
 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(38) 

Sammanträdesdatum 

2019-08-22 
 

 

 

 
 

Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 08.30-12.15, 13.00-16.00 

Beslutande Johan Sigvardsson (C) 

Hans-Ove Görtz (M), 1:e vice ordförande 

Elisabeth Schröder (-) 

Bertil Johansson (S) 

Per-Olof Johansson (S), Ordförande 

Mattias Nilsson (S) 

Curt Ekvall (SD) 

Bo Sjölin (KD) 

Christer G Rosén (C) 

Övriga närvarande Johan Åhlund (C), ej tjänstgörande 

ersättare 

Monica Orthagen (MP), ej tjänstgörande 

ersättare 

Henrik Yngvesson (M), oppositionsråd, 

§ 122-129 

Daniel Jonsson, samhällsbyggnadschef, 

§ 122-126, § 130-137 

Marie-Christine Svensson, 

stadsarkitekt/plan- och byggchef 

Cecilia Widén, kommunsekreterare 

 

Per Mackén, controller, § 127 

Ylva Hartman Magnusson, 

planhandläggare, del av § 126, § 131-132 

Justerare Curt Ekvall (SD) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga den 5 september 2019 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 122-137 
 Cecilia Widén  

 Ordförande 

  

 Per-Olof Johansson  

 Justerare 

  

 Curt Ekvall  
 

 TILLKÄNNAGIVANDE 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens officiella anslagstavla. 

Organ Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-08-22 

Datum då anslaget sätts upp 2019-09-06 Datum då anslaget tas ned 2019-09-28 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Mörbylånga 
 

Underskrift 

  

 Cecilia Widén  
 

 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(38) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-08-22  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 122  4 
Val av justerare .................................................................................. 4 

§ 123  5 
Godkännande av dagordning ............................................................. 5 

§ 124  6 
Meddelande och information .............................................................. 6 

§ 125 Dnr SBN 2019/000306 7 
Anmälan av fattade delegeringsbeslut ............................................... 7 

§ 126  8 
Verksamhetsinformation .................................................................... 8 

§ 127 Dnr SBN 2019/000379 10 
Budget och ekonomi - information .................................................... 10 

§ 128 Dnr SBN 2019/000921 11 
Budget 2020 - Konsekvenser av preliminära budgetramar ............... 11 

§ 129 Dnr SBN 2018/001259 12 
Samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning 2019 - revidering 
2 ...................................................................................................... 12 

§ 130 Dnr SBN 2019/000462 14 
Porskärr 1:20 - Ansökan om planbesked.......................................... 14 

§ 131 Dnr SBN 2019/000312 15 
X - Ansökan om förhandsbesked. Lokaliseringsprövning för 
avstyckning av två fastigheter samt byggnation av enbostadshus. 
(Återremiss SBN § 113/190620) ...................................................... 15 

§ 132 Dnr SBN 2019/000723 20 
X - Ansökan om förhandsbesked. Lokaliseringsprövning för 
byggnation av enbostadshus ............................................................ 20 

§ 133 Dnr SBN 2018/001043 25 
X - Ansökan om förhandsbesked. Lokaliseringsprövning för 
byggnation av enbostadshus ............................................................ 25 

§ 134 Dnr SBN 2019/000574 29 
X - Ansökan om förhandsbesked. Lokaliseringsprövning för 
byggnation av enbostadshus ............................................................ 29 

§ 135 Dnr SBN 2019/000691 33 
X - Ansökan om förhandsbesked. Lokaliseringsprövning för 
byggnation av enbostadshus ............................................................ 33 

§ 136 Dnr SBN 2019/000614 37 
Björnhovda 25:436 - Ansökan om bygglov för rad,- par- och 
kedjehus .......................................................................................... 37 

§ 137 38 
Information och utbildning avseende verksamheternas olika 
ämnesområden - Studiebesök runt i kommunen .............................. 38 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(38) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-08-22  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(38) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-08-22  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 122   

Val av justerare 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Curt Ekvall (SD) utses att justera dagens protokoll.         

_____ 

 

 

 

 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(38) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-08-22  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 123   

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Till samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare utsänd kallelse 

godkänns som dagordning, med tillägg av ett ärende rörande en ansökan om 

bygglov på fastigheten Björnhovda 23:436.  

_____ 
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§ 124   

Meddelande och information 

Sammanfattning av ärendet 

Meddelande 

Rapport enligt sammanställning daterad den 20 augusti 2019. 

Information 

Nästa möte är den 19 september 2019.       

_____ 
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§ 125 Dnr SBN 2019/000306 

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegeringsbeslut daterade 6 juni-12 augusti 2019.      

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbesluten godkänns.    

_____ 
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§ 126   

Verksamhetsinformation 

Sammanfattning av ärendet 

Marie-Christine Svensson informerar om  

Agenda 2030 ”inventering”.  

Padelbanor.  

Möte angående plan Isgärde 4:74. 

Träff med Riksbyggen, samt NCC. 

Remiss Nationell världsarvsstrategi. 

Brand i pizzerian i Skogsby.  

Personalläget. 

Brandstation beslut i KS i september? Reviderad utredning. 

Utbildningsinsatser på plan. 

Åtal nedlagt gällande anmälan enligt miljöbalken. Föreläggande om åtgärder 

gjord, eventuellt beslut i nämnden om vite. 

Badvattenprovtagning funkat bra under sommaren.  

Få frågor om algblomning under sommaren.  

Tillsyn alkohol, rapport klar, godkänd med mindre avvikelser. 

Ej överklagat efterbehandling i kalkbrottet (Cementas). 

Ansvarsutredning ej påbörjad. 

Fråga om att bevattna golfbanan i Grönhögen med spillvatten. 

Regionala klimatstrategin. 

Möte med Borgholm 23 augusti om samverkansområden.  

Fortsatt arbete med servicepolicyn. 

Ny inspektör börjar i september. 

Ett antal otjänliga prover enskilda brunnar. 

 

Information och diskussion om ansökan om bygglov för fastigheten X.  

Information om överklagat beslut (SBN § 117/190620) gällande bygglov av 

telemast på fastigheten Björnhovda 25:2.  

Fråga och information med anledning av skadeståndskrav på 150 miljoner 

kronor på kommunen från Hussam Salman.  
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Ylva Hartman Magnusson informerar att kulturmiljöinventering påbörjats i 

Mörbylånga tätort. Bestämdes att en utförligare information lämnas på 

nämndens möte i september för beslut vid oktobermötet.   

_____ 
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§ 127 Dnr SBN 2019/000379 

Budget och ekonomi - information 

Sammanfattning av ärendet 

Per Mackén, controller, lämnar en ekonomisk uppföljning för januari-juli 

2019.  

_____ 
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§ 128 Dnr SBN 2019/000921  

Budget 2020 - Konsekvenser av preliminära 
budgetramar 

Sammanfattning av ärendet 

I kommunfullmäktiges beslut den 17 juni 2019, § 130, om att godkänna 

nämndernas preliminära budgetramar beslutades också att uppdra till 

nämnderna att återkomma till kommunstyrelsen med förslag på åtgärder för 

att nå ett resultat på 1 % av skatteintäkter och generella bidrag till 

kommunstyrelsens möte i september.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut daterat 17 juni 2019, § 130. 

Tjänsteskrivelse daterad 15 augusti 2019.   

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Konsekvensbeskrivningen av de preliminära budgetramarna för 2020 

godkänns och ett förslag till minskad budget för bostadsanpassningen 

med 500 tkr överlämnas till budgetberedningen. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Budgetberedningen 
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§ 129 Dnr SBN 2018/001259 

Samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning 2019 
- revidering 2 

Sammanfattning av ärendet 

Miljö och byggnadsnämnden beslutade under § 202/2018 att anta 

delegeringsordning daterad 13 december 2018. Samhällsbyggnadsnämnden 

antog delegeringsordning, revidering 1, den 18 april 2019, § 64. En översyn 

av samtliga nämnders delegeringsordningar har därefter genomförts och 

avsikten är att föreläggas nämnderna dessa för beslut. Vissa korrigeringar 

och redaktionella ändringar har också visat sig vara nödvändiga och har 

därför införts.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning 2019, revidering 2, daterad 

den 15 juli 2019.   

Förslag till beslut på mötet 

Marie-Christine Svensson föreslår att punkt P029 "Beslut om tidsbegränsat 

bygglov för högst ett år" ändras till "Beslut om tidsbegränsat bygglov för 

högst två år".  

Beslutsgång 

Ordföranden hör om samhällsbyggnadsnämnden kan besluta enligt 

förvaltningens ändringsförslag och finner att nämnden beslutar detsamma.  

Ordföranden hör därefter om nämnden i övrigt kan besluta enligt förslag till 

delegeringsordning, revidering 2, och finner att nämnden beslutar detsamma.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Punkt P029 ändras till "Beslut om tidsbegränsat bygglov för högst två år.  

2. Samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning 2019, revidering 2, 

antas i övrigt.   

_____ 

Expedieras till: 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnad  
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§ 130 Dnr SBN 2019/000462 

Porskärr 1:20 - Ansökan om planbesked 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om planbesked har inkommit avseende upprättande av detaljplan 

på fastigheten Porskärr 1:20 med syfte att skapa förutsättning för bostads-

bebyggelse i form av enbostadshus på egna tomter. Enligt ansökan beräknas 

förslaget ge möjlighet till ett 50-tal bostäder för ca 100 - 180 personer. 

Fastigheten Porskärr 1:20 är belägen nordväst om Algutsrum, cirka 300 

meter väster om länsväg 136 och nedanför landborgskanten. Fastigheten 

omfattar 6,5 ha. Planområdet avgränsas i söder av Björkelidsvägen och i 

väster av Gjuterivägen.   

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 23 april 2019. 

Tjänsteskrivelse daterad 25 juli 2019.   

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Lämna positivt planbesked. Ansökan skall prövas genom plan med 

utökat planförfarande.  

2. Uppdra till plan- och byggverksamheten att teckna planavtal med 

sökanden.     

_____ 

 

Expedieras till: 

Peter Borgebäck, Gjuterivägen 62, 386 90 Färjestaden  

Kommunstyrelsen 

Plan- och bygg   

 

Ajournering 

Klockan 11.32-11.36 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(38) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-08-22  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 131 Dnr SBN 2019/000312 

X - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning för avstyckning av två 
fastigheter samt byggnation av enbostadshus. 
(Återremiss SBN § 113/190620)  

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan 

Ansökan om förhandsbesked har inkommit i det sydvästra hörnet av 

fastigheten X. Ansökan berör ett område som ligger sydost om X. Ansökan 

avser avstyckning av två fastigheter samt byggnation av ett enbostadshus. 

Den totala ytan för avstyckning anges till ca 4000 kvm, byggnadsarea och 

utformning anges ej. 

Ansökan anger kommunal anslutning till vatten och avlopp. 

Förutsättningar 

Översiktsplan 

Fastigheten är inte utpekad i översiktsplanen. 

Natur och arkitektur 

Den aktuella delen av fastigheten avgränsas av en sandbank i väster, 

stenmurar ut mot odlingslandskapet i söder samt en promenadstig norr och 

öster. Väster om fastigheten finns avstyckade tallbeklädda tomter och i 

nordväst befintliga bostadshus. Den tilltänkta avstyckningen består av 

hasselrik ekskog med inslag av grova ekstubbar. Inom området förekommer 

också korsande stenmurar. 

Cirka 100 meter från föreliggande ansökan om förhandsbesked återfinns 

detaljplan för X m.fl. som medger ett drygt tjugotal fastigheter för 

bostadsbebyggelse. Detaljplanen inväntar antagande i kommunfullmäktige. 

I samband med framtagandet av detaljplan för X m.fl. år 2016 gjorde 

Naturcentrum AB en naturvärdesinventering i närliggande område med 

snarlika förutsättningar; hasselrik ekskog samt hasselrik sandslänt. 

Sandslänten (en del av den drygt 10 000 år gamla strandvallen kallad 

ancylusvallen) inom inventeringsområdet fortsätter söderut och ingår i 

föreliggande tänkta avstyckningsområde. Inventeringen resulterade i 

slutsatsen att flera signalarter för skyddsvärd skog, främst kärlväxter, 

noterades i den hasselrika ekskogen. Den fridlysta skalbaggen ekoxe 

påträffades i området. I sandslänten observerades även vildbin, småfibblebi 
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och praktbyxbi, som bygger sina bon i sanden. Dessa bin har tidigare varit 

rödlistade och anses vara värdearter. Den hasselrika ekskogen och den 

hasselrika sandslänten bedömdes ha höga naturvärden. Medelgrova och 

grova ekar, ekstubbar och eklågor bedömdes särskilt värdefulla att spara i 

skogen på grund av förekomsten av den fridlysta ekoxen i landskapet.  

Inga rödlistade eller fridlysta arter finns inrapporterade i artportalen för den 

aktuella avstyckningen.  

I västra kanten finns två skyddsvärda träd enligt länsstyrelsens inventering 

av 2016. En grov skogsek och en död liggande tall. 

Inga fornlämningar finns registrerade på fastigheten. Stenmurarna har ett 

värde avseende kulturmiljön. 

Infrastruktur 

Den inkomna ansökan anger kommunal anslutning till vatten och avlopp. I 

området finns kommunalt vatten och avlopp. Den tilltänkta avstyckningen 

angränsar till befintlig väg med vändplats på andra sidan sandbanken i 

väster. 

Riksintressen 

Området ligger inom riksintressen för rörligt friluftsliv och obruten kust, 

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

Biotopskydd 

Stenmurar i jordbrukslandskap omfattas av biotopskydd enligt 7 kap 

miljöbalken. För eventuella ingrepp krävs dispens från länsstyrelsen. 

Jordbruksmark och djurhållning 

Skogsdungen angränsar jordbruksmark i norr, öster och söder, vilket innebär 

buller och lukt periodvis.  

Synpunkter 

Ansökan har remitterats till berörda grannar och samfälligheter, 

Taxefinansiering – VA/Fjärrvärme, Samhällsbyggnad – Gator och service, 

Länsstyrelsen i Kalmar län, E.ON och Skanova. 

Länsstyrelsen har inga synpunkter ur kulturmiljöhänseende. 

Taxefinansiering – VA/Fjärrvärme erinrar att markområdet som avses att 

bebyggas ligger lågt i förhållande till befintligt spillvattennät. Det innebär att 

marknivån behöver höjas eller att spillvattnet behöver pumpas. 

Taxefinansiering – VA/Fjärrvärme förespråkar en lösning där spillvattnet 

inte behöver pumpas. 
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Samhällsbyggnad – Gator och service har inget att erinra. Skanova har inget 

att erinra.  

E.ON informerar om att de har markförlagda mellanspänningskablar längs 

fastighetsgränsen mot X. Öster om området har E.ON två parallelltgående 

regionluftsledningar 50 kV. Kablarnas exakta läge måste säkerställas innan 

markarbete påbörjas. E.ON informerar om skyldigheter kopplade till detta. 

Se E.ONs yttrande för mer information. 

Flera grannyttranden har inkommit avseende föreslagen åtgärd. En granne 

lyfter att en mäktig ek på anslutande fastighet gränsar till det aktuella 

området och att denna bör fredas. Vidare lyfter grannen att ancylusvallen 

(sandbanken) inte får utsättas för skada på grund av bebyggelse eller 

plantering. Samma granne lyfter även stenmurar norr om tomtgränsen som 

hen antar är skyddade samt undrar om inte även ekarna i den aktuella dungen 

är fredade. 

En granne yttrar sig och menar att informationen i ansökan samt kartan är 

bristfällig. Hen önskar precisering av byggnaders placering och vägdragning 

innan hen kan yttra sig. 

Två grannar lämnar ett gemensamt yttrande och anser att det vore olyckligt 

att utöka X i östlig riktning och därmed förstöra områdets naturliga 

inramning. Grannarna lyfter vidare att det redan finns ett 

exploateringsområde på närliggande X som dessutom kommer påverka X 

med ökad trafik, avverkning mm., som fyller behovet av tomter i området. I 

samma yttrande lyfter grannarna att ansökan inte anger utformning av 

väganslutning men att de förutsätter att anslutning sker från X i öster via X 

och inte via X. 

Ytterligare en granne lyfter att ny detaljplan borde tas fram inför föreslagen 

byggnation samt undrar hur tomterna ska styckas och hur de ska nås av väg, 

vatten, avlopp och kraft. Grannen anger att vändplan för fordon måste 

anordnas. I yttrandet anges att den aktuella platsen är en vacker biotop med 

stora ekar och tät undervegetation av hassel samt att ekarna och karaktären 

ska bevaras vid ny bebyggelse. Yttrandet lyfter även ancylusvallen ger 

karaktär åt området och bör inte påverkas av ett genombrott, strandvallens 

del på fastigheten X får inte heller bli utsatt för skada eller erosion på grund 

av ny bebyggelse. I yttrandet anges även att befintliga stenmurar bör bevaras 

samt att ny bebyggelse bör få samma karaktär som befintlig bebyggelse i 

Lökenäs bykärna. 

Överväganden 

Plan- och byggverksamhetens förslag till beslut är att samhällsbyggnads-

nämnden avslår ansökan om förhandsbesked för avstyckning av två 
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fastigheter samt byggnation av enbostadshus på fastigheten X med stöd av 

Plan- och bygglagen (PBL) (2010:900) 2 kap 2 § som anger att prövningen i 

ärenden om lov eller förhandsbesked ska syfta till att mark- och 

vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest 

lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Behovet av 

byggbar mark i området kan anses vara tillgodosett i och med detaljplan för 

X m.fl.  

Höga naturvärden har tidigare konstaterats i den hasselrika sandslänten, vars 

södra del ingår i aktuell avstyckning. För att ta sig till det aktuella området 

med bil via X behöver mellanliggande sandbank (ancylusvall) grävas bort. 

Skogsdungen med sin hasselrika ekskog med grova ekstubbar bedöms vara 

av samma karaktär som närliggande, tidigare inventerat område och bedöms 

ha höga naturvärden, inte minst för den fridlysta ekoxen som har konstaterats 

i området. Sammantaget innebär detta att föreslagen byggnation riskerar att 

medföra en stor påverkan på höga naturvärden. Plan- och byggverksamheten 

bedömer att detta sammantaget innebär att området inte uppfyller kravet på 

lämplig markanvändning enligt PBL (2010:900) 2 kap 4 §.   

Samhällsbyggnadsnämnden har gjort syn på plats den 22 augusti 2019 enligt 

beslut § 113 den 20 juni 2019.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 augusti 2019. 

Ansökan inkommen den 25 mars 2019. 

Samhällsbyggnadsnämndens § 113/190620 (Återremiss).  

Yttrande Taxefinansiering – VA/Fjärrvärme inkommit den 13 augusti 2019. 

Yttrande Samhällsbyggnad - Gator & service inkommit den 9 juli 2019. 

Yttrande Länsstyrelsen inkommit den 12 juli 2019. 

Yttrande E.ON, inkommit den 15 juli 2019. 

Yttrande Skanova, inkommit den 7 augusti 2019. 

Grannyttrande X, inga synpunkter. 

Grannyttrande X, inga synpunkter.  

Grannyttranden X, inga synpunkter.  

Grannyttrande X, synpunkter.  

Grannyttranden X synpunkter.  

Grannyttrande X,  

synpunkter.  

Grannyttrande X, synpunkter.    
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Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Kommunicera sökanden förslag till negativt förhandsbesked för 

byggnation av enbostadshus då förslaget inte är förenligt med Plan- och 

bygglagen (PBL) 2 kap 2 § samt 2 kap 4 §.  

_____ 

 

Information: 

Beslutet kan överklagas. Se bifogad anvisning. 

För beslutet debiteras en av fullmäktige fastställd avgift. Fakturan kommer 

att sändas separat. 

Förhandsbesked 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 rätten att påbörja den sökta åtgärden. 

Anmälningsplikt råder enligt kulturmiljölagen 2 kap 10 § om fornlämning 

påträffas. Ansökan och anmälan söks hos Länsstyrelsen. 

 

Expedieras till: 

X 

X 
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§ 132 Dnr SBN 2019/000723 

X - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning för byggnation av enbostadshus 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan 

Ansökan om förhandsbesked har inkommit på den del av fastigheten X som 

ligger längs X väster om X. Ansökan avser byggnation av ett enbostadshus 

med byggnadsarea á ca 190 kvm samt avstyckning av fastighet á cirka 2350 

kvm. Tänkt utformning är en våning utan inredd vind.  

Ansökan anger kommunal anslutning till vatten och anläggande av enskilt 

avlopp. 

Förutsättningar 

Översiktsplan 

Fastigheten är inte utpekad i översiktsplanen.  

Natur och arkitektur 

Fastigheten X är en mycket stor fastighet bestående av flera skiften om en 

total areal á drygt 178 ha. Den del av fastigheten som berörs i föreliggande 

ärende består av betesmark. På betesmarken finns ett glest trädskikt 

bestående av ek och några döda almar. I väster och söder avgränsas 

föreslagen tomt av stenmurar. Längs stenmurarna går öppna diken. 

Stenmurarna och de öppna dikena omfattas av biotopskydd. Det finns inga 

rödlistade arter registrerade på den aktuella platsen i Artportalen. 

Den tilltänkta fastigheten är belägen söder om X i höjd med övrig befintlig 

bebyggelse norr om vägen, cirka 250 meter från gården X. Gårdens 

bostadshus är lokaliserat i höjd med gården men söder om byvägen. 

Norr om den tilltänkta fastigheten återfinns fyra enbostadshus. Tre av husen 

ligger cirka 25-30 meter indragna från vägen. Det ostligaste huset ligger 

närmare vägen, cirka 15 meter från väg. Den närliggande bebyggelsen består 

av trähus i olika kulörer i 1-1,5-plan, av både fritids- och 

permanentboendekaraktär.  

Inga fornlämningar finns registrerade på fastigheten. 
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Infrastruktur 

Den inkomna ansökan anger kommunal anslutning till vatten och enskilt 

avlopp. Den tilltänkta fastigheten angränsar i norr till verksamhetsområde för 

kommunalt vatten.  

Byvägen är en enskild väg som förvaltas av X vägsamfällighet. Längs den 

tilltänkta fastighetens västra gräns går en mindre grusväg. 

Riksintressen 

Området ligger inom riksintressen för rörligt friluftsliv och obruten kust, 

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

Föreslagen tomt angränsar, men ingår inte i, riksintresse för naturvård (X) 

enligt 3 kap miljöbalken. Detsamma gäller för Länsstyrelsens regionala 

naturvårdsplan. 

Jordbruksmark och djurhållning 

Fastigheten ligger i X som består av en lantlig miljö där 

jordbruksverksamhet är ett vanligt inslag. Området betas i dagsläget. 

Avståndet till gårdscentra med gödselbrunnar är ca 250 meter nordost om 

föreslagen byggnation.  

Buller 

Fastigheten ligger längs en lågtrafikerad väg. Trafikverkets databas saknar 

uppgifter om trafikmängder längs aktuell väg, men uppskattar att trafiken 

understiger 250 fordon/dygn i årsdygnstrafik (ÅDT).  

Synpunkter 

Ansökan har remitterats till berörda grannar och samfälligheter, 

Taxefinansiering – VA/Fjärrvärme, Samhällsbyggnad – Gator och service, 

Länsstyrelsen i Kalmar län, E.ON och Skanova. 

Länsstyrelsen har inga synpunkter ur kulturmiljöhänseende. 

Taxefinansiering – VA/Fjärrvärme har inget att erinra men informerar om att 

fastigheten ligger inom kommunalt verksamhetsområde för dricksvatten 

samt att fastighetsägaren har lagt en privat servisledning som passerar genom 

eller strax utanför den tänkta avstyckade fastigheten. Vart den ligger är för 

Taxefinansiering – VA/Fjärrvärme okänt. 

Samhällsbyggnad – Gator och service har inget att erinra. Skanova har inget 

att erinra.  

E.ON informerar om att de har en markförlagd lågspänningskabel i den 

tilltänkta fastighetens norra gräns längs vägen. Kabelns exakta läge måste 

säkerställas innan markarbete påbörjas och rättigheter för anläggningar föras 
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över till den nytillkomna fastigheten. E.ON informerar om skyldigheter 

kopplade till detta. Se E.ONs yttrande för mer information. 

Inga grannyttranden har inkommit avseende föreslagen åtgärd.   

Överväganden 

Ansökan innebär en komplettering i befintlig bystruktur då den ansluter till 

en liten grusväg i nord-sydlig riktning och grupperas i anslutning till övrig 

bebyggelse. Omgivande bostadsbebyggelse i norr och söder består av hus i 

1-1,5-plan och den tilltänkta bebyggelsen bedöms fungera väl med befintliga 

höjder. Ansökan anger enbostadshus med byggnadsarea på cirka 190 kvm. 

Detta bedöms fungera med omgivande bebyggelse som varierar mellan cirka 

105-180 kvm i byggnadsarea.   

Höga naturvärden finns kring fastigheten, framförallt norr om vägen där 

betesmarken har utpekats som särskilt värdefull. På den aktuella platsen för 

föreslagen byggnation finns inga särskilda naturvärden utpekade. 

Stenmurarna och dikena omfattas av biotopskydd och ska bevaras. 

Eventuella ingrepp kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Det finns en 

vidkronig medelåldrig ek i nordöstra delen av föreslagen tomt, som ska 

bevaras. Den planerade bebyggelsen bör därmed förflyttas något längre in på 

den tilltänkta fastigheten, cirka 30 meter från vägkant, för att inte skada 

eken. Detta fungerar också väl med befintlig anslutande bebyggelse som till 

största del är placerad på ett avstånd á cirka 25-35 meter från vägen.  

Fastigheten kan ansluta till kommunalt vatten. Kommunala ledningar för 

dricksvatten finns till angränsande bostadshus längs norra sidan av vägen. 

Kommunala ledningar för spillvatten finns inte i området. En enskild 

anläggning för avloppsvatten bedöms vara möjlig att anlägga på fastigheten. 

För att anlägga en enskild avloppsanläggning krävs tillstånd från 

samhällsbyggnadsnämnden. Information om olika avloppslösningar och de 

krav myndigheterna ställer finns till exempel på www.avloppsguiden.se och 

Mörbylånga kommuns hemsida. 

Vad gäller djurhållning anser Mörbylånga kommun att lämpliga 

skyddsavstånd till bostäder ska utredas från fall till fall. Djurhållning och 

dess omgivningspåverkan kan i högre grad accepteras på landsbygden än i 

miljöer där sådant normalt inte förekommer. I samband med kommunens 

bedömning ska hänsyn tas till bebyggelsemiljö, verksamhetens omfattning, 

placering av gödselbrunn, lokala förhållanden som avstånd, vind, topografi 

och vegetation mm. Avståndet till närmaste gårdscentra med gödselbrunn 

bedöms vara tillräckligt långt för att undvika olägenhet i form av t.ex. flugor, 

lukt och buller. Platsen ligger lantligt och betande djur i närheten till 

bostäder är ett naturligt inslag som får accepteras.   
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 augusti 2019. 

Ansökan inkommen den 26 juni 2019.  

Yttrande Taxefinansiering - VA/Fjärrvärme inkommit den 13 augusti 2019. 

Yttrande Samhällsbyggnad - Gator & service inkommit den 16 juli 2019. 

Yttrande Länsstyrelsen inkommit den 15 juli 2019. 

Yttrande E.ON, inkommit den 25 juli 2019. 

Yttrande Skanova, inkommit den 7 augusti 2019. 

Yttranden Trafikverket inkommit den 19 augusti 2019. 

Grannyttrande X, inga synpunkter.  

Grannyttranden X, inga synpunkter.  

Grannyttranden X, inga synpunkter.  

Grannyttrande X, inga synpunkter. 

Förslag till beslut på mötet 

Elisabeth Schröder (-) föreslår att ordet "cirka" tas bort i fjärde 

beslutspunkten, andra meningen; ...söder om eken cirka 30 meter....  

Beslutsgång 

Ordföranden hör om samhällsbyggnadsnämnden kan besluta enligt Elisabeth 

Schröders ändringsförslag och finner att nämnden beslutar detsamma.  

Ordföranden hör därefter om nämnden i övrigt kan besluta enligt 

förvaltningens förslag och finner att nämnden beslutar detsamma.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Lämna positivt förhandsbesked för byggnation av enbostadshus samt 

garage då förslaget är förenligt med Plan- och bygglagen (PBL) 2 kap 2, 

4, 5, 9 §§ samt Miljöbalken (MB) 3 kap 4§. 

2. Byggnads läge, skala och material ska överensstämma med omgivande 

befintlig bebyggelse.  

3. Den totala byggnadshöjden ska hållas nere, våningsantalet begränsas till 

en våning utan inredd vind. 

4. Den vidkroniga eken i den tilltänkta fastighetens nordöstra del ska mätas 

in och bevaras. Huset ska placeras så att trädet inte skadas, lämpligen 

söder om eken 30 meter från vägkant. 

5. Fastigheten ska ansluta till kommunalt vatten.  

6. Befintliga stenmurar och diken ska bevaras. 

7. E.ONs yttrande ska beaktas.    
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_____ 

 

Information: 

Beslutet kan överklagas. Se bifogad anvisning. 

För beslutet debiteras en av fullmäktige fastställd avgift. Fakturan kommer 

att sändas separat. 

Förhandsbesked 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 rätten att påbörja den sökta åtgärden. 

Anmälningsplikt råder enligt kulturmiljölagen 2 kap 10 § om fornlämning 

påträffas. Ansökan och anmälan söks hos Länsstyrelsen. 

 

Expedieras till: 

X 

För kännedom: 

X  

X 

X 

X 

Taxefinansiering – VA/Fjärrvärme 

Samhällsbyggnad – Gator och service 
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§ 133 Dnr SBN 2018/001043 

X - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning för byggnation av enbostadshus 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan 

Ansökan avser avstyckning av en ny fastighet på drygt 1 000 m² som 

sökanden vill bebygga med enbostadshus. Byggnadsarean uppges till ca 200 

m². I ansökan anges den tänkta utformningen för nya byggnader vara två 

våningar med en taklutning på 35°. 

Sökanden önskar ansluta tillkommande fastighet till det kommunala vatten- 

och spillvattennätet. 

En ny utfart önskas på allmän statlig väg.  

Förutsättningar 

Planeringsförutsättningar 

Översiktsplan 

Aktuell del av fastigheten ligger inom utredningsområde för 

vattenskyddsområde enligt gällande översiktsplan. Området är utpekat som 

lämpligt för promenad/passage p1 och strax norr om finns sträckningar 

lämpliga för gata/vägdragning g1 och g/c-väg g/c 1 utpekade. 

Ansökan har inte stöd i översiktsplanen. 

Planprogram 

Fastigheten X omfattas av planprogram för X m fl godkänt av 

kommunfullmäktige i beslut den 25 november 2014, § 187. Syftet med 

planprogrammet är bland annat att utreda förutsättningarna för framtida 

markanvändning i området och att utreda områden lämpliga för ny 

bebyggelse. 

Aktuell del av fastigheten ligger inom område där nybyggnation ej tillåts 

enligt planprogrammet.  

I planprogrammet finns en föreslagen sträckning av en cykelväg längs väg 

958 upp mot X. Väg X, kommer på vissa sträckor behöva breddas för att en 

cykelväg ska rymmas och i planprogrammet ges möjlighet att låta väg X 

vara kvar i sin nuvarande utformning och funktion och istället komplettera 

med en cykelväg norr om befintlig bebyggelse utmed X. 
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Ansökan har inte stöd i planprogrammet. 

Detaljplan 

Cirka 150 meter norr om den plats ansökan avser pågår detaljplanearbete för 

planläggning av ett tjugotal nya bostadsfastigheter. Arbete pågår med 

ytterligare en detaljplan ca 950 meter öster om som utreder möjligheten att 

tillskapa tjugotal nya bostadsfastigheter. 

Vattenskyddsområde 

Aktuell del av fastigheten ligger inom sekundär skyddszon i vattenskydds-

område för X vattentäkt. Beslutad av kommunfullmäktige den 21 juni 2016, 

§ 153.  

För att skydda grundvattnet från att förorenas med kemikalier, t ex 

petroleumprodukter sätts försiktighetsmått upp med stöd av miljöbalken i 

separat beslut.  

Natur och arkitektur 

Aktuell del av fastigheten består av en befintlig välanvänd grusad väg och 

väl uppvuxen gles blandskog.  

Området ingår i Länsstyrelsens Naturvårdsplan – X, klass 2. Området 

beskrivs som ett mäktigt sandfält bestående av sorterat isälvsmaterial. 

Enligt Länsstyrelsens inventering av skyddsvärda träd finns en skyddsvärd 

lind i sydvästra delen av området. 

Inga rödlistade eller fridlysta arter finns inrapporterade i artportalen.  

Bebyggelsen utmed X, följer en småskalig bygatu-struktur och vägen omges 

i princip av hus på båda sidorna. Huskropparna är i regel placerade parallellt 

med vägen medan komplementbyggnader ofta är placerade vinkelrätt mot 

gatan och på så vis ramar in respektive fastighet. Området är mycket väl 

bevarat. Tomterna är stora med stenmurar, staket och yviga häckar som 

tomtavgränsare.  

Miljön är homogen men med individuella variationer. Den alltigenom 

dominerande bebyggelsen är låga stugor med stående rödmålad träpanel, vita 

snickerier, ytligt liggande, spröjsade tvåluftsfönster och sadeltak med 

lertegelpannor. Men även ett par herrgårdsinspirerade mangårdsbyggnader 

står att finna. Tillägg har gjorts med mycket modern prägel som byggt vidare 

på bystrukturen. 

Aktuell del av fastigheten ligger i direkt anslutning till den randbebyggelse 

som finns längs X. 
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Infrastruktur 

Aktuell del av fastigheten ligger i anslutning till verksamhetsområde för 

vatten och spillvatten. Ledningar för vatten och spillvatten finns i X. 

I söder kan fastigheten angöras från väg X. Trafikverket är väghållare. 

Fastigheten berörs av ett servitut för väg. 

Avvägningar mot miljöbalken och plan- och bygglagen 

Riksintressen 

Området ligger inom riksintressen för rörligt friluftsliv och obruten kust, 

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

omfattas inte av något riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken. 

Synpunkter 

Ansökan har remitterats till berörda grannar, Teknisk affärsverksamhet, 

Länsstyrelsen i Kalmar län och Trafikverket. 

Synpunkter har inkommit från berörda grannar att den befintliga vägen är 

välanvänd och att kommunen i tidigare planeringsdokument och skrifter 

framhållit värdet av naturvärdena och vattenresursen på platsen och 

motsätter sig därför byggnationen. 

Överväganden 

Ansökan överensstämmer med befintlig bebyggelsestruktur förutsatt att stor 

hänsyn tas till den befintliga bebyggelsen på platsen med avseende på skala, 

material och färgsättning. 

Enligt Planprogram för X m fl tillåts ingen ny bebyggelse inom det primära 

och det sekundära vattenskyddsområdet. I arbetet med planprogrammet var 

inte föreskrifter eller gränser för vattenskyddsområdet beslutade. I och med 

de nu fastslagna gränserna och föreskrifterna står det klart att undantag från 

nybyggnadsförbudet kan medges i vissa fall. 

Den sträckning av cykelvägen som finns utpekad i översiktsplanen och 

Planprogram för X m fl kan komma i konflikt med tillskapandet av nya 

fastigheter utmed väg X. I det fall det finns behov av samordning mellan 

olika intressen finns ska kommunen utreda markens lämplighet i en 

detaljplan enligt PBL (2010:900) 4 kap 2 §.  

Detaljplan krävs för att utreda frågorna om tillkommande bebyggelses 

påverkan på: 

 vattentäkten 

 p1 – promenad/passage enligt ÖP 
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 g/c 1 – gång- och cykelväg enligt ÖP 

 naturvärden – till följd av Länsstyrelsens naturvårdsplan och skyddsvärd 

lind. 

Markens lämplighet kan med fördel utredas i pågående planarbete ca 

150 meter norr om aktuell ansökan.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 augusti 2019. 

Ansökan inkommen den 10 oktober 2018. 

Yttrande Teknisk affärsverksamhet inkommit den 20 november 2018. 

Yttrande Länsstyrelsen inkommit den 9 november 2018. 

Begäran om komplettering från Trafikverket inkommit den 27 november 

2018. 

Grannyttrande X inga synpunkter. 

Grannyttrande X, synpunkter.  

Grannyttrande X, synpunkter.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Kommunicera sökanden avslag då ansökan inte är förenligt med Plan- 

och bygglagen (PBL) 4 kap 2 § som anger att bebyggelsen behöver 

prövas med detaljplan. 

2. Låta prövning av markens lämplighet ske i pågående planarbete för 

Detaljplan för X, diarienummer 18-1042.     

_____ 

 

Expedieras till: 

X 

X 
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§ 134 Dnr SBN 2019/000574 

X - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning för byggnation av enbostadshus 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan 

Ansökan avser fastighetsbildning av tre nya tomter på drygt 1 000 m² 

vardera som sökanden vill bebygga med bostadshus. Byggnadsarean för 

huvudbyggnad uppges till ca 175 m² och 75 m² för komplementbyggnad. I 

ansökan anges den tänkta utformningen för nya byggnader vara en våning 

utan inredd vind och två våningar. 

Sökanden önskar ansluta tillkommande fastigheter till det kommunala 

vatten- och spillvattennätet. 

En ny utfart önskas på allmän statlig väg.  

Förutsättningar 

Planeringsförutsättningar 

Översiktsplan 

Aktuell del av fastigheten ligger inom utredningsområde för 

vattenskyddsområde enligt gällande översiktsplan. Genom området finns 

sträckningar lämpliga för gata/vägdragning g1 och g/c-väg g/c 1 utpekade. 

Ansökan har inte stöd i översiktsplanen. 

Planprogram 

Fastigheten X omfattas av planprogram för X m fl godkänt av 

kommunfullmäktige i beslut den 25 november 2014, § 187.  

Syftet med planprogrammet är bland annat att utreda förutsättningarna för 

framtida markanvändning i området och att utreda områden lämpliga för ny 

bebyggelse. 

Aktuell del av fastigheten ligger inom område där nybyggnation ej tillåts 

enligt planprogrammet.  

I planprogrammet finns en föreslagen sträckning av en cykelväg längs X upp 

mot X. X, kommer på vissa sträckor behöva breddas för att en cykelväg ska 

rymmas och i planprogrammet ges möjlighet att låta X vara kvar i sin 

nuvarande utformning och funktion och istället komplettera med en cykelväg 

norr om befintlig bebyggelse utmed X. 
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Ansökan har inte stöd i planprogrammet. 

Detaljplan 

Cirka 600 meter väster om den plats ansökan avser pågår detaljplanearbete 

för planläggning av ett tjugotal nya bostadsfastigheter. Arbete pågår med 

ytterligare en detaljplan ca 400 meter öster om som utreder möjligheten att 

tillskapa tjugotal nya bostadsfastigheter. 

Vattenskyddsområde 

Aktuell del av fastigheten ligger inom sekundär skyddszon i vattenskydds-

område för X vattentäkt. Beslutad av kommunfullmäktige den 21 juni 2016, 

§ 153.  

För att skydda grundvattnet från att förorenas med kemikalier, t ex 

petroleumprodukter sätts försiktighetsmått upp med stöd av miljöbalken i 

separat beslut.  

Natur och arkitektur 

Aktuell del av fastigheten består av igenväxande gräsmark med ett fåtal 

större uppvuxna träd och partier av sly och buskar. Avverkning har nyligen 

skett i området. 

I norr och öster skapas bryn mot åkermarken. 

Området ligger i direkt anslutning till Länsstyrelsens Naturvårdsplan – X, 

klass 2. Området beskrivs som ett mäktigt sandfält bestående av sorterat 

isälvsmaterial. 

Inga rödlistade eller fridlysta arter finns inrapporterade i artportalen.  

Bebyggelsen utmed X, följer en småskalig bygatustruktur och vägen omges i 

princip av hus på båda sidorna. Huskropparna är i regel placerade parallellt 

med vägen medan komplementbyggnader ofta är placerade vinkelrätt mot 

gatan och på så vis ramar in respektive fastighet. Området är mycket väl 

bevarat. Tomterna är stora med stenmurar, staket och yviga häckar som 

tomtavgränsare.  

Miljön är homogen men med individuella variationer. Den alltigenom 

dominerande bebyggelsen är låga stugor med stående rödmålad träpanel, vita 

snickerier, ytligt liggande, spröjsade tvåluftsfönster och sadeltak med 

lertegelpannor. Men även ett par herrgårdsinspirerade mangårdsbyggnader 

står att finna. Tillägg har gjorts med mycket modern prägel som byggt vidare 

på bystrukturen. 
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Infrastruktur 

Aktuell del av fastigheten ligger i anslutning till verksamhetsområde för 

vatten och spillvatten. Ledningar för vatten och spillvatten finns i X. Ny 

ledning norrut krävs för att försörja tillkommande bebyggelse enligt 

ansökan. 

Ny väg behöver tillskapas för att angöra fastigheterna. I söder kan fastig-

heterna angöras från X. Trafikverket är väghållare. 

Avvägningar mot miljöbalken och plan- och bygglagen 

Riksintressen 

Området ligger inom riksintressen för rörligt friluftsliv och obruten kust, 

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

omfattas inte av något riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken. 

Överväganden  

Enligt Plan- och bygglagen PBL (2010:900) 2 kap 6 § ska bebyggelse och 

byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som 

är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 

kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan, Ansökan 

överensstämmer inte med befintlig bebyggelsestruktur och har inte stöd 

varken i översiktsplan eller planprogram. Bebyggelsen följer inte den 

randstruktur som anges för närområdet och ligger inom område där 

byggnadsförbud råder enligt planprogrammet.  

Enligt PBL (2010:900) 2 kap 4 § får mark tas i anspråk för att bebyggas 

endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. Enligt 

Planprogram för X m fl tillåts ingen ny bebyggelse inom det primära och det 

sekundära vattenskyddsområdet. I arbetet med plan-programmet var inte 

föreskrifter eller gränser för vattenskyddsområdet beslutade. I och med de nu 

fastslagna gränserna och föreskrifterna står det klart att undantag från 

nybyggnadsförbudet inte kan medges. Den aktuella delen av fastigheten är 

belägen i norra delen av den sekundära zonen i vattenskyddsområdet. 

Lokaliseringen innebär att risken för påverkan på grundvattnet bedöms som 

små. Men tillkommande bebyggelse med tre enbostadshus, schaktning för 

väg och VA-ledningar innebär ett allt för stort ingrepp i 

vattenskyddsområdet. Bebyggelse i den utsträckning ansökan avser kan inte 

tillstyrkas med avseende på vattenskyddet. 

Den sträckning av cykelvägen som finns utpekad i översiktsplanen och 

Planprogram för X m fl kan komma i konflikt med tillskapandet av nya 

fastigheter utmed X. I det fall det finns behov av samordning mellan olika 
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intressen ska kommunen utreda markens lämplighet i en detalj-plan enligt 

PBL (2010:900) 4 kap 2 §.  

Detaljplan krävs för att utreda frågorna om tillkommande bebyggelses 

påverkan på: 

 vattentäkten 

 p1 – promenad/passage enligt ÖP 

 g/c 1 – gång- och cykelväg enligt ÖP 

 naturvärden – till följd av närheten till Länsstyrelsens naturvårdsplan 

Markens lämplighet kan med fördel utredas i pågående planarbete ca 600 

meter väster om aktuell ansökan.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 augusti 2019. 

Ansökan inkommen den 28 maj 2019.   

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Kommunicera sökanden avslag då ansökan inte är förenligt med Plan- 

och bygglagen (PBL) 4 kap 2 § som anger att bebyggelsen behöver 

prövas med detaljplan. 

2. Låta prövning av markens lämplighet ske i pågående planarbete för 

Detaljplan för X diarienummer 18-1042.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

X 

X   
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§ 135 Dnr SBN 2019/000691 

X - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning för byggnation av enbostadshus 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan 

Ansökan avser avstyckning av en ny fastighet på drygt 1 000 m² som 

sökanden vill bebygga med enbostadshus. Byggnadsarean uppges till ca 200 

m². I ansökan anges den tänkta utformningen för nya byggnader vara två 

våningar. 

Sökanden önskar ansluta tillkommande fastighet till det kommunala vatten- 

och spillvattennätet. 

En ny utfart önskas på allmän statlig väg.  

Förutsättningar 

Planeringsförutsättningar 

Översiktsplan 

Aktuell del av fastigheten ligger inom utredningsområde för 

vattenskyddsområde enligt gällande översiktsplan. Norr om finns 

sträckningar lämpliga för gata/vägdragning g1 och g/c-väg g/c 1 utpekade. 

Ansökan har inte stöd i översiktsplanen. 

Planprogram 

Fastigheten X omfattas av planprogram för X m fl godkänt av 

kommunfullmäktige i beslut den 25 november 2014, § 187. Syftet med 

planprogrammet är bland annat att utreda förutsättningarna för framtida 

markanvändning i området och att utreda områden lämpliga för ny 

bebyggelse. 

Aktuell del av fastigheten ligger inom område där nybyggnation ej tillåts 

enligt planprogrammet.  

I planprogrammet finns en föreslagen sträckning av en cykelväg längs X. X, 

kommer på vissa sträckor behöva breddas för att en cykelväg ska rymmas 

och i planprogrammet ges möjlighet att låta X vara kvar i sin nuvarande 

utformning och funktion och istället komplettera med en cykelväg norr om 

befintlig bebyggelse utmed X. 

Ansökan har inte stöd i planprogrammet. 
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Detaljplan 

Cirka 100 meter norr om den plats ansökan avser pågår detaljplanearbete för 

planläggning av ett tjugotal nya bostadsfastigheter. Arbete pågår med 

ytterligare en detaljplan ca 1 000 meter öster om som utreder möjligheten att 

tillskapa tjugotal nya bostadsfastigheter. 

Vattenskyddsområde 

Aktuell del av fastigheten ligger inom sekundär skyddszon i vattenskydds-

område för X vattentäkt. Beslutad av kommunfullmäktige den 21 juni 2016, 

§ 153.  

För att skydda grundvattnet från att förorenas med kemikalier, t ex 

petroleumprodukter sätts försiktighetsmått upp med stöd av miljöbalken i 

separat beslut.  

Natur och arkitektur 

Aktuell del av fastigheten består av igenväxande gräsmark med ett fåtal 

större uppvuxna träd och partier av sly. 

Området ligger i direkt anslutning till Länsstyrelsens Naturvårdsplan – X, 

klass 2. Området beskrivs som ett mäktigt sandfält bestående av sorterat 

isälvsmaterial. 

Inga rödlistade eller fridlysta arter finns inrapporterade i artportalen.  

Bebyggelsen utmed X, följer en småskalig bygatu-struktur och vägen omges 

i princip av hus på båda sidorna. Huskropparna är i regel placerade parallellt 

med vägen medan komplementbyggnader ofta är placerade vinkelrätt mot 

gatan och på så vis ramar in respektive fastighet. Området är mycket väl 

bevarat. Tomterna är stora med stenmurar, staket och yviga häckar som 

tomtavgränsare.  

Miljön är homogen men med individuella variationer. Den alltigenom 

dominerande bebyggelsen är låga stugor med stående rödmålad träpanel, vita 

snickerier, ytligt liggande, spröjsade tvåluftsfönster och sadeltak med 

lertegelpannor. Men även ett par herrgårdsinspirerade mangårdsbyggnader 

står att finna. Tillägg har gjorts med mycket modern prägel som byggt vidare 

på bystrukturen. 

Aktuell del av fastigheten ligger i direkt anslutning till den randbebyggelse 

som finns längs X. 

Infrastruktur 

Aktuell del av fastigheten ligger i anslutning till verksamhetsområde för 

vatten och spillvatten. Ledningar för vatten och spillvatten finns i X. 
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I söder kan fastigheten angöras från väg X. Trafikverket är väghållare. 

Avvägningar mot miljöbalken och plan- och bygglagen 

Riksintressen 

Området ligger inom riksintressen för rörligt friluftsliv och obruten kust, 

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

omfattas inte av något riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken. 

Överväganden 

Ansökan överensstämmer med befintlig bebyggelsestruktur förutsatt att stor 

hänsyn tas till den befintliga bebyggelsen på platsen med avseende på skala, 

material och färgsättning. 

Enligt Planprogram för X m fl tillåts ingen ny bebyggelse inom det primära 

och det sekundära vattenskyddsområdet. I arbetet med planprogrammet var 

inte föreskrifter eller gränser för vattenskyddsområdet beslutade. I och med 

de nu fastslagna gränserna och föreskrifterna står det klart att undantag från 

nybyggnadsförbudet kan medges i vissa fall. 

Den sträckning av cykelvägen som finns utpekad i översiktsplanen och 

Planprogram för X m fl kan komma i konflikt med tillskapandet av nya 

fastigheter utmed X I det fall det finns behov av samordning mellan olika 

intressen finns ska kommunen utreda markens lämplighet i en detaljplan 

enligt PBL (2010:900) 4 kap 2 §.  

Detaljplan krävs för att utreda frågorna om tillkommande bebyggelses 

påverkan på: 

 vattentäkten 

 p1 – promenad/passage enligt ÖP 

 g/c 1 – gång- och cykelväg enligt ÖP 

 naturvärden – till följd av närheten till Länsstyrelsens naturvårdsplan 

Markens lämplighet kan med fördel utredas i pågående planarbete ca 100 

meter norr om ansökt lokaliseringsprövning.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 augusti 2019. 

Ansökan inkommen den 19 juni 2019.  
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Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Kommunicera sökanden avslag då ansökan inte är förenligt med Plan- 

och bygglagen (PBL) 4 kap 2 § som anger att bebyggelsen behöver 

prövas med detaljplan. 

2. Låta prövning av markens lämplighet ske i pågående planarbete för 

Detaljplan för X, diarienummer 18-1042.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

X 

X   
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§ 136 Dnr SBN 2019/000614 

Björnhovda 25:436 - Ansökan om bygglov för rad,- par- 
och kedjehus 

Sammanfattning av ärendet 

En ansökan om bygglov för rad,- par- och kedjehus på fastigheten 

Björnhovda 25:436 har inkommit.  

Förslag till beslut och beslutsgång  

Ordföranden hör med samhällsbyggnadsnämnden om de kan besluta att ge 

ordföranden delegation att fatta beslut i ärendet när detta har beretts färdigt. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ordföranden har delegation att fatta beslut i ärendet när detta har beretts 

färdigt.  

_____ 
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§ 137   

Information och utbildning avseende verksamheternas 
olika ämnesområden - Studiebesök runt i kommunen 

Sammanfattning av ärendet 

Information och utbildning avseende verksamheternas olika ämnesområden 

inom samhällsbyggnad.  

Förvaltningen har planerat studiebesök runt i kommunen under 

eftermiddagen för nämndens ledamöter för att ge möjlighet att titta på 

aktuella ärenden.  

_____ 
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