jobba vidare med vattenfrågorna strategiskt och långsiktigt. 

Informeras om både tidigare som aktuella samarbetsprojekt inom KSK, mål 

och lagkrav att förhålla sig till, nuvarande vattenprojekt på södra Öland, 

samt frågeställningar om vattenresurser inför framtiden.  

_____ 
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§ 68 Dnr SBN 2021/000053 

Samråd om vattenförvaltning 2021-2027 i Södra 
Östersjöns vattendistrikt 

Sammanfattning av ärendet 

Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt har tagit fram förslag 

till förvaltningsplan, åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och en 

delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka, inför 

vattenarbetet 2021–2027. Synpunkter på samrådsdokumenten ska ha 

inkommit till Vattenmyndigheten senast den 30 april 2021. 

Alla länder i Europeiska unionen arbetar sedan år 2000 med en gemensam 

vattenpolitik, som styrs av det så kallade vattendirektivet. Syftet med 

direktivet är att skydda och förbättra vattenkvaliteten i vattendrag, sjöar, 

grundvatten och kustnära havsområden.  

En viktig del i arbetet är att alla berörda, såväl myndigheter som 

organisationer, företag och privatpersoner, ska kunna vara delaktiga.  

Samrådet syftar till att samla in synpunkter från olika aktörer så att beslut 

kan fattas utifrån ett så brett underlag som möjligt. Med väl underbyggda 

och förankrade beslut har vi bättre förutsättningar att bevara och förbättra 

Sveriges vatten. 

Avgränsningssamsrådet inför detta samråd genomfördes under 2020.  

Mörbylånga kommun lämnade in yttrande på detta avgränsningssamråd. 

Förslag till remissvar för kommunen är för närvarande under bearbetande. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 8 april 2021. 

Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt förslag till förvaltnings-

plan, åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och en delförvaltningsplan med 

åtgärder mot vattenbrist och torka, inför vattenarbetet 2021–2027. 

www.vattenmyndigheterna.se/samrad  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden ges delegation att besluta i 

ärendet när detta har beretts färdigt. 

_____ 

http://www.vattenmyndigheterna.se/samrad
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Expedieras till: 

Ordföranden samhällsbyggnadsnämnden 

Plan och bygg 

Miljö 

Taxefinansierad verksamhet 

Kommunstyrelsen 

 

Ajournering 

Klockan 10.20-10.30 
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§ 69 Dnr SBN 2021/000001 

Meddelande och information 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Meddelande 

Rapport enligt sammanställning daterad den 14 april 2021. 

Information 

Nästa möte är den 20 maj 2021. 

_____ 
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§ 70 Dnr SBN 2021/000002 

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

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegeringsbeslut daterade 5 mars  – 5 april 2021. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbesluten godkänns. 

_____ 
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§ 71 Dnr SBN 2021/000052 

Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning 2021 
- Rev 1  

Sammanfattning av ärendet 

Revidering av nämndens delegationsordning för korrigering på sidan 3 första 

stycket på femte raden, ändra från kommunstyrelsen till samhällsbyggnads-

nämnden avseende återkallande av den givna beslutsrätten, samt ett fel i 

punkt A 2.11, ändra från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden 

som personuppgiftsansvarig.  

Revidering av SBN 2.31, komplettering av delegat bygglovhandläggare 

BLOV.   

Revidering av nämndens delegationsordning för tillägg avseende delegation 

till miljöchef av årlig indexreglering av tillsynstaxa enligt livsmedels-

lagstiftningen, delegation till alkohol- och tobakshandläggare (ATH) enligt 

förvaltningslagen samt delegation enligt alkohollagen och lagen om tobak 

och liknande produkter.           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 9 april 2021.  

Förslag till revidering; Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning 

daterad den 9 april 2021.    

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Korrigering på sidan 3 första stycket på femte raden, ändra från 

kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden avseende återkallande 

av den givna beslutsrätten. 

2. Delegationspunkten A 2.11 korrigeras så att delegationen gäller rätten att 

skriva på biträdesavtal där samhällsbyggnadsnämnden är 

personuppgiftsansvarig.  

3. Delegationspunkten SBN 2.31 kompletteras med delegat bygglovs-

handläggare BLOV.  

4. Alkohol- och tobakshandläggare ges delegation enligt Förvaltningslagen 

för SBN 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 och 1.10.  

5. Alkohol- och tobakshandläggare ges delegation enligt alkohollagen för 

SBN 29.9,  29.14, 30.6, 32.15 och 32.16. 

6. Miljöchef ges delegation att besluta om indexreglering av avgift för 

livsmedelstillsyntillsyn i enlighet med prisindex för kommunal 

verksamhet (PKV) för SBN 24.8.      
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_____ 
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Samhällsbyggnad 

Alkoholhandläggaren  
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§ 72 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. Prognosen är baserad på senast kända 

förutsättningar.               

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning efter mars 2021.  

Tjänsteskrivelse daterad den 8 april 2021.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ekonomisk uppföljning efter mars 2021 godkänns.     

_____ 
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§ 73 Dnr SBN 2021/000024 

Informationshanteringsplan för 
samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Gällande informationshanteringsplan antogs av miljö- och byggnads-

nämnden den 21 juni 2018. Med anledning av att organisationsförändringar 

skett sedan dess är informationshanteringsplanen inaktuell.  

Informationshanteringsplanen ska utgöra ett stöd vid hanteringen av de 

allmänna handlingar som hanteras inom samhällsbyggnadsnämnden. Den 

ska ge en överblick över vilka allmänna handlingar som finns i 

verksamheterna och var de förvaras. 

Beslutsunderlag 

Informationshanteringsplan för samhällsbyggnadsnämnden, daterad den 

1 april 2021. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 6 april 2021.      

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Nuvarande informationshanteringsplan inom myndighetens 

kompetensområde upphävs. 

2. Informationshanteringsplan för samhällsbyggnadsnämnden antas och 

gäller retroaktivt från och med den 1 januari 2021.      

_____ 
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Arkivansvariga  

Arkivombud 

Arkivsamordnare 

Kommunarkivet 

Sydarkivera 

Plan och bygg 
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§ 74 Dnr SBN 2021/000025 

Arkivbeskrivning för samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Nuvarande arkivbeskrivning för miljö- och byggnadsnämnden antogs den 

21 juni 2018 av miljö- och byggnadsnämnden. 

Med anledning av att organisationsförändringar skett sedan dess är 

arkivbeskrivningarna inaktuella. 

Arkivbeskrivningen ska ge en överblick av de allmänna handlingarnas 

hantering och hur myndigheten är organiserad. Beskrivningen utgår från 

myndighetens organisation och arbetsuppgifter. Myndigheten ska redovisa 

dem så att den som söker information kan förstå vilken information som 

hanteras i verksamheten. Den är till nytta för allmänheten, verksamheterna 

och andra myndigheter som letar efter information.       

Beslutsunderlag 

Förslag till arkivbeskrivning, daterad den 1 april 2021. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 6 april 2021.      

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Tidigare arkivbeskrivningar inom myndighetens kompetensområde 

upphävs. 

2. Förslag till arkivbeskrivning för samhällsbyggnadsnämnden antas och 

gäller från och med den 1 januari 2021.  

_____ 
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Arkivansvariga 
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§ 75 Dnr SBN 2021/000045 

Information - Yttrande över betänkande - Tillgängliga 
stränder - ett mera differentierat strandskydd 

Sammanfattning av ärendet 

Marie-Christine Svensson informerar om yttrande över betänkandet 

Tillgängliga stränder - ett mera differentierat strandskydd (SOU 2020:78). 

Mörbylånga kommun är inte utsedd som remissinstans men ska lämna 

yttrande. I stort ställer sig kommunen bakom Sveriges Kommuner och 

Regioners (SKR) yttrande, men kommunen yttrar sig främst över förslag till 

kriterier för landsbygdsområden. Förslaget innebär inte en strandskydds-

lagstiftning som skapar tillväxt och utveckling i hela landet såsom mål och 

ambitioner har varit.  

Förslag till yttrande är under bearbetande och ska skrivas under av 

presidierna i kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och 

tillväxtnämnden.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Presidiet i samhällsbyggnadsnämnden ges delegation att, tillsammans 

med presidierna i kommunstyrelsen och kultur- och tillväxtnämnden, 

skriva under yttrandet. 

_____ 
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Presidiet samhällsbyggnadsnämnden 

Plan och bygg 
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§ 76 Dnr SBN 2021/000040 

Björnhovda 2:135 m fl - Ansökan om planbesked 
angående upprättande av ny detaljplan  
(EDP Vision 2021-323) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om planbesked har inkommit avseende upprättande av detaljplan 

på fastigheten Björnhovda 2:135 m fl. Det aktuella området är beläget i 

nordöstra delen av Färjestaden mellan Möllstorpsgatan och Åkervägen. 

Området omfattar ca 188 ha. 

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 9 mars 2021. 

Tjänsteskrivelse daterad den 6 april 2021. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Lämna positivt planbesked enligt Plan- och bygglagen (PBL) 5 kap § 5. 

Ansökan skall prövas genom detaljplan med utökat planförfarande. 

2. Detaljplanens utformning skall utgå från godkänt planprogram för 

området. 

3. Uppdra till förvaltningen att upprätta preliminär kostnad samt preliminär 

tidplan för uppdraget. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Plan och bygg 
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§ 77 Dnr SBN 2021/000043 

Gårdby 4:4, del av, m fl - Ansökan om planbesked 
angående upprättande av ny detaljplan  
(EDP Vision 2021-319) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om planbesked har inkommit från kommunstyrelsen avseende 

upprättande av detaljplan för bostadsändamål på del av fastigheten Gårdby 

4:4 m fl. Området omfattar ca 85 ha. 

Området är beläget i norra delen av Gårdby. 

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 9 mars 2021. 

Tjänsteskrivelse daterad den 6 april 2021. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Lämna positivt planbesked enligt Plan- och bygglagen (PBL) 5 kap § 5. 

Ansökan skall prövas genom detaljplan med utökat planförfarande. 

2. Uppdra till förvaltningen att upprätta preliminär kostnad samt preliminär 

tidplan för uppdraget. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Plan och bygg 

 

 

Ajournering  

Klockan 11.50-12.35 
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§ 78 Dnr SBN 2020/000096 

Björnhovda 31:1 m fl, Färjestadens industriområde - 
Ansökan om detaljplan. Antagande 
(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 m fl.  

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 det som 

idag är åker. Mörbylånga kommun 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 och befintliga diken kan med planförslaget 

användas för en bättre hållbar dagvattenhantering. 

Inom planområdet framförallt områdets utkanter, finns osedvanligt höga 

naturvärden. Dessa befintliga naturvärden skyddas i detaljplanen med en 

bestämmelse om allmän plats (Natur). 

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. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 18 juni 2020 § 104 godkänna de 

18 juni 2020 upprättade handlingarna för samråd. 

Detaljplanen har varit på samråd från den 29 juni 2020 till den 27 juli med 

en förlängd samrådstid till den 30 augusti 2020. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 17 december 2020 § 197 att ett 

genomförande av planen inte bedöms medföra en betydande påverkan på 

miljön, hälsan eller hushållning med mark, vatten och andra resurser. En 

miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap 3, 4 § och 

12, 13 § miljöbalken behöver därför inte genomföras.  

Samrådsredogörelsen över inkomna synpunkter, daterad den 24 november 

2020, godkänns som sin egen.  
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Handlingarna, daterade den 17 december 2020 skickas på granskning. 

Detaljplanen har varit på granskning från den 11 januari 2021 till den 

1 februari 2021. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 6 april 2021. 

Granskningsutlåtande, daterad den 15 april 2021. 

Beslut om miljöbedömning den 17 december 2020 § 197. 

Planbeskrivning, upprättad den 18 juni 2020, reviderad den 17 december 

2020. 

Plankarta, upprättad den 18 juni 2020, reviderad den 17 december 2020. 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 

1. Granskningsutlåtandet över inkomna synpunkter daterat den 15 april 

2021 godkänns som sin egen. 

2. Planförslaget daterat den 15 april 2021 antas i enlighet med Plan- och 

bygglagen (PBL) 5 kap 27§. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Plan och bygg 
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§ 79 Dnr SBN 2020/000062 

Färjestaden 1:232 del av, m fl Sjöbergs hage - Ansökan 
om detaljplan. Beslut om miljöbedömning och 
granskning 
(EDP Vision 2018-30) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan har inkommit den 11 januari 2018 om att uppföra ett flerbostadshus 

enligt konceptet Bovieran Classic, det vill säga seniorboende. Den 25 maj 

2020 meddelade Bovieran AB att de villa avsluta projektet och 

kommunstyrelsen driver därefter planarbetet. 

Syftet med detaljplanen är att försiktigt placera in byggnader för framförallt 

boende och vårdboende i flerbostadshus på ett sätt som minimerar påverkan 

på ett av kommunens viktigaste rekreationsområde och på området höga 

naturvärden. Vidare är syftet att skapa en flexibel detaljplan som också gör 

det möjligt att bygga skola och lokaler för samling och aktivitet. 

Planområdet är beläget i Sjöbergs hage, ett större sammanhängande 

grönområde centralt i Färjestaden. Planområdet omfattar ca 1,8 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 

19 december 2019, är kommunens bedömning att planens genomförande inte 

medför en betydande miljöpåverkan. 

Beslut om miljöbedömning grundas på följande: 

- Sammantaget bedöms inte planen innebära betydande miljöpåverkan. 

- Planen bedöms medföra liten påverkan på områdets kulturvärden genom 

en viss förändring av bebyggelsens karaktärsdrag. Den totala påverkan 

på kulturvärdena i området bedöms bli liten, utifrån planens föreslagna 

utformning och planbestämmelser. 

- En del av naturmarken i området tas i anspråk. En naturvärdesinven-

tering har genomförts vilken visar att området saknar högre naturvärden. 

Planens påverkan på naturvärden bedöms bli liten. Att en del av natur-

marken tas i anspråk kompenseras genom plantering av blommande träd, 

vilket kan ge positiva effekter för biologisk mångfald. Perioden april-juli 

bör dock undvikas för exploatering i området då det kan störa häckande 

fåglar i anslutande grönområde. 

- Planens genomförande bedöms medföra liten påverkan på sociala och 

materiella värden genom att befintlig boulebana försvinner, men det är 
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möjligt att kompensera genom att flytta den till annan plats. Planens 

genomförande kan också bidra med positiva effekter för de sociala 

värdena genom skapande av nya mötesplatser. 

- Planens genomförande medför anläggande av hårdgjorda ytor vilket 

medför risk för översvämning samt spridning av föroreningar från 

parkeringsytor. Genomförd dagvattenutredning har föreslagit åtgärder 

som visar att det är möjligt att bebygga marken utan att riskera 

översvämning eller att miljökvalitetsnormerna för vatten överskrids. 

Andelen hårdgjorda ytor regleras genom planbestämmelser. 

- Planen innebär en trafikökning framförallt på Smörblomsgatan och 

Näckrosgatan, men ökningen bedöms inte vara av betydande grad. 

Genomförd bullerberäkning visar att planen kan genomföras utan att 

gällande riktvärden för buller överskrids. 

Beslut om planbesked fattades av miljö- och byggnadsnämnden den 1 mars 

2018 § 27. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 19 december 2019 § 221 att 

godkänna handlingarna daterade den 19 december 2019 för samråd. 

Planförslaget har varit på samråd från den 20 januari 2020 till den 24 

februari 2020 med samrådsmöte 6 februari 2020. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 6 april 2021. 

Samrådsredogörelse, daterad den 15 april 2021. 

Plankarta, daterad den 15 april 2021. 

Planbeskrivning, daterad den 15 april 2021. 

Undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad den 15 april 2021. 

Checklista för sociala konsekvenser, daterad den 19 december 2019. 

Naturvärdesinventering, Ecocom, daterad den 8 oktober 2018. 

Inventering av mindre hackspett, Ecocom, daterad den 6 juni 2019. 

Dagvattenutredning, Sweco, daterad den 27 september 2019. 

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 15 april 

2021, godkänns som sin egen. 

3. Handlingarna, daterade den 15 april 2021 skickas på granskning. 

_____ 
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§ 80 Dnr SBN 2021/000041 

X - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning bostad 
(EDP Vision 2021-132) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan 

Ansökan innebär avstyckning av två tomter om ca 1200 kvm samt 

nybyggnad av enbostadshus. Byggnaderna är tänkt att utformas i ett plan 

med inredd vind. Tänkt byggnadsarea är inte specificerad i ansökan.  

Sökande önskar ansluta fastigheterna till kommunalt VA om förutsättningar 

finns. 

Planeringsförutsättningar 

Översiktsplan 

Området är inte utpekat som utredningsområde för bostäder. 

Natur och arkitektur 

Fastigheten utgörs av en bebyggd lantbruksenhet på ca 6 ha, med en hästgård 

i östra delen och övriga delar främst beteshagar. Den aktuella delen som 

föreslås styckas av är en del av en beteshage i väster, mot Södra X. Mot 

Södra X avgränsas fastigheten av en stenmur och ett grunt dike. 

I öster finns ytterligare stenmur bevuxen med yngre träd. 

I den norra delen av föreslagen avstyckning finns en uppställningsplats för 

jordbruksredskap m.m. Denna del avgränsas av ett staket samt träd och 

buskar. 

Mot söder fortsätter betesmarken fram till ett åkerskifte. 

En luftledning sträcker sig tvärs över ursprungsfastighetens centrala del. 

Arkitekturen är varierad med äldre stugbebyggelse och nyare 

villabebyggelse. Samtliga byggnader har träpanel men färgsättningen 

varierar stort. Gemensamt för huvudbyggnaderna är att dessa ligger långt in 

på fastigheterna med ett väl tilltaget avstånd till Södra X och med långsidan 

mot gatan. 

Ett flertal rödlistade fåglar har noterats i närområdet i X, i övrigt har inga 

rödlistade eller fridlysta arter noterats på fastigheten enligt Artportalen. 
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Infrastruktur 

Fastigheten ingår inte i kommunalt verksamhetsområde för VA. Kommunala 

ledningar för vatten och spillvatten går ca 600 meter väster om föreslagen 

åtgärd. 

Föreslagna fastigheter kan angöras från Södra X. 

Avvägningar mot miljöbalken och plan- och bygglagen 

Riksintressen 

Området ligger inom riksintressen för rörligt friluftsliv och obruten kust, 

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

omfattas inte av något riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken. 

Biotopskydd 

Befintliga stenmurar och diket i väster omfattas av biotopskydd. Dispens 

från länsstyrelsen krävs för åtgärder på stenmur och dike. 

Jordbruksmark 

Fastigheten utgörs av jordbruksmark. Brukningsvärd jordbruksmark är 

skyddad enligt 3 kap 4 § miljöbalken. Fastigheten ligger i ett 

jordbrukslandskap och angränsar betes- och åkermarker. 

Djurhållning 

En hästgård ligger på ursprungsfastighetens nordöstra del, längs X. 

Betesmarken i området betas av hästar. Gårdens stallar och gödselbrunn 

ligger ca 200 meter nordost om föreslagen bostadsbebyggelse. Tänkt 

avstyckning kommer att angränsa beteshagar. 

Radon 

Det aktuella området ligger inom låg-normalriskområde för radon enligt 

översiktlig karta från SGU. 

Synpunkter 

Ansökan har remitterats till berörda grannar, Taxefinansiering och E.ON. 

Synpunkter har inkommit på att föreslagen bebyggelse inte passar in på 

platsen och att den stör utsikten. 

E.ON informerar i sitt yttrande om vilka regler som gäller för de 

markförlagda lågspänningskablar och regionnätluftledningar som finns i 

anslutning till sökt åtgärd. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 7 april 2021. 

Ansökan, inkom den 10 februari 2021. 

Reviderad situationsplan inkom den 7 april 2021. 

Yttrande från E.ON, inkom den 6 april 2021. 
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Granneyttrande X, har synpunkter. 

Granneyttrande X, har synpunkter. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Lämna positivt förhandsbesked för byggnation av enbostadshus då 

förslaget är förenligt med Plan- och bygglagen (PBL) 2 kap 2, 4, 5, 6 och 

9 §§ samt Miljöbalken (MB) 3 kap 4§. 

2. Yttrande från E.ON ska beaktas. 

_____ 

 

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. 

Dispens för åtgärder på biotopskyddade stenmurar och dike söks hos 

länsstyrelsen. 

Ansökan om enskilt avlopp sker till samhällsbyggnadsnämnden. 

 

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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§ 81 Dnr SBN 2021/000047 

X - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning bostad 
(EDP Vision 2021-188) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan 

Ansökan innebär avstyckning av fastighet om ca 5 000 m², samt nybyggnad 

av enbostadshus om ca 150 m². 

Tänkt utformning är inte specificerad i ansökan. 

Förutsättningar 

Planeringsförutsättningar 

Översiktsplan 

Området är inte utpekat som utredningsområde för bostäder. 

Fastigheten angränsar till sammanhållen bebyggelse. 

Natur och arkitektur 

Fastigheten ligger i anslutning till bebyggelse längs väg 957 vid X. På den 

södra delen av den aktuella fastigheten finns ett befintligt bostadshus med 

komplementbyggnader. Den norra delen, som avses styckas av, utgörs av en 

liten beteshage som varit igenväxande med buskage. En stensamling finns i 

områdets mitt, en rest efter att odling tidigare har skett i området (ortofoto 

från 1950-talet). I öster avgränsas fastigheten av en stenmur med buskage 

som angränsar en mindre åkermark. I väster går en mindre väg, X. 

Det finns inga rödlistade eller fridlysta arter noterade i området enligt 

Artportalen. Inga sådana arter noterades heller vid platsbesök. 

Omgivande bebyggelse är småskalig och har till största delen karaktären av 

malmbebyggelse med rödmålad stående träpanel och lertegeltak. Variationer 

förekommer. Bebyggelsen är framförallt orienterad runt enkla tvärgator till 

den allmänna statliga vägen som skär genom malmbebyggelsen. 

Infrastruktur 

Utbyggnad av kommunalt vatten och spillvatten planeras i området under 

året. Kommunala VA-ledningar kommer att dras över den norra delen av 

fastigheten. Ett kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten 

kommer därmed att bildas i området. Enligt sökande är bostadshusets 

placering anpassad till kommande VA-ledningars dragning. 

Tillkommande fastighet kan angöras från X. 
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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. 

Aktuell del av fastigheten omfattas av riksintresse för naturvård – 

Mittlandsområdet och gränsar till riksintresse för kulturmiljövård – 

Långrälla. I beskrivningen av riksintresset för kulturmiljövård slås fast att 

eventuell ny bebyggelse ska anpassas till äldre lokal byggnadstradition. 

Biotopskydd 

Stenmuren i fastighetens östra gräns angränsar jordbruksmark och omfattas 

av biotopskydd. Eventuella ingrepp i stenmuren kräver dispens från 

länsstyrelsen. 

Jordbruksmark 

På fastigheten har tidigare bedrivits jordbruk, odling och senare bete. 

Fastigheten är idag taxerad som en småhusenhet. Fastigheten bedöms idag 

inte utgöras av brukningsvärd jordbruksmark enligt 3 kap 4§ miljöbalken, 

genom sitt läge, areal och beskaffenhet. 

Djurhållning 

Mindre djurhållande verksamhet finns i närområdet, men inga större 

gårdscentra med gödselhantering. Betande djur är ett vanligt inslag i 

landskapet. 

Buller 

Fastigheten ligger längs väg 957, en ganska lågtrafikerad landsväg. Enligt 

Trafikverkets uppgifter är trafikmängden på vägen 1143 fordon/dygn i 

årsdygnstrafik (ÅDT). Sökande föreslår att placera bostaden ca 39 meter från 

fastighetsgränsen i norr, vilket innebär ca 45 meter från vägmitt. Med detta 

avstånd finns god marginal att klara gällande riktvärden för buller från 

vägtrafik. Vid avstånd mindre än 30 meter från vägmitt riskerar riktvärdena 

för buller vid uteplats att överskridas och det kan då krävas en bullerskyddad 

uteplats. 

Synpunkter 

Ansökan har remitterats till berörda grannar, Taxefinansiering, Trafikverket 

och E.ON. 

Inga synpunkter har inkommit. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 6 april 2021. 

Ansökan, inkom den 22 februari 2021. 

Yttrande från Taxefinansiering, daterat den 1 april 2021. 
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Granneyttrande X, inga synpunkter. 

Granneyttrande X, inga synpunkter. 

Granneyttrande X, inga synpunkter. 

Granneyttrande X, inga synpunkter. 

Granneyttrande X, inga synpunkter. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Lämna positivt förhandsbesked för byggnation av enbostadshus då 

förslaget är förenligt med Plan- och bygglagen (PBL) 2 kap 2, 4, 5, 6 och 

9 §§ samt Miljöbalken (MB) 3 kap 4§. 

2. Byggnation ska följa lokal bebyggelsetradition avseende skala, placering, 

material och materialbehandling. 

3. Befintliga stenmurar ska bevaras. 

4. Tillkommande bostadsbyggnad ska anslutas 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. 

Dispens för åtgärder på biotopskyddad stenmur söks hos länsstyrelsen. 

 

Expedieras till: 

Beslutet skickas till den sökande  

Ett meddelande om kungörelse skickas till samtliga berörda grannar 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar  

Plan och bygg 
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§ 82 Dnr SBN 2021/000046 

X - Ansökan om bygglov. Nybyggnad enbostadshus 
och komplementbyggnad 
(EDP Vision 2021-189) 

Sammanfattning av ärendet 

Informeras om inkommen ansökan om bygglov för nybyggnad av 

enbostadshus och komplementbyggnad på fastigheten X. Ett positivt 

förhandsbesked har tidigare beviljats på aktuell fastighet men tiden för att 

använda förhandsbeskedet för att söka om bygglov har slutat att gälla.  

Förslag till beslut  

Ordföranden föreslår att ordföranden ges delegation att bevilja bygglovet när 

ärendet har beretts färdigt.  

Beslutsgång 

Ordföranden hör om samhällsbyggnadsnämnden kan besluta enligt sitt eget 

förslag och finner att samhällsbyggnadsnämnden bifaller detsamma.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden ges delegation att bevilja 

bygglovet när ärendet har beretts färdigt.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ordföranden samhällsbyggnadsnämnden 

Plan och bygg 
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§ 83 Dnr SBN 2021/000048 

X - Ansökan om bygglov. Nybyggnad fritidshus och 
komplementbyggnad 
(EDP Vision 2021-76) 

Sammanfattning av ärendet 

Informeras om inkommen ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus 

och komplementbyggnad på fastigheten X. Ett positivt förhandsbesked har 

tidigare beviljats på aktuell fastighet men tiden för att använda 

förhandsbeskedet för att söka om bygglov har slutat att gälla.  

Förslag till beslut  

Ordföranden föreslår att ordföranden ges delegation att bevilja bygglovet när 

ärendet har beretts färdigt.  

Beslutsgång 

Ordföranden hör om samhällsbyggnadsnämnden kan besluta enligt sitt eget 

förslag och finner att samhällsbyggnadsnämnden bifaller detsamma.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden ges delegation att bevilja 

bygglovet när ärendet har beretts färdigt.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ordföranden samhällsbyggnadsnämnden 

Plan och bygg 
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§ 84 Dnr SBN 2021/000049 

X - Ansökan om bygglov. Nybyggnad fritidshus och 
komplementbyggnad 
(EDP Vision 2021-139) 

Sammanfattning av ärendet 

Informeras om inkommen ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus 

och komplementbyggnad på fastigheten X.  

Förslag till beslut  

Ordföranden föreslår att ordföranden ges delegation att bevilja bygglovet när 

ärendet har beretts färdigt.  

Beslutsgång 

Ordföranden hör om samhällsbyggnadsnämnden kan besluta enligt sitt eget 

förslag och finner att samhällsbyggnadsnämnden bifaller detsamma.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden ges delegation att bevilja 

bygglovet när ärendet har beretts färdigt.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ordföranden samhällsbyggnadsnämnden 

Plan och bygg 
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§ 85 Dnr SBN 2021/000004 

Verksamhetsinformation 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Eva Olsson, byggnadsinspektör, informerar om  

 Riktlinjer för bygglov.  

Marie-Christine Svensson informerar om  

Plan och bygg 

Externt 

 Samråd förbifart Kyrkbyn till samhällsbyggnadsnämnden i maj. Möte 

med markägare innan dess. 

 Samråd med länsstyrelsen angående Strandskogen. 

 Samråd med länsstyrelsen angående Grönhögen.  

 Planering för utställning i Färjestadens hamn. 

 Jobbar fortsatt med digitalisering internt-externt. 

 Möte med Räddningstjänsten och Borgholm om Brandvattenplan. 

 Plangruppen: ”säker skolvägskarta” Kalmar. 

 Statistik: 270 inkomna byggärenden hittills 2021. 

 Presidiedagar: bland annat ”Privat initiativrätt” den 1 augusti 2021. 

 Lag om Klimatdeklaration för flerbostadshus 1 januari 2022.  

Internt 

 Corona läget (vi mailar närvaro vid kontoret). 

 Handlingsplan angående arbetsmiljö arbete pågår.   

 Digitaliseringsgrupp arbetet börjar ta form. Årets mål. 

 Bemanning 

o Två föräldralediga planarkitekter på plats 2 dagar/vecka. 

o En bygglovhandläggare flyttar till Stockholm. 

o En långtidssjukskrivning på administrationen.  

Staffan Åsén informerar om  

Miljö 

 Samråd om vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt,  2021-

2027, internremiss pågår. Förslag: Beslutas av KS, KTN, SBN.  
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o Vattenmyndigheternas förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram 

och miljökvalitetsnormer, delförvaltningsplan för vattenbrist och 

torka samt Havs- och vattenmyndighetens åtgärdsprogram för 

havsmiljön. 

 Täckningsgrad – tillsynsavgifter. 

 Fågelinfluensan. 

 Svininfluensan. 

 Rekrytering  

o Miljöinspektör 1 augusti.  

o Ersätta vakans, miljöinspektör. 

 Presidiedagar Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 

 Arbetsgrupp Corona inför sommaren. 

 Artikel i Ölandsbladet om serveringstillstånd i hemmet.  

Ordföranden informerar om 

 Presidiet och förvaltningsledningen har diskuterat förslag till 

prioriteringar inför budget 2022  

o Vattenplanering. 

o Förorenad mark. 

o Hälsoskydd. 

o Digital Översiktsplan. 

o Budget för ”egna” projekt (Ex Säkra skolvägar). 

o Digitala tjänster (Ersättare ”Mitt bygge”). 

_____ 
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§ 86 Dnr SBN 2021/000032 

X - Genmäle till samhällsbyggnads-nämndens beslut 
den 18 mars 2021 § 60 
(EDP Vision 2020-948) 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 18 mars 2021 § 60 att anta 

förvaltningens svar som sitt eget för att besvara inkommit brev. 

Skrivelse/genmäle, ställd till ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden, på 

beslut och svar har inkommit.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse/genmäle inkommit den 7 april 2021.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 18 mars 202 § 60.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av skrivelse/genmäle.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Brevskrivarna X 

Plan och bygg 

 

 

 


