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§ 191  

Val av justerare 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Christer G Rosén (C) utses att justera dagens protokoll onsdagen den 

22 december 2021. 

_____ 
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§ 192  

Godkännande av dagordning 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Till samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare utsänd kallelse 

godkänns som dagordning för mötet. 

_____ 
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§ 193 Dnr SBN 2021/000001-1.2.7 

Meddelande och information 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Meddelande om beslut 

Rapport enligt sammanställning daterad den 10 december 2021. 

Information 

Nästa möte är den 20 januari 2022. 

_____ 
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§ 194 Dnr SBN 2021/000002-1.2.7 

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

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegeringsbeslut daterade 8 november-8 december 

2021. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbesluten godkänns. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Plan och bygg 
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§ 195 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 november 2021. 

Tjänsteskrivelse daterad den 9 december 2021.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ekonomisk uppföljning efter november godkänns.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

För kännedom: 

Kommunstyrelsen 
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§ 196 Dnr SBN 2021/000106-1.4.1 

Riskanalys och intern kontrollplan 2022 för 
samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen är nämnderna ansvariga för att den interna kontrollen 

är tillräcklig och att verksamheten i övrigt bedrivs på ett tillfredsställande 

sätt. Samhällsbyggnadsnämnden ska därmed säkerställa att den interna 

kontrollen är tillräcklig inom dess verksamheter.    

Beslutsunderlag 

Riskanalys och intern kontrollplan 2022 för samhällsbyggnadsnämnden. 

Tjänsteskrivelse daterad den 3 december 2021.   

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Riskanalys och intern kontrollplan 2022 för samhällsbyggnadsnämnden 

godkänns. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ekonomi 
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§ 197 Dnr SBN 2021/000104-3.5.1 

Ansökan om tillstånd för servering av alkohol 

Sammanfattning av ärendet 

Jimy & Shefget HB, 969795-9931, med adressen X om ett stadigvarande 

serveringstillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten på 

serveringsstället Shqiponja, Storgatan 13, 386 31 Färjestaden. Ansökan avser 

dryckeskategorierna starköl, vin, spritdrycker, andra jästa alkoholdrycker 

samt alkoholdrycksliknande preparat och ska ske året runt under normal 

serveringstid mellan klockan 11.00 – 01.00.  

Beslutsunderlag 

Utredning daterad den 6 december 2021.  

Ansökan inkommen den 29 september 2021.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Jimy & Shefget HB, 969795-9931, med adressen X, beviljas ett 

stadigvarande serveringstillstånd för servering av alkoholdrycker till 

allmänheten på serveringsstället Sqiponja, Storgatan 13, 386 31 

Färjestaden. Serveringen avser dryckeskategorierna starköl, vin, 

spritdrycker, andra jästa alkoholdrycker samt alkoholdrycksliknande 

preparat och får ske året runt under serveringstiden klockan 11.00 – 

01.00.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Beslutet skickas till den sökanden 

Länsstyrelsen i Kalmar län, Alexandra Engelholm, 391 86 Kalmar. 

Alkohol- och tobakshandläggare 
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§ 198 Dnr SBN 2020/000133---- 

Algutsrum 3:3 del av, Algutsrum 3:95 del av, 
Algutsrums förskola - Ansökan om detaljplan. 
Antagande 
(EDP Vision 2019-917) 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med detaljplanen är att utvidga område för skoländamål för att ge 

möjlighet för förskolan i Algutsrum att utvecklas på ett hållbart sätt. 

Planområdet är beläget centralt i Algutsrum, ca 300 meter öster om 

Algutsrums kyrka. Planområdet omfattar ca 0,7 hektar. 

Ansökan om planändring för området kring förskolan i Algutsrum inkom 

från Mörbylånga kommuns kommunstyrelse den 15 augusti 2019, efter 

beslut i kommunstyrelsen den 13 augusti 2019, § 182. Beslut om 

planläggning togs i samhällsbyggnadsnämnden den 18 oktober, § 170. 

Ett samarbetsavtal mellan Mörbylånga kommun och Mörbylånga Bostads 

AB (MBAB) tecknades 12 december 2019 (dnr KS 2019/000633). I detta 

avtal regleras marköverlåtelser av områden i Skogsby och Algutsrum samt 

bekostnad av planläggning. I avtalet avser kommunen förvärva fastighet 

Algutsrum 3:95 ifrån MBAB för att själv förvalta den. Kommunen åtar sig 

även att bekosta ny detaljplan. 

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.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 23 september 2021, § 147 att ett 

genomförande av planen inte bedöms medföra en betydande miljöpåverkan 

och att en  miljökonsekvensbeskrivning därför inte behöver genomföras. 

Beslut om samråd togs i samhällsbyggnadsnämnden den 15 oktober 2020, 

§ 155. Planförslaget har varit på samråd 2-30 november 2020. 

Beslut om granskning togs i samhällsbyggnadsnämnden den 23 september 

2021, § 147. Planförslaget har varit på granskning 18 oktober-22 november 

2021. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 8 december 2021. 

Granskningsutlåtande, daterad den 16 december 2021. 

Plankarta, daterad den 16 december 2021. 

Planbeskrivning, daterad den 16 december 2021. 

Undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad den 23 september 2021. 
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Checklista sociala konsekvenser, daterad den 23 september 2021. 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 

1. Granskningsutlåtandet över inkomna synpunkter, daterad den 

16 december 2021, godkänns som sitt eget.  

2. Planförslaget daterat den 16 december 2021 antas i enlighet med Plan- 

och bygglagen (PBL) 5 kap 27 §. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

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

Mörbylånga 5:12 m fl (förbifart Mörbylånga kyrkby) - 
Ansökan om detaljplan. Antagande 
(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 den 20 maj 2021, § 94. 

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

2 juni 2021. 

Beslut om granskning togs i samhällsbyggnadsnämnden den 14 oktober 

2021, § 173. Planförslaget har varit på granskning 18 oktober-22 november 

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 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som utreder och redovisar de 

miljökonsekvenser som ett genomförande av planförslaget kan antas 

medföra, enligt 6 kap 3 § MB och 4 kap 34 § PBL. 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(51) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2021-12-16  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

PER OLOF 

JOHANSSON 
2021-12-22 

09:12:02 

Christer Gustav 

Rosén 
2021-12-22 

11:03:23 

   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 8 december 2021. 

Plankarta, daterad den 16 december 2021. 

Planbeskrivning, daterad den 16 december 2021. 

Granskningsutlåtande, daterad den 16 december 2021. 

Samrådsredogörelse, daterad den 14 oktober 2021. 

Undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad den 20 maj 2021. 

Miljökonsekvensbeskrivning, daterad den 16 december 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 förslag till beslut 

1. Samrådsredogörelsen över inkomna synpunkter, daterad den 14 oktober 

2021, godkänns som sin egen. 

2. Granskningsutlåtandet över inkomna synpunkter, daterat den 

16 december 2021, godkänns som sitt eget.  

3. Planförslaget daterat den 16 december 2021 antas i enlighet med Plan- 

och bygglagen (PBL) 5 kap 27 §. 

_____ 
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Kommunstyrelsen 

Plan och bygg 
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§ 200 Dnr SBN 2021/000125- 

Mörbylånga 5:12 m fl (förbifart Mörbylånga kyrkby) - 
Namnsättning av gata 
(EDP Vision 2021-1829) 

Sammanfattning av ärendet 

En ny detaljplan har tagits fram för fastighet Mörbylånga 5:12 m.fl., Förbi-

fart Mörbylånga Kyrkby (diarienummer 2018-238 i EDP Vision). Syftet med 

detaljplanen är att möjliggöra för en förbifart öster om Mörbylånga kyrkby. 

Planen regleras genom användning av allmän platsmark, VÄG. Ett gatunamn 

ska därför fastställas. 

Frågan om förslag på gatunamn har skickats till Mörbylånga hembygds-

förening. Mörbylånga hembygdsförening har den 18 juni 2021 lämnat in ett 

yttrande på detaljplan för Mörbylånga 5:12 m.fl., Förbifart Mörbylånga 

Kyrkby där de anger förslag på namn på den nya vägen. Tre olika förslag på 

namn har lämnats.  

Ur yttrandet: 

- Borrumvägen. Motivering: I mycket gammal tid fanns en festplats 

nedanför Bårby, dit ungdomarna gick för att möta våren och fira 

pingsthelgen. Upphörde på 1700-talet. 

- Mörbylångadalsvägen. Motivering: Nedanför Bårby låg en järnvägs-

station, som hette Mörbylångadalen. Där fanns också en festplats med 

dansbana, som hette Mörbylångadalen. Vägen går ju också genom en del 

av Mörbylångadalens jordbrukslandskap. 

- Fraktvägen. Vägnamnet finns redan på den väg, som går in söderifrån till 

Guldfågeln från Trollhättevägen. Förslaget är att Trollhättevägen slutar 

vid infarten till Guldfågeln. Fraktvägen fortsätter österut och blir då 

namnet på hela vägen från Guldfågeln fram till anslutningen mot vägen 

Bårby-Mörbylånga.  

Förvaltningens övervägande 

Borrum (lämningsnummer L2018:158 i RAÄ:s Fornsök) är en äldre festplats 

som bland annat omnämns av Carl von Linné på hans öländska resa 1741. 

Namnet dyker upp på äldre kartor. Idag finns inga spår kvar då platsen är 

omlagd till jordbruksmark. Festplatsens placering är cirka 500 meter sydost 

om den planerade förbifarten. Förvaltningen anser att Borrumvägen kan vara 

ett lämpligt namn på den nya vägen för att uppmärksamma en närapå 

bortglömd del av Ölands kulturhistoria. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 9 december 2021. 
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Karta med berörd vägsträckning och festplats Borrum, daterad den 

9 december 2021. 

Hembygdsföreningens yttrande, daterad den 18 juni 2021. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Fastställa gatunamnet Borrumvägen. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Samhällsbyggnad - Gator och service 

Plan och bygg 
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§ 201 Dnr SBN 2021/000120-4.2.2 

Hönstorp 1:6 - Ansökan om planbesked angående 
upprättande av ny detaljplan  
(EDP Vision 2021-1190) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om planbesked har inkommit avseende upprättande av detaljplan 

för bostadsändamål på fastigheten Hönstorp 1:6. Fastigheten omfattar 

9 545 m². Enligt inlämnad situationsplan innehåller förslaget 9 villatomter. 

Området är beläget i anslutning till byn Hönstorp mellan Törnbotten och 

Tveta.  

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 31 augusti 2021. 

Tjänsteskrivelse daterad 3 december 2021. 

Förslag till beslut på mötet 

Emmy Ahlstedt (C), med instämmande av ordföranden, yrkar bifall till 

förvaltningens förslag till beslut det vill säga att lämna negativt planbesked.  

Förslag till beslut på mötet 

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

lämna positivt planbesked.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag till beslut mot Curt Ekvalls (SD) 

yrkande om bifall på ansökan om planbesked och finner att samhälls-

byggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Lämna negativt planbesked enligt PBL 5 kap § 5 med hänvisning till att 

området inte har stöd i kommunens översiktsplan. En exploatering med 

enskild vatten och avloppslösning kan inte anses vara hållbar i ett 

område med så höga naturvärden och som utgör utredningsområde för 

vattenförsörjningen.  

 

Reservation 

Curt Ekvall (SD) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 
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Information  

Beslutet går inte att överklagas enligt Plan- och bygglagens (PBL) 13 kap 

2 §, vilket avser beslut om planbesked enligt PBL 5 kap 27 §.  

 

Expedieras till: 

Sökanden 

Plan och bygg 
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§ 202 Dnr SBN 2021/000121-4.2.2 

Bredinge 36:1 skifte 13 - Ansökan om planbesked 
angående upprättande av ny detaljplan  
(EDP Vision 2021-1168) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om planbesked har inkommit avseende upprättande av detaljplan 

för bostadsändamål på fastigheten Bredinge 36:1 skifte 13. Området omfattar 

cirka 2,4 ha. Enligt inlämnad situationsplan innehåller förslaget 17 tomter för 

enbostadshus. Fastigheten är belägen ca 1,2 kilometer sydväst om Risinge by 

och ca 5 km söder om Mörbylånga tätort. 

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 26 augusti 2021. 

Tjänsteskrivelse daterad 29 november 2021. 

Förslag till beslut på mötet 

Ordföranden, med instämmande av Emmy Ahlstedt (C), Hans-Ove Görtz 

(M), Johan Sigvardsson (C) och Curt Ekvall (SD), yrkar bifall på ansökan 

om planbesked det vill säga att lämna positivt planbesked.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag till beslut, det vill säga att lämna 

negativt planbesked, mot sitt eget med fleras yrkande om bifall på ansökan 

om planbesked och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt 

ordförandens förslag.  

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.  

_____ 

 

Expedieras till: 

Sökanden 

Plan och bygg 

Ajournering 

Klockan 10.05-10.15 
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§ 203 Dnr SBN 2021/000118-4.4.1 

Kåtorp 7:1 - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning bostad 
(EDP Vision 2021-1533) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser lokaliseringsprövning för nybyggnad av tre enbostadshus på 

en större fastighet med natur- och betesmark som avses att avstyckas i tre 

fastigheter om ca 1200 m². Maximal byggyta anges till 175 m² för respektive 

enbostadshus och dessa avses uppföras i ett plan utan inredd vind. 

Sökande önskar att fastigheterna ska anslutas till kommunalt VA samt att 

tillfart löses via servitut. 

Förutsättningar 

Översiktsplan 

Området är utpekat i översiktsplanen som varande i utkanten av sekundärt 

vattenskyddsområde.  

Natur och arkitektur 

Kåtorp 7:1 är en stor fastighet om ca 23 hektar som sträcker sig från Kåtorp i 

söder till Arontorp i norr. Den aktuella delen av fastigheten Kåtorp 7:1 

ansluter till Arontorps fritidsområde men ligger öster om gällande detaljplan. 

Mitt emot de tilltänkta avstyckningarna finns tre enbostadsfastigheter om ca 

1200 m² som inte heller ingår i detaljplan och som angörs via Mästerkattens 

väg. Dessa fastigheter består av nyare villabebyggelse om 1-1,5 plan. 

Den tilltänkta avstyckningen utgörs av cirka 3600 m² delvis busk- och 

trädbevuxen betesmark och avgränsas av stenmur mot vägen i norr. 

Den aktuella delen av fastigheten Kåtorp 7:1 återfinns strax sydost om 

Arontorps fritidsområde. Området karaktäriseras av ett slingrande gatunät 

och växlande tät vegetation och fritidshusbebyggelse från 1970-tal och 

framåt men det finns också nyare bebyggelse av permanentboendekaraktär.  

Vegetationen på aktuell fastighet har inslag av hassel, björk, en, tall och slån.   

Inga rödlistade eller fridlysta arter är kända på fastigheten.  

Infrastruktur 

Fastigheterna ligger i anslutning till Mästerkattens väg. Vägen är enskild och 

underhålls och förvaltas av Arontorps fritidsområdes vägförening. 

De tilltänkta fastigheterna ligger i anslutning till kommunalt verksamhets-

område för vatten och avlopp. 
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Riksintressen och områdesskydd 

Fastigheten ligger inom riksintressen för rörligt friluftsliv och obruten kust, 

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

fastigheterna ligger precis i utkanten av riksintresse för naturvård enligt 

3 kap. miljöbalken, Mittlandsområdet, norra Europas största samman-

hängande lövskogsområde. 

Stenmurarna längs fastighetsgräns omfattas av biotopskydd. Eventuella 

ingrepp kräver tillstånd från länsstyrelsen. 

Vattenskyddsområde 

Fastigheten ligger inom sekundär skyddszon för Tveta vattentäkt. Inom 

vattenskyddsområdet gäller särskilda föreskrifter (MBLAFS 2016:9), som 

antogs av Kommunfullmäktige den 21 juni 2016.  

Tillsynsmyndighet är samhällsbyggnadsnämnden. 

Synpunkter 

Ansökan har remitterats till berörda grannar, samfällighetsföreningen 

Arontorps fritidsområdes vägförening, länsstyrelsen, Taxefinansiering samt 

E.ON.  

Länsstyrelsen har inga synpunkter ur kulturmiljöhänseende. 

Arontorps fritidsområdes vägförening har yttrat sig och meddelar att de anser 

att områdets vägar redan är tillräckligt belastade av trafik. Inom föreningen 

har man tidigare avstått från avstyckning av tomter av denna anledning. 

Inom området har E.ON markförlagd lågspänningskabel i osäkert läge samt 

kabelskåp. Kablarnas exakta läge måste säkerställas innan markarbete 

påbörjas. E.ON informerar om restriktioner och 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. 

Förvaltningens överväganden 

Ansökan ansluter till befintlig bebyggelse- och infrastruktur och påverkar 

inte i någon större utsträckning det större område naturbetesmark som 

sträcker sig söderut. Naturvärden i det aktuella området bedöms inte heller 

vara så stora att föreslagen åtgärd inte kan tillstyrkas. Det aktuella området 

ligger i utkanten av riksintresseområde för naturvård. Då föreslagen åtgärd 

kopplar på befintlig infra- och bebyggelse bedöms inte riksintresset påverkas 

negativt. Stenmurarna längs fastighetsgräns i norr omfattas av biotopskydd, 

är karaktärsskapande och av betydelse för den biologiska mångfalden. 

Eventuella ingrepp kräver tillstånd från länsstyrelsen.  
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Fastigheten ligger inom sekundärt vattenskyddsområde i Tveta. För att 

skydda grundvattnet från föroreningar, av till exempel petroleumprodukter, i 

samband med nybyggnation och schaktningsarbeten ska bifogade 

försiktighetsmått följas. 

Den föreslagna lokaliseringen av huvudbyggnader som placerats i öst-västlig 

riktning 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 byggnadsarea till 175 m². 

Angöring till fastigheterna avses ske genom infart från Mästerkattens väg 

som är en enskild väg och sköts av Arontorps fritidsområdes vägförening. 

För att ge tillkommande fastigheter vägrätt till den enskilda vägen krävs 

lantmäteriförrättning. Förrättningen bekostas av sökanden.  

Fastigheterna kan ansluta till kommunalt VA och inkorporeras i kommunalt 

verksamhetsområde. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 8 december 2021. 

Ansökan inkommen den 21 oktober 2021. 

Yttrande Länsstyrelsen kulturmiljöenheten, inkommit den 12 november 

2021. 

Yttrande E.ON, inkommit den 23 november 2021. 

Yttrande Arontorps fritidsområdes vägförening, synpunkter. 

Granneyttrande X, inga synpunkter. 

Granneyttrande X, inga synpunkter. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Lämna positivt förhandsbesked för byggnation av tre enbostadshus då 

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

MB 3 kap 4§. 

2. Nockhöjd begränsas till 6 meter och byggnadsarea till 175 m². 

3. Huvudbyggnader placeras enligt ansökan i öst-västlig riktning. 

4. För att skydda grundvattnet från föroreningar, av till exempel petroleum-

produkter, i samband med nybyggnation och schaktningsarbeten ska 

bifogade försiktighetsmått följas. 

5. Befintliga stenmurar ska bevaras. 

6. Yttrande från E.ON ska beaktas. 
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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. 

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. 

För att skydda grundvattnet från föroreningar ska bifogade försiktighetsmått 

följas. 

 

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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§ 204 Dnr SBN 2021/000119-4.4.1 

Kleva 5:8 - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning bostad 
(EDP Vision 2021-1536) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan innebär avstyckning av en fastighet om ca 3000 m² som avses 

bebyggas med enbostadshus. Huvudbyggnaden är tänkt att utformas i ett 

plan utan inredd vind med en tänkt byggnadsarea om ca 150 m² och 50 m² 

för komplementbyggnad. 

Sökande önskar ansluta fastigheterna till kommunalt VA via gemensamhets-

anläggning. Befintlig väg i väster kan användas för angöring av tilltänkt 

fastighet.  

Förutsättningar 

Planeringsförutsättningar 

Översiktsplan 

Enligt gällande översiktsplan ligger aktuell fastighet i område d3 – Kleva 

Strandbildning. Strax väster om fastigheten ligger område b1 – Väster om 

Kleva Strandväg (ca 8 bostäder) och strax söder om ligger området b2 – 

Utmed Kleva Strandväg och Kleva bygata (ca 7 bostäder). 

För område d3 gäller: 

- Området har hög prioritet för framtida vattenförsörjning i enlighet med 

Ölands vattenförsörjningsplan. 

- Området skulle behöva förstärkning med konstgjord infiltration för att 

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

vattenförekomsten kan bli lämplig för uttag av dricksvatten. 

För område b1 gäller: 

- Ny bebyggelse ska ligga utmed tvärvägar vilka löper västerut från Kleva 

Strandväg. 

- Siktlinjer i väst-östlig riktning ska beaktas och lyftas fram i samband 

med exploatering, eftersom landskapet har stora upplevelsevärden. 

- De mindre skogsområdena i Mörbylångadalen ska ses som tillgångar i 

det öppna odlingslandskapet, eftersom de ger skugga, variation och 

möjliggör rekreation i det annars öppna och relativt otillgängliga 

åkerlandskapet. 

- Ny bebyggelse ska smälta in i skogen och en stor andel träd och annan 

vegetation bör bevaras. 

- Allmänhetens tillträde till skogsområdet ska särskilt beaktas och ny 

bebyggelse får inte motverka detta. 
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- Ny bebyggelse ska ansluta till kommunens vatten- och avloppsnät. 

För område b2 gäller: 

- Nya byggnader bör med fördel bilda gårdsrum genom till exempel  

vinkelställda byggnader och förskjutningar sinsemellan som ger 

användbara platser i lä och kontakt mellan byggnaderna. 

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

öländska byggnadstraditionen och för att spara viktig jordbruksmark. 

Den samlade bebyggelsen bidrar till möte mellan människor, rumsliga 

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

vind. 

- Ny bebyggelse ska ha tydlig kontakt med Kleva Strandväg och Kleva 

bygata med hjälp av bland annat byggnadernas entréer som bör vända sig 

mot aktuell väg. 

- Ny bebyggelse ska anslutas till kommunens vatten- och avloppsnät. 

Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse och omfattas av till viss 

del av landskapsbildsskydd. 

Natur och arkitektur 

Fastigheten ligger i Mörbylångadalens jordbrukslandskap omgivet av 

jordbruksmark där skiftena avgränsas av stenmurar och åkervägar. Aktuell 

del av fastigheten består till liten del av en välgallrad björkdunge som 

avgränsas av en slånövervuxen stenmur. På den andra sidan stenmuren finns 

tre småstugor, växthus och odlingar på en plan gräsyta. I öster avgränsas 

aktuell del av fastigheten av ytterligare stenmur tillsammans med en ridå av 

tall och i norr, mot åkermarken finns en sporadisk trädridå. 

Området ligger inom länsstyrelsens naturvårdsplan, Strandvallar mellan 

Stora Frö och Kleva. Värdena beskrivs som mycket välutbildade strandvallar 

och svallgrusbildningar där flera rödlistade växter förekommer, framförallt 

sällsynta kärlväxter finns norr om Stora Frö och väster om Kleva. För aktuell 

del av fastigheten finns inga rödlistade arter inrapporterade. 

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

Gemensamt är dock att fastigheterna ligger utmed Kleva strandväg och 

utmed Kleva bygata. Gemensamt är också de ljusa fasadkulörerna och 

byggnadernas placering på fastigheten där samtliga huvudbyggnader har en 

tydlig kontakt mot Kleva Strandväg med entréer riktade ut mot vägen. 

Infrastruktur 

Tilltänkt fastighet är möjlig att angöra från Kleva norra strandväg. 

Anslutningspunkt för kommunala vatten- och spillvattennät finns ca 600 

meter öster om tilltänkt fastighet. En gemensamhetsanläggning, Kleva GA:1, 
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tillgodoser omkringliggande bebyggelses behov av vatten och rening av 

spillvatten. 

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.  

Jordbruksmark 

Fastigheten ligger i direkt anslutning till åkermarker där jordbruk bedrivs, 

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

miljö.  

Synpunkter 

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

Inga synpunkter har inkommit. 

Förvaltningens överväganden 

Området är inte utpekat för bostadsändamål i kommunens översiktsplan, 

men översiktsplanens intentioner och riktlinjer för området kan följas även 

med ett tillägg till befintlig bebyggelse. Ansökan kan därmed anses förenlig 

med 2 kap 2 och 4 §§ PBL. 

Föreslagen avstyckning föreslås i anslutning till befintlig bebyggelse med 

befintlig infrastruktur. Ansökan är förenlig med 2 kap 5 § PBL. 

Bostadsbyggnad kan anslutas till kommunalt vatten- och spillvatten-

ledningar. 

Ansökan är med dessa åtgärder förenlig med 2 kap 9 § PBL 

Fastigheten ligger i ett jordbrukslandskap med ett aktivt brukande av åker- 

och betesmarker. Det innebär att viss påverkan i form av till exempel buller, 

lukt och flugor får accepteras periodvis. Föreslagen byggnation tar inte 

jordbruksmark i anspråk. 

Föreslagen byggnation är möjlig att anpassa till området bebyggelsen genom 

att huvudbyggnaden kan placeras med långsidan mot Kleva strandväg och att 

byggnadsvolym och material kan anpassas till omkringliggande bebyggelse. 

Ansökan är därmed förenlig med 2 kap 6 § PBL. 

En placering i enlighet med kringliggande bebyggelsestruktur kommer att 

påverka stenmuren som klyver tilltänkt fastighet. Även om denna inte 

omfattas av biotopskydd är den tillsammans med slånbuskaget en viktig 

komponent för biologisk mångfald. Åtgärder på stenmur och slånbuskage 

ska göras med stor försiktighet och stenarna kan med fördel återanvändas för 

att komplettera mur som avgränsar fastigheten. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 7 december 2021. 

Ansökan inkommen den 25 oktober 2021 och kompletterad den 3 november 

2021. 

Yttrande E.ON, inkommit den 9 november 2021. 

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 2 kap 2, 4, 5, 6 och 9 §§. 

2. Byggnader ska utformas med stor hänsyn till platsen vad gäller skala och 

material. Huvudbyggnad ska placeras i linje med befintliga byggnader 

mot Kleva strandväg. 

3. Byggrätten ska vara max 150 m² för huvudbyggnad och 70 m² för 

komplementbyggnader. 

4. Anslutning ska ske till kommunalt spillvattennät. 

 

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. 

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. 

Tillstånd för åtgärd inom område med landskapsbildskydd söks hos 

länsstyrelsen. 
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Expedieras till: 

Beslutet skickas till den sökande  

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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§ 205 Dnr SBN 2021/000122-4.4.1 

Gräsgård 2:1 - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning bostad 
(EDP Vision 2021-1437) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus på befintlig fastighet. Tänkt 

byggnadsarea är cirka 140 m² i en våning utan inredd vind. Sökande vill 

ansluta till kommunalt vatten men ha enskild anläggning för spillvatten.  

Förutsättningar  

Översiktsplan  

Området är inte utpekat i översiktsplanen.  

Natur och arkitektur  

Fastigheten består idag av produktiv åkermark och ligger längs väg 925 

mellan Gräsgård och Mellstaby. Väster om platsen för ansökan finns idag 

äldre bostadshus i två våningar från 1900-talets början samt moderna villor i 

ett plan. Ytterligare västerut finns åkermarker. Även österut finns åkermark 

innan sjömarker och Östersjön tar vid. Norr och söder om fastigheten finns 

äldre bostads- och gårdsbebyggelse, och söderut finns också det 

kulturhistoriskt värdefulla Gräsgårds badhus.   

Infrastruktur  

Tillfart till fastigheten är tänkt att göras via väg 925.  

Fastigheten gränsar till kommunalt verksamhetsområde för VA. Kommunala 

ledningar för vatten finns i 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 

ligger dessutom inom riksintresse för kulturmiljö Gräsgård - Segerstad enligt 

3 kap. miljöbalken.   

Landskapsbildskydd  

Fastigheten för ansökan ligger inom landskapsbildskydd. Den tänkta 

avstyckningen skulle i öster gränsa till samma landskapsbildskydd.  

Synpunkter  

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

E.ON gör gällande att de inom aktuell fastighet har en luftledning för 

lågspänning, se E.ONs yttrande för mer information.  



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

30(51) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2021-12-16  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

PER OLOF 

JOHANSSON 
2021-12-22 

09:12:02 

Christer Gustav 

Rosén 
2021-12-22 

11:03:23 

   

 

Taxefinansiering gör gällande att fastigheten gränsar till verksamhetsområde 

för VA och att kommunala vattenledningar finns i anslutning till fastigheten, 

dock inte ledningar för spillvatten.  

Trafikverket gör gällande att eftersom ansökan inte redovisar hur anslutning 

till väg 925 är tänkt ordnas behöver detta redovisas i bygglovsremissen. 

Enligt trafikverkets bedömning finns även risk att riktvärden för trafikbuller 

överskrids om byggnad placeras som enligt ansökan.   

Förvaltningens överväganden  

Prövningen vid en ansökan om förhandsbesked ska avse frågan om den sökta 

åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen (9 kap. 17 § plan- och bygglagen 

[2010:900], PBL). Avgörande för den bedömningen är om marken är 

lämplig för åtgärden (9 kap. 31 § och 2 kap. PBL). Vid prövningen ska 

miljöbalkens hushållningsbestämmelser tillämpas (2 kap. 2 § PBL). 

Brukningsvärd jordbruksmark får således endast tas i anspråk för bebyggelse 

för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan 

tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredställande sätt genom att annan 

mark tas i anspråk (3 kap. 4 § MB).  

Fastigheten för ansökan består idag av högproduktiv åkermark i ett stort och 

sammanhängande skifte väl lämpat för ett modernt och rationellt jordbruk. 

Skiftet gränsar dessutom till annan jordbruksmark och ingår i ett samman-

hängande jordbrukslandskap. Marken för ansökan måste därmed anses ut-

göra brukningsvärd jordbruksmark i den mening som avses i 3 kap. 4 § MB.  

Inte heller kan en enstaka bostadsfastighet anses utgöra ett väsentligt sam-

hällsintresse, vilket fastslagits av MÖD i tidigare domar, se till exempel 

P 4087-15. Ansökan kan därmed inte anses förenlig med 3 kap. 4 § MB och 

bör således avslås.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 6 december 2021.  

Ansökan inkommen den 5 oktober 2021. 

Yttrande E.ON, inkommit den 9 november 2021.  

Yttrande Trafikverket, inkommit den 25 november 2021.  

Granneyttrande X, synpunkter.  

Granneyttrande X, synpunkter.  

Granneyttrande X, synpunkter.  

Granneyttrande X, inga synpunkter.  

Granneyttrande X, inga synpunkter. 

Förslag till beslut på mötet 

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

ansökan om förhandsbesked, det vill säga att lämna positivt förhandsbesked.  
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag till beslut, det vill säga att lämna 

negativt förhandsbesked, mot Johan Sigvardssons (C) med fleras yrkande om 

bifall på ansökan om förhandsbesked och finner att samhällsbyggnads-

nämnden beslutar enligt Johan Sigvardssons förslag.   

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Lämna positivt förhandsbesked för byggnation av enbostadshus då 

ansökan är förenlig med Plan- och bygglagen (PBL) 2 kap 2, 4, 5, 6 och 

9 §§ och Miljöbalken (MB) 3 kap 4 §. 

2. Byggnaders läge, proportioner, material och färgsättning ska 

överensstämma med öländsk bebyggelsetradition.   

3. Yttranden från E.ON och Trafikverket ska beaktas. 

Samhällsbyggnadsnämndens motivering till beslutet 

Området är inte utpekat för bostadsändamål i kommunens översiktsplan, 

men översiktsplanens intentioner och riktlinjer för området kan följas även 

med ett tillägg till befintlig bebyggelse. Likaså innebär bebyggelse enligt 

ansökan en komplettering av befintlig bebyggelsestruktur längs aktuell del 

av väg 925. Då det dessutom finns befintlig infrastruktur samt möjlighet till  

vatten och avlopp kan ansökan anses förenlig med 2 kap 2 , 4, 5 och 9§§ 

PBL. 

Utformningen av bebyggelsen regleras så att denna anpassas till områdets 

karaktär. Ansökan kan således anses förenlig med 2 kap 6 § PBL. 

Marken för ansökan bedöms utgöra brukningsvärd jordbruksmark. Det finns 

dock domar som visar att brukningsvärd jordbruksmark kan tas i anspråk för 

att komplettera befintlig bebyggelse med någon enstaka byggnad längs 

befintlig väg och liknande, då jordbruksmarken i obetydlig mån påverkas (se 

till exempel MÖD 2018-02-28 Mål nr P 4520-17). Aktuellt förslag på 

avstyckning bedöms utgöra ett sådant undantag då den tillkommande tomten 

kan ses som ett komplement till befintlig bebyggelse samt att möjligheten att 

bruka skiftet i obetydlig mån påverkas. Lösningar för infrastruktur finns 

också. Ansökan är därmed förenlig med 3 kap 4 § MB. 

_____ 

 

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. 

 

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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§ 206 Dnr SBN 2021/000123-4.4.1 

Karlevi 10:29 - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning bostad 
(EDP Vision 2021-1083) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser nybyggnad av fritidshus på befintlig fastighet. Tänkt 

byggnadsarea är ca 70 m². Byggnaden är tänkt utformas i ett plan utan inredd 

vind och med en takvinkel på 45 grader. Sökande önskar ansluta fastigheten 

till kommunalt VA.  

Förutsättningar  

Översiktsplan  

Området är inte utpekat i översiktsplanen.  

Natur och arkitektur  

Fastigheten ligger längs Ossians väg i slutet av Karlevi bygata. Strax öster 

om fastigheten ligger äldre och mycket småskaliga bostadshus, och norrut 

finns äldre och mer storskalig gårdsbebyggelse. Ytterligare längre norrut är 

bebyggelsen mer blandad där äldre gård och bostadsmiljöer varieras med 

moderna villor. Västerut ligger odlingsmark med utsikt över Kalmarsund, 

och i söder gränsar fastigheten mot en äldre fägata och ytterligare 

odlingsmark.  

Infrastruktur  

Tillfart till fastigheten är tänkt att göras via Ossians väg.  

Fastigheten gränsar till kommunalt verksamhetsområde för VA. Kommunala 

VA-ledningar går idag över fastigheten. Kommunen saknar dock lednings-

rätt för dessa ledningar.   

Riksintressen och områdesskydd  

Fastigheten ligger inom riksintressen för rörligt friluftsliv och obruten kust, 

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

ligger dessutom inom riksintresse för kulturmiljö Albrunna-Vickleby enligt 

3 kap.   

Synpunkter  

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

E.ON gör gällande att de inom närområdet har en markförlagd lågspännings-

kabel i osäkert läge samt ett kabelskåp. Kabelns exakta läge måste säker-

ställas innan markarbete påbörjas. Se bifogad karta och E.ONs yttrande för 

mer information.  
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Taxefinansiering VA gör gällande att det idag finns befintliga VA-ledningar 

på fastigheten och att nybyggnad bör placeras med hänsyn till dessa. 

Taxefinansiering kan bekosta flytt av de befintliga ledningarna i öst-västlig 

riktning över fastigheten för att på så sätt lättare få plats för tänkt nybyggnad. 

Se yttrande från Taxefinansiering för mer information.  

Förvaltningens överväganden  

Ansökan innebär en komplettering av befintlig bebyggelsestruktur längs 

Ossians väg. Då fastigheten för ansökan ligger inom riksintresse för kultur-

miljö är det dock viktigt att tillkommande bebyggelse ansluter sig till den 

befintliga bebyggelsens skala, volym och material. Byggnadsvolymer bör 

vara tydligt långsmala och rektangulära och bör utformas med sadeltak och 

med brant taklutning. Likaså bör huvudbyggnadens tak kläs med lertegel och 

fasader med stående träpanel alternativt putsas. Den föreslagna byggnads-

arean på 70 m² bedöms också fungera väl i relation till den omkringliggande 

bebyggelsens skala och karaktär.  

För att bevara befintliga utblickar mot odlingslandskapet och Kalmarsund är 

det likaså viktigt att placering av tillkommande bebyggelse regleras så att 

påverkan på grannfastigheter minimeras. Tillkommande bebyggelse bör inte 

placeras så långt norrut att den skymmer utsikt och utblick från grannfastig-

heten Karlevi 2:19, och inte så långt söderut att grannfastigheten Karlevi 

10:9 påverkas i alltför stor utsträckning. Den placering som föreslås i 

ansökan bedöms uppfylla dessa kriterier.  

Stenmuren i fastighetens södra gräns omfattas av biotopskydd och ska 

bevaras. Likaså bör stenmuren i öster bevaras i den mån det är möjligt då 

denna är en viktig del av gaturummet längs Ossians väg. För att bevara och 

förstärka gaturummet och bebyggelsestrukturen längs Ossians väg bör 

tillkommande huvudbyggnad, likt det som föreslås i ansökan, också placeras 

tätt inpå och med långsidan mot gatan.  

Fastigheten ligger i direkt anslutning till åkermarker där jordbruk bedrivs, 

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

miljö.  

Omdragning av befintliga VA-ledningar enligt yttrande från taxefinansiering 

ska ske i samband med nybyggnad. Omdragning ska då enligt yttrande från 

Taxefinansiering bekostas av kommunen.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 6 december 2021.  

Ansökan inkommen den 30 juli 2021.  

Yttrande E.ON, inkommit den 17 september 2021.  

Yttrande Taxefinansiering, inkommit den 13 oktober 2021.  
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Granneyttrande X, synpunkter.  

Granneyttrande X, synpunkter.  

Granneyttrande X, synpunkter.  

Granneyttrande X, synpunkter.  

Granneyttrande X, synpunkter.  

Granneyttrande X, inga synpunkter.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Lämna positivt förhandsbesked för byggnation av enbostadshus då 

förslaget är förenligt med Plan- och bygglagen 2 kap 2, 4, 5, 6, 9 §§ samt 

MB 3 kap 4§. 

2. Huvudbyggnaden ska placeras med långsidan mot Ossians väg. 

3. Byggnader ska placeras minst 14 meter från fastighetens norra gräns. 

4. Byggnadsarean ska vara maximalt 75 m². 

5. Byggnadsdjupet ska vara maximalt 6,5 meter. 

6. Takvinkeln ska vara 30-45°. 

7. Huvudbyggnaden ska utformas med sadeltak. 

8. Huvudbyggnaden ska utformas med lertegeltak. 

9. Fasader ska kläs med stående träpanel eller putsas. 

10. Befintlig stenmur i fastighetens södra gräns ska bevaras. 

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. 

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. 
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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  

Ett meddelande om beslut skickas till samtliga berörda grannar 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 

Taxefinansierad verksamhet 

Plan och bygg 

 

Ajournering 

Klockan 11.05-11.10 
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§ 207 Dnr SBN 2021/000124-4.4.1 

Mörbylånga 3:11 - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning bostad 
(EDP Vision 2021-1380) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus på befintlig fastighet. Tänkt 

byggnadsarea är ca m² i ett plan med inredd vind. Sökande avser ansluta 

fastigheten till kommunalt VA.  

Förutsättningar  

Detaljplan  

Öster om fastigheten för ansökan finns pågående detaljplan för förbifart 

Kyrkbyn. Syftet med planen är att möjliggöra en ny vägdragning öster om 

Kyrkbyn.  

Natur och arkitektur  

Fastigheten ligger i södra änden av Kyrkbyn, strax norr om korsningen väg 

942 - Fraktvägen. Väster om platsen för ansökan ligger småskalig bostads-

bebyggelse längs bygatan, och än längre västerut finns ett industriområde 

med åkerier och en större livsmedelsindustri. Åt norr och söder finns äldre 

bostad- och gårdsbebyggelse längs bygatan. Öster om fastigheten finns 

odlingsmarker som sluttar upp mot landborgen.   

Fastigheten består idag delvis av bevuxna schaktmassor.  

Infrastruktur  

Tillfart till fastigheten är tänkt att göras via väg 942.  

Fastigheten ligger delvis inom 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.   

Djurhållning  

En gödselbrunn finns idag ca 100 meter norr om föreslagen bostads-

bebyggelse.  

Tidigare ärenden  

Fastigheten har tidigare varit ärende (dnr 2016-1258) för miljöinspektion då 

avfall i form av metallskrot och dieseltunnor funnits på fastigheten. Vid 

inspektion fanns dock inga dokumenterade föroreningar.  
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Synpunkter  

Ansökan har remitterats till berörda grannar, Taxefinansiering, Trafikverket 

samt E.ON.  

Taxefinansiering gör gällande att kommunala ledningar för VA finns i 

anslutning till fastigheten.  

Trafikverket gör gällande att byggnadsfritt avstånd från väg 942 är 12 meter. 

För att kunna nyttja anslutningen mot väg 942 måste det från en punkt 3 

meter in från vägkant och 60 cm över markhöjd säkerställas fri sikt på minst 

80 meter. Eventuell siktröjning bekostas av fastighetsägaren.  

Inom området har E.ON en markförlagd serviskabel i osäkert läge, se 

bifogad karta och yttrande för mer information. Kabelns exakta läge måste 

säkerställas innan markarbete påbörjas  

Förvaltningens överväganden  

Fastigheten ligger i direkt anslutning till åkermarker där jordbruk bedrivs, 

bland annat finns en gödselbrunn ca 100 meter från fastigheten för ansökan, 

vilket innebär buller och lukt periodvis. Detta måste dock accepteras i denna 

typ av miljö.  

Kommunala VA-ledningar går ca 60 meter väster om föreslagen bostadsbe-

byggelse och fastigheten ligger delvis inom kommunalt verksamhetsområde 

för VA. Marken för ansökan är dessutom idag ianspråktagen tomtmark. Det 

finns också befintlig infrastruktur och tillfart till fastigheten från väg 942. 

Det tidigare ärendet gällande miljöinspektion och nedskräpning bedöms inte 

påverka markens lämplighet för bostadsändamål. Sammantaget kan fastig-

heten därmed anses vara lämplig för bostadsbyggande utan att människors 

hälsa och säkerhet riskeras. Ansökan är således förenlig med 2 kap 2, 4, 5 

och 9 §§ PBL.  

Ansökan innebär också en komplettering av befintlig bebyggelsestruktur 

längs väg 942 och ansluter till omkringliggande bebyggelse. Ansökan är 

därmed förenlig med 2 kap 6 § PBL.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 6 december 2021.  

Ansökan inkommen den 22 september 2021.  

Yttrande E.ON, inkommit den 9 november 2021.  

Yttrande Trafikverket, inkommit den 23 november 2021.  

Granneyttrande X, inga synpunkter.  

Granneyttrande X, inga synpunkter.  

Granneyttrande X, inga synpunkter.  

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

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Lämna positivt förhandsbesked för byggnation av enbostadshus då 

förslaget är förenligt med Plan- och bygglagen 2 kap 2, 4, 5, 6 och 9 §§ 

PBL samt MB 3 kap 6§. 

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. 

Förhandsbesked är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs 

inom 2 år från dagen för beslutet. Görs inte ansökan om bygglov inom denna 

tid upphör tillståndet att gälla. 

Beslutet medför ej rätten att påbörja den sökta åtgärden. 

Anmälningsplikt råder enligt kulturmiljölagen 2 kap 10 § om fornlämning 

påträffas. Ansökan och anmälan söks hos länsstyrelsen. 

 

Expedieras till: 

Beslutet skickas till den sökande  

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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§ 208 Dnr SBN 2021/000126-4.4.2 

Mörbylånga 11:27 - Ansökan om bygglov. Nybyggnad 
av radhusparhuskedjehus (hus 1-8) 
(EDP Vision 2021-1771) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser nybyggnad av radhus/kedjehus i en våning med en total 

byggnadsarea om cirka 809 m² inom rubricerad fastighet.  

De tilltänkta byggnaderna kommer att placeras enligt situationsplanen, 

föreslagen placering anses vara förenlig med gällande planbestämmelser.  

De tilltänkta radhusen/kedjehusen ska uppföras med platta på mark och 

mörkgrå pappbeklädd pulpettak vars lutning är 6 grader. Samtliga fasader 

kommer att utformas med liggande zink-färgad träpanel. Fönster- och 

dörrinsättningar kommer att uppföras på samtliga fasader enligt ansökan 

med tillhörande ritningar. Sökande har för avsikt att även installera 

eldstad/rökkanal i de planerade radhusen/kedjehusen. Byggnadshöjden för de 

tilltänkta husen är 3,3 meter vilket ger en nockhöjd på 4,6 meter.  

Fastigheten ska anslutas till kommunala vatten-, avlopp- och dagvatten-

ledningar enligt ansökan.   

Den aktuella delen av fastigheten Mörbylånga 11:27 (Norra viken 1c enligt 

nybyggnadskartan) har en total fastighetsarea om 26 200 m² och omfattas av 

detaljplanen M120 som vann laga kraft den 20 oktober 2020. Detaljplanen 

anger en markanvändning för bostadsändamål i två våningar. I de fall 

huvudbyggnaderna är sammanbyggda får 35 procent av fastigheten bebyggas 

med bostadsändamålsenliga åtgärder, vilket motsvarar en byggrätt på (0,35 x 

26 200) 9 170 m² byggnadsarea. Högsta nockhöjd för tillkommande 

byggnadsverk inom aktuell plats är 7,5 meter.  

Inga grannar har ansetts vara berörda av den sökta åtgärden då åtgärden är 

planenlig.  

Värt att notera är att det pågår en lantmäteriförrättning för den aktuella 

fastigheten i dagsläget. Därför har de föreslagna fastighetsgränserna enligt 

situationsplanen ännu inte blivit fastställda. Dock enligt uppgift från Mark- 

och exploateringsavdelningen är den planerade tomtindelningen förenlig 

med den inlämnade ansökan om lantmäteriförrättningen.   

Förvaltningens överväganden 

Ärendet omfattar granskning enligt 2 kapitlet plan- och bygglagen 

(2010:900) (PBL) ”allmänna och enskilda intressen”, kapitel 8 ”krav på 
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byggnadsverk med mera” samt kapitel 9 ”bygglov, rivningslov och 

marklov”. 

Plan-och byggverksamheten bedömer att förslaget är väl anpassat till stads-

bilden samt utgör en god helhetsverkan enligt 2 kapitlet 6 § plan- och 

bygglagen (2010:900). Förslaget anses inte medföra någon betydande 

olägenhet för grannar enligt 2 kapitlet 9 § plan- och bygglagen (2010:900). 

Vidare anser plan- och byggverksamheten att förslaget inte avviker från 

gällande detaljplanens intentioner vad gäller markanvändning, användnings-

bestämmelser, utformning och placering.   

Förslaget anses vara lämpligt för sitt ändamål och har en god form- och 

materialverkan enligt 8 kapitlet plan- och bygglagen (2010:900) varför 

bygglov med stöd av 9 kapitlet 30 § plan- och bygglagen (2010:900) bör 

beviljas.   

Tekniskt samråd är nödvändigt i detta ärende enligt 10 kapitlet 14 § plan- 

och bygglagen (2010:900).  

Beslutsunderlag 

Ansökan med tillhörande handlingar inkomna den 30 november 2021. 

Inkommen komplettering gällande lantmäteriansökan den 7 december 2021. 

Utlåtande gällande dagsljusinsläpp den 8 december 2021. 

Tillgänglighetsintyg/tillgänglighetsutlåtande den 8 december 2021. 

Uppgifter om utvändig färgsättning den 8 december 2021. 

Tjänsteskrivelse den 8 december 2021. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja bygglov för nybyggnad av radhus/kedjehus inom rubricerad 

fastighet med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900).  

2. Avgiften för bygglovet är 70 345 kronor i enlighet med fastställd taxa av 

kommunfullmäktige. Lagstadgade tidsfrister för handläggningen av 

ärendet har hållits. Avgiften ska därför inte reduceras enligt 12 kap. 8 a § 

plan- och bygglagen (2010:900). Faktura skickas separat.  

3. Åtgärden kräver en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 

byggherrens förslag Mattias Hagblom. Kontrollansvarig är certifierad 

enligt 10 kapitlet 9 § plan- och bygglagen (2010:900). 

4. Tekniskt samråd är nödvändigt i detta ärende enligt 10 kapitlet 14 § plan- 

och bygglagen (2010:900).  

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

10 kapitlet 23 § plan- och bygglagen (2010:900) när förutsättningarna för 

detta finns.  
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Samhällsbyggnadsnämndens motivering till beslutet 

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom förvaltningens överväganden.  

_____ 

Information 

Besluten kan överklagas var för sig, se bifogad information 

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren. Sökande är själv skyldig att 

skaffa sig de tillstånd från annat håll som kan behövas.  

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 ska utföras enligt de ritningar/handlingar som tillhör beslutet. Inga 

ändringar får ske utan att dessa har godkänts av samhällsbyggnadsnämnden.  

Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsbyggnadsnämnden har lämnat ett 

skriftligt startbesked. I startbeskedet fastställs kontrollplanen.  

Tillstånd att bygga närmare vägområde än tillåtet, göra ny utfart eller ändra 

den som finns skall sökas hos tillståndsgivaren. Tillståndsgivare är 

väghållaren, oftast Trafikverket, kommunen eller lokal vägförening.  

Anmälan om anslutning till kommunalt avlopp skall göras. Om dagvattnet  

(tak-/yt-och dräneringsvatten) från fastigheten inte kan anslutas till 

kommunalt dagvattenledning får dagvattnet inte kopplas till 

spillvattenledningar. Byggherren är själv skyldig att skaffa sig de tillstånd 

från annat håll, som kan behövas. Byggherren ansvarar även för att ta in 

egenkontroller för de arbeten hans entreprenörer utför.  

I detta ärende krävs utstakning av behörig person. Om byggnadens eller 

anläggningens läge är sådant att den är direkt beroende av gränsen mot en 

grannfastighet, skall grannen kallas till utstakningen.  

I detta ärende krävs intyg om byggnads läge och storlek. Byggherre, 

kontrollansvarig, annan part ska intyga att läge och storlek är 

överensstämmande med beviljat bygglov.   

Expedieras till: 

Beslutet skickas till den sökande  

Beslutet skickas till den kontrollansvarige 

Ett meddelande om beslut skickas till samtliga berörda grannar 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 

Plan och bygg 
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§ 209 Dnr SBN 2021/000127-4.4.2 

Mörbylånga 11:27 - Ansökan om bygglov. Nybyggnad 
av radhusparhuskedjehus (hus 9-14)  
(EDP Vision 2021-1812) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser nybyggnad av tre stycken parhus i två våningar med en total 

byggnadsarea om cirka 677 m² vilket ger en bruttoarea om cirka 953 m² 

inom fastigheten Mörbylånga 11:27.  

De tilltänkta byggnaderna kommer att placeras enligt situationsplanen, 

föreslagen placering anses vara förenlig med gällande planbestämmelser.  

De tilltänkta parhusen ska uppföras med platta på mark och mörkgrå 

pappbeklädd pulpettak vars lutning är 8 grader. Samtliga fasader kommer att 

utformas med liggande svartfärgade träpaneler. Fönster- och dörrinsättningar 

kommer att uppföras på samtliga fasader enligt ansökan med tillhörande 

ritningar. Sökande har för avsikt att även installera eldstad/rökkanal i de 

planerade parhusen. Byggnadshöjden för de tilltänkta husen är mellan 6,1 

och 6,3 meter vilket ger en maximal nockhöjd på 7,2 meter.  

Fastigheten ska anslutas till kommunala vatten-, avlopp- och dagvatten-

ledningar enligt ansökan.   

Den aktuella delen av fastigheten Mörbylånga 11:27 (Norra viken 1c enligt 

nybyggnadskartan) har en total fastighetsarea om 26 200 m² och omfattas av 

detaljplanen M120 som vann laga kraft den 20 oktober 2020. Detaljplanen 

anger en markanvändning för bostadsändamål i två våningar. I de fall 

huvudbyggnaderna är sammanbyggda får 35 procent av fastigheten bebyggas 

med bostadsändamålsenliga åtgärder, vilket motsvarar en byggrätt på (0,35 x 

26 200) 9 170 m² byggnadsarea. Högsta nockhöjd för tillkommande 

byggnadsverk inom aktuell plats är 7,5 meter.  

Inga grannar har ansetts vara berörda av den sökta åtgärden då åtgärden är 

planenlig.  

Värt att notera är att det pågår en lantmäteriförrättning för den aktuella 

fastigheten i dagsläget. Därför har de föreslagna fastighetsgränserna enligt 

situationsplanen ännu inte blivit fastställda. Dock enligt uppgift från Mark- 

och exploateringsavdelningen är den planerade tomtindelningen förenlig 

med den inlämnade ansökan om lantmäteriförrättningen.  

Förvaltningens överväganden 

Ärendet omfattar granskning enligt 2 kapitlet plan- och bygglagen 

(2010:900) (PBL) ”allmänna och enskilda intressen”, kapitel 8 ”krav på 
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byggnadsverk  med mera” samt kapitel 9 ”bygglov, rivningslov och 

marklov”.  

Plan- och byggverksamheten bedömer att förslaget är väl anpassat till 

stadsbilden samt utgör en god helhetsverkan enligt 2 kapitlet 6 § plan- och 

bygglagen (2010:900). Förslaget anses inte medföra någon betydande 

olägenhet för grannar enligt 2 kapitlet 9 § plan- och bygglagen (2010:900). 

Vidare anser plan- och byggverksamheten att förslaget inte avviker från 

gällande detaljplanens intentioner vad gäller markanvändning, användnings-

bestämmelser, utformning och placering.   

Förslaget anses vara lämpligt för sitt ändamål och har en god form- och 

materialverkan enligt 8 kapitlet plan- och bygglagen (2010:900) varför 

bygglov med stöd av 9 kapitlet 30 § plan- och bygglagen (2010:900) bör 

beviljas.   

Tekniskt samråd är nödvändigt i detta ärende enligt 10 kapitlet 14 § plan- 

och bygglagen (2010:900).  

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 2 december 2021. 

Situationsplanen den 2 december 2021. 

Plan-, fasad- och sektionsritningar den 7 december 2021. 

Inkommen komplettering gällande lantmäteriansökan den 7 december 2021. 

Utlåtande gällande dagsljusinsläpp den 8 december 2021. 

Tillgänglighetsintyg/tillgänglighetsutlåtande den 8 december 2021. 

Tjänsteskrivelse den 8 december 2021. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja bygglov för nybyggnad av parhus inom rubricerad fastighet med 

stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900).  

2. Avgiften för bygglovet är 74 058 kronor i enlighet med fastställd taxa av 

kommunfullmäktige. Lagstadgade tidsfrister för handläggningen av 

ärendet har hållits. Avgiften ska därför inte reduceras enligt 12 kap. 8 a § 

plan- och bygglagen (2010:900). Faktura skickas separat.  

3. Åtgärden kräver en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 

byggherrens förslag Mattias Hagblom. Kontrollansvarig är certifierad 

enligt 10 kapitlet 9 § plan- och bygglagen (2010:900).  

4. Tekniskt samråd är nödvändigt i detta ärende enligt 10 kapitlet 14 § plan- 

och bygglagen (2010:900).  

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

10 kapitlet 23 § plan- och bygglagen (2010:900) när förutsättningarna för 

detta finns.  
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Samhällsbyggnadsnämndens motivering till beslutet 

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom förvaltningens överväganden.  

_____ 

 

Information  

Besluten kan överklagas var för sig, se bifogad information.  

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren. Sökande är själv skyldig att 

skaffa sig de tillstånd från annat håll som kan behövas.  

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 ska utföras enligt de ritningar/handlingar som tillhör beslutet. Inga 

ändringar får ske utan att dessa har godkänts av samhällsbyggnadsnämnden.  

Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsbyggnadsnämnden har lämnat ett 

skriftligt startbesked. I startbeskedet fastställs kontrollplanen.  

Tillstånd att bygga närmare vägområde än tillåtet, göra ny utfart eller ändra 

den som finns skall sökas hos tillståndsgivaren. Tillståndsgivare är 

väghållaren, oftast Trafikverket, kommunen eller lokal vägförening.  

Anmälan om anslutning till kommunalt avlopp skall göras. Om dagvattnet 

(tak-/yt-och dräneringsvatten) från fastigheten inte kan anslutas till 

kommunalt dagvattenledning får dagvattnet inte kopplas till spillvatten-

ledningar. Byggherren är själv skyldig att skaffa sig de tillstånd från annat 

håll, som kan behövas. Byggherren ansvarar även för att ta in egenkontroller 

för de arbeten hans entreprenörer utför.  

I detta ärende krävs utstakning av behörig person. Om byggnadens eller 

anläggningens läge är sådant att den är direkt beroende av gränsen mot en 

grannfastighet, skall grannen kallas till utstakningen.  

I detta ärende krävs intyg om byggnads läge och storlek. Byggherre, 

kontrollansvarig, annan part ska intyga att läge och storlek är 

överensstämmande med beviljat bygglov.   

 

Expedieras till: 

Beslutet skickas till den sökande  

Beslutet skickas till den kontrollansvarige 

Ett meddelande om beslut skickas till samtliga berörda grannar 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 210 Dnr SBN 2021/000095-4.4.4 

X - Bygg tillsyn. Ovårdad tomt 
(EDP Vision 2021-550) 

Sammanfattning av ärendet 

Anmälan om en ovårdad tomt, X, har inkommit till samhällsbyggnads-

nämnden. Besök på platsen har genomförts av förvaltningen.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade under § 157 den 23 september 2021 

att återremittera ärendet för ytterligare handläggning och samråd med 

fastighetsägaren.  

Information 

Förvaltningen informerar att flera försök till kontakt med fastighetsägaren 

har gjorts; brev, besök och telefonsamtal. Delgivningskvitto har kommit åter 

från fastighetsägaren men inga kontakter med förvaltningen har tagits. 

Förvaltningen informerar att vid besök vid fastigheten har noterats att viss 

uppstädning av tomten kan ha påbörjats och föreslår därför alternativ till 

fortsättning av handläggningen av ärendet. Nämnden enas om att avvakta 

några månader, därefter återrapportering till nämnden.  

_____ 
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§ 211 Dnr SBN 2021/000096-4.4.4 

X - Bygg tillsyn. Ovårdad tomt 
(EDP Vision 2021-551) 

Sammanfattning av ärendet 

Anmälan om en ovårdad tomt, X, har inkommit till samhällsbyggnads-

nämnden. Besök på platsen har genomförts av förvaltningen.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade under § 158 den 23 september 2021 

att återremittera ärendet för ytterligare handläggning och samråd med 

fastighetsägaren.  

Information 

Förvaltningen informerar att flera försök till kontakt med fastighetsägaren 

har gjorts; brev, besök och telefonsamtal. Delgivningskvitto har kommit åter 

från fastighetsägaren men inga kontakter med förvaltningen har tagits. 

Förvaltningen informerar att vid besök vid fastigheten har noterats att viss 

uppstädning av tomten kan ha påbörjats och föreslår därför alternativ till 

fortsättning av handläggningen av ärendet. Nämnden enas om att avvakta 

några månader, därefter återrapportering till nämnden.  

_____ 
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§ 212 Dnr SBN 2021/000117-8.10 

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag. 
Sekretessärende 
(EDP Vision 2020-1153) 

Sammanfattning av ärendet 

Emma Lindell, bygglovhandläggare, föredrar ärende angående 

bostadsanpassning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 8 december 2021, med bilagor  

(EDP Vision 2020-1153). 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Avslå ansökan om bostadsanpassning enligt handläggarens förslag 

daterad den 8 december 2021 (EDP Vision 2020-1153). 

2. Beslut fattas med stöd av Lag (2018:222) om Bostadsanpassningsbidrag 

m m 5§ och 7§.    

_____ 
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§ 213 Dnr SBN 2021/000004-1.2.7 

Verksamhetsinformation 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Marie-Christine Svensson informerar om  

Plan och bygg 

 Möte med länsstyrelsen den 28 januari 2022.  

 Regelbundna möten med exploatörer i Färjestaden. 

 Planprogram Mörbylånga återupptas. Behöver kompletteras. 

 Förteckning över pågående planer. Se över prioriterade planer till 

februari 2022.  

 Statistik 

- Handläggningstid för bygglov 1 september-10 december 2021 är i snitt 

35,1 dagar. Det vill säga 7 veckor. 

- Handläggningstid för anmälningsärenden är i snitt 20,4 dagar.  

- Antal inkomna ärenden till bygg hittills: 737 stycken. 

- Antal bostadsanpassningsärenden hittills: 68 stycken. 

- Totalt : 805 ärenden. 

Internt 

 Behovsutredning på bygglov påbörjad. 

 Medarbetarsamtal avslutas. 

 Samtlig tjänster tillsatta.  

 Fortfarande en långtidssjukskrivning på deltid. 

 Digitalisering: nästa steg; mellanarkiv. I början av 2022. Kartläggning av 

samtliga processer skall tas fram. Påbörjas kring årsskiftet. 

 Ny organisation.  

 Övergång till nytt system för adressättning kommer att påbörjas kring 

årsskiftet.      

Staffan Åsén informerar om  

Miljö  

 Samråd vindkraft. 

 Personalläget är gott. 

 Behovsutredningen revideras. 
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 Tillsyn Guldfågeln.  

 Årsrapportering för 2021 till Vattenmyndigheten. 

 Tillsynsplaner klar till samhällsbyggnadsnämnden i januari 2022. 

 Klagomål A-traktorer i Färjestaden.  

 Nyckeltal Miljösamverkan Sydost (MSO), samtliga kommuner i länet 

pågår.  

Daniel Jonsson informerar om 

 Utkast till Verksamhetsplan 2022 med internbudget för samhälls-

byggnadsnämnden. Ärendet behandlas vid nämndens sammanträde i 

januari 2022.  

_____ 
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