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Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande 

Jimmy Odenäng (M) 

Anne Wilks (MP)  

Johan Sigvardsson (C) § 131-138 

Per-Olof Johansson (S) 

Bertil Johansson (S)  

Henriette Koblanck (S) 

Fredrik Jämtin (S), ersättare för Johan Sigvardsson (C) § 129-130 

Övriga närvarande Marie-Christine Svensson, stadsarkitekt 

Cecilia Widén, sekreterare 

Arne Andersson, byggnadsinspektör, § 134, § 137 

Jenny Gidö, ekonom, § 135-136 

Helena Mirehag, ekonom, § 135-136 

Ylva Hammarstedt, arkitekt, § 138 

Fredrik Jämtin (S), ej tjänstgörande ersättare § 131-138 

Ylva Bengtsson (V), ej tjänstgörande ersättare 
 

Justerare Bertil Johansson 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga den 27 september 2016 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

 §§ 129-138 
 Cecilia Widén  

 Ordförande 

  

 Günter Ruchatz  

 Justerare 

  

 Bertil Johansson   

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Miljö- och byggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2016-09-22 

Datum då anslaget sätts upp 2016-09-28 Datum då anslaget tas ned 2016-10-20 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Mörbylånga 
 

Underskrift 

  

 Cecilia Widén  
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§ 129  

Val av justerare 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Bertil Johansson utses att justera dagens protokoll.         

_____ 
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§ 130  

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Till miljö- och byggnadsnämndens ledamöter och ersättare utsänd kallelse 

godkänns som dagordning med tillägg och ändring enligt följande.  

 Under punkten Verksamhetsinformation tillägg av en information om 

ordförandebeslut, samt en information om PBL-taxan.  

 Punkten Övriga frågor utgår då inga nya frågor är anmälda.     

_____ 
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§ 131  

Meddelande och information 

Meddelande 

Rapport enligt sammanställning daterad den 19 september 2016. 

Information 

Nästa möte är den 27 oktober 2016. 

_____ 
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§ 132 Dnr 38 - 

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2016 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsutskottets protokoll den 8 september 2016. 

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 15:41.     

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbesluten godkänns.       

_____ 
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§ 133  

Uppföljning medborgarförslag och motioner 

Sammanfattning av ärendet 

Inga nya motioner eller medborgarförslag har inkommit.             

_____ 
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§ 134  

Verksamhetsinformation 

Sammanfattning av ärendet 

Information om ordförandebeslut 

Arne Andersson informerade om ärende rörande bygglov för modulbyggnad 

vid Gårdby skola. Ett ordförandebeslut kommer att tas i aktuellt ärende, med 

stöd av 6 kap. 36 § kommunallagen, på miljö- och byggnadsnämndens 

vägnar då ärendet är så brådskande att nämndens avgörande inte kan 

avvaktas. Beslutet anmäls vid nämndens nästa möte.  

Information om PBL-taxan 

Taxan är kommunens medel för att ta betalt för handläggningen av 

exempelvis bygglov och vissa andra ärenden enligt plan- och bygglagen, 

PBL. Arne Andersson informerar att PBL-taxan för Mörbylånga kommun 

behöver revideras på grund av bland annat lagändringar. Arne informerar om 

gällande taxekonstruktion. Nämndens ledamöter ställer frågor och framför 

synpunkter i efterföljande diskussion. Vid nästa möte kommer nämnden att 

fatta beslut i ärendet.  

Marie-Christine Svensson informerar om  

Verksamhetsinformation: 

Samrådsmöten planprogram Färjestaden. 

Samrådsmöte Prästhagen.  

Revidering klimatstrategin. 

Samrådsmöten med länsstyrelsen. 

Grönstrukturplan pågår.  

Bostadsförsörjningsprogram - till nämnden i oktober därefter 

kommunfullmäktige. 

Havsplanering. 

Anläggning för flytande biogas, förvaltningen ingår i referensgrupp. 

Mobil2gether avslutas men kommunen fortsätter att söka projektmedel för 

en eventuell återuppstart. 

Budget och bokslut. 
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Förvaltningen: 

Handläggarsystem - förberedelser pågår.  

Rekryteringsproblem generellt. 

Ny medarbetare börjar på plansidan den 26 september.  

Ramavtal till våren. 

Ny förvaltningschef - Staffan Åsén.       

_____ 

 

Ajournering  

Klockan 10.25-10.40   
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§ 135  

Delårsbokslut 1 januari - 31 augusti 2016 

Sammanfattning av ärendet 

Marie-Christine Svensson och Jenny Gidö, informerar om miljö- och 

byggnadsnämnden verksamhet i Mörbylånga kommuns delårsbokslut  

den 1 januari - 31 augusti 2016.     

Beslutsunderlag 

Verksamhetsberättelse per 31 augusti 2016 för miljö- och 

byggnadsnämnden. 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 8 september 2016. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Godkänna delårsbokslut för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet 

perioden 1 januari - 31 augusti 2016.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Verksamhetsstöd - Ekonomi 
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§ 136  

Budget 2017 inklusive verksamhetsplan 

Sammanfattning av ärendet 

Information om budget inklusive verksamhetsplan för miljö- och 

byggnadsnämndens verksamhet för 2017. Miljö- och byggnadsnämnden 

föreslår verksamhetsplan för miljö- och byggnadsförvaltningen. 

Kommunfullmäktige beslutar om budget och verksamhetsplan för 

kommande år vid mötet i november.      

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan 2017 för miljö- och byggnadsförvaltningen. 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 8 september 2016. 

Förslag till beslut på mötet  

Ordföranden yrkar tillägg till texten under rubriken Bostadsanpassning "På 

grund av detta äskar miljö- och byggnadsnämnden en ramökning av 750 000 

kronor" till förvaltningens förslag till budget inklusive verksamhetsplan för 

2017 för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör om miljö- och byggnadsnämnden kan besluta enligt 

förvaltningens förslag med sitt eget tilläggsyrkande och finner att nämnden 

bifaller detsamma.     

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Godkänna miljö- och byggnadsförvaltningens budget inklusive 

verksamhetsplan för 2017 med ordförandens tilläggsyrkande.    

_____ 

 

Expedieras till: 

Budgetberedningen 

Verksamhetsstöd - Ekonomi 
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§ 137 Dnr 2016/000438 

Arontorp 1:126 - Bygglov - Nybyggnad av 
parkeringsplats  

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser en nybyggnad av parkeringsplatser för drygt 70 bilar,  

4 bussar och en yta på ca 1000 m² för framtida p-platser.  

Parkeringsplatserna behövs när tillbyggnaden av intilliggande restaurang har 

färdigställts.    

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 3 februari 2016. 

Situationsplan inkommen den 29 februari 2016. 

Grannyttrande X, synpunkter. 

Överenskommelse med berörd granne inkommen den 19 augusti 2016. 

Yttrande från Trafikverket daterat den 2 maj 2016. 

Tillstånd från Trafikverket för breddning av utfart daterad den 15 juli 2016. 

Ansökan slutbesked. 

Tjänsteskrivelse daterad den 5 september 2016. 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 8 september 2016.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Bygglov för nybyggnad av parkeringsplatser ges med stöd av 9 kap. 31 § 

plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

2. Med stöd av 10 kap. 22 och 23 §§ PBL, godkänner miljö- och byggnads-

nämnden genom detta startbesked att den sökta åtgärden får påbörjas. 

Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. 

3. Med detta startbesked bestämmer miljö- och byggnadsnämnden att 

 Kontrollplanen fastställs. 

 Följande handlingar ska lämnas in till miljö- och byggnadsnämnden som 

underlag för slutbesked: 

 Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnads-

åtgärden överensstämmer med beviljat bygglov. 

  _____ 
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Information 

Besluten kan överklagas var för sig. Se bifogad anvisning!   

Innan anläggningen får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt  

10 kap. 4 § PBL. 

Avgiften för bygglovet är 5 400 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige). Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 

Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § PBL, om den åtgärd som lovet 

avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag 

då beslutet vann laga kraft. 

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

gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla. 

 

 

Expedieras till: 

Stolpen i Färjestaden AB, Lars-Göran Argus, Industrigatan 1, 386 32 

Färjestaden 

X 
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§ 138 Dnr 2015/000483 

Bromsen 1 m.fl. - Detaljplan - ny 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan har inkommit den 28 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 

Tjänsteskrivelse daterad den 31 augusti 2016. 

Granskningsutlåtande daterat den 22 september 2016. 

Plankarta, upprättad den 18 februari 2016 och reviderad den 30 juni 2016. 

Planbeskrivning, upprättad den 18 februari 2016 och reviderad den 30 juni 

2016. 

Beslut miljöbedömning, daterad den 30 juni 2016. 

PM Dagvattenberäkning flöden, daterad den 3 juni 2016. 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 8 september 2016. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Granskningsutlåtandet över inkomna synpunkter daterat den 22 

september 2016 godkänns som sitt eget. 

2. Planförslaget, upprättat den 18 februari 2016 och reviderat den 30 juni 

2016, antas i enlighet med PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap 27 §. 

_____ 
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