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§ 138  

Val av justerare 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Hans-Ove Görtz (M) utses att justera dagens protokoll onsdagen den 

23 november 2022. 

_____ 
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§ 139  

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Tillkommer 

Curt Ekvall (SD) anmäler en fråga om tillsynsansvar under ärende 13, 

Verksamhetsinformation.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Till samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare utsänd kallelse, 

där en fråga  om tillsynsansvar tillkommer och behandlas under ärende 

13, Verksamhetsinformation, godkänns som dagordning för mötet. 

_____ 
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§ 140 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 11 november 2022. 

Information 

Nästa möte är den 15 december 2022. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Samhällsbyggnad 
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§ 141 Dnr SBN 2022/000003-1.2.7 

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

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegationsbeslut daterade den 3 oktober-10 november 

2022. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Redovisning av delegationsbesluten godkänns. 

_____ 
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Samhällsbyggnad 
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§ 142 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 oktober 2022.  

Tjänsteskrivelse daterad den 11 november 2022.   

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ekonomisk uppföljning efter oktober 2022 godkänns.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnad 
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§ 143 Dnr SBN 2022/000084-1.3.1 

Samhällsbyggnadsnämndens reglemente – revidering 
(EDP Vision 2022-1881) 

Sammanfattning av ärendet 

Ett antal justeringar föreslås i samhällsbyggnadsnämndens reglemente, bland 

annat vad gäller storlek på presidiet samt reglering av arbetsutskott. Vidare 

föreslås språkliga justeringar och förtydliganden i vissa fall, enligt 

markeringar i förslaget.    

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens reglemente, förslag daterat den 5 oktober 2022. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 1 november 2022.          

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 

1. Reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden antas. 

2. Reglementet gäller från och med den 1 januari 2023.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 144 Dnr SBN 2022/000088- 

Sammanträdesplan 2023 – Samhällsbyggnadsnämnden 
(EDP Vision 2022-1882) 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till sammanträdesplan för år 2023 har tagits fram. I 

sammanträdesplanen föreslås datum för samhällsbyggnadsnämndens 

sammanträden och möten med Plangruppen.     

Beslutsunderlag 

Förslag till sammanträdesplan 2023. 

Tjänsteskrivelse daterad den 8 november 2022.     

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Följande sammanträdesdatum för samhällsbyggnadsnämnden för 2023 

antas: 

19 januari, 16 februari, 23 mars, 20 april, 25 maj, 22 juni, 24 augusti, 

21 september, 19 oktober, 16 november och 14 december.  

2. Ärenden och beslutsunderlag ska vara sekreteraren tillhanda klockan 

12.00 åtta arbetsdagar innan mötet. 

3. Följande datum för möten med Plangruppen för 2023 antas: 

1 februari, 29 mars, 17 maj, 30 augusti, 11 oktober och 6 december.       

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Plangruppen  

Samhällsbyggnad 

Kommunkansliet 
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§ 145 Dnr SBN 2022/000050-4.2.2 

Ventlinge 7:62, Nybovägen - Ansökan om detaljplan. 
Samråd 
(EDP Vision 2019-1070) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om ny detaljplan inkom från kommunstyrelsen den 1 oktober 2019. 

Beslut om planbesked togs av samhällsbyggnadsnämnden den 19 december 

2019. Vid uppstarten omfamnades detaljplaneområdet ursprungligen i den 

större detaljplanen för Grönhögen (dnr 2019-996) av samordningsskäl. Då 

utredningsarbetet för den större detaljplanen ökade i omfattning och tid 

beslutades att delen för Nybovägen skulle brytas ur igen och bli en egen 

detaljplan med en egen detaljplaneprocess.  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av 

parhus, radhus samt fristående enbostadshus. Planen ska möjliggöra 

anläggande av förskola och ha god tillgänglighet till det övriga samhället. 

Inför samråd för detaljplanen för Nybovägen angavs, bland andra, att 

checklista för sociala konsekvenser och miljöbedömning var beslutsunderlag 

till planhandlingarna för samrådsbeslut. Dessa två var dock, vid tiden för 

nämndbeslutet den 21 april 2022, inte medskickade i beslutsunderlaget. 

Nämndbeslut togs om att detaljplanen ska samrådas och i oktober påbörjades 

arbetet med utskick för samråd. Vid den tiden uppmärksammades att de två 

ovan nämnda underlagen inte hade gått ut inför beslut.  

Efter att ha sett över de två dokumenten så skickades dessa och övriga 

handlingarna ut och detaljplanen är nu på samråd mellan 31 oktober- 

30 november 2022.  

Förvaltningens överväganden 

Inför samråd uppdagades misstaget med de uteblivna underlagen. En 

översyn gjordes av de båda beslutsunderlagen och skickades ut tillsammans 

med övriga planhandlingar. Förutom det faktum att de båda underlagen inte 

var med vid beslutet så uppmärksammades att miljöbedömningen hade fel 

datum angivet. Miljöbedömningen var daterad den 21 april 2022, vilket är 

samma datum som nämnden hade möte, trots att översynen i oktober innebar 

vissa redaktionella ändringar. 

Arbetet med de båda dokumenten hade fortskridit och var ett 

underlagsmaterial till planhandlingarna innan samrådsbeslutet. Detta kan 

man även läsa sig till i den sammanfattning av dokumenten som finns i 

planbeskrivningen.  Det innebär således att slutsatserna i de två dokumenten 
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är inarbetade i planhandlingarna och föreliggande ärende inte innebär någon 

skillnad i sak. Därför är det inte heller skäl till någon annan bedömning av 

samrådsbeslutet än det som togs i nämnden den 21 april 2022. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 10 november 2022. 

Undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad den 21 april 2022. 

Checklista sociala konsekvenser, daterad den 19 oktober 2022. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. De uppdaterade handlingarna undersökning om betydande miljöpåverkan 

daterad den 21 april 2022 (trots felaktigt datum) samt checklista sociala 

konsekvenser daterad den 19 oktober 2022 godkänns som beslutsunder-

lag och föranleder inget annat beslut än det som fattades av nämnden den 

21 april 2022. Samrådet fortlöper enligt samrådsutskick mellan den 

31 oktober 2022 till den 30 november 2022. 

____ 

 

 

Expedieras till: 

Samhällsbyggnad - Plan 

 

Ajournering 

Klockan 9.45-10.00 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(20) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2022-11-17  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

PER OLOF 

JOHANSSON 
2022-11-23 

09:49:49 

HANS-OVE 

GÖRTZ 
2022-11-23 

13:09:51 

   

 

§ 146 Dnr SBN 2022/000085-4.2.2 

Skogsby 2:13, del av, m fl - Ansökan om detaljplan. 
Samråd 
(EDP Vision 2019-1069) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan har inkommit den 1 oktober 2019 om att skapa en ny detaljplan för 

området vid Skogsbygården samt Lokegatan i Skogsby. I ansökan framgår 

det att huskropparna inte följer gällande detaljplan. Det gör däremot 

fastighetsgränserna. Ambitionen är att skapa en ny detaljplan som tar hänsyn 

till de befintliga förutsättningarna.  

Ansökan behandlar också möjligheten att förse gräsplanen, vid Lokegatan, 

med ny bostadsbebyggelse.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 16 januari 2020 § 5 att påbörja 

planarbetet. 

Syftet med detaljplanen är dels att justera fastighetsgränser på del av 

fastigheten Skogsby 2:13, 2:15 och 2:35 samt reglera gällande 

användningen, från allmänt ändamål till bostäder, skola och kontor. Syftet är 

även att i den södra delen av planområdet pröva möjligheten till förtätning av 

bostadsområdet samt reglera gällande användning av del av fastigheten 

Torslunda 2:24 från allmänt ändamål till kvartersmark för bostad. 

Kommunen ska genomföra en undersökning om betydande miljöpåverkan 

för detaljplanens genomförande, enligt 6 kap 3 § MB och 4 kap 34 § PBL.  

Enligt framtagen undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad den 

17 november 2022 är kommunens bedömning att planens genomförande inte 

medför en betydande miljöpåverkan.  

Tidigare har beslut fattats om att detaljplanen ska genomföras med ett utökat 

förfarande. Detaljplanen föreslås istället att genomföras med standardför-

farande, med anledning av att detaljplanen är förenlig med översiktsplanen 

samt inte medför en betydande miljöpåverkan.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 9 november 2022. 

Plankarta, daterad den 17 november 2022. 

Illustration, daterad den 17 november 2022. 

Planbeskrivning, daterad den 17 november 2022. 

Undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad den 17 november 2022. 

Checklista sociala konsekvenser, daterad den 17 november 2022. 
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Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Detaljplanen handläggs med standardförfarande. 

2. Handlingarna daterade den 17 november 2022 godkänns för samråd. 

 

Jäv 

Curt Ekvall (SD), Bo Sjölin (KD) och Jerker Nilsson (S) anmäler jäv och 

deltar inte i beslutet.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Samhällsbyggnad - Plan 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(20) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2022-11-17  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

PER OLOF 

JOHANSSON 
2022-11-23 

09:49:49 

HANS-OVE 

GÖRTZ 
2022-11-23 

13:09:51 

   

 

§ 147 Dnr SBN 2022/000086-4.4.1 

Kåtorp 1:11 - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning verksamhet 
(EDP Vision 2022-1570) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan innebär förhandsbesked för att få uppföra en verksamhetsbyggnad 

och ett garage på fastighet Kåtorp 1:11. Fastigheten är bebyggd med ett 

fritidshus sen tidigare. 

Verksamhetsbyggnaden ska användas för att tillverka pooltak. Försäljning av 

produkten kommer ske via mail, hemsida och telefon. Sökande själva 

kommer jobba där samt så långt som det är möjligt leverera färdig produkt 

till kund. Varuleveranser kommer ske till plats.  

Verksamheten kommer förberedas med personalutrymme med dusch och wc 

för att eventuellt i framtiden kommer sökande anställa personal. Hur många 

det eventuellt kan bli framgår inte av verksamhetsbeskrivningen. 

Verksamhetsbyggnaden kommer ha en byggnadsarea om 205 m² och 

nockhöjd 4,58 m. 

Garaget ska användas för att förvara samt meka med bilar, för privat bruk. 

Garaget kommer ha en byggnadsarea om 74 m² och nockhöjd 4,15 m. 

Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse. 

Synpunkter 

Ansökan har remitterats till berörda grannar, Taxefinansiering, Länsstyrelsen 

i Kalmar län, Trafikverket och Skanova. 

Följande grannar/sakägare har inga synpunkter: X och X.  

Följande grannar/sakägare har synpunkter för åtgärden: X och X.  

Bemötande av synpunkter finns under förvaltningens övervägande.  

Sökande har haft möjlighet att bemöta inkomna synpunkter. 

Följande grannar/sakägare har inte svarat: X och X. 
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Förvaltningens överväganden 

Den sökta åtgärden förhandsbesked för att få bebygga redan avstyckad 

fastighet som är bebyggd med ett fritidshus, med en verksamhetsbyggnad 

och ett garage.  

Handlingar som skickats in redovisar båda byggnadernas höjd, 

byggnadsarea, volym, utformning och placering.  

Lämplig placering på tomt och utformning ska prövas i framtida bygglov. 

Fastigheten omges av två bebyggda fastigheter med bostadshus, den ena 

ligger precis söder om Kåtorp 1:11 och den andra över en väg ca 40 m bort. 

Det aktuella området ligger utanför Tveta fritidshusområde. Området är 

glesbebyggt och anses därför lämpligt för den enskilda att kunna bygga och 

bedriva en verksamhet inom egen fastighet.  

Verksamhetsbyggnaden kommer enligt verksamhetsbeskrivningen utgöra 

begränsad omgivningspåverkan, det vill säga inget buller som kommer störa 

grannar, inga kunder som kommer dagligen till plats, inga anställda. 

Byggnaden kan därför inte klassas som en industribyggnad. Byggnaden 

anses inte innebära någon betydande olägenhet enligt 2 kap 9 § PBL. 

Området ligger inom riksintressen för rörligt friluftsliv och obruten kust, 

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

för naturvård enligt 3 kap miljöbalken. 

Ärendet har skickats på remiss till länsstyrelsen då det ligger inom naturvård, 

länsstyrelsen har inga synpunkter över åtgärderna. 

Tveta har ett fastslaget vattenskyddsområde och är en regional viktig 

vattentäkt. Verksamhetsbyggnaden anses inte påverka vattenskyddsområdet 

då den endast ska användas för att bygga ihop pooltak. Frågan kommer 

prövas mer ingående vid framtida bygglov. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 4 november 2022. 

Ansökan inkommen den 22 september 2022. 

Situationsplan inkommen den 3 oktober 2022. 

Yttrande Länsstyrelsen inkommit den 12 oktober 2022. 

Yttrande Trafikverket, inkommit den 18 oktober 2022. 

Yttrande E.ON, inkommit den 7 oktober 2022. 

Yttrande Skanova inkommit den 10 oktober 2022. 
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Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Positivt förhandsbesked ges med stöd av 9 kap 17 § plan- och bygglagen. 

Villkor: 

1. Byggnadernas utformning prövas i framtida bygglovsansökan. 

2. Placering av byggnader ska ske minst 12 meter från vägområde. 

2. Avgift för handläggningen är 15 737 kronor i enlighet med fastställd taxa 

av kommunfullmäktige. Tidsfristen för handläggningen av 

förhandsbesked har inte överskridits och någon reducering av avgift är 

därför inte aktuell. 

 

Samhällsbyggnadsnämndens motivering till beslutet 

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom förvaltningens överväganden.  

_____ 

 

Information 

Fakturan kommer att sändas separat. 

Förhandsbesked är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs 

inom 2 år från dagen då beslutet om förhandsbesked fick laga kraft. 

Förhandsbesked ger inte rätt att påbörja de sökta åtgärderna. För att påbörja 

åtgärderna krävs även bygglov och startbesked. 

Bestämmelser och regler vad som gäller inom vattenskyddsområde ska 

följas. 

 

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 

Samhällsbyggnad - Plan  
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§ 148 Dnr SBN 2022/000087-4.4.2 

Stora Frö 1:51 - Ansökan om bygglov. Tillbyggnad 
fritidshus 
(EDP Vision 2022-1311) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Stora 

Frö 1:51 har inkommit.   

Ärendet avser 2 stycken tillbyggnader om totalt 62 m² och ger en total 

byggnadsarea på fritidshus om 128 m². 

Tillbyggnad på fritidshusets östra fasad blir 19 m² och placeras helt på 

prickad mark och med avstånd till tomtgräns mot öst 3 m. 

Tillbyggnad på fritidshusets västra fasad blir 43 m² och med avstånd till 

tomtgräns minst 6 m. 

Fastigheten omfattas av detaljplan M39 och M86. Bestämmelserna innebär 

bland annat att prickad mark inte får bebyggas, huvudbyggnad får inte uppta 

större byggnadsarea än 150 m² eller max 20 % av tomtytan. Avstånd till 

tomtgräns saknas i detaljplan, varför 39 § byggnadsstadgan ska gälla som 

planbestämmelse. Byggnad får som huvudregel inte läggas på mindre 

avstånd från gräns mot grannfastighet än 4,5 meter. 

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

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

X, X har bedömts vara berörda.  

Följande grannar/sakägare har inga synpunkter på ansökan: X, X. 

Följande grannar/sakägare har inte svarat: X, X. 

Förvaltningens överväganden 

Tillbyggnaden på fritidshusets östra fasad placeras på prickad mark och 

avviker därför från detaljplanen genom att den placeras helt på prickad mark 

som inte får bebyggas. 

Tomtens utformning ger möjlighet att uppföra tänkt tillbyggnad på annan 

mer ändamålsenlig placering. 

Avvikelsen kan inte ses som en liten avvikelse. 

Tillbyggnaden på fritidshusets västra fasad är planenlig. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 18 oktober 2022.  

Ansökan inkommen den 17 augusti 2022. 

Situationsplan inkommen den 9 september 2022.   

Plan-, sektions- och fasadritning inkomna den 8 augusti 2022 och 

9 september 2022.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ansökan avslås med stöd av 9 kap 30 § Plan- och bygglagen (PBL).  

2. Avgiften för lovet är 6 608 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.  

 

Samhällsbyggnadsnämndens motivering till beslutet 

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom förvaltningens överväganden.  

_____ 

 

Information 

Beslutet kan överklagas. Se bifogad anvisning.  

Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 

 

Expedieras till: 

Beslutet meddelas sökande med information om hur man överklagar beslut 

Beslutet skickas till den kontrollansvarige 
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§ 149 Dnr SBN 2022/000005-1.2.7 

Verksamhetsinformation 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Avtackning Daniel 

Daniel Jonsson slutar sin anställning den 30 november 2022. Ordföranden 

tackar Daniel för arbetet som samhällsbyggnadschef och överlämnar en 

blomma från samhällsbyggnadsnämnden. Hans-Ove Görtz instämmer i 

ordförandens tack och önskar Daniel lycka till! 

Information Karta och GIS 

Rasmus Laursen, GIS-samordnare, informerar om och visar webb-sidans 

karta och funktioner. Diskussion om önskemål och synpunkter i kartan.  

Daniel Jonsson informerar om samhällsbyggnad - Övergripande 

 Mikael Kaiser tar över verksamhetsansvaret för området som täcker plan, 

miljö, bygg och MEX från den 1 december 2022 då Daniel slutar. 

 Det pågår ett arbete som ska utreda hur de ansvarsområden som Daniel 

har idag ska fördelas och även hur VA ska vara organiserat.  

Fredrik Meurling informerar om samhällsbyggnad - Plan 

 Planprogram för Sockerbruksområdet och Mörbylånga hamn. Beslut om 

samråd 2 vid årsskiftet.  

 Curt Ekvall (SD) önskar en redovisning av pågående planer till nämnden 

vid decembermötet. 

Staffan Åsén informerar om samhällsbyggnad - Miljö & hälsa 

 Mörbylånga kommuns Handlingsplan för förorenade områden 

uppmärksammas av länsstyrelsen.  

 Slutrapport för LOVA-projekt om vattenförvaltning.  

 Remiss från länsstyrelsen - Regional vattenförsörjningsplan för Kalmar 

län 

Mikael Kaiser informerar om samhällsbyggnad - Bygglov 

 Fortsatt korta handläggningstider.  

 Arbete med äldre tillsynsärenden. 

Fråga om tillsynsansvar 

Curt Ekvall (SD) frågar om samhällsbyggnad har tillsynsansvar vid misära 

boendeförhållanden då boenden inte vänder sig till den sociala 
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verksamheten. Svar från förvaltningen att samhällsbyggnad inte har något 

tillsynsansvar vid sådana ärenden.  

Information från BY2030 

Hans-Ove Görtz (M) informerar från konferensen BY2030 där det bland 

annat informerades om riktlinje utanför detaljplanelagt område, 

landsbygdsutveckling och byar som bygger.  

_____ 

 

 


