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§ 162  

Val av justerare 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Bertil Johansson (S) utses att justera dagens protokoll torsdagen den 

21 oktober 2021. 

_____ 
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§ 163  

Godkännande av dagordning 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Till samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare utsänd kallelse 

godkänns som dagordning för mötet. 

_____ 
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§ 164 Dnr SBN 2021/000001-1.2.7 

Meddelande och information 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Presentation 

Ny medarbetare, Sofia Alm, byggnadsinspektör, presenterar sig för nämnden 

och hälsas välkommen av densamma.  

Meddelande om beslut 

Rapport enligt sammanställning daterad den 12 oktober 2021. 

Information 

Nästa möte är den 18 november 2021. 

_____ 
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§ 165 Dnr SBN 2021/000002-1.2.7 

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

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegeringsbeslut daterade 10 september-8 oktober 

2021. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbesluten godkänns. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Plan och bygg 
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§ 166 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 september 2021. 

Tjänsteskrivelse daterad den 6 oktober 2021. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ekonomisk uppföljning efter september godkänns.            

_____ 

 

 

Expedieras till: 

För kännedom: 

Kommunstyrelsen 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(25) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2021-10-14  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

BERTIL 

JOHANSSON 
2021-10-21 
09:06:24 

PER OLOF 

JOHANSSON 
2021-10-21 
09:34:36 

   

 

§ 167 Dnr SBN 2021/000101- 

Sammanträdesplan 2022 för 
samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till sammanträdesplan för år 2022 har tagits fram av 

förvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Förslag till sammanträdesplan för 2022. 

Tjänsteskrivelse daterad den 7 oktober 2021. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Följande sammanträdesdatum för samhällsbyggnadsnämnden antas för 

2022: 

20 januari, 17 februari, 17 mars, 21 april, 19 maj, 23 juni, 18 augusti, 

22 september, 13 oktober, 17 november och 15 december. 

2. Ärenden och beslutsunderlag ska vara sekreteraren tillhanda klockan 

12.00 åtta arbetsdagar innan möte.       

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnad – Plan och bygg 

Samhällsbyggnad – Miljö 
Central administration 

Ekonomi 
Ledningsgruppen 

Mörbylånga kommuns webbplats 
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§ 168 Dnr SBN 2021/000014---- 

Svar på Medborgarförslag - Begränsa 
ljusföroreningarna 
(EDP Vision 2021-1430) 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att kommunen ska bekämpa problemet med 
ljusföroreningar genom att införa rekommendationer att under vissa timmar 

nattetid ska all utomhusbelysning begränsas. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 11 november 2020. 

Kommunfullmäktiges beslut 14 december 2020. 

Tjänsteskrivelse daterad den 4 oktober 2021. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Medborgarförslaget avslås då rekommendationer om att släcka all 
utomhusbelysning under vissa timmar nattetid kan påverka platsers och 

tomters tillgänglighet, trygghet och säkerhet.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Förslagsställaren 

För kännedom: 

Kommunfullmäktige 

 

 

Ajournering  

Klockan 9.35-9.50 
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§ 169 Dnr SBN 2021/000058---- 

Svar på Medborgarförslag - Möjliggör att ställplatsen i 
Degerhamn öppnas igen  
(EDP Vision 2021-1120) 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås det att Degerhamns ställplats öppnas igen för 
besökare då detta var ett populärt och välbesökt turistmål men stängdes ner 

på grund av strandskyddet. 

En av förslagsställarna är närvarande och informerar om förslaget. Nämnden 

ges tillfälle att ställa frågor om förslaget.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 19 mars 2021. 
Kommunfullmäktiges beslut 26 april 2021. 

Tjänsteskrivelse daterad 4 oktober 2021. 

Förslag till beslut på mötet 

Ordföranden föreslår att medborgarförslaget besvaras med att 

samhällsbyggnadsnämnden ser positivt på att ställplatser anordnas men vill 
inte väcka förhoppningar då frågan om strandskyddsdispens tidigare är 

avgjord genom domslut i Mark- och miljödomstolen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag till svar på medborgarförslaget 

mot sitt eget ändringsförslag och finner att samhällsbyggnadsnämnden 

beslutar enligt ordförandens förslag.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med att samhällsbyggnadsnämnden ser 

positivt på att ställplatser anordnas men vill inte väcka förhoppningar då 

frågan om strandskyddsdispens tidigare är avgjord genom domslut i 

Mark- och miljödomstolen. 

_____ 

 

Expedieras till: 

Förslagsställaren 

För kännedom: 

Kommunfullmäktige 
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§ 170 Dnr SBN 2021/000059---- 

Svar på Medborgarförslag - Uppkalla en gata i 
Färjestaden efter Agneta Stjärnlöf  
(EDP Vision 2021-1431) 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås det att en gata i Färjestaden uppkallas efter 

Agneta Stjärnlöf. 

Förslagsställaren informerar om sitt förslag och nämnden ges tillfälle att 

ställa frågor om detsamma.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 22 februari 2021. 

Kommunfullmäktiges beslut 29 mars 2021. 

Tjänsteskrivelse daterad 4 oktober 2021. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Medborgarförslaget bifalls.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Förslagsställaren 

För kännedom: 

Kommunfullmäktige 
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§ 171 Dnr SBN 2021/000102-4.2.1 

Aktualitetsprövning av kommunens översiktsplan 
(EDP Vision 2020-1620) 

Sammanfattning av ärendet 

Varje kommun skall ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela 

kommunen (Plan- och bygglagen 3 kap 1§). 

Översiktsplanen är kommunens avsiktsförklaring om hur den fysiska miljön 

bör användas, utvecklas och bevaras.  

Kommunens översiktsplan skall tas upp för aktualitetsprövning en gång per 

mandatperiod. 

Mörbylånga kommuns översiktsplan antogs 2014 och vann laga kraft 2015. 

Planen skall således aktualitetsprövas under nuvarande mandatperiod. 

Beslutsunderlag 

Översiktsplan 2014, Mörbylånga kommun, antagandehandling den 24 mars 

2015. https://www.morbylanga.se/bygga-bo-miljo/ovesiktsplaner-

detaljplaner/oversiktsplan/  

Tjänsteskrivelse daterad den 5 oktober 2021. 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 

1. Uppdra till förvaltningen att påbörja arbetet med revidering av den 

kommuntäckande översiktsplanen samt att upprätta en 

projektorganisation för projektet. 

2. Medel för revidering av planen avsätts i budget 2022. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Plan och bygg 

 

https://www.morbylanga.se/bygga-bo-miljo/ovesiktsplaner-detaljplaner/oversiktsplan/
https://www.morbylanga.se/bygga-bo-miljo/ovesiktsplaner-detaljplaner/oversiktsplan/
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§ 172 Dnr SBN 2021/000103-4.2.2 

Runsbäck 19:1 skifte 10 - Ansökan om planbesked 
angående upprättande av ny detaljplan 
(EDP Vision 2021-1029) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om planbesked har inkommit från EA fastigheter avseende 
upprättande av detaljplan för bostadsändamål på fastigheten Runsbäck 19:1 

skifte 10. Området omfattar enligt ansökan ca 4,2 ha. Enligt inlämnad 

situationsplan innehåller förslaget 20 villatomter. Fastigheten är belägen 

strax söder om Runsbäck och väster om länsväg 943. 

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 15 juli 2021.  

Tjänsteskrivelse daterad den 5 oktober 2021. 

Förslag till beslut på mötet 

Curt Ekvall (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut det vill 

säga att lämna positivt planbesked.  

Förslag till beslut på mötet 

Johan Sigvardsson (C), med instämmande av ordföranden, yrkar avslag på 

ansökan om planbesked med hänvisning till att jordbruksmark tas i anspråk.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag till beslut mot Johan Sigvardssons 

(C) med fleras yrkande om avslag på ansökan om planbesked och finner att 

samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt Johan Sigvardssons förslag.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

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

med hänvisning till att området i ansökan utgörs av jordbruksmark samt 

inte är förenligt med Plan- och bygglagens 2 kap 1 och 3 §§ och 

Miljöbalken (MB) 3 och 4 kap.  

Reservation 

Curt Ekvall (SD) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 

Expedieras till: 

Sökanden 

Plan och bygg 
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§ 173 Dnr SBN 2020/000172-4.2.2.3 

Mörbylånga 5:12 m fl (förbifart Mörbylånga kyrkby) - 
Ansökan om detaljplan. Granskning 
(EDP Vision 2018-238) 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en förbifart öster om 
Mörbylånga kyrkby. En förbifart möjliggör en framtida utveckling för 

verksamheterna söder om Mörbylånga. Förbifarten ska även bidra till en 

bättre boendemiljö i Kyrkbyn när trafiken minskar på den befintliga bygatan. 

Planområdet är beläget öster om Mörbylånga kyrkby. Planområdet omfattar 

ca 4 hektar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 december 2005 § 435 att 

uppdra åt miljö- och byggnadsnämnden att planlägga en ny väg öster om 

Mörbylånga Kyrkby. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 25 januari 2006 § 14 att 

detaljplanen skulle genomföras som normalt planförfarande med 

planprogram. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 17 december 2020 § 199 om ett 

förnyat planuppdrag. En detaljplan ska tas fram med utökat planförfarande.  

Beslut om samråd togs i samhällsbyggnadsnämnden 20 maj 2021 § 94. 

Planförslaget har varit på samråd 24 maj-22 juni 2021, med samrådsmöte 

den 2 juni 2021. 

Enligt framtagen undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad den 

20 maj 2021, är kommunens bedömning att planens genomförande medför 
en betydande miljöpåverkan avseende kulturvärden, naturvärden samt 

materiella värden. Detaljplanen kommer att ta brukningsvärd jordbruksmark 
i anspråk inom världsarvet södra Ölands odlingslandskap. Inom området 

finns ett biotopskyddat dike, stenmurar samt fridlysta och skyddade arter 

som riskerar att påverkas. 

Planförslaget har genomgått en strategisk miljöbedömning med miljökonse-

kvensbeskrivning (MKB) som utreder och redovisar de miljökonsekvenser 
som ett genomförande av planförslaget kan antas medföra, enligt 6 kap 3 § 

Miljöbalken (MB) och 4 kap 34 § Plan- och bygglagen (PBL). 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 7 oktober 2021. 

Plankarta, daterad den 14 oktober 2021. 
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Planbeskrivning, daterad den 14 oktober 2021. 
Samrådsredogörelse, daterad den 14 oktober 2021. 

Undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad den 20 maj 2021. 

Miljökonsekvensbeskrivning, daterad den 14 oktober 2021. 
Naturvärdesinventering, daterad den 24 juni 2021. 

Checklista sociala konsekvenser, daterad den 20 maj 2021. 
Dagvattenutredning, daterad den 11 maj 2021. 

Trafikbullerutredning, daterad den 19 april 2021. 

Fördjupad bullerutredning inklusive åtgärdsförslag, daterad den 14 oktober 
2021. 

Förprojektering väg, daterad den 16 april 2021. 
PM Kulturmiljö, daterad den 6 juni 2017. 

PM Geoteknik, daterad den 30 november 2017. 

Markteknisk Undersökningsrapport/Geoteknik, daterad den 30 november 

2017. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Planhandlingarna daterade den 14 oktober 2021 godkänns för 

granskning. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Plan och bygg 

 

 

Ajournering 

Klockan 11.10-11.20 
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§ 174 Dnr SBN 2021/000099-4.4.1 

Karlevi 2:12 - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning bostad 
(EDP Vision 2021-849) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus på befintlig fastighet. Tänkt 
byggnadsarea är ca 150 kvm med möjlighet till suterrängplan. Ansökan 

anger inte hur VA ska ordnas.  

Förutsättningar  

Översiktsplan  

Området är inte utpekat i översiktsplanen.  

Detaljplan  

Norr och söder om fastigheten finns detaljplan M32 för Eriksöre och Karlevi 

byar som medger småskalig bebyggelse längs Karlevi bygata. Fastigheten 
för ansökan var ursprungligen inkluderad i M32, men efter beslut från 

länsstyrelsen undantogs Karlevi 2:12 från detaljplanen.  

Väster om fastigheten finns detaljplan M109 för Karlevi stugby.  

Natur och arkitektur  

Fastigheten ligger längs Karlevi bygata mellan Eriksöre och Karlevi. Norr 
om fastigheten för ansökan finns äldre och mycket småskalig 

malmbebyggelse grupperad tätt mot bygatan. Söder om fastigheten fortsätter 
bygatan längs med den träd- och slybevuxna landborgskanten och åt väster 

ligger Karlevi stugby med blandad bebyggelse i form av villor och mindre 

fritidshus. Österut sluttar fastigheten kraftigt upp mot landborgskanten, och 

gränsar mot väg 136 och Stora alvaret.  

På fastigheten för ansökan växer idag en mängd ädellövträd, och på 
fastigheten norr om Karlevi 2:12 finns i närheten av fastighetsgränsen en 

skyddsvärd ek.  

Infrastruktur  
Tillfart till fastigheten är tänkt att göras via Karlevi bygata. Väg och tillfart 

upp mot landborgen måste anläggas.  

Fastigheten gränsar till kommunalt verksamhetsområde för VA. Kommunala 

VA-ledningar finns i nära anslutning till fastigheten.   

Riksintressen och områdesskydd  
Fastigheten ligger inom riksintressen för rörligt friluftsliv och obruten kust, 

enligt 4 kap. miljöbalken, vilka gäller för Öland som helhet. Fastigheten 
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ligger dessutom inom riksintresse för naturvård - Stora Alvaret samt 
riksintresse för kulturmiljö - Eriksöre enligt 3 kap. miljöbalken. I öster 

gränsar även fastigheten till Natura 2000-område.   

Landskapsbildskydd  

Fastigheten ligger inom landskapsbildskydd.  

Buller  
Fastigheten ligger längs väg 136 som har en trafikmängd av 2182 

fordon/dygn enligt Trafikverkets mätningar. Framtida trafik uppskattas till ca 

2600 fordon/dygn enligt Trafikverkets uppräkningsverktyg. En översiktlig 
bullerberäkning har gjorts enligt Naturvårdsverkets modell i programmet 

Buller väg II. Resultatet visar att det krävs ett avstånd av minst ca 25 meter 
mellan vägmitt väg 136 och bostadens fasad för att gällande riktvärden för 

buller inomhus och utomhus vid fasad inte ska riskera att överskridas och att 

en huvudsaklig uteplats bör vara vid bostadens västra sida eller på annat sätt 
avskärmad från buller från väg 136. För att klara riktvärdet som gäller 

maxnivå vid uteplats krävs ett avstånd av ca 35 meter från vägmitt.  

Synpunkter  

Ansökan har remitterats till berörda grannar, länsstyrelsen, Taxefinansiering 

samt E.ON.  

Länsstyrelsen bedömer att byggnation i det läge inom Karlevi 2:12 som 
ansökan anger inte kräver tillstånd enligt Kulturmiljölagen. Detta då 

sannolikheten för att icke kända lämningar kan finnas i denna slänt bedöms 

vara låg. Länsstyrelsen påminner också om att fastigheten ligger inom 

Riksintresse för Kulturmiljövård.  

E.ON har inget att erinra över ansökan.  

Trafikverket gör gällande att byggnadsfritt avstånd till väg 136 är 20 meter. 

Enligt Trafikverkets bedömning finns även risk att riktvärden för trafikbuller 

överskrids om byggnad placeras som enligt ansökan.   

Förvaltningens överväganden  

Enligt PBL (2010:900) 2 kap 6 § ska bebyggelse och byggnadsverk utformas 
och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn 

till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärden på platsen och 

intresset av en god helhetsverkan.   

Den sökta åtgärden bedöms innebära ett stort ingrepp i landskapsbilden. 

Landborgskanten och dess sluttning är mycket karaktäristisk för det 
sydöländska landskapet, och nybyggnad enligt ansökan skulle förvanska 

tydligheten i landskapsbilden samt upplevelsen av densamma. Fastigheten 
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ligger dessutom inom landskapsbildsskydd vilket vittnar om känsligheten 

och värdet av att bevara landskapsavsnittet som det är.   

Ansökan bedöms dessutom bryta mot den tydliga bebyggelsestrukturen längs 

Karlevi bygata, där bostadshusen på den östra sidan är grupperad tätt inpå 
bygatan. Att placera suterränghus i sluttningen upp mot landborgskanten 

skulle markant avvika från det täta gaturum som finns på platsen idag. 
Ansökan skulle också tydligt avvika i skala och karaktär från övrig 

bebyggelse längs med bygatan, där bebyggelsen är av tydlig malmkaraktär 

och således mycket låg och småskalig. Därmed skulle ansökan förvanska de 

kulturvärden som återfinns i miljön längs Karlevi bygata.   

Det bedöms också svårt att angöra fastigheten utan att skada befintliga 
naturvärden. För att anlägga väg enligt ansökan krävs markarbeten som 

riskerar att skada rötterna på den skyddsvärda ek som står nära 

fastighetsgränsen i norr. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 17 september 2021.  

Ansökan inkommen den 6 juni 2021.  
Yttrande E.ON, inkommit den 14 juli 2021.  

Yttrande Trafikverket, inkommit den 20 juli 2021.  
Yttrande Länsstyrelsen, inkommit den 25 augusti 2021.  

Granneyttrande X, inga synpunkter.  

Granneyttrande X, inga synpunkter.  
Granneyttrande X, synpunkter.  

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

Granneyttrande X, inga synpunkter.  

Granneyttrande X, synpunkter. 

Förslag till beslut på mötet 

Ordföranden, med instämmande av Curt Ekvall (SD), Johan Sigvardsson (C) 
och Thomas Danielsson (M), yrkar att ärendet återremitteras för att nämnden 

ska göra syn på plats innan mötet den 18 november 2021. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med samhällsbyggnadsnämnden om ärendet ska avgöras 

idag eller återremitteras och finner att ärendet återremitteras.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ärendet återremitteras för att nämnden ska göra syn på plats innan 

nämndens möte den 18 november 2021. 

_____ 
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Expedieras till: 

Plan och bygg 
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§ 175 Dnr SBN 2021/000100-4.4.1 

Törnbotten 1:8 skifte 5 - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning bostad 
(EDP Vision 2021-635) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser lokaliseringsprövning för nybyggnad av tre enbostadshus på 
en mindre jordbruksfastighet som avses att avstyckas i tre fastigheter om ca 

1200, 1300 respektive 2100 m². De tre enbostadshusen samt komplement-

byggnader anges ha en sammanlagd byggnadsyta om ca 640 m² och avses 

uppföras i 1,5 till 2 plan. 

Taket anges utformas som sadeltak med 35° lutningsvinkel. 

Sökande önskar gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp genom 

infiltration eller markbädd med slamavskiljare. 

Positivt förhandsbesked från 2018 fanns tidigare på fastigheten men medgav 

endast två enbostadshus. 

Förutsättningar 

Översiktsplan 

Området är inte utpekat i översiktsplanen. 

Natur och arkitektur 
Törnbotten 1:8 skifte 5 består av ca 6 000 m² betesmark och avgränsas av 

stenmurar i norr, öster och söder. Buskvegetation vid fastighetsgränsen mot 
Törnbottenvägen i väster skymmer till stor del insynen till skiftet. 

Fastigheten angränsar i norr till två bebyggda fastigheter och i söder till 

betad jordbruksmark.   

Den aktuella fastigheten återfinns strax söder om byn Törnbotten, längs med 

Törnbottenvägen. Området karaktäriseras av ett delvis slutet gaturum med 
vegetation på båda sidor av vägen samt en variation av småskalig bebyggelse 

och utblickar mot smala skiften. Den i norr angränsande bebyggelsen består 

av mindre trähus av fritidshuskaraktär från andra halvan av 1900-talet. Äldre 
traditionell bebyggelse i form av kringbyggda gårdar förekommer också i 

närheten.  

Vegetationen som omger gata och aktuell fastighet karaktäriseras av ask och 

lönn samt buskage av nyponros och slån.   

Inga rödlistade eller fridlysta arter är kända på fastigheten.  
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Infrastruktur 
Fastigheten ligger i anslutning till Törnbottenvägen, väg 961. För att ansluta 

fastigheten till allmän statlig väg krävs anslutningstillstånd som söks enligt 

väglagen § 39. 

Fastigheten ingår inte i verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

Utbyggnad av kommunalt vatten och spillvatten till området är planerad till 
2027-2030 enligt kommunens VA-plan. För att anlägga enskild eller 

gemensam avloppsanläggning krävs tillstånd från samhällsbyggnads-

nämnden. Information om olika avloppslösningar och myndigheters krav på 
desamma finns till exempel på www.avloppsguiden.se och Mörbylånga 

kommuns hemsida. 

Riksintressen och områdesskydd 

Fastigheten ligger inom riksintressen för rörligt friluftsliv och obruten kust, 

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

Stenmurarna längs fastighetsgräns omfattas av biotopskydd. Eventuella 

ingrepp kräver tillstånd från länsstyrelsen. 

Jordbruksmark 

Fastigheten utgörs av ett mindre skifte betad jordbruksmark i ett mosaikartat 

jordbrukslandskap. Brukningsvärd jordbruksmark är skyddad enligt 3 kap. 
miljöbalken. Enligt ställningstagande i översiktsplanen ska exploatering av 

jordbruksmark undvikas, speciellt i större sammanhängande områden.  

Synpunkter 

Ansökan har remitterats till berörda grannar, samfälligheten Törnbotten S:4, 
Taxefinansiering, Skanova samt E.ON. Även miljöverksamheten har yttrat 

sig då synpunkter inkommit avseende den föreslagna avloppslösningen. 

Berörda grannar har inkommit med synpunkten att hus i ett plan vore 

lämpligt med tanke på höjden på omgivande bebyggelse. Vidare har grannar 

haft synpunkter på den föreslagna avloppslösningen som de anser kommer 
för nära närliggande fastighet X. I grannyttranden påtalas även att en ny 

brunn på Törnbotten 1:8 skulle kunna påverka vattentillgången i befintlig 

brunn på X. 

Skanova har markförlagda teleanläggningar i området och vill så långt som 

möjligt behålla dem i nuvarande läge. Om Skanova tvingas flytta eller 
skydda dessa så förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden också 

bekostar den. Se Skanovas yttrande i sin helhet. 

E.ON har i området en markförlagd serviskabel med osäkert läge som måste 

säkerställas innan påbörjat markarbete, samt lågspänningsluftledning med 

tillhörande stolpe och stag. E.ON informerar om restriktioner och 
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skyldigheter kopplade till detta och förutsätter att dessa efterlevs samt att alla 
eventuella kostnader för flyttning eller ombyggnation av E.ONs 

anläggningar bekostas av exploatören. Se E.ONs yttrande i sin helhet. 

Miljöverksamheten informerar om att den föreslagna placeringen av enskilt 
avlopp inte är lämplig då den kommer för nära fastigheterna i norr men att 

andra lösningar kan vara möjliga 

Förvaltningens överväganden 

Ansökan ansluter till befintlig bebyggelsestruktur. Visserligen påverkas 

utblickarna mot det småskaliga jordbrukslandskapet men samma förståelse 
för miljön i Törnbotten går att få söder om den aktuella fastigheten. Det är 

dock viktigt att dessa utblickar inte helt byggs igen i framtiden. 
Vegetationsstrukturen med buskage och häckar ut mot Törnbottenvägen är 

karaktärsskapande och av betydelse för den biologiska mångfalden.  

I situationsplanen anges att tillkommande bebyggelse ska anpassas till 
platsen med bifogade inspirationsbilder från skiftet och närliggande 

ladulängor. Den föreslagna utformningen med huvudbyggnader som 
placerats i öst-västlig riktning, sadeltak om 35° lutning och huvudbyggnader 

vars byggnadsdjup förhåller sig starkt underordnad byggnadslängden 

bedöms som lämplig på platsen.  

För att förhålla sig väl till närliggande bebyggelse ska byggnadshöjd och -

area hållas nere och därmed begränsas nockhöjden till 6 meter och 

sammantagen byggnadsarea till 640 m². 

Angöring till fastigheterna avses ske genom en gemensam infartsväg från 

Törnbottenvägen. För allmän statlig väg gäller byggnadsfritt område om 12 
meter och inom detta område ska inga byggnader eller andra fasta föremål 

som kan inverka menligt på trafiksäkerheten placeras. Detta bedöms fungera 

enligt ansökan. 

Ansökan föreslår ny bebyggelse på ett litet skifte betad åkermark som inte 

bedöms ha något högre brukningsvärde. Då det aktuella skiftet dessutom är 
litet och avgränsat samt ligger i anslutning till befintlig bebyggelse, bedöms 

marken kunna tas i anspråk för byggnation.  

Jordbruksverksamhet som pågår i närområdet kan ge upphov till buller och 

lukt periodvis, något som får accepteras i denna typ av miljö. 

Den föreslagna placeringen av enskilt avlopp är inte lämplig men andra 
lösningar kan vara möjliga. En dialog om detta tas fortsatt med 

miljöverksamheten, detta gäller även placering av brunn för dricksvatten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 7 oktober 2021. 
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Ansökan inkommen den 8 juli 2021. 
Yttrande Miljöverksamheten inkommit den 24 september 2021. 

Yttrande Skanova, inkommit den 20 september 2021. 

Yttrande E.ON, inkommit den 28 september 2021. 
Granneyttrande X, inga synpunkter. 

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

Granneyttrande X, synpunkter. 

Granneyttrande X, synpunkter. 
Granneyttrande X, synpunkter. 

Granneyttrande X, synpunkter.  

Granneyttrande X, 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, 9 §§ 

samt Miljöbalken (MB) 3 kap 4§. 

2. Nockhöjd begränsas till 6 meter och total byggnadsarea till 640 m². 

3. Huvudbyggnader utförs med proportioner enligt ansökan och placeras 

enligt ansökan i öst-västlig riktning. 

4. Huvudbyggnader utformas enligt ansökan med sadeltak och takvinkel 

om 35°. 

5. Den föreslagna placeringen av avlopp är inte lämplig. Yttrande från 

miljöverksamheten ska beaktas. 

6. Byggnadsfritt avstånd om 12 meter från Törnbottenvägen ska hållas. 

7. Befintliga stenmurar ska bevaras. 

8. Yttrande från E.ON och Skanova ska beaktas. 

Samhällsbyggnadsnämndens motivering till beslutet 

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom förvaltningens överväganden. 

 

_____ 

 

Information 

Beslutet kan överklagas. Se bifogad anvisning. 

För beslutet debiteras en av fullmäktige fastställd avgift. Fakturan kommer 

att sändas separat. 
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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. 

Eventuella ingrepp i stenmurar kräver tillstånd från länsstyrelsen. 

Tillstånd för enskilt avlopp söks hos Mörbylånga kommun, miljöenheten. 

Ansökan om ny utfart på allmän statlig väg görs till Trafikverket. 

 

Expedieras till: 

Beslutet skickas till den sökande  

Beslutet delges de ägare som inkommit med synpunkter med information om 

hur man överklagar  
Ett meddelande om beslut skickas till samtliga berörda grannar 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 
Taxefinansierad verksamhet 

Plan och bygg 
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§ 176 Dnr SBN 2021/000004-1.2.7 

Verksamhetsinformation 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Marie-Christine Svensson informerar om  

Plan och bygg 

 Arbete pågår med att ta fram mätetal för kommunfullmäktigemålet: 

”Tillväxtskapande och hållbar samhällsplanering”.  

 Tidigt samråd med länsstyrelsen angående plan för Gårdby 8:1.  

 Underlag till markanvisningstävling på gång. 

 Länsstyrelsen inbjuder till länsplandag den 22 oktober. Ämne dagvatten. 

Från nämnden deltar Hans-Ove Görtz (M). 

 Information om Grönhögenplanen Ventlinge 7:62 centrala delen. 

 Enheten ska vittna i Tingsrätten i ärende om bygglov för altan. 

Internt 

 Vad händer efter Corona? Frågor om lokaler och distansarbete aktuella. 

 Digitalisering: nästa steg; mellanarkiv, hur implementera. 

 Behovsutredning kommer att utföras på bygg. 

 Bemanning. 

- Rekrytering av bygglovhandläggare pågår.  

- Rekrytering av miljöhandläggare pågår. 

- En långtidssjukriven på administration fortfarande. 

Daniel Jonsson informerar om 

Marie-Christine Svensson har valt att säga upp sin anställning och gå i 

pension. Marie-Christine är anställd till och med den 21 januari 2022. Arbete 

påbörjat för att rekrytera efterträdare.  

_____ 

 

 

 


