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Marie-Christine Svensson, stadsarkitekt 

David Andersson Junkka, byggnadsinspektör § 33 

Rebecka Olsson, planarkitekt § 29-30 

Ylva Hammarstedt, arkitekt § 27-28 
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Ylva Bengtsson (V) 
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Justerare Jimmy Odenäng 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga 2016-02-22 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

 §§ 21-37 
 Anne-Charlott Petersson  
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 Günter Ruchatz  
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 Jimmy Odenäng   

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Miljö- och byggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2016-02-18 

Datum då anslaget sätts upp 2016-02-24 Datum då anslaget tas ned 2016-03-17 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Mörbylånga 
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 Anne-Charlott Petersson  

 
 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (25) 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

2016-02-18  
 

 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 21  4 
Val av justerare ................................................................................................... 4 

§ 22  5 
Godkännande av dagordning .............................................................................. 5 

§ 23  6 
Meddelande och information ............................................................................... 6 

§ 24  7 
Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2016 ........................................................ 7 

§ 25  8 
Uppföljning medborgarförslag och motioner ........................................................ 8 

§ 26  9 
Verksamhetsinformation ..................................................................................... 9 

§ 27 Dnr 2009/000425 10 
del av Björnhovda 25:2 hållBARplats Järnvägsgatan. Detaljplan 
Ansökan om planändring, antagande. Sökanden Kommunstyrelsen ................. 10 

§ 28 Dnr 2015/000483 12 
Bromsen 1 m.fl. Mörbylånga. Ansökan om detaljplan. Sökanden 
Salman Investments AB .................................................................................... 12 

§ 29 Dnr 2010/000006 13 
Björnhovda 2:135 m.fl. Planprogram. Sökanden Kommunstyrelsen .................. 13 

§ 30 Dnr 2012/000487 15 
Runsbäck 2:195 m.fl. Ansökan om planändring. Sökanden 
Prästhagen AB .................................................................................................. 15 

§ 31 Dnr 2015/001429 16 
Långrälla 3:31 Ansökan om förhandsbesked. Lokaliseringsprövning 
för enbostadshus samt stallbyggnad. Sökanden Håkan Olsson ........................ 16 

§ 32 Dnr 2015/001479 18 
Ryd 6:20 Ansökan om förhandbesked Lokaliseringsprövning för 
enbostadshus. Sökanden Heidi Backrot ............................................................ 18 

§ 33 Dnr 2015/001273 20 
Björnhovda 25:412 Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus och komplementbyggnad. Sökanden Emelie o Henrik 
Karlsson ............................................................................................................ 20 

§ 34 Dnr 2016/000222 22 
Miljötillsynsplanen för 2016 ............................................................................... 22 

§ 35 Dnr 2016/000223 23 
Livsmedelskontrollplan för 2016 ........................................................................ 23 

§ 36 Dnr 2016/000224 24 
Tillsynsplan avseende alkoholservering och detaljhandel med folköl, 
tobak och receptfria läkemedel 2016 - 2018. ..................................................... 24 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3 (25) 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

2016-02-18  
 

 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 37  25 
Övriga frågor ..................................................................................................... 25 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4 (25) 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

2016-02-18  
 

 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 21  

Val av justerare 

Sammanfattning av ärendet 

Jimmy Odenäng utses till att justera dagens protokoll.     

_____ 
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§ 22 

Godkännande av dagordning 

Till miljö- och byggnadsnämndens ledamöter och ersättare utsänd kallelse 

godkänns som dagordning. 

_____ 
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§ 23  

Meddelande och information 

Meddelande 

Rapport enligt sammanställning daterad den 11 februari 2016. 

Information 

Jonatan Zapt och Maria Almstedt höll en timmes miljöbalksutbildning. 

Marita Linné presenterade biogasutredningen via web länk. 

Nästa möte är den 17 mars 2016. 

_____ 

 

 

 

Ajournering 9.40 – 10.10 

 

 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7 (25) 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

2016-02-18  
 

 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 24  

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2016 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsutskottets protokoll den 4 februari 2016. 

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 15:34 till och med 15:35.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbesluten godkänns. 

_____ 
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§ 25  

Uppföljning medborgarförslag och motioner 

Sammanfattning av ärendet 

En motion har inkommit från Margaretha Lööf-Johanson (S) - Framtagande 

av bevarandeprogram för gamla byggnader och kulturmiljöer. Svar på 

motion kommer att lämnas av kultur och näringslivssektionen till 

kommunstyrelsen. 

_____ 
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§ 26  

Verksamhetsinformation 

Ylva Hammarstedt informerade om behovet av en kravspecifikation för 

detaljplanering vid uppdrag till konsulter att ta fram underlag, diskussion 

fördes. 

Cajsa Lindberg informerade om verksamhetsplan Miljö 2016, verksamhetens 

visioner och arbete, kommande workshop om klimatstrategi. 

Marie-Christine Svensson föredrog plan- och byggverksamheten 

Lokalisering av bostäder för nyanlända/ensamkommande HVB hem m.m.  

Deltagande i projekt angående byarna tillsammans med länsstyrelsen och 

Borgholms kommun.  

Möte med lantmäteriet angående väg vid Bredinge strand. 

Möte med lantmäteriet angående aktuella ärenden och rutiner. 

Startmöte detaljplan Glömminge 1:58. 

Planberedning länsstyrelsen bland annat info angående Färjestaden. 

På gång 

”kollektivtrafikplats Algutsrum”? 

Södra kajen Mörbylånga.  

Träffat intressenter för plan i Runsbäck (södra Sandåsgatan). 

Personal 

Lönesamtal påbörjas.  

Lönerevision startas. 

_____ 
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§ 27 Dnr 2009/000425 

del av Björnhovda 25:2 hållBARplats Järnvägsgatan. 
Detaljplan Ansökan om planändring, antagande. 
Sökanden Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan inkom den 20 april 2009 från Myresjö Mark och Kärnhem Sydost 

AB om att få påbörja planläggning för markområdet öster om Järnvägsgatan 

i Färjestaden. Ansökan avser det område som omfattats av markanvisning 

och som erbjudits Myresjöhus, Smålandsvillan och Kärnhem för 

exploatering enligt kommunstyrelsens beslut den 14 oktober 2008 § 173.  

Kommunstyrelsen beslutade den 7 april 2015 §§ 100 och 101 att godkänna 

avtal där kommunen löser ut Kärnhem Bostadsproduktion AB och Myresjö 

Mark AB ur projektet mot ersättning för upparbetade externa kostnader samt 

en markoption.  

Syftet med detaljplanen är att tillskapa möjligheten att bygga en större 

kommunal förskola och att utreda förutsättningar för ett nytt bostadsområde i 

sydöstra delen av Färjestaden. Bostadsområdet ska möjliggöra för en stor 

mångfald av boendeformer och verksamheter. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 4 februari 2016 

Tjänsteskrivelse daterad den 28 januari 2016 

Kommunens utlåtande, upprättad den 22 mars 2016 

Plankarta, antagandehandling daterad den 22 mars 2016  

Illustration, antagandehandling daterad den 22 mars 2016 

Planbeskrivning, antagandehandling daterad den 22 mars 2016 

Behovsbedömning, antagandehandling daterad den 22 mars 2016 

Beslut miljöbedömning, daterad den 18 februari 2016  

Miljö- och byggnadsnämndens förslag till beslut 

1. Den upprättade kommunens utlåtande II över inkomna synpunkter 

daterat den 22 mars 2016 godkänns som sin egen. 

2. De handlingarna daterade den 22 mars 2016 antas i enlighet med PBL 

(Plan- och bygglagen) 5 kap 29 § (1987:10). 

_____ 
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Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Plan- och byggverksamheten 
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§ 28 Dnr 2015/000483 

Bromsen 1 m.fl. Mörbylånga. Ansökan om detaljplan. 
Sökanden Salman Investments AB 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan inkom den 8 april 2015 om att uppföra 16 lägenheter på fastigheten 

Bromsen 1 i Mörbylånga.  

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för 

uppförande av ny förtätad bostadsbebyggelse i form av radhuslägenheter.  

I planen föreslås ändrad markanvändning för Bromsen 1 och ny användning 

för del av Mörbylånga 1:12. Planförslaget innebär även att befintlig 

tillfartsväg flyttas.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 4 februari 2016 

Tjänsteskrivelse daterad den 21 januari 2016 

Plankarta, upprättad den 18 februari 2016 

Planbeskrivning, upprättad den 18 februari 2016 

Checklista miljöbedömning, upprättad den 18 februari 2016 

Checklista sociala konsekvenser, upprättad den 18 februari 2016  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. De upprättade handlingar daterade den 18 februari 2016 godkänns för 

samråd. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Salman Investments AB 

Plan- och byggverksamheten 
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§ 29 Dnr 2010/000006 

Björnhovda 2:135 m.fl. Planprogram. 
Sökanden Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med planprogrammet är främst att möjliggöra byggande av 

flerbostadshus, för att verka för ett varierande boende i Färjestaden. Syftet är 

även att bereda för verksamheter, skola och enbostadshus. Vidare är syftet 

att skapa en sammanhängande grönstruktur i form av ett grönt stråk i 

kombination med en öppen dagvattenhantering. Områdets karaktäristiska 

jordbrukslandskap ska vara närvarande även i den nya bebyggelsen. 

Planprogrammet ska även verka för en god framkomlighet för fordonstrafik, 

cykeltrafik samt gående. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 4 februari 2016 

Tjänsteskrivelse daterad 22 januari 2016 

Programkarta, upprättad den 17 juni 2015, reviderad den 22 mars 2016 

Illustrationskarta, upprättad den 17 juni 2015, reviderad den 22 mars 2016 

Beskrivning, upprättad den 17 juni 2015, reviderad den 22 mars 2016 

Checklista miljöbedömning, upprättad den 17 juni 2015, reviderad den 22 

mars 2016 

Checklista sociala konsekvenser, upprättad den 17 juni 2015  

Miljö- och byggnadsnämndens förslag till beslut 

1. Den upprättade samrådsredogörelse över inkomna synpunkter daterad 

den 22 mars 2016 godkänns som sin egen. 

2. Planprogram upprättat den 17 juni 2015 samt reviderat den 22 mars 2016 

godkänns. 

3. Programhandlingarna ska tillsammans med samrådsredogörelsen utgöra 

underlag för detaljplan inom programområde.  

_____ 
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Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Plan- och byggverksamheten 
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§ 30 Dnr 2012/000487 

Runsbäck 2:195 m.fl. Ansökan om planändring. 
Sökanden Prästhagen AB 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om att detaljplanelägga fastigheten Runsbäck 2:195 inkom den 23 

maj 2012 med syftet att tillskapa enbostadshus på enskilda tomter. 

Syftet med detaljplanen är att tillskapa förutsättningar för 

bostadsbebyggelse, med möjlighet att sammanbyggas. Vidare är syftet att 

omhänderta dagvatten i planområdet. Syftet är även att säkra bevarandevärda 

stenmurar med kulturhistoriskt värde samt till så stor utsträckning som 

möjligt bevara trädridån utmed fastighetsgränserna. Sydvästra delen av 

planområdet med ädellövskog hyser höga naturvärden och bör säkras.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 4 februari 2016 

Tjänsteskrivelse daterad den 22 januari 2016 

Plankarta, upprättad den 18 februari 2016 

Illustration, upprättad den 18 februari 2016 

Planbeskrivning upprättad den 18 februari 2016 

Checklista miljöbedömning, upprättad den 18 februari 2016 

Checklista sociala konsekvenser, upprättad den 18 februari 2016 

Naturvärdesinventering   

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. De upprättade handlingarna daterade den 18 februari 2016 godkänns för 

samråd. 

_____ 

 

Expedieras till: 

Prästhagen AB, Gert-Ove Petersson, Södra Långgatan 29, 387 32 Borgholm 

Plan- och byggverksamheten 
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§ 31 Dnr 2015/001429 

X Ansökan om förhandsbesked. Lokaliseringsprövning 
för enbostadshus samt stallbyggnad. Sökanden X 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser förhandsbesked för enbostadshus samt ett mindre stall för 2-3 

hästar på fastighet omfattande ca 33 000 kvm. Möjlighet för kommunalt 

vatten och avlopp finns inte på platsen.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 4 februari 2016 

Tjänsteskrivelse daterad den 25 januari 2016 

Ansökan inkom den 15 december 2015 med karta 

Länsstyrelsens yttrande inkom den 15 januari 2016 

Trafikverkets yttrande inkom den 29 januari 2016 

Miljöhandläggarens yttrande daterad den 1 februari 2016 

Grannyttrande x, Inga synpunkter 

Grannyttrande x, Inga synpunkter 

Grannyttrande x, Synpunkter 

Grannyttrande x, Inga synpunkter 

Grannyttrande x, Inga synpunkter 

Grannyttrande x, Inga synpunkter 

Grannyttrande x, Synpunkter 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Lämna positivt förhandsbesked för byggnation av enbostadshus samt 

stallbyggnad på fastigheten x. Ansökan får anses överrensstämma med 

den befintliga bebyggelsestrukturen på platsen. 

2. Nytillkommande bebyggelse ska anpassas till befintlig 

bebyggelsetradition avseende placering, skala och material. 

3. Byggnation ska koncentreras till den av murar avgränsade del som finns i 

den sydvästra delen av fastigheten.  

4. Miljöhandläggarens yttrande  gällande bullerdämpande åtgärder för 

vägtrafikbuller ska beaktas. 

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

kommer att sändas separat. 
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_____ 

 

Information 

Besluten kan överklagas var för sig. Se bifogad anvisning 

Förhandsbeskedet 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 rätt att påbörja den sökta åtgärden. 

 

Expedieras till: 

x 

För kännedom: 

x 
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§ 32 Dnr 2015/001479 

x Ansökan om förhandbesked Lokaliseringsprövning 
för enbostadshus. 
Sökanden x 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om förhandsbesked har inkommit på fastigheten x. Ansökan avser 

byggnation av ett enbostadshus på del av tomt som avses avstyckas till egen 

fastighet omfattande ca 2000 kvm.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 4 februari 2016 

Tjänsteskrivelse daterad den 28 januri 2016 

Ansökan inkom den 28 december 2016 med bilagor 

Miljöhandläggarens yttrande daterad 20 januari 2016 

Länsstyrelsens yttrande inkom den 26 januari 2016 

Grannyttrande x, Inga synpunkter  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Ställa sig positiv till avstyckning av tomt på ca 2000kvm på fastigheten 

x. 

2. Lämna positivt förhandsbesked för byggnation av enbostadshus på 

fastighet x då föreslagen placering av byggnad överensstämmer med 

bebyggelsestrukturen på platsen. Ansökan kan 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§. 

3. Byggnader ska utformas i enlighet med riktlinjer enligt översiktsplanen 

och vara enhetlig med befintliga byggnader avseende material, skala och 

färgsättning. 

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

sökas hos länsstyrelsen. 

5. Enskild anläggning för avlopp samt vatten ska lösas gemensamt med 

fastigheten Ryd 6:20. 

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

kommer att sändas separat. 
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_____ 

 

Information 

Besluten kan överklagas var för sig. Se bifogad anvisning 

Förhandsbeskedet 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 rätt att påbörja den sökta åtgärden. 

 

 

Expedieras till: 

x 

För kännedom: 

x 

Lantmäteriet 
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§ 33 Dnr 2015/001273 

X Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus och komplementbyggnad. Sökanden X 

Sammanfattning av ärendet 

x har inkommit med en bygglovsansökan, den 6 november 2015 rev/ny 3 

december 2015, och ansöker om bygglov för nybyggnad av enbostadshus om 

160,0 m² och komplementbyggnad, garage, om 49,5 m², en total byggyta på 

209,5 m² som ger en överyta på 9,5 m², på fastigheten x, Färjestaden. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 4 februari 2016 

Ansökan inkom den 3 december 2015 

Ritning (planer, fasader och situationsplan) instämplade den 3 december 

2015 

Tjänsteskrivelse daterad den 2 februari 2016 

Remiss Eon daterad 18 december 2012 

Skrivelse från sökande inkom den 12 januari 2016 

Detaljplan F212  

Förslag på mötet 

Per-Olof Johansson (S) yrkar på bifall, tillstyrka bygglov i ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Per-Olof Johanssons 

yrkande och finner att mötet beslutar enligt arbetsutskottets förslag till 

beslut.   

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Avslå ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus om 160,0 m² 

och komplementbyggnad, garage, om 49,5 m², med en total byggyta på 

209,5 m² som ger en överyta på 9,5 m², på fastigheten x Färjestaden. 

2. Placering av komplementbyggnad på prickmark med minst ett avstånd 

på 5,0 meter från transformatorstation enligt Eon:s yttrande i 

planprocessen daterat den 18 december 2012 godkänns. 

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

kommer att sändas separat. 
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_____ 

 

Information 

Besluten kan överklagas var för sig. Se bifogad anvisning 

 

Expedieras till: 

x 

Plan- och byggverksamheten 
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§ 34 Dnr 2016/000222 

Miljötillsynsplanen för 2016 

Sammanfattning av ärendet 

Miljöverksamheten har tagit fram förslag till miljötillsynsplan för 2016. 

Miljötillsynsplanen är obligatorisk enligt lagstiftningen och ska fastställas av 

ansvarig nämnd.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 4 februari 2016 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 februari 2016 

Miljötillsynsplan 2016 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Fastställa miljötillsynsplan 2016  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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§ 35 Dnr 2016/000223 

Livsmedelskontrollplan för 2016 

Sammanfattning av ärendet 

Miljöverksamheten har tagit fram förslag till livsmedelskontrollplan för 

2016. Livsmedelskontrollplanen är obligatorisk enligt lagstiftningen men 

formen för beslut regleras inte. 

Uppföljning av arbetet enligt planen kommer att ske tertialvis. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 4 februari 2016 

Tjänsteskrivelse daterad 2 februari 2016 

Livsmedelskontrollplan 2016  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Fastställa livsmedelskontrollplan för 2016.  

_____ 
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Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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§ 36 Dnr 2016/000224 

Tillsynsplan avseende alkoholservering och 
detaljhandel med folköl, tobak och receptfria läkemedel 
2016 - 2018. 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med tillsynsplanen är att få en tydlig struktur på tillsynsarbetet, med 

mät- och uppföljningsbara mål. I tillsynsplanen anges hur många årliga 

tillsynsbesök som förvaltningen har planerat genomföra. Besöken rör både 

tillståndshavare med serveringstillstånd och detaljhandlare som handlar med 

folköl, tobak samt vissa receptfria läkemedel. Även den förebyggande och 

inre tillsynen av tillståndshavare ingår i planen. 

Tillsynsplanen är obligatorisk enligt lagstiftningen.  

Uppföljning av arbetet enligt planen kommer att ske tertialvis. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 4 februari 2016 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 februari 2016 

Tillsynsplan avseende alkoholservering och detaljhandel med folköl, tobak 

och receptfria läkemedel 2016-2018 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Fastställa tillsynsplan avseende alkoholservering och detaljhandel med 

folköl, tobak och receptfria läkemedel 2016 - 2018 

_____ 
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Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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§ 37 

Övriga frågor 

_____ 
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