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§ 125  

Val av justerare 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

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

19 oktober 2022. 

_____ 
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§ 126  

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Tillkommer 

Information - Plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa 2023. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Till samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare utsänd kallelse 

med ändring där en Information - Plan- och bygglovtaxa inklusive kart- 

och mättaxa 2023 tillkommer och behandlas innan ärende 10, 

Verksamhetsinformation, godkänns som dagordning för mötet. 

_____ 
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§ 127 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 16 september 2022. 

Information 

Nästa möte är den 17 november 2022. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Samhällsbyggnad 
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§ 128 Dnr SBN 2022/000003-1.2.7 

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

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegationsbeslut daterade den 14 september-6 oktober 

2022. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Redovisning av delegationsbesluten godkänns. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Samhällsbyggnad 
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§ 129 Dnr SBN 2022/000004-1.4 

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

Sammanfattning av ärendet 

Presentation 

Martin Backlund, ny controller för samhällsbyggnad, presenterar sig och 

hälsas välkommen av nämnden.  

Förvaltningen lämnar varje månad en ekonomisk uppföljning och prognos 

för resultatet vid årets slut. Prognosen är baserad på senast kända 

förutsättningar.    

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning efter september 2022. 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 oktober 2022.    

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ekonomisk uppföljning efter september 2022 godkänns.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnad 
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§ 130 Dnr SBN 2022/000072-4.4.1 

Runsbäck 2:110 - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning bostad 
(EDP Vision 2022-1149) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser ett förhandsbesked för placering av ett garage i fastighets-

gräns och på del av fastigheten som har undantagits från bebyggelse i 

detaljplanen. 

Förutsättningar 

Fastigheten Runsbäck 2:110 omfattas av detaljplan F116 över Södra delen av 

Runsbäcksområdet. Detaljplanen anger att högsta tillåtna byggnadsarea är 

1/5 av fastighetsarea (202 m²). Komplementbyggnad ska placeras 1 meter 

från fastighetsgräns och prickad mark får inte bebyggas. 

Förvaltningens överväganden 

Det finns inget som hindrar en ansökan om förhandsbesked inom ett område 

med detaljplan. Men eftersom framtagandet av en detaljplan innebär en 

lokaliseringsprövning är det redan avgjort i detaljplanen vad som kan tillåtas 

på platsen. Ett förhandsbesked inom detaljplan är därför många gånger 

obehövligt. Inom detaljplan kan förhandsbesked dock sökas exempelvis för 

att få en avvikelse prövad. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 286). 

Vad som ska prövas i ett förhandsbesked inom detaljplan beror framför allt 

på vad ansökan omfattar. Det kan till exempelvis vara att sökanden vill få en 

specifik avvikelse prövad. Beroende på vilken avvikelse som sökande vill få 

prövad är det inte alltid nödvändigt att ansökan innehåller detaljerade 

ritningar som visar avvikelsen utan det kan vara tillräckligt med en skriftlig 

redovisning av avvikelsen. 

Samhällsbyggnadskontoret anser att de handlingar som omfattas av ansökan 

är tillräckliga för beslut. 

Av handlingarna framgår att sökanden vill få besked om placering av garaget 

är godtagbar. För att en placering på prickad mark, det vill säga mark som 

undantagit från bebyggelse i en detaljplan ska vara godtagbar måste den 

antingen anses som en liten avvikelse mot detaljplanen eller tillgodose ett 

angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse (9:31b PBL). 

För att en avvikelse ska vara liten ska den också vara förenlig med 

detaljplanens syfte, tillsammans med andra avvikelser inte vara allt för 

omfattande, inte begränsa någon rättighet eller pågående verksamhet i 

omgivningen, och inte medföra betydande miljöpåverkan. 
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I en prejudicerande dom prövade MÖD bygglov för nybyggnad av ett förråd 

som var 16 m² stort. Hela förrådet skulle placeras på mark som enligt 

detaljplanen inte fick bebyggas. MÖD ansåg att avvikelsen inte var liten och 

förenlig med detaljplanens syfte. Bygglov kunde därför inte ges. (MÖD 

2013-11-20 mål nr P 5107-13). 

Samhällsbyggnadskontoret gör med anledning av ovanstående bedömningen 

att den placering som sökanden valt uppenbart inte kan anses som en liten 

avvikelse. Kontoret anser även att ett tillåtande skulle ge sådana 

prejudicerande effekter på området att detaljplanen till avgörande delar 

förlorar sin verkan. 

Ett garage för enskilt bruk kan heller inte anses fylla ett gemensamt behov 

eller utgöra ett allmänt intresse. 

Av dessa skäl ska ansökan om förhandsbesked avslås. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 29 september 2022.  

Situationsplan inkommen den 4 juli 2022. 

Bilaga till ansökan 1 och 2 daterad den 4 juli 2022. 

Beskrivning av ansökan den 4 juli 2022. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Avslå förhandsbesked med stöd av 9 kap. 17, 31b§§ plan- och bygglagen 

(PBL). 

Samhällsbyggnadsnämndens motivering till beslutet 

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom förvaltningens överväganden.  

_____ 

 

Information 

Beslutet kan överklagas. Se bifogad anvisning. 

Avgiften för beslutet är 0 kronor enligt taxa fastställd av kommun-

fullmäktige. 

 

Expedieras till: 

Beslutet meddelas sökande med information om hur man överklagar beslut 

Samhällsbyggnad 
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§ 131 Dnr SBN 2022/000080-4.4.2 

Saxnäs 1:376 - Ansökan om bygglov. Nybyggnad 
enbostadshus med komplementbyggnad 
(EDP Vision 2022-1437) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om bygglov för Nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 

Saxnäs 1:376 har inkommit från Obos Bostadsutveckling AB.   

Ärendet avser nybyggnad av enbostadshus om 167 m² med tillhörande 

komplementbyggnad om 44 m². Fastigheten Saxnäs 1:376 är i dagsläget 

11 862 m², men håller på att styckas av för mindre tomter. Enbostadshuset 

placeras på puttgränd 6 och med en tomtstorlek om 751 m². Byggnaderna 

utformas med stående träpanel i kulör NCS 4005-Y20R med svart plåttak 

och med en taklutning på 8 grader.  

Fastigheten omfattas av detaljplan F207 vars genomförande tid utgår den 

9 april 2023.  

Bestämmelserna innebär bland annat att största byggnadsarea 8 200 m², 

minsta tomtenhet 500 m², byggnad får uppföras i 1 våning, byggnader får 

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

tegel. 

Inga grannar har hörts då det är uppenbart att lov inte kan ges, 9 kap 25 § 

Plan och bygglagen (PBL). 

Förvaltningens överväganden 

Detaljplan F207 har fortfarande genomförandetid, vilket innebär att som 

fastighetsägare har man en garanterad byggrätt i enlighet med planen. 

Detaljplanen säger att taklutning ska vara 27 grader. 

Enbostadshuset med komplementbyggnad har en taklutning på 8 grader. Inga 

avvikelser har godtagits tidigare inom detaljplanen. 

Fastighet Saxnäs 1:377 har tidigare beviljat bygglov för 30 stycken 

bostadshus med taklutning 27 grader. 

Fastighet Saxnäs 1:276 har tidigare beviljat bygglov för 12 stycken 

enbostadshus med taklutning 27 grader. 

Med hänsyn till gällande detaljplan, stads- och landskapsbilden och tidigare 

givna lovs utformning av byggnader inom samma detaljplan kan inte 

taklutning på 8 grader ses som en liten avvikelse. 
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Avvikelsen bedöms inte sammantaget som en sådan liten avvikelse som får 

medges enligt 9 kap 31b § 1 PBL. 

Den redovisade utformningen uppfyller inte kraven enligt 2 kap 6 § 1 och 8 

kap 1 § 2 PBL. 

Byggnaden föreslås ändra taklutning till 27 grader. 

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 8 augusti 2022.   

Situationsplan inkommen den 9 september 2022.  

Plan-, sektions- och fasadritning inkomna den 9 september 2022. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ansökan avslås med stöd av 9 kap 30 §. 

2. Avgiften för lovet är 4637 kr och är beslutad i enlighet med taxa 

fastställd av kommunfullmäktige. Tidsfristen för handläggningen av 

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

aktuell. Faktura skickas separat. 

 

Samhällsbyggnadsnämndens motivering till beslutet 

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom förvaltningens överväganden.  

_____ 

 

Information 

Beslutet kan överklagas. Se bifogad anvisning. 

 

Expedieras till: 

Beslutet meddelas sökande med information om hur man överklagar beslut 

Samhällsbyggnad 
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§ 132 Dnr SBN 2022/000081-4.4.4 

X - Bygg tillsyn. Olovlig åtgärd 
(EDP Vision 2022-508) 

Sammanfattning av ärendet 

Vid ett tillsynsbesök den 1 augusti som genomfördes av byggnadsinspek-

törerna Mikael Kaiser och Eva Olsson kunde det konstateras att en sjöbod 

rivits och en ny byggnad som inretts för fritidsbostadsändamål uppförts på 

samma plats under våren 2022. 

Förvaltningens överväganden 

Den byggnad som uppförts har bedömts kräva bygglov enligt 9 kap. 2§ plan- 

och bygglagen (PBL). Bygganden har påbörjats men inte slutförts vilket 

innebär att samhällsbyggnadsnämnden ska ta ut en byggsanktionsavgift. Den 

beräknade sanktionsavgiften är beräknad till 13 282 kr enligt 9 kap. 6§ 2p. 

plan- och byggförordningen.  

Beslutsunderlag 

Protokoll över tillsynsbesök med foton daterad den 1 augusti 2022. 

Beräkning av sanktionsavgift den 2 september 2022.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, påförs 

den avgiftsskyldige en byggsanktionsavgift på 13 282 kr. Avgiften ska 

betalas inom två månader från att detta beslut vunnit laga kraft.  

2. Med anledning av vad som framkommit i utredningen anser 

samhällsbyggnadsnämnden att det inte finns skäl att sätta ner avgiften.  

 

Samhällsbyggnadsnämndens motivering till beslutet 

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom förvaltningens överväganden.  

_____ 

 

Information 

Byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett 

uppsåtligen eller av oaktsamhet. Byggnadsnämnden kan sätta ned avgiften 

till hälften eller en fjärdedel om avgiften inte bedöms stå i rimlig proportion 

till förseelsen. I vissa fall kan byggnadsnämnden besluta att inte ta ut 

byggsanktionsavgift alls (11:53§ PBL).  
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Byggsanktionsavgift tas ut av den som vid tidpunkten för överträdelsen var 

ägare av den fastighet eller det byggnadsverk som överträdelsen avser, den 

som begått överträdelsen eller den som har fått en fördel av överträdelsen. 

Byggsanktionsavgiften tillfaller kommunen (11:57, 62§§ PBL).  

 

Expedieras till: 

Beslutet delges den avgiftsskyldige med information om hur man överklagar 

Samhällsbyggnad  
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§ 133 Dnr SBN 2022/000083-1.3.1 

Information - Plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och 
mättaxa 2023 
(EDP Vision 2022-1709) 

Sammanfattning av ärendet 

Informeras om ny modell för Plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och 

mättaxa 2023. 

Information 

Beslut om taxor görs av kommunfullmäktige vid novembermötet.  

Förslag till beslut på mötet 

Ordföranden föreslår ett extra möte med samhällsbyggnadsnämnden den 

26 oktober 2022 klockan 13.00 för beslut om taxan för att ärendet ska 

behandlas av kommunfullmäktige den 21 november 2022.  

Beslutsgång 

Ordföranden hör om samhällsbyggnadsnämnden kan besluta enligt sitt 

förslag och finner att samhällsbyggnadsnämnden bifaller detsamma.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Extra möte den 26 oktober 2022 klockan 13.00 med samhällsbyggnads-

nämnden för beslut om Plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och 

mättaxa 2023.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnad 
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§ 134 Dnr SBN 2022/000005-1.2.7 

Verksamhetsinformation 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Daniel Jonsson informerar om samhällsbyggnad - Övergripande 

 Muddermassor Grönhögen – Samråd ändringstillstånd.  

Information om samhällsbyggnad - Bygglov 

 Fortsatt korta handläggningstider.  

 Intensifierat arbete med äldre tillsynsärenden. 

 Internt arbete med samsyn och hur vi kommunicerar utåt.  

Fredrik Meurling informerar om samhällsbyggnad - Plan 

 Rekrytering - en planarkitekt klar.  

 Brandstation i Mörbylånga - Länsstyrelsen upphävde nämndens beslut. 

Sökanden, kommunstyrelsen, kommer att överklaga länsstyrelsens 

beslut.  

 Sjöbergs hage - Dagsläge planen. 

 Porten till Färjestaden - Dagsläge.  

Staffan Åsén informerar om samhällsbyggnad - Miljö & hälsa 

 Yttrande i samrådet vad gäller ändringstillstånd för avvattningen av 

muddermassor i Grönhögen. 

 Miljöverksamheten deltar just nu i MSO-projektet ”Tillsyn vid byggande 

och rivning” och har skickat ut enkäter till 14 utvalda byggföretag i 

Mörbylånga om hur de hanterarar sitt bygg- och rivningsavfall. 

Lagstiftningen ställer krav på sortering på plats på bygget eller vid 

rivningen av minst fraktionerna trä, mineral (sten, tegel, klinkers mm), 

metall, glas, plast, gips, farligt avfall, producent-ansvarsavfall, brännbar 

rest. Mer om projektet: Projekt 2022 (miljosamverkansydost.se) 

 Förfrågan från av Marcon Wind Power AB om kommunens inställning 

till vindkraftsprojektet Nya Utgrunden, det kommunala vetot. 

Ajournering  

Klockan 10.05-10.15 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(16) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2022-10-13  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

PER OLOF 

JOHANSSON 
2022-10-19 

08:55:54 

JERKER 

NILSSON 
2022-10-19 

09:26:32 

   

 

 

Information - Planprogram för Sockerbruksområdet och Mörbylånga hamn 

Ylva Hartman Magnusson informerar om arbetet med att se över 

planprogrammet för sockerbruksområdet och Mörbylånga hamn. Informeras 

om bakgrund, samråd 1, revidering inför samråd 2, syftet med revideringen 

och ungefärlig tidplan. Informeras även att yttrande med drygt 130 

underskrifter om utvecklingen i hamnområdet inkommit. Ledamöterna gavs 

tillfälle att ställa frågor, lämna förslag och synpunkter.  

_____ 

 

 


