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§ 126  

Val av justerare 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Bo Sjölin (KD) utses att justera dagens protokoll torsdagen den 

26 augusti 2021. 

_____ 
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§ 127  

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Utgår  

Ärende 13 - Färjestaden 1:232 del av, m fl Sjöbergs hage - Ansökan om 

detaljplan. Antagande 

Ärende 16 - X 

Ärende 17 - Riktlinjer för tolkning av Plan- och bygglagen 

Ärende 18 - Nybyggnadskarta, enkel nybyggnadskarta, baskarta 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Till samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare utsänd kallelse, där 

ärendena 13 - Färjestaden 1:232 del av, m fl Sjöbergs hage - Ansökan om 

detaljplan. Antagande, 16 - X, 17 - Riktlinjer för tolkning av Plan- och 

bygglagen, 18 - Nybyggnadskarta, enkel nybyggnadskarta, baskarta utgår, 

godkänns som dagordning för mötet. 

_____ 
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§ 128 Dnr SBN 2021/000001-1.2.7 

Meddelande och information 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Meddelande om beslut 

Rapport enligt sammanställning daterad den 17 augusti 2021. 

Information 

Nästa möte är den 23 september 2021. 

_____ 
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§ 129 Dnr SBN 2021/000002-1.2.7 

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

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegeringsbeslut daterade 10 juni-10 augusti 2021. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbesluten godkänns. 

_____ 

 

 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(25) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2021-08-19  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

PER OLOF 

JOHANSSON 
2021-08-26 

11:15:06 

BO SJÖLIN 

2021-08-26 
11:24:00 

   

 

§ 130 Dnr SBN 2021/000003-1.4 

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 juli 2021. 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 augusti 2021. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ekonomisk uppföljning efter juli godkänns.          

_____ 
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§ 131 Dnr SBN 2021/000075-1.4.1.1 

Konsekvensanalys av preliminära budgetramar 2022  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheten har gjort en konsekvensanalys av förslag till budgetramar 

2022 för samhällsbyggnadsnämnden.          

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 12 augusti 2021.        

Förslag till beslut på mötet 

Emmy Ahlstedt (C) yrkar att sista meningen i stycket om "Säkra 

skolvägar/utveckling av digitala tjänster..." tas bort.   

Förslag till beslut på mötet 

Hans-Ove Görtz (M), med instämmande av ordföranden, föreslår att sista 

meningen ändras med förslag om att en budgetpost inrättas för fortsatt arbete 

med uppdraget om säkra skolvägar.  

Information  

Förvaltningen föreslår följande formulering "Nämnden anser ”Säkra 

skolvägar” är ett område som bör budgeteras medel för 2022. Det påbörjade 

arbetet i frågan är, för en ökad säkerhet samt bättre hälsa för barn och unga, 

viktigt att kunna fortlöpa med." 

Beslutsgång 

Ordföranden hör om samhällsbyggnadsnämnden kan godkänna 

förvaltningens förslag till ändring av sista meningen i stycket om Säkra 

skolvägar och finner att samhällsbyggnadsnämndens bifaller detsamma.  

Beslutsgång 

Ordföranden hör därefter om samhällsbyggnadsnämnden kan godkänna 

förvaltningens skrivelse med förslag till beslut i övrigt och finner att 

samhällsbyggnadsnämnden bifaller detsamma.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ändra sista meningen i stycket om Säkra skolvägar till "Nämnden anser 

”Säkra skolvägar” är ett område som bör budgeteras medel för 2022. Det 

påbörjade arbetet i frågan är, för en ökad säkerhet samt bättre hälsa för 

barn och unga, viktigt att kunna fortlöpa med." 

2. Konsekvensanalysen av preliminära budgetramar 2022 för 

samhällsbyggnadsnämnden godkänns.         

_____ 
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§ 132 Dnr SBN 2021/000081- 

Fullmäktigeberedning - Utvärderingsfrågor 
nämndsorganisationen 
(EDP Vision 2021-1117) 

Sammanfattning av ärendet 

Under våren 2021 har mandatperiodens utvärdering av den politiska 

organisationen inletts, och som ett led i detta arbete önskar beredningen att 

varje nämnd besvarar ett antal frågor kring sin organisation, verksamhet och 

storlek.  

I den föregående fullmäktigeberedningen gjordes ett gediget arbete med att 

ta fram en nämndsorganisation och lämna den tidigare strukturen med 

arbetsutskott. I denna beredning vill vi undersöka närmare hur nämnderna 

upplever att arbetet fungerar, om det finns behov av justeringar (ifråga om 

storlek, ansvarsområde eller annat som behöver lyftas upp).   

Idag finns utöver kommunstyrelsen, fyra stycken facknämnder inom 

områdena socialtjänst, utbildning, samhällsbyggnad samt kultur och tillväxt, 

samt ett socialt utskott med delegerat ansvar för beslut i vissa individ-

ärenden, och ett budget- och uppföljningsutskottet som bereder budgetfrågor 

till kommunstyrelsen. Dessa grupper är inte arbetsutskott i gängse mening, 

då de har ett begränsat uppdrag och inte bereder alla typer av ärenden till 

nämnden.   

Vidare har vi två grupper plangruppen och samverkansgruppen för barn – 

och unga, som båda består av representanter från flera olika nämnder.  

Ulrika Gustafsson, beredningsansvarig handläggare, informerar om 

beredningens uppdrag och ledamöterna ges därefter möjlighet att lämna sina 

förslag och synpunkter till det fortsatta arbetet.  

Beslutsunderlag 

Fullmäktigeberedning - Utvärderingsfrågor nämndsorganisation daterad den 

12 juli 2021.  

_____ 

 

Ajournering 

Klockan 10.05-10.20 
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§ 133 Dnr SBN 2021/000073- 

Namnsättning av gata/plats  
(EDP Vision 2020-713) 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade den 15 oktober 2020, § 152, ett 

medborgarförslag att namnge en plats till exempel ett torg, en gata eller en 

park efter Ann Boman. Nämnden fattade beslut om att bifalla förslaget samt 

att beakta förslaget i samband med pågående planering i Grönhögen 

alternativt i fortsatt planering i Mörbylånga köping. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 14 april 2020. 

Kommunfullmäktiges beslut § 46 den 27 april 2020 om att överlämna 

förslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 152 den 15 oktober 2020. 

Tjänsteskrivelse daterad den 22 juli 2021. 

”God Ortnamnssed” Ortnamnsrådets handledning i namnvård (2016). 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Namnge den centrala allén i Grönhögen till Ann Bomans allé. 

_____ 
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§ 134 Dnr SBN 2021/000078-4.2.2 

Saxnäs 1:21 skifte 2 - Ansökan om planbesked 
angående upprättande av ny detaljplan 
(EDP Vision 2021-527) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om planbesked har inkommit avseende upprättande av detaljplan 

för bostadsändamål på fastigheten Saxnäs 1:21 skifte 2. Nämnden 

behandlade ärende om planbesked på aktuell fastighet vid sammanträde den 

18 mars 2021, § 36. Ansökan gällde då 6 tomter. Nämnden beslutade att 

lämna negativt planbesked med stöd med hänvisning till att ansökan inte 

hade stöd i kommunens översiktsplan, samt inte ansågs förenligt med Plan- 

och bygglagens 2 kap 3, 6 och 7 §§. 

Enligt ny aktuell ansökan skulle planen kunna möjliggöra 4 tomter för enbo-

stadshus med garage. Området omfattas av detaljplan för Saxnäs 1:21 m fl 

med laga kraft den 10 december  2009. Området ligger i anslutning till 

befintligt vägnät samt kommunalt VA-nät. 

Ansökan har inte stöd i kommunens Översiktsplan. 

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 20 april 2021. 

Tjänsteskrivelse daterad den 22 juli 2021. 

Förslag till beslut på mötet 

Curt Ekvall (SD) yrkar bifall till ansökan om planbesked, det vill säga att 

lämna positivt planbesked. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag till beslut, om att lämna negativt 

planbesked, mot Curt Ekvalls yrkande om att lämna positivt planbesked och 

finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

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

med hänvisning till att ansökan inte har stöd i kommunens översiktsplan, 

samt inte är förenligt med Plan- och bygglagens 2 kap 3, 6 och 7 §§. 

 

Reservation 

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

_____ 
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§ 135 Dnr SBN 2021/000079-4.2.2 

Stora Frö 16:1 del av, med flera - Ansökan om 
planbesked angående upprättande av ny detaljplan  
(EDP Vision 2021-804) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om planbesked har inkommit avseende upprättande av detaljplan 

för bostadsändamål på del av fastigheten Stora Frö 16:1, Stora Frö 3:47 och 

del av Stora Frö 7:35. Enligt inlämnad situationsplan innehåller förslaget 28 

tomter för enbostadshus.  

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 1 juni 2021. 

Tjänsteskrivelse daterad den 22 juli 2021. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

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

Ansökan skall prövas genom detaljplan med standardförfarande.  

2. Uppdra till förvaltningen att upprätta plankostnadsavtal med preliminär 

kostnad samt preliminär tidplan för uppdraget.  

3. Samhällsbyggnadsnämndens beslut ersätter kommunstyrelsens tidigare 

beslut den 15 mars 2011, § 67 om att ställa sig positiv till ansökan om 

detaljplan för aktuell del av stora Frö 16:1. Ärende med diarienummer 

2010-1241 avslutas. 

_____ 
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§ 136 Dnr SBN 2021/000080-4.2.2 

Stora Vickleby 6:29 skifte 8 - Ansökan om planbesked 
angående upprättande av ny detaljplan  
(EDP Vision 2021-670) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om planbesked har inkommit avseende upprättande av detaljplan 

för bostadsändamål på fastigheten Stora Vickleby 6:29. Området omfattar ca 

2,2 ha. Enligt inlämnad situationsplan innehåller förslaget 14 villatomter. 

Fastigheten är belägen strax väster om Vickleby. 

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 10 maj 2021. 

Förslag på tomtindelning inkommen den 9 juni 2021. 

Tjänsteskrivelse daterad den 16 juli 2021. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

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

Ansökan skall prövas genom detaljplan med standardförfarande.  

2. Uppdra till förvaltningen att upprätta plankostnadsavtal med preliminär 

kostnad samt preliminär tidplan för uppdraget.  

_____ 
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§ 137 Dnr SBN 2021/000071-4.2.2 

Torslunda 1:26 m fl - Ansökan om detaljplan. Samråd 
(EDP Vision 2020-764)   

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om planbesked avseende upprättande av detaljplan för bostads-

ändamål på fastigheterna Torslunda 1:26 och Björnhovda 21:3 inkom den 

15 maj 2020. Positivt planbesked för framtagande av detaljplan via utökat 

förfarande lämnades av samhällsbyggnadsnämnden den 20 augusti 2020.  

Planens syfte är skapa möjligheter för nya bostäder i östra Färjestaden. 

Avsikten är att möjliggöra nybyggnad av parhus, kedjehus, radhus samt 

friliggande enfamiljshus på fastigheterna Torslunda 1:26 och Björnhovda 

21:3. Dessutom avser planen att skapa förbindelser till fots eller med cykel 

till närliggande natur- och rekreationsområden och service. 

Planområdet är beläget i östra Färjestaden, strax öster om rondellen 

Storgatan-Åkervägen. Planområdet omfattar ca 2 hektar. 

Enligt framtagen undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad den 23 

juni 2021, är kommunens bedömning att planens genomförande inte medför 

en betydande miljöpåverkan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 30 juli 2021. 

Plankarta, daterad den 19 augusti 2021. 

Planbeskrivning, daterad den 19 augusti 2021. 

Undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad den 23 juni 2021. 

Dagvattenutredning, daterad den 23 februari 2021. 

Trafikbullerutredning, daterad den 19 april 2021. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Planhandlingarna daterade den 19 augusti 2021 godkänns för samråd. 

_____ 
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§ 138 Dnr SBN 2021/000063-4.4.1 

X - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning bostad 
(EDP Vision 2021-205) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan innebär avstyckning av två fastigheter om ca 1500 m² samt 

nybyggnad av enbostadshus. Bostadshusen är tänkt att utformas i en våning 

med inredd vind. Byggnadsarean uppges i ansökan vara ca 185 m².  

Ansökan anger inte hur vatten och avlopp ska ordnas. 

Förutsättningar 

Planeringsförutsättningar 

Översiktsplan 

Översiktsplanen anger promenad/passage X, som leder från X och ner till X 

med kustområde och X, som används för olika evenemang.  

 Stigen ska bevaras i sin ursprungliga sträckning och vara tillgänglig för 

allmänheten. 

 Utveckling av stigen till gång- och cykelväg kan bli aktuell under 

förutsättning att planerade exploateringsområden i X och X byggs ut. 

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

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

bevaras så långt som möjligt. Gröna stråk mellan bebyggelsegrupper ska 

också bevaras. 

Detaljplan 

Inom en radie av 1000 meter finns det ett 50-tal planlagda och obebyggda 

fastigheter i gällande detaljplaner M40, M101, M104 och M112.  

Den närmaste detaljplanen M112 ligger i direkt anslutning till sökt åtgärd. 

Söderut, ca 400 meter möjliggör gällande detaljplan M104 för 8 nya 

fastigheter för bostadsändamål. 

Natur och arkitektur 

Fastigheten är en större lantbruksenhet belägen mellan X och X. Marken för 

föreslagen åtgärd, i den västra delen av fastigheten, utgörs av blandskog med 

inslag av ek. I öster angränsar skogsdungen jordbruksmark och i norr leder 

den i översiktsplanen utpekade X genom en blandskogsdunge och ansluter 

till X. 

Granne i söder ligger en större byggnad som fram till 1966 fungerade som 

barnkoloni, men som nu används som bostadshus. I sydväst finns ett 
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tättbebyggt, homogent stugområde från 1970-talets slut. I väster finns ett 

planområde som håller på att bebyggas med modernare hus för både 

permanent- och fritidsboende. I norr ligger en äldre stuga på en generös 

fastighet. Övervägande del av byggnaderna har fasad av träpanel, 

färgsättningen varierar stort.  

Området ligger inom Länsstyrelsens naturvårdsplan, X och X. För aktuell del 

av fastigheten finns inga rödlistade arter inrapporterade. 

Infrastruktur 

Aktuell del av fastigheten ligger i anslutning till kommunalt 

verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Kommunal vatten- och 

spillvattenledningar ligger strax öster om sökt åtgärd. 

Föreslagna fastigheter kan angöras från Skogsvägen.  

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 av riksintresse för naturvård X-X enligt 3 kap. miljöbalken. 

Riksintresset är ett våtmarkskomplex bestående av grund kust med flera 

mindre öar, stora bladvassbestånd, marin strandskog, fuktäng och topogent 

kärr. Art- och individrik häckfågelfauna utmed kusten och på småöarna. 

Koncentrerad förekomst av rastande änder, gäss, svanar, vadare och 

måsfåglar. Innanför kusten finns ett större ädellövskogsområde, tidigare 

hävdat genom bete och slåtter. I södra delen finns en klintkust i sand med 

mycket stora geovetenskapliga värden.  

Strandskydd 

Väster om sökt åtgärd finns ett markavvattningsdike som omfattas av Stora 

Frö torrläggningsföretag av år 1943. Diket är blåmarkerat i topografiska 

kartan och ska då enligt dom MÖD 2008:36 omfattas av strandskydd 

eftersom diket är vattenförande under större delen av året. Bedömning på 

plats styrker att diket omfattas av strandskydd. 

Strandskydd omfattar ett område om 100 meter på var sida diket. 

Synpunkter 

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

naturskyddsenheten, E.ON och Taxefinansiering. 

Synpunkter har inkommit från grannar att ansökan strider mot kommunens 

översiktsplan och mot bebyggelsestrukturen på platsen och medför en ökad 

trafik. 
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Ärendet har kommunicerats och sökanden har inkommit med yttrande.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 9 augusti 2021. 

Ansökan inkom den 1 mars 2021. 

Svar på kommunicering inkom den 28 juni 2021. 

Granneyttrande X, inga synpunkter.  

Granneyttrande X, inga synpunkter.  

Granneyttrande X, synpunkter.  

Granneyttrande X, inga synpunkter.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 20 maj 2021 § 97.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Lämna negativt förhandsbesked då ansökan inte är förenligt med Plan- 

och bygglagen (PBL) 2 kap 2 §, 4 kap 2 § eller Miljöbalken (MB) 7 kap 

15 §. 

Samhällsbyggnadsnämndens motivering till beslutet 

Ansökan har inte stöd i översiktsplanen. I närområdet finns en stor plan-

beredskap med många möjligheter att skapa fastigheter för bostadsändamål. 

Det finns flera utredningsområden för bostäder utpekade i översiktsplanen 

och planlagda områden som ännu ej är helt utbyggda.  

Ansökan bedöms också strida mot översiktsplanens intention att bevara 

gröna stråk mellan bebyggelsegrupper, eftersom skogsdungen ligger i 

anslutning till X som är ett viktigt rekreationsstråk mellan X och X. 

Skogsdungen kan anses ha betydelse för landskapsbilden och friluftslivet, 

framförallt sett från X och för det viktiga rekreationsstråket. Som en 

skogsdunge med inslag av lövträd som ek har det också betydelse för växt- 

och djurlivet i ett annars tallskogsdominerat område. Skogsdungen utgör en 

del av en spridningskorridor för djurlivet som ligger mellan 

bebyggelsegrupper och jordbruksmark i X-X. 

Marken kan därför inte anses lämplig att bebygga enligt PBL 2 kap 2 §. 

Området ligger inom riksintresse för naturvård. I det fall det finns behov av 

samordning mellan olika intressen ska kommunen utreda markens 

lämplighet i en detaljplan enligt PBL (2010:900) 4 kap 2 §.  

Detaljplan krävs för att utreda frågorna om tillkommande bebyggelses 

påverkan på riksintresse för naturmiljö. 

Området omfattas av strandskydd. Kommunen ser inte att föreslagen 

bebyggelse uppfyller kriterierna för undantag från 

strandskyddslagstiftningen enligt MB 7 kap 18 §.  
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§ 139 Dnr SBN 2021/000062-4.4.1 

X - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning bostad 
(EDP Vision 2021-191) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan innebär avstyckning av del av bebyggd fastighet för nybyggnation. 

Ansökan anger en tilltänkt avstyckning om ca 800 m² som avses bebyggas 

med enplanshus utan inredd vind. Tänkt byggnadsarea för huvudbyggnaden 

anges vara ca 150 m² och för komplementbyggnad ca 30 m². 

Ansökan anger att tillkommande bebyggelse ska anslutas till kommunalt 

vatten- och spillvattennät.  

Förutsättningar 

Planeringsförutsättningar 

Översiktsplan 

Området är inte utpekat som utredningsområde för bostäder. 

Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse. 

Natur och arkitektur 

Fastigheten ligger utmed X. På den södra delen av den aktuella fastigheten 

finns ett mindre bostadshus och en komplementbyggnad. Den norra delen, 

som avses styckas av, utgörs av tomtmark. I norr avgränsas fastigheten av en 

stenmur mot en mindre åkermark. 

Det finns inga rödlistade eller fridlysta arter noterade i området enligt 

Artportalen. Inga sådana arter noterades heller vid platsbesök. 

Omgivande bebyggelse är varierad. Längs X, som avslutas vid kyrkan i X ca 

300 meter söder om sökt åtgärd, ligger bebyggelsen orienterad med 

långsidan mot vägen. Bebyggelsen sträcker sig från äldre småskalig 

bebyggelse med karaktären av malmbebyggelse till moderna villor. Samtliga 

huvudbyggnader har fasad av träpanel i varierad färgskala. Takbeklädnaden 

på huvudbyggnaderna består till största del av lertegel, men även plåt och 

betongpannor förekommer. 

Fastigheterna utmed X är generöst tilltagna och de två senast bebyggda 

fastigheterna på över 1000 m² upplevs som ganska trånga. 

Infrastruktur 

Kommunala VA-ledningar går i X och tillkommande fastighet kan angöras 

från densamma. 
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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.  

Biotopskydd 

Stenmuren i fastighetens norra gräns angränsar jordbruksmark och omfattas 

av biotopskydd. Eventuella ingrepp i stenmuren kräver dispens från 

länsstyrelsen. 

Synpunkter 

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

Inga synpunkter har inkommit. 

Ärendet har kommunicerats och ett ombud har inkommit med yttrande.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterade den 9 augusti 2021. 

Ansökan, inkom den 23 februari 2021 och kompletterades den 23 mars 2021. 

Svar på kommunicering inkom den 22 juni 2021. 

Yttrande från Taxefinansiering, daterat den 29 april 2021. 

Yttrande från E.ON, daterat den 20 april 2021. 

Granneyttrande X, inga synpunkter. 

Granneyttrande X, inga synpunkter. 

Granneyttrande X inga synpunkter. 

Granneyttrande X, inga synpunkter. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 20 maj 2021 § 99.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Lämna negativt förhandsbesked då ansökan inte är förenligt med Plan- 

och bygglagen (PBL) 2 kap 6 §. 

Samhällsbyggnadsnämndens motivering till beslutet 

Föreslagen åtgärd saknar stöd i översiktsplanen och innebär en för området 

okaraktäristisk förtätning.  

På fastigheten, som enbart skulle bli ca 16 meter bred är det inte möjligt att 

placera ny byggnad enligt ansökan i enlighet med befintlig bebyggelse-

struktur. Hänsyn behöver tas till att området ligger i anslutning till kyrko-

miljön i X och att de värden som finns kvar i bebyggelse-miljön är viktiga att 

bevara. Den föreslagna fastighetens storlek skiljer sig från befintlig 

fastighetsindelningen i området och bebyggelsen kan därför inte anses 

överensstämma med 2 kap 6 § Plan- och bygglagen. 

_____ 
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§ 140 Dnr SBN 2021/000004-1.2.7 

Verksamhetsinformation 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Marie-Christine Svensson informerar om  

Plan och bygg 

 Hur sommaren har varit.  

 Plan Grönhögen, utredningar fortsätter. Håller tidplanen med samråd i 

november. Samråd med länsstyrelsen.  

 Förbifart Kyrkbyn, läget efter samråd. 

 Remisser 

- Översiktsplan Borgholm samråd?. 

- ”Tillsynsavgifter och byggsanktionsavgifter” 2 november. 

- ” Nytt regelverk för bygglov” 21 oktober.  

Internt 

 Coronaläget. Vad händer till hösten? 

 Digitalisering: nästa steg; mellanarkiv, eventuellt upphandling med 

Borgholm. 

 Avdelningens delårsrapport på gång. 

 Bemanning 

- Ingegerd Kristoffersson från 1 juli. 

- Rekrytering klar: 1 byggnadsinspektör och 2 planarkitekter. 

- En planarkitekt förstärker på Kart- och mät, minskning på plan från 

1 oktober. 

- Rekrytering av miljöhandläggare pågår. 

Staffan Åsén informerar om  

Miljö 

 Miljödag för samhällsbyggnadsnämnden, den 1 oktober med besök till 

Albrunna, Cementas täkt, Görans dämme östra sidan. Vattenförvaltning, 

förorenad mark. Södra Öland. 

 Inbjudan till samråd om en planerad vindkraftspark i havet mellan Öland 

och Gotland.  

 Personal  

- Nya miljöinspektörer tillträder 14 juni och 1 augusti. 

- Jonas till november.  
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- Emelie livsmedel, tom oktober rehabärende.  

- Budget, Emelie 2 månader till pga att motverka tillsynsskuld 

livsmedel 2022. 

 Hälsoskydd 2022 

 Yttrande Guldfågeln om Trollhättevägen, internt samråd med skolan, 

nattetid buller bostäder.  

 Padelärende. Färjestadens Goif, bullerstörningar. 

 Trängseltillsyn. 

_____ 

 

 

 

 


