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§ 112  

Val av justerare 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

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

28 september 2022. 

_____ 
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§ 113   

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Tillkommer 

Betodlaren 4 - Startbesked för nybyggnad av komplementbyggnad. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Till samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare utsänd kallelse 

med ändring där ärendet Betodlaren 4 - Startbesked för nybyggnad av 

komplementbyggnad tillkommer och behandlas innan ärende 13, 

Verksamhetsinformation, godkänns som dagordning för mötet. 

_____ 
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§ 114 Dnr SBN 2022/000002-1.2.7 

Meddelande och information 2022 
(EDP Vision 2022-373) 

Sammanfattning av ärendet 

Presentation 

Ida Svensson, planarkitekt och Ingegerd Kristoffersson, plankoordinator, 

presenterar sig och hälsas välkomna av nämnden.  

Meddelande om beslut 

Rapport enligt sammanställning daterad den 16 september 2022. 

Information 

Nästa möte är den 13 oktober 2022. 

_____ 
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§ 115 Dnr SBN 2022/000003-1.2.7 

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

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegationsbeslut daterade den 9 augusti-16 september 

2022. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Redovisning av delegationsbesluten godkänns. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Samhällsbyggnad 
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§ 116 Dnr SBN 2022/000074-1.4.1.2 

Delårsrapport för perioden 2022-01-01--2022-08-31 för 
samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har upprättat en delårsrapport efter andra tertialet som 

inkluderar uppföljning av prioriterade utvecklingsmål, kvalitetsfaktorer och 

driftsbudget. I uppdragsredovisningen görs uppföljning av nämndens 

uppdrag.                    

Beslutsunderlag 

Delårsrapport efter augusti 2022 - SBN. 

Uppdragsredovisning SBN 2022-08-31. 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 september 2022. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Delårsrapport efter augusti 2022 - SBN samt Uppdragsredovisning SBN 

2022-08-31 godkänns. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnad  

 

Ajournering 

Klockan 10.00-10.10 
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§ 117 Dnr SBN 2022/000076-4.15 

Handlingsplan för förorenade områden 
(EDP Vision 2022-1461) 

Sammanfattning av ärendet 

I Mörbylånga kommun finns områden som är mer eller mindre förorenade av 

tidigare verksamheter. Det är viktigt att tillsynsmyndigheten har kunskap om 

vilka områden/fastigheter med förorenad mark som finns samt vilka risker de 

innebär. Områden som är förorenade kan påverka både grundvattnet och 

livsmiljön. Arbetet med förorenade områden berör främst miljömålen Giftfri 

miljö och Grundvatten av god kvalitet. 

Arbetet med att undersöka och åtgärda förorenade områden är omfattande 

och komplext och därför är det extra viktigt att det finns en tydlig struktur 

för att möjliggöra ett effektivt arbete för identifiering och prioritering av 

förorenade områden samt tillsyn enligt miljöbalken.  

Arbete med förorenade områden är ett av de arbetsområden som ska 

prioriteras enligt samhällsbyggnadsnämnden verksamhetsplan 2021-2023.  

Naturvårdsverkets nya tillsynsstrategi ska främja tillsyn inom områden som 

ur ett nationellt perspektiv är extra angelägna under strategins period. En 

ökad tydlighet gynnar att myndigheternas samlade resurser och kompetens 

används effektivare, bidrar till ökad likvärdighet i tillsynen och underlättar 

planering av tillsyn. Strategin innehåller sex tillsynsområden varav ett är 

förorenade områden. Ett av effektmålen inom detta tillsynsområde är att 

samtliga tillsynsmyndigheter bedriver aktiv tillsyn utifrån en fastställd 

handlingsplan eller motsvarande styrdokument. 

En handlingsplan för kommunens samtliga förorenade områden påbörjades 

under 2021. I juni 2022 fanns ett färdigt utkast och handlingsplanen är nu 

klar för att antas.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 12 september 2022. 

Handlingsplan förorenade områden i Mörbylånga kommun 2022-2027. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Anta Handlingsplan förorenade områden i Mörbylånga kommun 

2022-2027. 

_____ 

Expedieras till: 

Samhällsbyggnad - Miljö  
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§ 118 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 

Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att föreslå nya marina fågel-

områden till Natura 2000-nätverket. Ett förslag för Kalmar län är klart och 

går nu ut för synpunkter. De områden som berörs är delar av Kalmarsund, 

östra Ölands kust, Ottenby samt Södra Midsjöbanken ute i Östersjön. 

Mörbylånga kommun ska yttra sig över östra Ölands kust, Ottenby och 

Södra Midsjöbanken. 

Länsstyrelsen i Kalmar har som underlag att bedöma så kallade IBA-

områdens (Important Bird Areas utpekade av BIRDlife International) 

betydelse för bevarandet av fåglar och utifrån det ta fram förslag till nya 

SPA-områden (Special Protection Areas) som ska få Natura 2000-skydd. 

Enligt förslaget bildas ett SPA-område längs med Ölands östra kust, vilket 

inkluderar utvalda sjömarker och vattenområdet från strandlinjen ut till cirka 

25 meters djup öster om Öland. Sju befintliga SPA-områden upphävs. 

Ett utvidgat SPA-område för Ottenby bildas genom tillägg med naturreser-

vatet Ottenby rev samt delar av det befintliga Natura 2000-området. 

Ett SPA-område bildas vid Södra Midsjöbanken och införlivas i det 

befintliga SPA-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna. Området ligger 

i svensk ekonomisk zon. IBA-områdets svenska del ingår då i SPA-området. 

Länsstyrelsens avsikt är att gränsen för alla områden utgörs av strandlinjen 

inklusive anslutande strandvåtmarker och naturliga gräsmarker. Avgränsning 

har skett med hänsyn till kommunala planområden med annan mark- och 

vattenanvändning, mot strandbebyggelse, större hamnar och samlad 

bebyggelse samt mot mindre bryggområden och hamnar. Länsstyrelsen har 

även tagit hänsyn till riksintresset för försvaret.  

Ett Natura 2000-skydd innebär att Sverige tar på sig ett ansvar för att 

värdena bevaras. Nödvändiga bevarandeåtgärder kan vara skötsel, restaure-

ring, avtal, samverkan, ersättning för nödvändig hävd, möjlighet till att olika 

EU-medel kan nyttjas och krav på uppföljning med rapportering till EU. 

Ett Natura 2000-skydd innebär krav på hänsyn i alla myndighetsbeslut, att 

det blir generell tillståndsplikt för verksamheter som kan påverka miljön, att 

det utpekade området blir riksintresse enligt 4 kapitlet miljöbalken, 
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bevarandestatus påverkar miljökvalitetsnormer inom vattenförvaltning och 

strandskydd prövas av länsstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 15 september 2022.  

Yttrande daterat den 15 september 2022.  

Bilaga - Kartbilder. 

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

2000-områden för fåglar inkommen den 12 maj 2022.   

Information från förvaltningen 

Förvaltningen informerar om tilläggstext till förvaltningens yttrande, som 

föreslås infogas på sidan 8 innan rubriken "Utveckling av infrastruktur för 

VA på Östra sidan", samt Bilaga - Kartbilder. 

Förslag till beslut på mötet 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med tillägg 

enligt förvaltningens information.  

Beslutsgång 

Ordföranden hör om samhällsbyggnadsnämnden kan besluta enligt förvalt-

ningens förslag till beslut, med tilläggstext till förvaltningens yttrande, samt 

Bilaga - Kartbilder, och finner att samhällsbyggnadsnämnden bifaller 

detsamma.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Anta förvaltningens yttrande daterat den 15 september 2022, med 

tilläggstext samt Bilaga - Kartbilder, som sitt eget. 

2. Paragrafen justeras omedelbart.  

_____ 

 

Expedieras till: 

Länsstyrelsen Kalmar län 

Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnad - Miljö 
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§ 119 Dnr SBN 2020/000172-4.2.2.3 

Mörbylånga 5:12 m fl (förbifart Mörbylånga kyrkby) - 
Ansökan om detaljplan. Yttrande till mark- och 
miljödomstolen i mål P 1191-22 
(EDP Vision 2018-238) 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige i Mörbylånga kommun beslutade den 31 januari 2022, 

§ 17, att anta detaljplan för fastigheten Mörbylånga 5:12 m fl, Förbifart 

Mörbylånga kyrkby.  

Kommunfullmäktiges beslut överklagades av fastighetsägarna till fastighet 

Risinge 4:4, fastighet Beteby 3:5, fastighet Mörbylånga 5:11, fastighet 

Mörbylånga 3:15, samt Föreningen Den Goda Jorden och även 

Lantbrukarnas Riksförbund  

Mark- och miljödomstolen förelade kommunen att inkomma med ett yttran-

de senast den 12 augusti 2022. Mörbylånga kommun begärde den 15 juli 

2022 anstånd i ärendet till den 11 november 2022, vilket beviljades av mark- 

och miljödomstolen den 27 juli 2022.  

Överväganden  

I mark- och miljödomstolens föreläggande står att det av yttrandet särskilt 

ska framgå hur naturvärdena i området påverkas av genomförande av 

detaljplanen och hur genomförandet säkerställts med hänsyn till att mark- 

och vattenområden som kräver dispens från biotopskyddet berörs av 

detaljplanen.  

Mörbylånga kommun lämnade in en ansökan om dispens ifrån biotopskyddet 

den 22 juni 2022 till länsstyrelsen i Kalmar. Ansökan om dispens ifrån 

biotopskyddet beviljades av Länsstyrelsen i Kalmar den 1 september 2022.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 15 september 2022.  

Föreläggande från mark- och miljödomstolen, daterat den 10 juni 2022.  

Yttrande, daterat den 22 september 2022.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Anta förvaltningens yttrande daterat den 22 september 2022 som sitt 

eget. 

2. Paragrafen justeras omedelbart.  

_____ 
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Mark- och miljödomstolen 

Samhällsbyggnad - Plan 
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§ 120 Dnr SBN 2022/000077-4.4.1 

Kvinnsgröta 7:5 - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning bostad 
(EDP Vision 2021-1471) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om förhandsbesked har inkommit på fastigheten Kvinnsgröta 7:5, 

strax norr om Kvinnsgröta by. Ansökan avser avstyckning av en fastighets-

area på cirka 2150 m² . 

Fastigheten avses bebyggas med ett enbostadshus med tillhörande komple-

mentbyggnad om en total byggnadsarea på cirka 150+100 = 250 m² . 

Enbostadshuset avses utföras i en våning med inredningsbar vind samt en 

komplementbyggnad i 1 plan. 

Ansökan inkom ursprungligen den 12 oktober 2021 och kompletterades den 

20 juni 2022.  

Planeringsförutsättningar 

Översiktsplan 

Fastigheten är inte utpekad i översiktsplanen som utvecklingsområde för 

bostäder.  

Natur och arkitektur 

Landskapet runt Kvinnsgröta är ett öppet jordbrukslandskap som kringgärdas 

av åker- och betesmarker. Byn utgörs av en väl sammanhållen bystruktur 

mellan kanalen och bygatan längs med bygatan, en typisk radby. Väster om 

kanalen är Stora alvaret och Kvinnsgröta naturreservat och öster och norr om 

byn är det jordbruksmark. 

Föreslaget område består av produktiv åkermark och ligger norr om byn med 

ett ”släpp” som utgörs av åkermark. Öster och norr om förslaget utgörs av 

sammanhängande åkermark och väster om ligger kanalen och Stora alvaret. 

Inga rödlistade eller fridlysta arter finns inrapporterade för den tilltänkta 

fastigheten i artportalen.  

Infrastruktur 

Samfälld väg, del av Kvinnsgröta 2:1, Kvinnsgröta 6:2 och Kvinnsgröta 4:3 

ligger öster om föreslagen tomt och är möjlig som tillfartsväg. 

Kommunalt vatten finns söder om fastigheten men inte spillavlopp. Tillstånd 

för enskilt avlopp krävs. Det finns inga planer på att ansluta området till 

kommunalt spillavlopp. 
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Riksintressen 

På Öland som helhet ska turismen och friluftslivet, främst det rörliga 

friluftslivet beaktas enligt 4:2 miljöbalken. 

Föreslaget område är av riksintresse för kulturmiljövård enligt 3:6 

miljöbalken. Av beskrivningen av riksintresset framgår att; 

 Bebyggelse i Kvinnsgröta är vända mot bygatan i öster. Ladulängor och 

salsbyggnader, några på hög stenfot, uppförda under 1800-talets senare 

del. 

 Ladulängor och övriga ekonomibyggnader är uppförda i kalksten, vända 

mot Stora Alvaret i öster. 

 Ett par ladulängor är vända mot bygatan och har dösade hörn. Bygatan 

kantas av planterade lövträd. Flera av gårdarna inhägnas av väl lagda 

kalkstensmurar. 

Fastigheten Kvinnsgröta 7:5 utgörs till största del av Kvinnsgröta naturreser-

vat. Det ligger inom Natura 2000-området Stora alvaret och innehar en stor 

mängd säregna habitat och är även utpekat som skyddsområde enligt 

fågeldirektivet. Föreslagen yta ligger som ett bihang öster om kanalen på 

jordbruksmarken. 

Jordbruksmark 

Jordbruksmark är av nationell betydelse enligt 3:4 miljöbalken. Föreslagen 

yta ligger i ett jordbrukslandskap med omgivande åkermarker utom i väster 

mot kanalen. Jordarten är svallad grusig sediment i väster och mer lerig 

morän i öster. Åkern är ca 0,43 ha med rektangulär form. Åkern brukas idag 

och har brukats bakåt i tiden till 1956 enligt flygfoto. 

Produktionsvärdet är bedömt från normal till högt värde i en femgradig skala 

där mycket högt är bäst enligt länsstyrelsens bedömningsgrund för 

brukningsvärd jordbruksmark. 

Sammantaget gör detta att jordbruksmarken bedöms vara brukningsvärd. 

Biotopskydd 

Åkermarken omgärdas till största del av stenmurar. Stenmurar runt åkermark 

innehar ett generellt biotopskydd. 

Strandskydd 

Strandskydd gäller generellt för vattendrag 13-14 §§ kap 7 miljöbalken, det 

omfattar 100 meter från strandlinjen. Vid platsen för ansökan löper ett 

vattendrag, en kanal som avvattnar delar av Stora alvaret norr upp till 

Solberga – Träby samt Kvinnsgröta – Gräsgård ner till Östersjön. 
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Kanalen berör två separat dikningsföretag och avvattnar främst jord-

bruksmark och delar av Stora alvaret. Kanalbotten varierar i bredd från ca 

1,5 – 3 meter, är starkt modifierad, både grävd och sprängd. Massorna efter 

schaktningen bygger vallar utmed kanalen. Kanalen rensas regelbundet. Vid 

besök på platsen den 19 augusti fanns ingen vattenföring i kanalen. 

Kanalbotten var till stor del gräsbevuxen och enstaka hagtorn, enbuskar, 

ölandstok och åkertistel växer i slänterna. 

Av Mark- och miljööverdomstolen mål M 10756 kan man utläsa att det inte 

går att göra några generella bedömningar av om ett vattendrag är naturligt 

eller artificiellt och ska omfattas av strandskydd utan får bedömas från fall 

till fall. Även modifierade eller så kallade artificiella vattendrag kan inneha 

höga biologiska värden som kan motivera ett strandskydd. 

Efter besök på platsen är samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning att 

kanalen är starkt modifierad, ej vattenförande under stora delar av året, 

rensas regelbundet och innehar inga höga naturvärden. Sammantaget är 

bedömningen att vattendraget inte omfattas av strandskydd. 

Fornminne 

Inom föreslaget område finns två utpekade fornminnen, boplatsområde 

L1958:2667 och boplats L1958:3982 enligt Fornsök Riksantikvarieämbetet. 

Synpunkter 

Ansökan har remitterats till berörda grannar, Skanova, E.ON och Kalmar 

Läns Museum. Synpunkter har inkommit från Kalmar Läns Museum. 

Yttrande Kalmar Läns Museum,  

”Byn Kvinnsgröta är en av de radbyar som omfattas av riksintresse för 

kulturmiljövården (H4). Till dessa karaktärsdrag hör det täta bebyggelse-

mönstret och bebyggelsens placering och utformning. Det nu aktuella 

förhandsbeskedet handlar om nybyggnation på en fastighet som ligger ett 

stycke från den sammanhållna radbyn. Förslaget är att där uppföra ett relativt 

stort bostadshus och ett garage. Länsmuseet är mycket tveksam till före-

slagen byggnation på fastigheten Kvinnsgröta 7:5. Under delar av 1800-talet 

var fastigheten bebyggd men har åtminstone sedan 1940-talet varit 

obebyggd. Därmed uppfattas inte fastigheten idag som en del av rad-

bystrukturen. Om en förlängning/utökning av radbyn ska göras behöver det 

ske i ordnad form med hänsyn till den täta strukturen och bebyggelsens 

karaktär och placering. Den samlade bedömningen är att förslaget inte tar 

den hänsyn till landskapsbilden och kulturvärdena på platsen som krävs 

(PBL 2 kap 6§).” 

Länsstyrelsen i Kalmar har informerat om att det krävs en arkeologisk 

undersökning av platsen. 
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Förvaltningens överväganden 

Området är inte utpekat som utvecklingsområde för bostäder i kommunens 

översiktsplan.  

Enligt PBL 2 kap 6 § ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och 

placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 

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

av en god helhetsverkan 

Kvinnsgröta är en väl sammanhållen radby. Föreslagen bebyggelse ansluter 

inte till det täta bebyggelsemönster som är karaktäristiskt för Kvinnsgröta. 

Det uppstår ett ”släpp” mellan befintliga byggnader och förslaget. Av 

kommunens översiktsplan framgår att ny bebyggelse ska i mesta möjliga 

mån vara sammanhängande och knyta an till befintliga strukturer så att den 

inte mer än nödvändigt inkräktar på eller skär av områden med brukad jord. 

Fastigheten var bebyggd under delar av 1800-talet men har varit obebyggd 

under mycket lång tid. Fastigheten kan därmed inte bedömas utgöra en del 

av Kvinnsgröta radby. 

Av kommunens översiktsplan framgår att kommunen månar om att den 

totala arealen jordbruksmark ska vara oförändrad. Undantag kan komma att 

göras för tätortsexpansion. Vid prövningen ska bland annat miljöbalkens 

hushållningsbestämmelser tillämpas vilket framgår av 2 kap. 2§ PBL. Detta 

innebär bland annat att man ska beakta regeln i 3 kap. 4 § andra stycket 

miljöbalken om att brukningsvärd jordbruksmark endast få tas i anspråk för 

bebyggelse om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. 

Jordbruksmarken brukas nu och har brukats en lång tid tillbaka och bedöms 

då som brukningsvärd. 

Av Mark- och miljööverdomstolens mål P 5889-21 framgår att jordbruks-

mark endast ska tas i anspråk för bostäder om det kan tillgodose väsentliga 

samhällsintressen. Ett högt bostadsförsörjningsbehov kan vara ett sådant 

intresse men Kvinnsgröta by kan inte bedömas som en by där bebyggelse-

trycket är högt. Att uppföra ett enbostadshus utgör inte heller ett väsentligt 

samhällsintresse. Det allmänna intresset av att långsiktigt bevara bruknings-

värd jordbruksmark väger tyngre än det enskilda intresset av att få bebygga 

den enskilda platsen. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Förvaltningens förslag till beslut är kommunicerat med sökanden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 7 september 2022. 

Ansökan inkommen den 12 oktober 2021. 
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Situationsplan inkommen den 20 juni 2022. 

Yttrande E.ON, inkommit den 1 september 2022. 

Yttrande Skanova inkommit den 2 september 2022. 

Yttrande Kalmar Läns Museum den 30 augusti 2022. 

Granneyttrande X, inga synpunkter. 

Granneyttrande X samt X, inga synpunkter. 

Granneyttrande X, inga synpunkter. 

Förslag till beslut på mötet 

Johan Sigvardsson (C) yrkar på återremiss för ytterligare samtal med 

sökanden, bland annat om annan plats.  

Förslag till beslut på mötet 

Monica Orthagen (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, det 

vill säga att avslå ansökan om förhandsbesked.  

Beslutsgång 

Ordföranden hör med samhällsbyggnadsnämnden om ärendet ska avgöras 

idag eller återremitteras och finner att ärendet återremitteras. 

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns.  

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag. 

Nej-röst för återremiss. 

Omröstningsresultat 

Ja   Nej 

Hans-Ove Görtz (M)  Mattias Nilsson (S) 

Curt Ekvall (SD)  Johan Sigvardsson (C) 

Bo Sjölin (KD)  Per-Olof Johansson (S) 

Monica Orthagen (MP) 

4 Ja-röster och 3 Nej-röster. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör om samhällsbyggnadsnämnden kan besluta enligt 

förvaltningens förslag till beslut och finner att samhällsbyggnadsnämnden 

bifaller detsamma.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

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

och bygglagen (2010:900), 2 kap 1, 2, 4 och 6 §§ samt 3 kap 4 § 

miljöbalken. 
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Samhällsbyggnadsnämndens motivering till beslutet 

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom förvaltningens överväganden.  

_____ 

 

Information 

Beslutet kan överklagas. Se bifogad anvisning. 

Avgiften för beslutet kommer att faktureras enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Fakturan kommer att sändas separat. 

 

Expedieras till: 

Beslutet skickas till den sökande  

Meddelande om beslut skickas till samtliga berörda grannar 

Samhällsbyggnad - Plan  
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§ 121 Dnr SBN 2022/000078-4.4.1 

Torslunda 4:1 - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning bostad 
(EDP Vision 2022-444) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om förhandsbesked för bostadsändamål har inkommit på fastig-

heten Torslunda 4:1. Området är ca 4000 m² och önskas styckas i fyra 

tomter. Fastigheten ligger i Skogsby öster om Norregårdsgatan och söder om 

Järnvägsgränd. 

Planeringsförutsättningar 

Översiktsplan 

Området har stöd i översiktsplanen för bostadsbebyggelse. Markerat område 

i översiktsplanen är ca 11 000 m². 

b8 - Skogsby östra (ca 5 bostäder). Ny bebyggelse bör i första hand 

tillkomma utmed befintlig väg, på öster sida om Norregårdsgatan. 

Bebyggelsen ska placeras så att minimal yta jordbruksmark behöver tas i 

anspråk. I andra hand kan områdena norr om Norregårdsgatan exploateras. 

Siktlinjer österut ska bevaras genom släpp i befintlig bebyggelse. 

Natur och arkitektur 

Området ligger i Skogsby samhälle. Det ligger i anslutning till bebyggelse 

söder och väster ut. I norr och öster är det ett öppet jordbrukslandskap. 

Föreslaget område är en del av ett större jordbruksskifte på fastigheten 

Torslunda 4:1, men har inte odlats på grund av att det ligger lågt i 

förhållande till övrig mark runt omkring. 

Infrastruktur 

Området ligger topografiskt lågt med en översvämningsrisk. Omgivande ytor 

i väster, norr och söder avrinner till denna lågpunkt. Höjdkurvorna visar en 

mycket svag avrinning mot öster. I kommunens översvämningsanalys, 

(WSP, 2020) har berört område identifierats som en plats för ansamling av 

vatten och har behov av åtgärder eller är olämpligt för bebyggelse. 

Området ligger inom ett markavvattningsföretag för Kåtorp, Torslunda och 

Skogsby från 1914. Markavvattningsföretaget mynnar öster ut på alvaret och 

in i Konungsbackens Naturreservat. Naturreservatet innehar mycket höga 

naturvärden och är klass 1 (högsta naturvärde) enligt Natur och Kultur på 

Öland, Länsstyrelsen i Kalmar. 

Fastigheten går att ansluta till kommunalt vatten och avlopp. 
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Synpunkter 

Taxefinansierad verksamhet påpekar att det inte finns något kommunalt 

dagvattensystem i området och att området ligger lågt i förhållande till övrig 

mark runt omkring. En dagvattenutredning behöver utföras för bedömning 

av hur området skall kunna avvattnas och dagvatten ska omhändertas för att 

inte skapa olägenhet på omkringliggande fastigheter. 

Förvaltningens överväganden 

Enligt PBL 2 kap 5 § ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för 

ändamålet med hänsyn till p.2 jord, berg- och vattenförhållandena. 

Kommunen har ett utredningsansvar vilket är praxis att utföra inom prövning 

av detaljplan. 

Av översiktsplanen framgår att Skogsby östra är ca 11 000 m² och kan 

möjliggöra ca fem tomter.  

Föreslaget område är ca 4 000 m² och ligger lågt med översvämningsrisk. 

Omgivande ytor i väster, norr och söder har sin avrinning till denna 

lågpunkt. Höjdkurvorna visar en mycket svag avrinning mot öster. Området 

ligger inom ett markavvattningsföretag som mynnar öster ut till 

Konungsbackens Naturreservat. Naturreservatet innehar mycket höga 

naturvärden.  

Sökande har lämnat in en enklare beskrivning av hur marken kan fyllas upp 

och vattnet magasineras i jordvolymen för att sedan infiltrera ner till 

grundvattnet. 

Förvaltningens bedömning är att sökandes beskrivning av dagvattenfrågan 

inte klargör hur dagvattnet kan komma att påverka omgivande fastigheter, 

hur överskottsvatten kan omhändertas eller hur markavvattningsföretaget 

kan komma att beröras av åtgärden. Förvaltningens förslag är att avslå 

ansökan och att sökande får ansöka om planbesked för upprättande av 

detaljplan där en utredning av dagvatten kommer att ingå. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Sökande har kommunicerats muntligen den 14 juli 2022 att förvaltningens 

förslag är att avslå förhandsbeskedet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 9 september 2022. 

Geoteknisk undersökning inkommen av sökande 30 juni 2022. 

Situationsplan inkommen den 21 mars 2022. 

Ansökan inkommen den 21 mars 2022. 
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Förslag till beslut på mötet 

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

att lämna positivt förhandsbesked. 

Beslutsgång 

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

ansökan om förhandsbesked, mot Curt Ekvalls (SD) yrkande att bifalla 

ansökan om förhandsbesked och finner att samhällsbyggnadsnämnden 

beslutar enligt förvaltningens förslag.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Lämna negativt förhandsbesked för byggnation av enbostadshus då 

förslaget inte är förenligt med Plan- och bygglagen (PBL) 2 kap 5 §. 

 

Samhällsbyggnadsnämndens motivering till beslutet 

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom förvaltningens överväganden.  

 

Protokollsanteckning från Per-Olof Johansson (S) 

Sökanden uppmanas att ansöka om planbesked för upprättande av detaljplan 

för området.  

_____ 

 

Information 

Beslutet kan överklagas. Se bifogad anvisning. 

Avgiften för beslutet kommer att faktureras enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Fakturan kommer att sändas separat. 

 

Expedieras till: 

Beslutet skickas till den sökande  

Beslutet skickas till fastighetsägaren, Svenska Kyrkan 

Taxefinansierad verksamhet 

Samhällsbyggnad - Plan 
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§ 122 Dnr SBN 2022/000079-4.4.1 

Porskärr 1:13 - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning bostad 
(EDP Vision 2022-698) 

Sammanfattning av ärendet 

Del av fastigheten ska avstyckas i syfte att bilda 2-3 tomter för bostads-

ändamål. De tilltänka enbostadshusen/fritidshusen kommer att ha en 

byggnadsarea på cirka 150 m². 

Ansökan anger att tomterna/fastigheterna ska anslutas till kommunala 

ledningar för vatten och spillvatten. Utfart kommer att anordnas enligt 

bifogad situationsplan. 

Planeringsförutsättningar 

Översiktsplan 

Området som i översiktsplanen kallas Björkelid är inte utpekad som 

utvecklingsområde för bostäder.  

Detaljplan 

Föreslaget område är inte detaljplanelagt. Bebyggelsen på höjdryggen är 

planlagd, F37, med undantag för 2-3 tomter. 

Natur och arkitektur 

Landskapet runt Siriusgränd är en del av en höjdrygg som sträcker sig från 

Aledal i norr till Björkelidvägen söder. Höjdryggen sträcker sig upp ur 

landskapet ca 2 – 3 meter och jordarten består till stor del av flygsand. 

Området ligger i ett öppet jordbrukslandskap mellan landborgskanten i öster 

och väg 958 i väster och är till stor del bebyggd och däremellan finns mindre 

skogspartier med tallskog och lövskog bland annat ek och lönn. 

Föreslaget område ligger öster och nedanför höjdryggen på åkermark. 

Området gränsar i norr mot åker, mindre väg till åker i söder och ett öppet 

dike i öster mot åkermark. 

Det finns arter rapporterade till Artportalen i anslutning till höjdryggen bland 

annat ek, liljekonvalj, getrams och fåglar morkulla, hämpling med flera.  

Inga fynd finns registrerade på föreslaget område. 

Infrastruktur 

Kommunalt vatten- och avlopp har anlagts i västra kanten på området, mot 

de två bostadstomterna.  

Tillfart till fastigheten är tänkt att byggas till och knyta an till Morgongränd i 

nordlig riktning.  
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Riksintressen 

Området ligger inom riksintressen för rörligt friluftsliv och obruten kust, 

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

Jordbruksmark 

Jordbruksmark är av nationell betydelse enligt 3:4 miljöbalken. Föreslagen 

yta ligger i ett jordbrukslandskap med omgivande åkermarker. Jordarten är 

finsand till silt enligt SGU´s jordartskarta. Ytan är ca 0,25 ha med 

rektangulär form. Ytan ingår i en större jordbruksfastighet som idag avskiljs 

med ett mindre öppet dike. Diket ingår inte i något markavvattningsföretag. 

Åkern brukas idag och har brukats bakåt i tiden. 

Produktionsvärdet är bedömt till högt värde i en femgradig skala där mycket 

högt är bäst enligt länsstyrelsens bedömningsgrund för brukningsvärd 

jordbruksmark. 

Sammantaget gör detta att jordbruksmarken bedöms vara brukningsvärd. 

Synpunkter 

Ansökan har remitterats till berörda grannar: X, X, X, X, X, X, X som inte 

har några synpunkter. 

Ansökan har remitterats till Taxefinansierad verksamhet som konstaterade 

att kommunalt vatten- och avlopp finns i närområdet.  

Förvaltningens överväganden 

Föreslaget område är inte utpekat som utvecklingsområde för bostäder i 

kommunens översiktsplan. Höjdryggen är detaljplanelagd för bostäder. 

Detaljplanen sträcker sig inte ner i jordbruksområdet.  

Enligt PBL 2 kap 6 § ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och 

placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 

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

av en god helhetsverkan. 

Av kommunens översiktsplan framgår att ny bebyggelse ska i mesta möjliga 

mån vara sammanhängande och knyta an till befintliga strukturer så att den 

inte mer än nödvändigt inkräktar på eller skär av områden med brukad jord. 

Förslaget med 2-3 enbostadshus kommer avvika från den befintliga 

bebyggelsestrukturen runt bygatan och höjdryggen. Detta eftersom att 

bebyggelsen i nuläget ligger samlad i rad efter bygatan. Befintlig bebyggelse 

vid lokaliseringsplatsen ligger på en höjdskillnad upp från de förslagna 

enbostadshusen. Vilket även detta gör att strukturen avviker från befintlig 

bebyggelse. Den nya strukturen kommer även förändra den öppna korridoren 

i jordbrukslandskapet genom att bebyggelse tillkommer. 
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Av kommunens översiktsplan framgår att kommunen månar om att den 

totala arealen jordbruksmark ska vara oförändrad. Undantag kan göras för 

tätortsutveckling. 

Vid prövningen ska bland annat miljöbalkens hushållningsbestämmelser 

tillämpas vilket framgår av 2 kap. 2§ PBL. Detta innebär bland annat att man 

ska beakta regeln i 3 kap. 4 § andra stycket miljöbalken om att 

brukningsvärd jordbruksmark endast få tas i anspråk för bebyggelse om det 

behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. 

Sökande har kompletterat ärendet dels med att markytan inte bedöms vara 

brukningsvärd för att den är inklämd mellan bebyggelse och ett dike dels 

med att återställande av marken efter nedgrävning av kommunalt VA blir för 

kostsamt. Sökande meddelar även att ytan använts periodvis som bete till 

hästar. 

Förvaltningens bedömning är att åkern brukas idag och har brukats lång till 

bakåt i tiden. Det förhållandet att marken i närtid även nyttjats som 

betesmark för hästar minskar inte markens brukningsvärde. 

Av Mark- och miljööverdomstolens mål P 5889-21 framgår att jordbruks-

mark endast ska tas i anspråk för bostäder om det kan tillgodose väsentliga 

samhällsintressen. Ett högt bostadsförsörjningsbehov kan vara ett sådant 

intresse men Porskärr kan inte bedömas som en by där bebyggelsetrycket är 

högt. Att uppföra ett eller två enbostadshus utgör inte heller ett väsentligt 

samhällsintresse. Det allmänna intresset av att långsiktigt bevara bruknings-

värd jordbruksmark väger tyngre än det enskilda intresset av att få bebygga 

den enskilda platsen. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Förvaltningens förslag till beslut är inte kommunicerat med sökanden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 15 september 2022. 

Ansökan inkommen den 28 april 2022. 

Situationsplan inkommen den 28 maj 2022. 

Situationsplan inkommen den 28 maj 2022. 

Situationsplan inkommen den 25 maj 2022. 

Komplettering – översiktskarta med foton inkommande 20 juli 2022. 

Förslag till beslut på mötet 

Curt Ekvall (SD), med instämmande av ordföranden, yrkar bifall till ansökan 

om förhandsbesked, det vill säga att lämna positivt förhandsbesked, med 

motiveringen "Kommunen har nyligen har byggt ut VA inom området. En 
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framtida bebyggelse intill Gjuterivägen är angelägen då området ligger nära 

Färjestaden och Brofästet." 

Beslutsgång 

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

ansökan om förhandsbesked, mot Curt Ekvalls (SD) med flera yrkande om 

bifall på ansökan om förhandsbesked och finner att samhällsbyggnads-

nämnden beslutar enligt Curt Ekvalls förslag. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Lämna positivt förhandsbesked för byggnation av enbostadshus då 

ansökan är förenlig med Plan- och bygglagen (PBL) 2 kap 2, 5 §§.  

 

Samhällsbyggnadsnämndens motivering till beslutet 

Motiv till beslutet är kommunens behov av tätortsutveckling, då efterfrågan 

på bostäder är stort och det är i linje med kommunens visioner i den gällande 

översiktsplanen. Kommunen har byggt ut vatten och avlopp till dessa 

kommundelar för att möjliggöra en tätortsutveckling, vilket är en åtgärd som 

utgör ett angeläget allmänt intresse.  Utbyggnaden av vatten och avlopp 

syftade till att långsiktigt ge fördelar för samhället bland annat i samband 

med etablering av ny bostadsbebyggelse så som föreliggande förslag till 

bebyggelse.  

_____ 

 

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. 
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Expedieras till: 

Beslutet skickas till den sökande  

Meddelande om beslut skickas till samtliga berörda grannar 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 

Taxefinansierad verksamhet 

Samhällsbyggnad - Plan  
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§ 123 Dnr SBN 2022/000060-4.4.2 

Betodlaren 4 - Startbesked för nybyggnad av 
komplementbyggnad  
(EDP Vision 2022-393) 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet avser startbesked för fastigheten Betodlaren 4. Samhällsbyggnads-

nämnden beviljade bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad den 

19 maj 2022, § 86. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 20 september 2022. 

Kontrollplan.  

Brandskyddsbeskrivning.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Startbesked ges med stöd av 10 kap. 23§ plan- och bygglagen (2010:900) 

PBL. 

2. Med detta startbesked bestämmer samhällsbyggnadsnämnden att: 

- Kontrollplanen fastställs. 

- Utstakning av behörig person krävs. 

- Följande handlingar ska lämnas in till samhällsbyggnadsnämnden 

som underlag för slutbesked senast vid slutsamråd: 

 Utlåtande från kontrollansvarig 

 Komplett ifylld kontrollplan 

 Brandskyddsdokumentation 

_____ 

 

Information 

Innan åtgärden får påbörjas behöver beslutet om lov vara verkställbart enligt 

9 kap 42 a § PBL. Det innebär att bygglovet får påbörjas omedelbart. 

Enligt 10 kap. 25 § PBL upphör ett startbesked för lovpliktiga åtgärder att 

gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla. 

När åtgärden är slutförd ska du begära slutbesked hos 

samhällsbyggnadsnämnden. 

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

Beslutet skickas till den sökande  

Beslutet skickas till den kontrollansvarige 

Samhällsbyggnad - Bygg 
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§ 124 Dnr SBN 2022/000005-1.2.7 

Verksamhetsinformation 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Daniel Jonsson informerar om samhällsbyggnad - Övergripande 

 Chefsdag.  

- Inspirationsföredrag.  

- Visselblåsarfunktion. 

- Kostnadsökningar. 

 Rekrytering Samhällsbyggnadschef. 

 Muddermassor Grönhögen – Sluttäckning Kastlösa deponi. 

 Riktlinjer för lönesättning. 

Fredrik Meurling informerar om samhällsbyggnad - Plan 

 Plangruppen. 

 Tillsatt plankoordinator. 

 Rekrytering planarkitekter pågår. 

Mikael Kaiser informerar om samhällsbyggnad - Bygglov 

 Fortsatt korta handläggningstider.  

 Intensifierat arbete med äldre tillsynsärenden. 

 Internt arbete med samsyn och hur vi kommunicerar utåt. 

Staffan Åsén informerar om samhällsbyggnad - Miljö & hälsa 

 Remiss från HaV havsplaner och vindkraft, avgränsningssamråd MKB. 

 SKR – Taxor, Omarbeta samtliga taxor inför 2023. 

 Revidering av delegationsordningen till november. 

 Nyckeltal inom MSO. 

 Regeringsuppdraget ”Att främja en mer effektiv och enhetlig tillsyn 

enligt miljöbalken”, Miljösamverkan Sverige. 

 Samverkansavtal.  

 ”Regeringen ger länsstyrelserna i uppdrag att utveckla och kvalitetssäkra 

arbetet med en strukturerad och likvärdig tillsyn av alkohol, tobak och 

andra nikotinprodukter i enlighet med den modell som utvecklats i 

projektet ”Sveriges länsstyrelser utvecklar alkohol- och tobakstillsynen.” 

Förstärkt alkohol- och tobakstillsyn 2021-2025. 

_____ 
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