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§ 1  

Val av justerare 

Per-Olof Johansson utses till att justera dagens protokoll. 

_____ 
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§ 2  

Godkännande av dagordning 

Till miljö- och byggnadsnämndens ledamöter och ersättare utsänd kallelse 

godkänns som dagordning med förändring. 

Extra ärende: Indexuppräkning av taxa för prövning och tillsyn inom 

miljöbalkens område 

_____ 
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§ 3  

Meddelande och information 

Meddelande 

Rapport enligt sammanställning daterad den 14 januari 2016. 

Information 

Linda Corneliusson Linde från länsstyrelsen informerade om länets miljömål 

och dess regionala åtgärdsprogram. 

Nästa möte är den 18 februari 2016. 

_____ 
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§ 4  

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2016 

Arbetsutskottets protokoll den 7 januari 2016. 

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 15:32 till och med 15:33.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbesluten godkänns.   

_____ 
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§ 5  

Uppföljning medborgarförslag och motioner 

Inga nya motioner eller medborgarförslag har inkommit. 

Svar på medborgarförslag som inkom den 18 september 2015. 

(svar inom rekommenderade 6 mån) 

_____ 
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§ 6  

Verksamhetsinformation 

Arne Andersson hade genomgång av underlag till nya Riktlinjer för ärenden 

enligt plan- och bygglagen, de gamla behöver att förnyas. (Nya 

tolkningar/bedömningar när bygglov krävs.) 

Marie-Christine föredrog plan och byggverksamheten: 

Lokalisering av bostäder för nyanlända/ensamkommande. 

Nytt upplägg av planer och exploateringsprojekt. 

Möte angående väg vid Bredinge strand. 

Inventering av mark för flyktingboende (tält alt byggnader). 

Möte med Nybro kommun angående GIS, kart- och planhantering. 

På gång 

Färjestadens centrala delar, utredning redovisas i februari med 

kostandsberäkning. 

Bostadsförsörjningsprogram pågår, redovisning vid miljö- och 

byggandsnämndens möte den 22 september 2016. 

Trafikverket utreder ”kollektivtrafikplats Algutsrum”. 

Personal 

Ny byggnadsinspektör börjat den 1 januari, Eva Olsson som efterträder 

Kerstin Matsson som tagit pension. 

Ny planarkitekt Christian Forssell börjat den 14 januari efter 

föräldraledighet. 

Genomgång av ergonom för förvaltningens alla anställda. 

På miljöverksamheten börjar Mats Kvist, miljö- och hälsoskyddsinspektör 

den 1 mars och vikarierar för Anna Valler under föräldraledighet.  

_____ 
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§ 7 Dnr 2015/001454 

Björnhovda 2:135 Del av, Bygglov. 
Ansökan om tidsbegränsat bygglov 10 år. 
Sökanden Mörbylånga bostads AB. 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga Bostads AB ansöker om att få ett tidsbegränsat bygglov 10 år, 

för nybyggnad av verksamhet, HVB-hem, om 625 kvm på fastigheten 

Björnhovda 2:135 Möllstorpsgatan i Färjestaden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 20 januari 2016 

Ansökan inkom den 21 december 2015 

Ritningar (planer,fasader, situationsplan) instämplade 21 december 2015 och 

12 januari 2016 reviderad situationsplan. 

Verksamhetsplan Bidaya instämplad 18 janauri 2016 

Brandskyddsbeskrivning instämplad 7 januari 2016 

Energibehovsberäkning instämplad 7 januari 2016 

Teknik affärsverksamhets yttranden inkom den 20 januari 2016 

Sammanställning av inkomna grannyttranden daterad 20 januari 2016 

Förslag på mötet 

Günter Ruchatz (M) yrkar att i förvaltningens förslag punkt 1 ta bort 

tidsbegränsning om 10 år och ersätta med 5 år och en möjlighet till 

förlängning på max 5 år. I övrigt ingen ändring i förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot sitt eget yrkande och finner 

att mötet beslutar enligt Günter Ruchatz (M) yrkande. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja ett tidsbegränsat bygglov på 5 år med möjlighet till en 

förlängning på max 5 år för nybyggnad av verksamhet HVB-hem om 

625 kvm på fastigheten Björnhovda 2:135 Möllstorpsgatan. Sökande 

Mörbylånga Bostads AB ges med stöd av 9 kap 33 § PBL (plan- och 

bygglagen) tidsbegränsat bygglov då byggnation förutsätter planläggning 

enligt 9 kap 31 § 2:a stycket. 
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2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Den sökanden ska 

inkomma med förslag till kontrollansvarig inför ett startbesked och en 

kallelse för tekniskt samråd. 

3. Utstakning av sakkunnig. 

4. Ett arbetsplatsbesök från kommunen ska göras. 

5. Tekniskt samråd krävs i detta ärende, plan- och byggförvaltningen kallar 

till samråd 

6. För beslutet debiteras en av fullmäktige fastställd avgift. Fakturan 

kommer att sändas separat. 

_____ 

 

Besluten kan överklagas var för sig, se bifogad information. 

 

Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Expedieras till: 

Mörbylånga Bostads AB, Köpmangatan 32, 386 50 Mörbylånga 
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§ 8 Dnr 2015/001456 

Björnhovda 25:388 del av, Bygglov. 
Ansökan om tidsbegränsat bygglov 10 år. 
Sökanden Mörbylånga Bostads AB. 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan innebär tidsbegränsat bygglov (10 år) för nybyggnad av hem för 

vård och boende (HVB-hem) på fastigheten Björnhovda 25:388 del av, 

Storgatan 89, Färjestaden. Byggnaden är avsedd som boende för 

ensamkommande flyktingbarn. 

Byggnadens placering är inte förenlig med gällande detaljplan. Marken är 

enligt planen är avsedd för räddningsstation. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 21 januari 2016  

Ansökan inkom den 21 december 2015 

Ritningar (planer, fasader, situationsplan) inkomna 21 december 2015 

Sammanställning av inkomna grannyttranden daterad 20 januari 2016 

Teknisk affärsverksamhets yttranden inkom den 20 januari 2016 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Återremittera ärendet till förvaltningen för fortsatt handläggning. 

2. Anmälan av kontrollansvarig godtas byggherrens förslag Thomas 

Bentzén. Den kontrollansvarige är cerifierad enligt 10 kap. 9 § PBL (plan 

och bygglagen) 2010:900. 

_____ 
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§ 9 Dnr 2015/001457 

Mörbylånga 2:12 del av, Bygglov. 
Ansökan om tidsbegränsat bygglov 10 år. 
Sökanden Mörbylånga Bostads AB. 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan innebär tidsbegränsat bygglov (10 år) för nybyggnad av hem för 

vård och boende (HVB-hem) på fastigheten Mörbylånga 2:12, Rönningevägen 

2. Byggnaden är avsedd som boende för ensamkommande flyktingbarn. 

Byggnadens placering är inte förenlig med gällande detaljplan. Marken är 

enligt planen är avsedd för park eller plantering. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 21 januari 2016 

Ansökan inkom den 21 december 2015 

Ritningar (planer, fasader, situationsplan) inkomna 21 december 2015 

Sammanställning av inkomna grannyttranden daterad 20 januari 2016 

Teknisk affärsverksamhets yttranden inkom den 20 januari 2016 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Återremittera ärendet till förvaltningen för fortsatt handläggning. 

2. Anmälan av kontrollansvarig godtas byggherrens förslag Thomas 

Bentzén. Den kontrollansvarige är cerifierad enligt 10 kap. 9 § PBL (plan 

och bygglagen) 2010:900. 

_____ 
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§ 10 Dnr 2015/001455 

Torslunda 2:24 del av, Bygglov. 
Ansökan om tidsbegränsat bygglov 10 år. 
Sökanden Mörbylånga Bostads AB. 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga Bostads AB ansöker om att få tidsbegränsat bygglov, 10 år, för 

nybyggnad av verksamhet, HVB-hem, om 625 m² på fastigheten Torslunda 

2:24, Skogsbygatan, Torslunda. Byggnaden kommer att placeras på östra 

delen av fastigheten i närheten och anslutning till Skogsbygatan, väg nr: 136, 

nära korsningen till Torslunda sporthall. Platsen ligger inom område 

sammanhållen bebyggelse. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 20 januari 2016 

Ansökan inkom den 21 december 2015 

Ritningar (planer, fasader, situationsplan) inkomna 21 december 2015 och 

reviderad situationsplan inkom 12 januari 2016. 

Trafikverkets yttrande daterad 14 januari 2016 

Sammanställning av inkomna grannyttranden daterad 20 januari 2016 

Teknisk affärsverksamhets yttrande inkom den 20 januari 2016 

Förslag på mötet 

Günter Ruchatz (M) yrkar på återremiss av ärendet till förvaltningen för 

fortsatt handläggning. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot sitt eget yrkande och finner 

att mötet beslutar enligt Günter Ruchatz (M) yrkande. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Anmälan av kontrollansvarig godtas byggherrens förslag Thomas 

Bentzén. Den kontrollansvarige är cerifierad enligt 10 kap. 9 § PBL (plan 

och bygglagen) 2010:900. 

2. Återremittera ärendet till förvaltningen för fortsatt handläggning. 

_____ 

Expedieras till: Mörbylånga Bostads AB 
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§ 11 Dnr 2015/001309 

X Plan. Ansökan om planbesked angående detaljplan 
för industriändamål. Sökande X. 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om planbesked avser ändring av befintlig detaljplan för 

industriområdet i Färjestaden. Den befintliga planen (F 36) från 1967 tillåter 

byggande för industri med byggnadshöjd max 5 meter. I en del av planen 

finns allmän platsmark för parkering. Syftet med ansökan är att ändra 

parkeringen så att mera mark blir planlagd för verksamhet samt att pröva om 

högre byggnadshöjd kan tillåtas inom området. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 7 januari 2016  

Tjänsteskrivelse daterad den 9 december 2015 

Ansökan inkom den 8 december 2015 

Karta   

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Ställa sig positiv till att pröva ansökan genom detaljplan med utökat 

förfarande. 

2. Uppdra till plan- och byggverksamheten att upprätta plankostnadsavtal 

med sökanden. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

X 
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§ 12 Dnr 2012/001345 

Isgärde 4.4 m.fl. Plan. 
Ansökan om planändring, underrättelse handling. 
Sökanden Atina Enterprises AB. 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om planändring för fastigheterna Isgärde 4:4, 4:11, 4:29 och 4:34 

inkom den 11 december 2012 med avsikten att ändra ändamål från 

barnkoloni till bostadsändamål och näringsverksamhet såsom 

pensionat/hotell. 

Planens syfte är att möjliggöra fritid- och kulturändamål i områdets 

nordvästra del samt bostadsändamål i den sydvästra delen med möjlighet för 

tillkommande bebyggelse. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 7 januari 2016 

Tjänsteskrivelse daterad den 29 december 2015 

Kommunens utlåtande, upprättad den 21 januari 2016 

Planbeskrivning, upprättad den 13 maj 2014, senast rev. den 21 januari 2016 

Plankarta med planbestämmelser, upprättad den 13 maj 2014, senast 

reviderad den 21 januari 2016 

Beslut miljöbedömning, upprättad den 31 oktober 2014 

Aktuell grundkarta   

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Den upprättade kommunens utlåtande över inkomna synpunkter daterad 

den 21 januari 2016 godkänns som sin egen. 

2. Handlingar upprättade den 13 maj 2014 samt reviderade handlingar 

daterade den 21 januari 2016 skickas på underrättelse. 

_____ 

Expedieras till: 

Atina Enterprises AB, Törnrosavägen 1, 181 61 Lidingö 
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§ 13 Dnr 2015/001277 

X Förhandsbesked. Ansökan om lokaliseringsprövning 
för byggnation av enbostadshus samt avstyckning av 4 
tomter. Sökanden X. 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om förhandsbesked har inkommit på x. Ansökan avser byggnation 

av fyra stycken enbostadshus på tomter som avses avstyckas. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 7 januari 2016 

Tjänsteskrivelse daterad den 9 december 2015 

Ansökan inkom den 9 november 2015 med bilagor 

Karta 

Miljöhandläggarens yttrande den 16 december 2015   

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Kommunicera sökanden förslag till negativt förhandsbesked. 

2. Jämte pågående planuppdrag kommer förslaget att bli ytterligare en 

förtätning av bebyggelsen på platsen. Detta innebär att området ska 

utredas i sin helhet genom detaljplaneförfarande.  

3. Kommunen ställer sig positiv till en prövning av exploatering men 

uppmanar sökande att inkomma med ansökan om planbesked. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

x 
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§ 14 Dnr 2015/001116 

Björnhovda 6:41 Plan. 
Ansökan om planbesked angående detaljplan för 
bostadsändamål. Sökande AB Claus Zaar. 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om planbesked avser ny detaljplan för fastigheterna Björnhovda 

6:41 och Björnhovda 8:196. Syftet med planen är att tillskapa bostäder på 

fastigheten Björnhovda 6:41 (f d brandstationen) med tillhörande parkering 

på fastigheten Björnhovda 8:196 och del av 8:210, "Ekens" fastighet. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 7 januari 2016 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 december 2016 

Ansökan inkom den 1 oktober 2015 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Lämnar negativt planbesked för fastigheten Björnhovda 6:41 samt 

Björnhovda 8:196 samt del av Björnhovda 8:210. 

2. Planändring för ovanstående fastigheter ska ingå i ny detaljplan för 

Björnhovda 8:86 m fl., Färjestadens skola där fastighetens användning 

och lämplighet ska prövas. Detta i enlighet med kommunstyrelsens 

beslut den 15 oktober 2013 § 232. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

AB Claus Zaar, Näckrosgatan 3, 386 30 Färjestaden 
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§ 15 Dnr 2015/001267 

Skogsby 8:16 Förhandsbesked. 
Ansökan om lokaliseringsprövning för byggnation av 
offentlig lokal. Sökande Stiftelsen Station Linné. 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om förhandsbesked har inkommit från stiftelsen station Linné på 

fastigheten Skogsby 8:16 skifte 3. Ansökan avser byggnation av lokaler för 

publik verksamhet. Byggnationen ska utgöra en komplettering och 

utvidgning av befintlig verksamhet samt eventuellt lokaler för 

informationscenter för världsarvet. Station Linné bedriver idag bl. a 

forsknings- och besöksverksamhet i byggnader på fastigheten Skogsby 7:12 

söder om den aktuella platsen. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 7 januari 2016 

Tjänsteskrivelse daterad den 28 december 2015 

Ansökan inkom den 4 november 2015 

Sökandens kompletterade uppgifter inkom den 14 december 2015 

Trafikverkets yttrande inkom den 3 december 2015 

Trafikverket kompletterade yttrande den 15 januari 2016 

Länsstyrelsens yttrande inkom den 18 november 2015 

Teknisk verksamhets yttrande inkom den 22 december 2015 

Miljöhandläggarens yttrande den 16 december 2015 

Kultur- och näringslivs yttrande inkom den 20 november 2015 

Grannyttrande x, Synpunkter 

Grannyttrande x, Inga synpunkter 

Grannyttrande x, Inga synpunkter   

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Lämna positivt förhandsbesked för nybyggnation av lokaler för publik 

verksamhet på fastigheten Skogsby 8:16 skifte 3 då föreslagen placering 

av byggnad överensstämmer med bebyggelsestrukturen på platsen och 

endast tar en begränsad del av jordbruksmarken i anspråk. Ansökan kan 

därmed anses förenlig med lagens bestämmelser för hushållning med 

mark- och vattenområden enligt PBL (Plan- och bygglagen) 2 kap 2, 4, 

5, 6 §§ samt MB (Miljöbalken) 3 kap 4§. 
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2. Byggnader ska i väster placeras i linje med befintlig bebyggelse. 

3. Byggnader ska utformas i enlighet med verksamhetens befintliga 

byggnader avseende material, skala och färgsättning. 

4. Fastigheten ska ansluta till kommunalt vatten och avlopp. 

5. Befintliga murar ska bevaras. Vid ingrepp/förändring av mur ska tillstånd 

sökas hos länsstyrelsen. 

6. Erforderlig trafiklösning avseende in- och utfart vid länsväg 136 ska 

redovisas innan bygglov kan ges. 

7. För beslut debiteras en av fullmäktige fastställd avgift. Fakturan kommer 

att sändas separat. 

_____ 

 

Information 

Beslutet kan överklagas var för sig. Se bifogad anvisning! 

Förhandsbesked är bindande vid prövning om bygglov som görs inom 2 år 

från dagen för beslutet. görs ingen ansökan om bygglov inom denna tid 

upphör tillståndet att gälla. 

Beslutet medför ej rätt att påbörja den sökta åtgärden. 

 

På grund av jäv deltar inte Anne Wilks (MP) i handläggningen av detta 

ärende.   

 

Expedieras till: 

Stiftelsen Station Linné, Skogsby 161, 386 93 Färjestaden 

x 

För kännedom: 

x 
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§ 16 Dnr 2015/000954 

x Förhandsbesked. Ansökan om lokaliseringsprövning 
för byggnation av enbostadshus samt avstyckning av 
tomter. Sökanden X. 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om förhandsbesked har inkommit på fastigheten x. Ansökan avser 

byggnation av enbostadshus på tomter som avstyckas. Den aktuella 

fastigheten omfattar ca 23 000 kvm och är belägen öster om länsväg  958 

och gränsar i norr till Strandskogen 3:10, Aledals ridcenter. Marken utgörs 

mestadels av skogsmark. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 7 januari 2016 

Tjänsteskrivelse daterad den 9 december 2015 

Ansökan inkom den 19 augusti 2015 

Komplettering inkom den 7 oktober 2015, 27 november, 1 december 2015 

Miljöhandläggarens yttrande den 17 december 2015   

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Kommunicera sökanden förslag till negativt förhandsbesked då 

byggnation för bostadsändamål inte har stöd i planprogram för området 

och inte är förenligt med PBL (Plan- och bygglagen) 2 kap 2, 4, 5, 6 §§ 

samt MB (Miljöbalken) 3 kap 4§.   

_____ 
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x 
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§ 17 Dnr 2015/001159 

Remiss - Samråd om havsplaneringens inriktning och  
avgränsning av miljöbedömning. 

Sammanfattning av ärendet 

Havs- och vattenmyndigheten har inbjudit till samråd om förslag till 

havsplaneringens inriktning och den avgränsning av miljöbedömning som 

ska göras enligt miljöbalken. 

Enligt havsplaneringsförordningen (2015:400) ska Havs- och 

vattenmyndigheten ta fram förslag till havsplaner. Som stöd och vägledning 

samt som för att skapa tydlighet och förankring för planeringsprocessen har 

myndigheten tagit fram ett förslag till inriktningsdokument ”Förslag till 

inriktning för havsplaneringen med avgränsning av miljöbedömning”. 

Beslutsunderlag 

Yttrande daterat den 4 januari 2016 

Miljö- och byggnadsnämndens förslag till beslut 

1. Anta yttrandet som sig eget. 

_____ 

 

Paragrafen justeras omedelbart 

Expedieras till: 

havochvatten@havochvatten.se ange dnr 3779-14 i ärenderad 

 

 

 

mailto:havochvatten@havochvatten.se
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§ 18 Dnr 2015/001369 

Medborgarförslag - Förslag till byten av gatunamn i 
köpingen, Mörbylånga. 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag har inkommit från Tord Rosenqvist att byta namn på en del gator i 

köpingen, Mörbylånga samt del av gatusträcka. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 7 januari 2016 

Tjänsteskrivelse daterad den 20 november 2015 

Kommunfullmäktiges beslut den 20 oktober 2015 § 161 

Medborgarförslag inkom den 18 september 2015 med bilagor 

Karta   

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Ställa sig negativa till förslaget till byten av gatunamn eftersom så många 

berörs av ändringen. 

2. Vid framtida namnsättning av gator i köpingen ha förslagen i åtanke. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Tord Rosenqvist, Esplanaden 2, 386 50 Mörbylånga  
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§ 19 Dnr 2014/001293 

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag. 
Sekretessärende. 

Sammanfattning av ärendet 

David Andersson Junkka, byggnadsinspektör föredrog ärende angående 

bostadsanpassning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 20 januari 2016 med bilagor med diarienummer 

2014/001293. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Ansökan om bostadsanpassningsbidrag beviljas med 486 000 kronor plus 

moms enligt handläggarens förslag daterad 20 januari 2016 med 

diarienummer 2014/001293.  

2. Ett justerat beslut kan komma att skickas ut om den faktiska kostnaden 

visar sig överstiga eller understiga beviljat belopp. 

3. Bidragsbelopp betalas ut när arbete är utfört samt godkänt av 

kommunens bostadsanpassningshandläggare. 

4. Beslut fattas med stöd av lagen (1992:1574) om 

bostadsanpassningsbidrag m.m. 4 och 6 §§. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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§ 20 Dnr 2016/000029 

Indexuppräkning av taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område. 

Sammanfattning av ärendet 

Av kommunens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

framgår i 8 § följande: 

”8 § Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att 

höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den 

procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal 

verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. 

Beslutsunderlag 

http://www.morbylanga.se/Documents/Styrdokument/Avgifter-

taxor/milj%c3%b6balkstaxa2015%20med%20bilagor.pdf?epslanguage=sv 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område höjs med 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s 

hemsida i oktober månad 2015. 

2. Taxan gäller från och med den 21 januari 2016. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Verksamhetsstöd – Ekonomi 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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