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§ 88  

Val av justerare 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Monica Orthagen (MP) utses att justera dagens protokoll tisdagen den 

28 juni 2022. 

_____ 
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§ 89  

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Ändring  

Ärende 9, Remiss - Samråd kring förslag till nya Natura 2000-områden för 

fåglar, behandlas före ärende 8, Information - Uppföljning av åtgärderna i 

handlingsplanen till klimatstrategi. 

Ärende 12, Karlevi 4:5 - Ansökan om förhandsbesked. 

Lokaliseringsprövning bostad, flyttas och behandlas före ärende 17, 

Verksamhetsinformation.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Till samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare utsänd kallelse 

med ändring där ärende 9, Remiss - Samråd kring förslag till nya Natura 

2000-områden för fåglar, behandlas före ärende 8, Information - 

Uppföljning av åtgärderna i handlingsplanen till klimatstrategi, samt att 

ärende 12, Karlevi 4:5 - Ansökan om förhandsbesked. 

Lokaliseringsprövning bostad, flyttas och behandlas före ärende 17, 

Verksamhetsinformation, godkänns som dagordning för mötet. 

_____ 
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§ 90 Dnr SBN 2022/000002-1.2.7 

Meddelande och information 2022 
(EDP Vision 2022-373) 

Sammanfattning av ärendet 

Meddelande om beslut 

Rapport enligt sammanställning daterad den 17 juni 2022. 

Information 

Nästa möte är den 18 augusti 2022. 

_____ 
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§ 91 Dnr SBN 2022/000003-1.2.7 

Anmälan av fattade delegationsbeslut 2022 
(EDP Vision 2022-2) 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegationsbeslut daterade den 8 maj-15 juni 2022. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Redovisning av delegationsbesluten godkänns. 

_____ 
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§ 92 Dnr SBN 2022/000048- 

Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning 2022 
(EDP Vision 2022-917) 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag om revidering av samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning 

för SBN 1.1 till och med SBN 4.1.  

Förslaget till ändring av delegationsordningen för samhällsbyggnads-

nämnden kan indelas i fyra huvudområden: 

1. Rätt att fatta beslut om att bevilja bygglov och ge positivt 

förhandsbesked i område utanför detaljplan och områdesbestämmelser.  

2. Rätt att fatta beslut om bygglov utan begränsning av area eller tid.  

3. Utökad beloppsgräns för beslut om bostadsanpassningsbidrag.  

4. Ändringar av mindre betydelse eller redaktionella.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 13 juni 2022. 

Utdrag ur delegationsordning SBN 1.1 tom SBN 4.1. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Anta delegationsordningen enligt förvaltningens förslag. Ändringen 

gäller från den 1 juli 2022.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Samhällsbyggnad - Bygg 

Kommunkansliet 
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§ 93 Dnr SBN 2022/000004-1.4 

Ekonomisk uppföljning 2022 för 
samhällsbyggnadsnämnden 
(EDP Vision 2022-374) 

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 maj. 

Tjänsteskrivelse daterad den 13 juni 2022.    

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ekonomisk uppföljning efter maj 2022 godkänns.   

_____ 
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Samhällsbyggnad - Bygg 
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§ 94 Dnr SBN 2022/000069-1.9.1 

Remiss - Samråd kring förslag till nya Natura 2000-
områden för fåglar 
(EDP Vision 2022-774) 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelserna i flera kustlän har fått regeringens uppdrag att föreslå nya 

Natura 2000-områden för de kust- och havsområden som är mest 

betydelsefulla för vilda fåglar. Länsstyrelsen Kalmar län har tagit fram 

förslag till avgränsning av fem nya eller utvidgade Natura 2000-områden. 

Detta förslag går nu ut på samråd.  

Länsstyrelserna gör därefter en sammanställning av inkomna synpunkter 

som underlag för kommande beslut av regeringen om vilka områden som ska 

ingå i Natura 2000-nätverket. Länsstyrelsens förslag rapporteras till 

Naturvårdsverket.  

Information från förvaltningen 

Staffan Åsén informerar om regeringsuppdraget och om Länsstyrelsens 

Kalmar län underlag, samt om kommunens synpunkter på förslaget. 

Informeras vidare om konsekvenser av den korta svarstiden; inte möjligt att 

göra tillräckliga konsekvensanalyser av förslaget, begränsade möjligheter för 

beredning till den politiska beslutsprocessen och att identifiera intresse-

konflikter, samt konsekvenser på kort som lång sikt. Med hänvisning till 

ovanstående föreslås nämnden besluta 

 Kommunen avstyrker länsstyrelsens förslag till natura 2000-område. 

 Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar till ordföranden att på delegation 

besluta om den slutliga utformningen av kommunens svar på remissen. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör om samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt 

förvaltningens förslag till beslut enligt ovan och finner att 

samhällsbyggnadsnämnden bifaller detsamma.  

Beslutsunderlag 

Remiss från Länsstyrelsen Kalmar län – Samråd kring förslag till nya Natura 

2000-områden för fåglar inkommen den 12 maj 2022.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Kommunen avstyrker länsstyrelsens förslag till natura 2000-område. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar till ordföranden att på delegation 

besluta om den slutliga utformningen av kommunens svar på remissen. 
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_____ 

 

 

Expedieras till: 

Samhällsbyggnad - Miljö 

Ordföranden samhällsbyggnadsnämnden 

 

Ajournering 

Klockan 10.10-10.30 
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§ 95 Dnr SBN 2022/000065-1.2.7 

Information - Uppföljning av åtgärderna i 
handlingsplanen till klimatstrategi 

Sammanfattning av ärendet 

Thérese Lindquist, miljö- och klimatstrateg, informerar kring uppföljningen 

som gjordes av åtgärderna i handlingsplanen till klimatstrategi 2017-2020. 

Detta som en del inför revideringen av klimatstrategin och handlingsplanen 

och en möjlighet för politiker att komma med inspel/synpunkter. Informeras 

vidare om förbättringsambitioner vid nästa revidering, samt processen framåt 

för revidering och tidsplan.  

_____ 
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§ 96 Dnr SBN 2022/000042-3.5.1 

Ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker 
(EDP Vision 2022-583) 

Sammanfattning av ärendet 

Bröderna Halldéns AB, 559241-4550, med adressen Ridstigen 6, 386 51 

Mörbylånga ansöker om ett stadigvarande serveringstillstånd för servering 

av alkoholdrycker till allmänheten på serveringsstället Lilla Bistron, 

Köpmangatan 9, 386 50 Mörbylånga.  

Ansökan avser dryckeskategorierna starköl, vin, spritdrycker samt andra 

jästa alkoholdrycker under serveringstiden klockan 12.00 – 21.00 och ska 

gälla året runt. Servering får ske i matsal samt uteservering från och med den 

23 juni 2022 till och med den 1 oktober 2022 enligt ritning med diarie-

nummer SBN 2022-583. Villkor ställda av Trafikverket och Polismyndig-

heten ska följas gällande uteserveringen.   

Beslutsunderlag 

Ansökan, daterad den 6 april 2022.  

Remissyttrande från Polismyndigheten, daterat den 3 maj 2022. 

Remissyttrande från Skatteverket, daterat den 26 april 2022. 

Remissyttrande från Räddningstjänsten, daterat den 13 maj 2022. 

Tillståndsbevis från Polismyndigheten daterat den 8 juni 2022 tillsammans 

med yttrande från Trafikverket, daterat den 25 maj 2022. 

Utredning, daterad den 15 juni 2022. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 15 juni 2022. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden meddelar Bröderna Halldéns AB, 

559241-4550, stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten. 

Tillståndet avser servering av spritdrycker, vin, starköl samt andra jästa 

alkoholdrycker på serveringsstället Lilla Bistron, Köpmangatan 9, 

386 50 Mörbylånga. 

2. Tillståndet avser servering i matsal året runt mellan klockan 12:00 till 

och med klockan 21:00 samt uteservering i söder från och med den 

23 juni 2022 till och med den 1 oktober 2022 mellan klockan 12:00 till 

och med klockan 21:00. Villkor ställda av Polismyndigheten och 

Trafikverket ska följas.   

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.    

_____ 
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Expedieras till: 

Sökande 

Länsstyrelsen Kalmar län, Alexandra Engelholm, 391 86 Kalmar 

Folkhälsomyndigheten, Berit Magnusson, Box 505, 831 26 Östersund 

Polismyndigheten, Box 823, 391 29 Kalmar 

Ölands Räddningstjänst, Box 111, 386 22 Färjestaden 

Alkohol- och tobakshandläggare 
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§ 97 Dnr SBN 2022/000055-3.5.1 

Ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker 
(EDP Vision 2022-623) 

Sammanfattning av ärendet 

Barefoot by the Beach AB, 559311-3227, med adressen c/o Anders 

Ljungholm, Nybrovägen 24, 386 35 Färjestaden ansöker om ett 

stadigvarande serveringstillstånd för servering av alkoholdrycker till 

allmänheten på serveringsstället Epok, Södra Hamnplan 4, 386 31 

Färjestaden.  

Ansökan avser dryckeskategorierna starköl, vin, spritdrycker samt andra 

jästa alkoholdrycker under serveringstiden klockan 11.00 – 01.00 och ska 

gälla året runt. Servering får ske i matsal samt uteservering enligt ritning 

med diarienummer SBN 2022-623.    

Beslutsunderlag 

Ansökan, daterad den 12 april 2022.  

Remissyttrande från Polismyndigheten, daterat den 28 april 2022. 

Remissyttrande från Skatteverket, daterat den 26 april 2022. 

Remissyttrande från Räddningstjänsten, daterat den 5 maj 2022. 

Remissyttrande från Skatteverket, daterat den 16 maj 2022. 

Remissyttrande från Skatteverket, daterat den 18 maj 2022. 

Utredning, daterad den 10 juni 2022. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 21 juni 2022.    

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden meddelar Barefoot by the Beach AB, 

559311-3227, stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten. 

Tillståndet avser servering av spritdrycker, vin, starköl samt andra jästa 

alkoholdrycker på serveringsstället Epok, Södra Hamnplan 4, 386 30 

Färjestaden. 

2. Tillståndet avser servering i matsal samt uteservering från klockan 11:00 

till och med klockan 01:00 och ska gälla året runt.  

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.     

_____ 
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Expedieras till: 

Sökande 

Länsstyrelsen Kalmar län, Alexandra Engelholm, 391 86 Kalmar 

Folkhälsomyndigheten, Berit Magnusson, Box 505, 831 26 Östersund 

Polismyndigheten, Box 823, 391 29 Kalmar 

Ölands Räddningstjänst, Box 111, 386 22 Färjestaden 
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§ 98 Dnr SBN 2022/000063-4.4.2 

Färjestaden 5:1 - Ansökan om tidsbegränsat bygglov. 
Nybyggnad av torghandelsbodar 
(EDP Vision 2022-853) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan innebär tidsbegränsat lov för nybyggnad av 4 st. torghandelsbodar 

med en total byggnadsyta om 60 m². Sökande har för avsikt att placera de 

tilltänkta bodarna under perioden 15:e juni till 15:e oktober varje år fram till 

år 2024. 

Åtgärd kommer att utföras inom ett detaljplanerat område (F163) och 

innebär en avvikelse från gällande plan. De aktuella bodarna ska placeras på 

(P-PLATS) mark avsedd för parkering.  

Åtgärden är av sådan art att berörda sakägare har underrättats om ansökan 

och getts tillfälle att yttra sig enligt 9 kapitlet 25 § plan- och bygglagen 

(2010:900). Ägare av X, X, X, X, X, X, X och X har bedömts vara berörda.  

Följande granne/sakägare har inga synpunkter på ansökan: 

X, X, X och X. 

Följande grannar/sakägare har inte svarat: 

X, X, X, X. 

Observera att grannehörandetiden gick ut den 10 juni 2022. 

Förvaltningens överväganden 

Enligt 9 kapitlet 9 § plan- och bygglagen (2010:900) om ett bygglov används 

för ett ändamål som har en sådan säsongskaraktär att den åtgärd som 

omfattas av bygglovet behöver upprepas under två eller flera år i följd, får 

åtgärden vidtas igen utan ny prövning, om det sker inom ett år från det att 

åtgärden senast avslutades. 

I och med att de tilltänkta torghandelsbodarna endast kommer att placeras 

och användas under perioden 15:e juni till 15:e oktober varje år fram till år 

2024 inom den aktuella fastigheten bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen 

att åtgärden är av säsongskaraktär. Då åtgärden sker enbart en gång om året 

och inom ett år från senaste försäljningstillfälle behövs ingen ny prövning 

vidtas i enlighet med 9 kapitlet 9 § plan- och bygglagen (2010:900). 

Förvaltningen bedömer även att förslaget är väl anpassat till områdets 

karaktär (hamntorg) och utgör en god helhetsverkan enligt 2 kapitlet 6 § 

plan- och bygglagen (2010:900). Förslaget anses inte medföra någon 

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



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(35) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2022-06-23  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

PER OLOF 

JOHANSSON 
2022-06-28 

08:49:34 

MONICA 

ORTHAGEN 
2022-06-28 

12:56:18 

   

 

Vidare anser förvaltningen att förslaget är lämpligt för sitt ändamål och har 

en god form-, färg och materialverkan enligt 8 kapitlet plan- och bygglagen 

(2010:900) varför bygglov med störd av 9 kapitlet 9 § plan- och bygglagen 

(2010:900) bör beviljas. 

Beslutsunderlag 

Ansökan med tillhörande handlingar den 31 maj 2022. 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 juni 2022. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja bygglov för nybyggnad av 4 st. torghandelsbodar inom 

rubricerad fastighet under perioden 15:e juni till 15:e oktober varje år 

fram till år 2024 med stöd av 9 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900), 

PBL. 

2. Avgiften för bygglovet och startbeskedet är 17 283 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. Tekniskt samråd är inte nödvändigt i detta ärende enligt 10 kap. 22 § 

PBL, därmed bevilja ett startbesked med stöd av 10 kap. 22 och 23 §§ 

PBL. Åtgärden anses inte kräva någon certifierad kontrollansvarig, 

byggherren ansvarar själv för kontrollen av genomförandet. 

4. Med detta beslut (bygglov med startbesked) bestämma att: 

 Kontrollplanen fastställs. 

Följande handling ska lämnas in till samhällsbyggnadsnämnden som 

underlag för slutbesked: 

 Ifylld kontrollplan som redovisar att de kontroller som ska 

genomföras enligt den fastställda kontrollplanen är utförda. 

5. Uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att lämna ett skriftligt 

slutbesked enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900) när 

förutsättningarna för detta finns. 

6. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.   

 

Samhällsbyggnadsnämndens motivering till beslutet 

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom förvaltningens överväganden.  

_____ 
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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 påbörjas tidigast fyra veckor efter att detta beslut har kungjorts 

i Post- och Inrikes Tidningar, om åtgärden påbörjas efter dessa fyra veckor 

har gått men innan lovbeslutet har fått laga kraft sker det på egen risk 

eftersom beslutet kan komma att upphävas om det överklagas. 

När åtgärden är slutförd ska du begära slutbesked hos samhällsbyggnads-

nämnden. Åtgärden får tas i bruk innan nämnden har gett ett slutbesked.  

 

Expedieras till: 

Beslutet skickas till den sökande  

Meddelande om beslut skickas till samtliga berörda grannar 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 

Samhällsbyggnad - Bygg 
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§ 99 Dnr SBN 2022/000066-4.4.2 

Årsvik 1:22 - Ansökan om bygglov. Nybyggnad av 
fritidshus 
(EDP Vision 2022-733) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Årsvik 

1:22. Bygganden föreslås placeras ca 45 meter från Degerhamnsvägen och 

upptar en byggnadsarea om ca 106 m² och uppförs i ett plan och sadeltak. 

Fasaden klädd med träpanel och tak med betongtakpannor. Det befintliga 

fritidshuset på fastigheten har beviljats startbesked för rivning. Kommunalt 

vatten och avlopp finns i fastighetsgräns.  

Platsen för ansökt byggnation är beläget utanför planlagt område och ingår i 

sammanhållen bebyggelse. Området omfattas av Riksintresse för 

kulturmiljövård. För sträckan Albrunna – Vickleby anges att landskapet är 

öppet och består av odlings- och betesmarker. Lövträddungar och enstaka 

tallplanteringar förekommer. Hela området karaktäriseras av ett 

ålderdomligt, fornlämningsrikt kulturlandskap. Bebyggelsen kring det 

aktuella området utgörs av glest placerade både mindre och större 

enbostadshus men tillhörande komplementbyggnader. Det dominerande 

fasadmaterialet är trä och takmaterialen varierar från betongtakpannor till 

plåttak i tegelimitation.    

Fastigheten ingår i område med strandskydd och dispens har beviljats.  

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

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

grannarna har yttrat sig negativ.  

Förvaltningens överväganden 

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att åtgärden uppfyller gällande krav i 

PBL genom att vara lämplig för sitt ändamål. Åtgärden bedöms även genom 

sin gestaltning ha en god färg-, form- och materialverkan (8 kap. 1§ pkt 1, 2 

PBL).  

Vid bedömning av ärendet anser förvaltningen att föreslagen åtgärd även 

uppfyller utformnings- och anpassningskraven i 2 och 8 kapitlet PBL varför 

bygglov ska ges.  

Beslutsunderlag 

Situationsplan inkommen den 5 maj 2022. 

Plan-, sektions- och fasadritning inkomna den 5 maj 2022. 

Teknisk beskrivning inkommen den 5 maj 2022. 
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Tjänsteskrivelse daterad den 31 maj 2022.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

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

bygglagen, (2010:900), PBL.  

2. Avgiften för lovet är 14 482 kr och är beslutad i enlighet med taxa 

fastställd av kommunfullmäktige. Tidsfristen för handläggningen av 

lovet har ej överskridits och någon reducering av avgiften är därför inte 

aktuell.  

3. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag, Hans-Göran 

Martinsson. Den kontrollansvariga är certifierad enligt 10 kap. 9 § PBL. 

4. Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till tekniskt samråd 

bifogas beslutet. 

Observera att åtgärden inte får påbörjas förrän samhällsbyggnadsnämnden 

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

 

Samhällsbyggnadsnämndens motivering till beslutet 

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom förvaltningens överväganden.  

_____ 

 

Information 

Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § PBL, om den åtgärd som lovet 

avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag 

då beslutet vann laga kraft. 

I detta ärende krävs utstakning av behörig person.  

Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 

 

Expedieras till: 

Beslutet skickas till den sökande  

Beslutet skickas till den kontrollansvarige 

Meddelande om beslut skickas till samtliga berörda grannar 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 

Samhällsbyggnad - Bygg 
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§ 100 Dnr SBN 2022/000067-4.4.2 

Björnhovda 25:446 - Ansökan om bygglov. Nybyggnad 
av flerbostadshus 
(EDP Vision 2022-897) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten 

Björnhovda 25:446 har inkommit från LW Björnhovda AB. 

Ärendet avser en nybyggnad av 1 st flerbostadshus, ett 4-våningshus med 

12 st hyreslägenheter och ett vård- och omsorgsboende med 48 st platser 

samt plats för vårdpersonal inom samma byggnad, och ett cykelförråd som 

ger totalt 1559 m² byggnadsarea samt totalt 5794 m² bruttoarea. 

Nybyggnationen placeras enligt situationsplanen i nordvästra hörnet mot 

gata på fastigheten med avstånd om ca 7,5 meter till fastighetsgräns i norr 

och 14,8-16 m i väster samt en uppförd grönskande skyddad innergård, för 

rekreation. Parkeringsplatser placeras i väster respektive i öster på 

fastigheten samt 3 st Hcp och lastzon utmed lokalgatan. 

Flerbostadshuset kommer att uppföras i en vinkeluppställning med 

långfasader mot nordväst respektive nordöst i 4 våningar innehållande 12 st 

hyreslägenheter på bottenplan respektive våning 4 och 48 st vårdplatser i 

egna boenderum med mindre pentry på mellanplanen 2 och 4. Huvudentré 

ligger ut mot korsningen i norr med ett centralt trapphus inklusive hissar i 

vinkeln för god kommunikation till samtliga våningsplan. Vårdpersonal 

kommer få egen entré i öster med direktkommunikation till omklädning, 

kontor, personalrum, förråd/teknik samt det utvändiga cykelförrådet. 

Byggnationen kommer få en nockhöjd inom detaljplanekravet om max 16 

meter, viken finns redovisad på fasader och sektion. Den östra huskroppen 

mot lokalgata, Ödlegatan, ligger nockhöjden mellan 15,1-15,95 m och den 

västra huskroppen mot Ormgatan ligger mellan 16,1-15,9 m och mot 

innergården ligger nockhöjden på 15,15 m. Med en beräknad medelmarknivå 

på respektive huskropp mot närliggande lokalgata respektive mark så 

kommer hela byggnationen att klara detaljplanekravet på max nockhöjd 16 

meter. 

Flerbostadshuset kommer få en utformning med plant lätt sluttande tak, med 

svart papp, med sarg runtom, lång- och gavelfasader med stående värmebe-

handlad träpanel respektive stänkputs vid huvudentrén och bottenplan i 

bruten vit kulör samt fönster, glas- o dörrpartier, trä-/aluminiumkarmar, i 

anpassade kulörer. 
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I ärendet ingår även en ansökan om marklov för trädfällning av 7 st större 

träd, ekar, samt bibehållande av 3-4 st större ekar i söder, mot naturområde, 

på fastigheten enligt inkommen nybyggnadskarta. 

Överenskommelse med sökande att de skall inkomma med en komplett 

Tillgänglighetsbeskrivning inför Tekniskt samråd och beviljande av 

startbesked. 

Fastigheten ligger inom Detaljplanelagt område. 

Den tänkta åtgärden är förenlig med detaljplanen. 

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

§ 54. 

Planbestämmelserna BDIV e2 n3 p2 v1 <16,0> innebär bland annat: 

□Bostäder och Vård □max 4 våningar □max 50 st lägenheter □max 1600 m² 

byggyta  □3300 m² minsta genomsläppliga yta för dagvatten  □högsta 

nockhöjd max 16,0 m HB och  □byggnadshöjd max 3,0 m för KB. 

Inom kvartersmark krävs marklov för fällning av ädellövträd med en 

stamdiameter över 30 cm på en höjd av 1 meter. 

Fördröjningsmagasin skall anordnas på egna fastigheten. 

Förhållande till berörda sakägare 

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

Förvaltningens överväganden 

Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. 

Åtgärden är förenlig med gällande detaljplan F 219.  

Åtgärden nybyggnad verksamhet, 1 st flerbostadshus, med totalt 12 st senior-

lägenheter och 48 st vårdboendeplatser, är i sin skala, mått och dimensioner, 

och utformning, materialval med kulörer, överensstämmande med syftet för 

byggnationen på platsen och karaktären i området, därmed kommer den att 

knyta an och smälta bra in till den nya omgivande bebyggelsen och 

närmiljön (enligt 2 kap 6 § PBL). 

Valt utförande för byggnationen på huvudbyggnaden, utmed lokalgatan, med 

plant lätt sluttande tak med sarg runtom belagt med papp, fasader av 

elementväggar med bruten vit stänkputs och värmebehandlad panel samt 

trä/aluminiumfönster och dörrar i en anpassad kulör och balkonger med 

smidesräcke och ockrafärgade fasadskivor. Och cykelgaraget, i öster vid 

personalentré på fastigheten, med utformning och utseende med sluttande tak 

och panelväggar i samma material som huvudbyggnaden gör att byggna-

tionen på fastigheten får en sammanhållande gårdsbild, som är överens-

stämmande med detaljplanenens krav. 
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Denna utformning och estetik gör att byggnationen kommer att passa bra in 

och knyta an till omgivande befintliga byggnationer på närliggande fastig-

heter (enligt 8 kap 1 § PBL). 

Åtgärden marklov för trädfällning av 7 st större träd för att kunna genomföra 

tänkt byggnation och samtidigt bevarande av 3-4 st större ekar på fastigheten 

är förenlig med detaljplanens krav och syfte. 

Åtgärden uppfyller gällande krav i plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

Vid bedömning av ärendet anser samhällsbyggnadsnämnden att föreslagen 

åtgärd både anpassar sig till stadsbilden, vara lämplig för sitt ändamål, får en 

god färg-, form- och materialverkan samt även uppfyller utformningskraven 

i enlighet med 2 och 8 kapitlet plan- och bygglagen. Och inte anses innebära 

någon betydande olägenhet för närliggande bebyggelse. 

Beslutsunderlag 

Ansökan bygglov inkommen den 7 juni 2022. 

Ansökan om marklov inkom den 17 juni 2022. 

Nybyggnadskarta inkommen den 10 juni 2022. 

Situationsplan inkommen den 10 juni 2022. 

Planritningar plan 1och 4, HB, inkomna den 10 juni 2022. 

Planritningar plan 2 och 3, HB, inkomna den 20 juni 2022. 

Fasad- och sektionsritning HB inkomna den 10 juni 2022. 

Plan- fasad och sektionsritning cykelförråd inkommen 10 juni 2022. 

Redovisnings byggnadsarea inkommen den 10 juni 2022. 

Markplaneringsritning inkommen den 7 juni 2022. 

Ytberäkningsritning hårdgjord respektive genomsläpplig yta inkommen 7 

juni 2022. 

Tjänsteskrivelse daterad den 17 juni 2022. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och cykelgarage 

om totalt 1559,0 m² bya beviljas med stöd av 9 kap. 30 § (2010:900), 

PBL. 

2. Ansökan om fällning av 7 st större träd, ekar, beviljas med stöd av 9 kap 

40 § (2010:900), PBL. 

3. För åtgärden krävs en kontrollansvarig med behörighetsnivå N/K. 

Byggherrens förslag till kontrollansvarig godtas. Kontrollansvarig är 

Jonas Persson. Den kontrollansvariga är certifierad enligt 10 kap. 9 § 

PBL. 

4. Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till tekniskt samråd 

bifogas beslutet. 
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5. Avgiften för bygglovet och marklov är 185 222 kr i enlighet med 

fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa den 10 

juni 2022 och beslut fattades inom 10 veckor från komplett handling, 

vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. 

Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och 

bygglagen (2010:900). Faktura skickas separat. 

 

Samhällsbyggnadsnämndens motivering till beslutet 

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom förvaltningens överväganden.  

_____ 

 

Information 

Besluten kan överklagas var för sig, se bifogad information. 

Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § PBL, om den åtgärd som lovet 

avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag 

då beslutet vann laga kraft. 

Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsbyggnadsnämnden har lämnat ett 

startbesked. I startbeskedet fastställs kontrollplanen och handlingar enligt 

Tekniskt samråd inlämnas. 

Enligt överenskommelse med sökande via Teamsmöte den 9 juni skall 

sökande inkomma med en komplett Tillgänglighetsbeskrivning inför 

Tekniskt samråd och beviljande av startbesked. 

Innan byggnadsverket får tas i bruk måste nämnden ha gett ett slutbesked. 

Samhällsbyggnadsnämnden är skyldig att ta ut byggsanktionsavgift om en 

åtgärd tas i bruk utan slutbesked. En byggsanktionsavgift kan uppgå till 

betydande belopp. 

Åtgärden kan kräva tillstånd eller anmälan från annat håll/ myndighet, bland 

annat att Fördröjningsmagasin krävs och en överenskommelse med Va-

enheten ska redovisas, och byggherren själv är skyldig att skaffa sig de 

tillstånd som kan behövas. 

Anmälan om anslutning till kommunalt VA ska göras. 

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren. 

I detta ärende krävs utstakning av behörig person. 
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Expedieras till: 

Beslutet skickas till den sökande  

Beslutet skickas till den kontrollansvarige 

Meddelande om beslut skickas till samtliga berörda grannar 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 

Samhällsbyggnad - Bygg 
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§ 101 Dnr SBN 2022/000068-4.4.2 

Saxnäs 1:377 - Ansökan om bygglov. Nybyggnad av 
flerbostadshus 
(EDP Vision 2022-913) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Saxnäs 

1:377 har inkommit. 

Ärendet avser nybyggnation av 30 bostäder i en våning, 3 st parhus med 

förråd om 201,8 m² per byggnad och 8 st radhus om 281,4 m² rad med 

3 bostäder i varje länga, med intilliggande förråd om 7,5 m² till varje bostad. 

Den totala byggnadsarean blir 3036 m². 

Par och radhusen kommer utformas med stående träpanel i kulörerna NCS 

S8010-G70Y och NCS S2002-Y, fönster och dörrar i kulörerna NCS S3060-

Y20R och NCS S5030-G90Y och sadeltak med 27 grader i svart papptak. 

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

bostäderna. Byggnadshöjden för samtliga byggnader med bostäder blir 

2,973 m, vilket ger en nockhöjd på 5,510 m. Förråden kommer ha 8 grader 

lutning på tak och en byggnadshöjd på 2,925 m. 

Fastigheten omfattas av detaljplan F207. 

Bestämmelserna innebär bland annat att byggnad får uppföras i en våning, 

största byggnadsarea 8 200 m², minsta tomtenhet 500 m², byggnader får 

uppföras i 27 graders taklutning, fasadbeklädnad får uppföras i trä, puts eller 

tegel. 

I översiktsplanen är berört område utpekat som område avsett för bostäder. 

Inga grannar har ansetts vara berörda.  

Förvaltningens överväganden 

Åtgärden överensstämmer med detaljplanen 

Åtgärden uppfyller gällande krav i plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

Vid bedömning av ärendet anser förvaltningen att föreslagen åtgärd 

uppfyller utformningskraven i 2 och 8 kap PBL.  

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 9 juni 2022. 

Situationsplan inkommen den 9 juni 2022. 

Plan-, sektions- och fasadritning inkomna den 9 juni 2022 och den 14 juni 

2022. 
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Kulöranvisning inkommen den 9 juni 2022. 

Markritning inkommen den 9 juni 2022. 

Växtförteckning inkommen den 9 juni 2022. 

Tillgänglighetsbeskrivning inkommen den 9 juni 2022. 

Avstånd till fastighetsgräns inkommen den 9 juni 2022. 

Tjänsteskrivelse daterad den 13 juni 2022.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

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

2. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag, Max Engqvist. Den 

kontrollansvariga är certifierad enligt 10 kap. 9 § PBL. 

3. Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till tekniskt samråd 

bifogas beslutet. 

4. Avgiften för bygglovet är 142 863 kronor enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. 

  

Samhällsbyggnadsnämndens motivering till beslutet 

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom förvaltningens överväganden.  

_____ 

Information 

Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § PBL, om den åtgärd som lovet 

avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag 

då beslutet vann laga kraft. 

Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsbyggnadsnämnden har lämnat ett 

skriftligt startbesked. 

Anmälan om anslutning till kommunalt VA ska göras. 

I detta ärende krävs utstakning av behörig person.  

Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 

Expedieras till: 

Beslutet skickas till den sökande  

Beslutet skickas till den kontrollansvarige 

Meddelande om beslut skickas till samtliga berörda grannar 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 

Samhällsbyggnad - Bygg 
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§ 102 Dnr SBN 2022/000064-4.4.1 

Karlevi 4:5 - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning bostad 
(EDP Vision 2022-106) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om förhandsbesked har inkommit på fastigheten Karlevi 4:5, precis 

söder om den södra infarten till Karlevi Mjölnarväg. Ansökan avser 

avstyckning av en fastighet om ca 587 m² från befintlig fastighet om totalt 

1088 m² samt en tillbyggnad med bostadsändamål om 55 m² till befintlig 

verksamhetslokal om ca 65 m². Tillbyggnaden avses utföras i ett plan men 

med en upphöjd del om ca 9 m² i ett plan med inredd vind (1 ½ plan). 

Byggnadsarea för tillbyggnaden anges till 55 m², total byggnadsarea blir då 

ca 120 m². Tillbyggnaden föreslås lokaliseras ca 20 m väster om väg 136. 

Fastigheten avses anslutas till kommunalt vatten och avlopp och infart avses 

ordnas från Karlevi Mjölnarväg. 

Ansökan inkom ursprungligen den 24 januari 2022 och gick ut på remiss 

men reviderades den 20 maj 2022 efter att förvaltningen kommunicerat 

avslag. Ansökan avsåg från början en byggnad med byggnadsarea om ca 

75 m² som placerades fristående på den tilltänkta fastighetens västra halva. 

Förvaltningen bedömde att ännu en fristående byggnad på fastigheten kunde 

komma att motverka en god helhetsverkan enligt 2 kap 6 § PBL samt att den 

föreslagna åtgärden medförde en alltför hög exploateringsgrad på 

fastigheten. 

Förutsättningar 

Planeringsförutsättningar 

Översiktsplan 

Området är inte utpekat i översiktsplanen. 

Natur och arkitektur 

Fastigheten är i dagsläget bebyggd med enbostadshus och verksamhetslokal 

samt mindre förrådsbyggnader och attefallshus. Här finns även konstverk 

och installationer. På den del av fastigheten som avses styckas av finns idag 

en verksamhetslokal om ca 65 m². Byggnaderna på fastigheten har tillkom-

mit under senare år och består av småskalig och variationsrik arkitektur i 

puts och trä behandlat med järnvitriol samt svart plåttak. 

Södra infarten till Karlevi Mjölnarväg omges av fastigheter som genom att 

delvis bestå av verksamhetslokaler avviker från den i övrigt rådande 

villamiljön längs väg 136 och Karlevi Mjölnarväg. Fastigheterna norr om 
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Karlevi 4:5 består av kombinerad verksamhets- och bostadsbebyggelse med 

en stor andel av fastighetens totala yta hårdgjord eller bebyggd. Villamiljön 

söder om Karlevi 4:5 längs väg 136 består främst av hus från 1900-talets 

första hälft utförda i stående träpanel och lertegeltak med större 

trädgårdsfastigheter. Byggnadshöjd hålls generellt kring 1-1,5 plan, fasader 

utförs i trä i varierande kulörer och tak som sadeltak. 

I Karlevi som helhet, precis som i närliggande Vickleby och Eriksöre, finns 

stora variationer i fastighetsstorlek, där gammal malmbebyggelse på 

fastigheter så små som 400 m² i bebyggelsens utkant kontrasteras mot 

storskalig villabebyggelse från tidigt 1900-tal med tomtstorlekar på flera 

tusen m² såväl som gamla, ofta kringbyggda, jordbruks- och 

gårdsfastigheter. 

Det finns inga kända naturvärden såsom rödlistade eller fridlysta arter 

(Artportalen.se). 

På fastigheten finns en registrerad fornlämning inom fornlämningsområde 

L1956:5094 i form av en hög med RAÄ-nummer Vickleby 15:5. 

Länsstyrelsen har den 4 april 2022 beslutat att ge tillstånd till grävning inom 

området då bedömningen är att arbetsföretaget inte kommer att påverka 

fornlämningen negativt, då markingreppet är begränsat och sker i tidigare 

grävd mark. 

Infrastruktur 

Den inkomna ansökan anger anslutning till kommunalt vatten och avlopp. 

Fastigheten är redan ansluten till kommunalt VA. 

Befintlig infart till fastigheten sker från Karlevi Mjölnarväg. 

Avvägningar mot miljöbalken och plan- och bygglagen 

Riksintressen 

Området ligger inom riksintressen för rörligt friluftsliv och obruten kust, 

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

omfattas inte av något riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken. 

Buller 

Fastigheten ligger längs väg 136 i Karlevi. Vägen trafikeras av ca 2122 

fordon (ÅDT -årsmedeldygnstrafik), enligt Trafikverkets databas NVDB på 

webb. Den tunga trafiken utgör ca 4,4 %. 

Enligt Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, bör 

buller från vägar inte överskrida  

1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 

2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en 

uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 
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Det finns även riktvärden för buller från vägtrafik som gäller inomhusmiljön 

(infrastrukturpropositionen 1996/97:53): 

1. 30 dBA ekvivalentnivå inomhus 

2. 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid 

En översiktlig bullerberäkning har genomförts enligt Naturvårdsverkets 

modell (program Buller Väg II). Bullerberäkningar för nybyggnation ska ta 

hänsyn till framtida prognostiserad trafik, vilken beräknas till ca 2 568 

fordon ÅDT, enligt Trafikverkets uppräkningstal för Kalmar län 2040. 

Enligt beräkningen 27 meter från vägmitt till fasad klaras riktvärdena 

inomhus precis. Vid avståndet 27 m från vägmitt finns risk att riktvärdena 

som gäller uteplats överskrids.  

Därför bör uteplats anordnas vid bostadens västra sida, där det finns en 

befintlig trädgård idag. 

Byggnaden bör placeras minst 27 meter från vägmitt. Om byggnaden 

placeras närmare vägmitt än 27 meter behöver expertis inom området 

kontaktas för att utreda vilken typ av fönster/fasad som krävs samt att 

sovrum bör förläggas åt väster. 

Radon 

Längs landborgskanten finns generellt risk för höga radonhalter i marken. 

Enligt kommunens översiktliga kartunderlag från SGI ligger fastigheten 

inom område där det finns risk för höga radonhalter. 

Boverkets byggregler anger att gränsvärdet för radonhalt i nya byggnader är 

200 Bq/m3 inomhusluft. Detta gäller för rum där människor vistas mer än 

tillfälligt. Byggherren ansvarar för att dessa regler uppfylls. Kommunen har 

tillsynsansvaret för att gränsvärdet inte överskrids i den färdigställda 

byggnaden. 

Synpunkter 

Ansökan har remitterats till berörda grannar och samfälligheter, 

Taxefinansiering VA/Fjärrvärme, Trafikverket och E.ON. 

Synpunkter har inkommit från E.ON som informerar om en markförlagd 

serviskabel inom området och att byggnad eller annan anläggning inte utan 

ledningsägarens medgivande får uppföras på närmare avstånd än 3 meter 

från markkablar. Inte heller får utan ledningsägarens medgivande upplag 

anordnas eller marknivån ändras ovanför markkablar, så att reparation och 

underhåll försvåras. Kabelns exakta läge måste säkerställas och kommer 

markkabeln i konflikt med byggnationen ska kontakt tas med E.ON. Se 

E.Ons yttrande i sin helhet. 
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Trafikverket har i sitt yttrande angett att byggnadsfritt avstånd från väg 136 

vägområde är 30 meter men med hänvisning till att fastigheten redan är 

bebyggd närmare väg 136 anser Trafikverket att det byggnadsfria avståndet 

kan frångås och har därmed inga synpunkter på byggnadens placering. 

Trafikverket påminner om att inga fasta föremål såsom fordon får placeras 

inom vägens säkerhetszon, vilken är 7 meter från väg 136 vägkant. 

Trafikverket informerar vidare om vilka riktvärden för buller som gäller 

samt förutsätter att tillfart till fastigheten sker via befintlig anslutning. Se 

Trafikverkets yttrande i sin helhet. 

En granne har yttrat sig med synpunkter på att den föreslagna åtgärden inte 

passar in i den befintliga miljön då det redan finns många byggnader på 

fastigheten. Grannen anser även att dennes utsikt påverkas. 

Vägsamfälligheten Karlevi S:1 har yttrat sig och meddelat att den 

tillkommande fastigheten själv ska meddela lantmäteriet om medlemskap i 

Karlevi-Eriksöre vägsamfällighet. 

Förvaltningens överväganden 

Ansökan anger byggnadsarea till 55 m² och hopbyggnad med befintlig 

verksamhetslokal. Fastigheterna norr om Karlevi 4:5, längs infarten till 

Karlevi mjölnarväg består även de av kombinerade verksamhets- och 

bostadshus med hög andel hårdgjord och bebyggd yta och förvaltningens 

bedömning är att den föreslagna åtgärden därmed samverkar med 

omgivningen på ett godtagbart sätt. 

Våningsantalet begränsas till en våning (1 plan) med undantag för en 

upphöjd del om ca 9 m² som begränsas till en våning med inredd vind 

(1½ plan), i enlighet med ansökan och modell. Föreslagna byggnadshöjder 

fungerar med omgivande bebyggelse som uppgår till 1½ plan. Tillbyggnaden 

ska smälta in med befintlig bebyggelse på fastigheten och fasadmaterial ska 

därmed vara av puts eller träpanel. 

Fastigheten är idag 1088 m² stor och föreslås delas i två delar där den ena är 

503 m² och den andra 585 m². Då det i Karlevi återfinns fastigheter i denna 

storleksordning och även mindre bedöms detta kunna fungera även i aktuellt 

sammanhang. 

Då den föreslagna nybyggnationen utgör en komplettering till befintlig 

verksamhetsbyggnad och placeras nordväst om densamma bedöms eventuell 

ökad insyn till grannfastigheten i söder inte innebära någon betydande 

olägenhet enligt 2 kap 9 § PBL. 

Bullermätning visar att riktvärden kan komma att överskridas, för att hantera 

detta ska byggnaden utföras med sådan fasad och sådana fönster att 

riktvärden hålls. Uteplats ska ordnas på fastighetens västra sida. 
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Infart ska ske via befintlig infart. 

Den nya byggnationen ska ansluta till kommunalt vatten och avlopp. 

Det finns inga kända naturvärden på fastigheten som riskerar att påverkas av 

byggnationen. 

Området längs landborgskanten är generellt rikt på fornlämningar. Anmälan 

ska ske till länsstyrelsen enligt Kulturmiljölagen om fornlämning påträffas. 

I området finns det risk för höga radonhalter i marken. Det innebär att 

byggnation bör ske i radonsäkert utförande, för att inte riskera att 

radonhalten i inomhusluften överskrider gällande gränsvärde. En 

radonmätning bör genomföras när byggnaden är färdigställd.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 13 juni 2022. 

Reviderad ansökan inkommen den 20 maj 2022. 

Reviderad situationsplan inkommen den 20 maj 2022. 

Yttrande Trafikverket, inkommit den 3 juni 2022. 

Yttrande E.ON, inkommit den 1 juni 2022. 

Beslut från Länsstyrelsen, inkommit den 4 april 2022. 

Granneyttrande X, synpunkter. 

Granneyttranden X, inga synpunkter. 

Granneyttrande X, synpunkter. 

Granneyttranden X, inga synpunkter. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Lämna positivt förhandsbesked för byggnation av enbostadshus då 

förslaget är förenligt med Plan- och bygglagen (PBL) 2 kap 2, 4, 5, 9 §§ 

samt Miljöbalken (MB) 3 kap 4§. 

2. Tillbyggnaden ska placeras enligt reviderad situationsplan daterad 

20 maj 2022 som en komplettering till befintlig verksamhetslokal. 

3. Tillbyggnadens byggnadsarea får inte överstiga 55 m². 

4. Tillbyggnaden ska utföras i ett plan med undantag för en upphöjd del om 

ca 9 m² som får uppgå till 1½ plan enligt ansökan och bifogad modell. 

5. Tillbyggnaden ska smälta in med befintlig bebyggelse på fastigheten och 

fasadmaterial ska därmed vara puts eller träpanel. 

6. Yttrande från Trafikverket och E.ON ska beaktas. 

7. Byggnation ska ske i radonsäkert utförande. 

8. Byggnation ska utföras så att riktvärden för buller följs och uteplats 

anordnas mot väster. 
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9. Tillkommande bostadsbyggnad ska anslutas till kommunalt VA. 

 

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. 

Ansökan om att uppföra byggnad närmare väg 136 än 30 meter görs till 

länsstyrelsen. 

Bygglovsansökan ska redovisa att gällande riktvärden för buller följs. 

 

Expedieras till: 

Beslutet skickas till den sökande  

Beslutet delges de ägare som inkommit med synpunkter med information om 

hur man överklagar  

Meddelande om beslut skickas till samtliga berörda grannar 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 

Taxefinansierad verksamhet 

Samhällsbyggnad - Plan  
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§ 103 Dnr SBN 2022/000005-1.2.7 

Verksamhetsinformation 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Daniel Jonsson informerar om  

Samhällsbyggnad - Övergripande 

 Inriktningsbeslut digitalisering – (bland annat bort med alla pdf-filer). 

 Konsekvensanalys av preliminära budgetramarna – nämnd augusti. 

 Översiktsplan Borgholms kommun ute på samråd över sommaren (31 

augusti). 

 Rekrytering planchef. 

 VA-utredning Möllstorp 1:22.  

Fredrik Meurling informerar om 

Samhällsbyggnad - Plan 

 Saxnäs förskola.  

 Spiroline – Algutsrum. 

 Förhandsbesked brandstation Mörbylånga överklagat. 

 Förbifart kyrkby – yttrande till Mark- och miljödomstolen. 

Mikael Kaiser informerar om  

Samhällsbyggnad - Bygg 

 Statistik:  2021 2022 

             1 jan-30 maj 1 jan-30 maj Skillnad 

Inkommande byggärende 313 249 64 

Tagna huvudbeslut 320   282       38 

Avgiftsreducering 80 887 kr 0 kr   447 000 kr hela 2021 

              (1 maj-20 juni) 

Handläggningsdagar:  

anmälningsärende (snitt) 12,9 dgr  9,9 dgr   3 dgr 

lovsärende (snitt) 20,6 dgr 13,5 dgr    7 dgr 

Givna slutbesked 201 (54)    79 (52) 

maj tom juni (2021)    

Staffan Åsén informerar om 

Samhällsbyggnad - Miljö & hälsa 

 Björnhovda 25:2, klagomål padelbanor överklagat.  

_____ 
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