
 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(26) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-19 
 

 

 

 
 

Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09:00-12:40 

Beslutande Johan Sigvardsson (C) 

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

Elisabeth Schröder (-), § 138-144 

Per-Olof Johansson (S), Ordförande 

Curt Ekvall (SD) 

Bo Sjölin (KD) 

Christer G Rosén (C) 

Bertil Johansson (S) 

Övriga närvarande Anna-Kajsa Arnesson, kommunalråd, 

§ 138-145 

Marie-Christine Svensson, 

stadsarkitekt/plan- och byggchef 

Cecilia Widén, kommunsekreterare 

Camilla Håkansson, miljö- och 

hälsoskyddsinspektör, del av § 142  

Per Mackén, controller, § 143 

Charlotta Lindeborg, miljö- och 

hälsoskyddsinspektör, § 145 

Ylva Hammarstedt, arkitekt, § 146, § 150 

Anita Karlsson, planarkitekt, § 147 

Ylva Hartman Magnusson, 

landskapsarkitekt, § 148 

Eva Olsson, byggnadsinspektör, § 151-152 

David Andersson-Junkka, 

byggnadsinspektör, § 153  

Justerare Bo Sjölin (KD)  

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga den 26 september 2019 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 138-153 
 Cecilia Widén  

 Ordförande 

  

 Per-Olof Johansson  

 Justerare 

  

 Bo Sjölin  
 

 TILLKÄNNAGIVANDE 

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

Organ Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-09-19 

Datum då anslaget sätts upp 2019-09-27 Datum då anslaget tas ned 2019-10-19 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Mörbylånga 
 

Underskrift 

  

 Cecilia Widén  
 

 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(26) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-09-19  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 138  3 
Val av justerare .................................................................................. 3 

§ 139  4 
Godkännande av dagordning ............................................................. 4 

§ 140  5 
Meddelande och information .............................................................. 5 

§ 141 Dnr SBN 2019/000306 6 
Anmälan av fattade delegeringsbeslut ............................................... 6 

§ 142  7 
Verksamhetsinformation .................................................................... 7 

§ 143 Dnr SBN 2019/000379 8 
Budget och ekonomi - information ...................................................... 8 

§ 144  9 
Delårsrapport 2 .................................................................................. 9 

§ 145  10 
Information och utbildning avseende verksamheternas olika 
ämnesområden - Förorenad mark och deponier .............................. 10 

§ 146  11 
Information och diskussion - Färjestaden detaljplan ......................... 11 

§ 147  12 
Information - Planprogram för sockerbruksområdet och Mörbylånga 
hamn ................................................................................................ 12 

§ 148 Dnr SBN 2019/000293 13 
Information - Kulturmiljöinventering i Mörbylånga tätort .................... 13 

§ 149 Dnr SBN 2019/000634 14 
Ventlinge 7:91 - Ansökan om planbesked angående upprättande av 
detaljplan ......................................................................................... 14 

§ 150 Dnr SBN 2019/000801 15 
X - Ansökan om förhandsbesked. Lokaliseringsprövning för 
byggnation av enbostadshus ............................................................ 15 

§ 151 Dnr SBN 2019/000757 20 
Mörbylånga 11:37 - Ansökan om bygglov. Ändrad användning från 
verksamhet till lägenheter ................................................................ 20 

§ 152 Dnr SBN 2019/000567 22 
Björnhovda 31:12 - Ansökan om bygglov. Nybyggnad av industrilokal 
samt kallförråd ................................................................................. 22 

§ 153 Dnr SBN 2019/000550 24 
Torslunda 4:48 - Ansökan om bygglov. Nybyggnad telemast med 
teknikbod ......................................................................................... 24 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(26) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-09-19  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 138   

Val av justerare 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Bo Sjölin (KD) utses att justera dagens protokoll.         

_____ 
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§ 139   

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Till samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare utsänd kallelse 

godkänns som dagordning.  

_____ 
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§ 140   

Meddelande och information 

Sammanfattning av ärendet 

Meddelande 

Rapport enligt sammanställning daterad den 18 september 2019. 

Information 

Nästa möte är den 17 oktober 2019.       

_____ 
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§ 141 Dnr SBN 2019/000306 

Anmälan av fattade delegeringsbeslut  

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegeringsbeslut daterade 9 augusti - 9 september 

2019.    

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbesluten godkänns.    

_____ 

 

 

 

 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(26) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-09-19  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 142   

Verksamhetsinformation 

Sammanfattning av ärendet 

Camilla Håkansson, nyanställd miljö- och hälsoskyddsinspektör, presenterar 

sig och berättar om sin bakgrund.  

Marie-Christine Svensson informerar om  

Plan- och bygg 

Agenda 2030 seminarie den 27 september i Oskarshamn. 

Agenda 2030 ”inventering”.  

Domar i Mark- och miljödomstolen. 

Överklagade beslut.  

Ombyggnad av torget i Mörbylånga ”Rum i naturen”. I samband med 

informationen, frågor inför att Mörbylånga köping år 2020 fyller 200 år.  

Möte med kommunens revisorer den 18 september.  

Uppdrag att titta på hur riktlinjer för arkitektur kan utformas. 

Detaljplan för industriområdet i Färjestaden. 

Dagvattenplan (TÖP), första mötet  med arbetsgruppen.  

Beviljade bygglov under perioden 1 maj–31 augusti, 116 stycken.  

Utbildning Geosecma. Ingå i den digitala bygglovsprocessen.  

Personalläget.   

_____ 

 

 

Ajournering  

Klockan 09.50-10.00   
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§ 143 Dnr SBN 2019/000379 

Budget och ekonomi - information 

Sammanfattning av ärendet 

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

2019.  

_____ 
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§ 144   

Delårsrapport 2 

Sammanfattning av ärendet 

Delårsrapporteringen görs efter varje tertial och innehåller uppföljning av 

verksamhetens mål, driftsbudget samt uppdrag.  

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 2 per perioden 1 januari-31 augusti 2019. 

Uppdragsredovisning. 

Tjänsteskrivelse daterad den 13 september 2019.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Delårsrapport 2 samt uppdragsredovisning per den 31 augusti 2019 

godkänns.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 145   

Information och utbildning avseende verksamheternas 
olika ämnesområden - Förorenad mark och deponier 

Sammanfattning av ärendet 

Information och utbildning avseende verksamheternas olika ämnesområden 

inom samhällsbyggnad.  

Charlotta Lindeborg, miljö- och hälsoskyddsinspektör, informerar om 

ämnesområdet förorenad mark och deponier, ett komplext område som 

kräver mycket resurser och behöver prioriteras. Charlotta informerar vidare 

om miljömål, nationella som regionala mål som tagits fram.  

_____ 
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§ 146   

Information och diskussion - Färjestaden detaljplan 

Sammanfattning av ärendet 

Programhandlingar och samrådsredogörelsen över inkomna synpunkter för 

Färjestaden 1:153 m fl godkändes av kommunfullmäktige den 26 augusti 

2019, § 156. Programhandlingar ska tillsammans med samrådsredogörelsen 

utgöra underlag för detaljplan inom programområdet.  

Ylva Hammarstedt, arkitekt, informerar om dagsläget och en diskussion förs 

om den fortsatta processen.  

_____ 
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§ 147   

Information - Planprogram för sockerbruksområdet och 
Mörbylånga hamn 

Sammanfattning av ärendet 

Anita Karlsson, planarkitekt lämnar en lägesrapport om planprogrammet för 

sockerbruksområdet och Mörbylånga hamn och visar ett utkast på ny 

programkarta, därefter förs en diskussion om tidplanen framåt.   

_____ 
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§ 148 Dnr SBN 2019/000293 

Information - Kulturmiljöinventering i Mörbylånga tätort 

Sammanfattning av ärendet 

Ylva Hartman Magnusson, landskapsarkitekt, lämnar en information om 

Inventering, riktlinjer och rekommendationer för kulturmiljön i Mörbylånga 

samhälle. Ylva informerar vidare om upplägg, dokumentet delas in i fyra 

olika delar; Inledning, Historik, Delområden i Mörbylånga samhälle och 

Inventering av enskilda fastigheter, samt om vad som händer framöver. 

Inventeringen med riktlinjer föreslås tas upp till beslut vid samhälls-

byggnadsnämndens möte i oktober.  

_____ 
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§ 149 Dnr SBN 2019/000634 

Ventlinge 7:91 - Ansökan om planbesked angående 
upprättande av detaljplan 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om planbesked har inkommit avseende upprättande av detaljplan 

på fastigheten Ventlinge 7:91 med syfte att skapa förutsättning för 

bostadsbebyggelse.  

Fastigheten Ventlinge 7:91 är belägen öster om länsväg 136 i södra delen av 

Grönhögen. I söder gränsar fastigheten till Medborgarhuset och i övrigt till 

öppen naturmark. Fastigheten omfattar 16573 kvm och utgörs av en 

fotbollsplan med tillhörande mindre byggnader. 

Ventlinge 7:91 omfattas av detaljplan M17 antagen 1959. Användningen för 

det aktuella området är idrottsändamål.  

I norr, öster och väster gränsar området till natura 2000-område samt 

riksintresse för naturvården samt Länsstyrelsens naturvårdsplan. 

Ansökan har inte stöd i kommunens Översiktsplan antagen 2015.   

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 13 juni 2019. 

Tjänsteskrivelse daterad 6 september 2019. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

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

standardförfarande  

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

sökanden.   

_____ 

 

Expedieras till: 

BPB-Bygg AB, Bubben Petersson, Järnvägsgatan 18, 386 34 Färjestaden 

Kommunstyrelsen 

Plan och bygg    
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§ 150 Dnr SBN 2019/000801 

X - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning för byggnation av enbostadshus 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser avstyckning av en fastighet för bostadsändamål. Tillkomm-

ande fastighet avses styckas till drygt 2 000 m². Byggnadsarean för huvud-

byggnad uppges till ca 170 m² och ca 50 m² för komplementbyggnad. I 

ansökan anges den tänkta utformningen för nya byggnader vara en våning 

utan inredd vind med 12° taklutning. 

Ansökan anger att sökanden önskar ansluta tillkommande fastigheter till det 

kommunala vatten- och spillvattennätet. 

Förutsättningar 

Planeringsförutsättningar 

Översiktsplan 

Aktuell del av fastigheten ligger inom utredningsområde för vattenskydds-

område och område för överföringsledning enligt gällande översiktsplan. 

Området angränsar till befintligt vattenskyddsområde för X vattentäkt. 

Ansökan har inte stöd i översiktsplanen. 

Natur och arkitektur 

Aktuell del av fastigheten består till största del av fuktig mullrik lövskog 

med rikligt med hassel. Ek, oxel och björk förekommer tillsammans med 

enstaka tallar. I buskskiktet förekommer hagtorn och blåhallon. Marken är 

täckt av rikligt med blåsippor och smultron. I ett stråk längst i söder 

dominerar murgröna snarare än blåsippor marktäckningen. Murgrönan 

klättrar främst på hassel och tall. 

Stenmurar korsar området. En grov ek står längs en stenmur i östra delen av 

den tänkta tomten. Det finns inslag av död ved i form av grenar, fallna 

trädstammar och döda stående träd. 

I artportalen är de rödlistade svamparna grisspindling, knölfotad banan-

spindling och silverfotspindling inrapporterade. I närområdet har också 

rapporterats in fynd av bland annat mindre ekbock och almsnabbvinge. 

Vid platsbesök påträffades fynd av överblommad skogsknipprot. Skogs-

knipprot är en ganska sällsynt orkidé som påträffas i mullrika lundar på 

kalkrik mark. Samtliga orkidéer är fridlysta enligt 8 § i artskyddsförord-
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ningen. Det innebär att det är förbjudet att plocka, gräva upp eller på annat 

sätt ta bort eller skada exemplar av växterna, och ta bort eller skada frön eller 

andra delar av växten. 

Blåsippan är också fridlyst enligt 9 § på Öland. Det innebär att det är för-

bjudet att gräva eller dra upp exemplar av växter med rötterna, och att plocka 

eller på annat sätt samla in exemplar av växter för försäljning eller andra 

kommersiella ändamål. 

Enligt 15 § Artskyddsförordningen får Länsstyrelsen i det enskilda fallet ge 

dispens från förbuden i 6, 8 och 9 §§ som avser länet eller del av länet, om 

det inte finns någon annan lämplig lösning och dispensen inte försvårar 

upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess 

naturliga utbredningsområde.  

Ansökt avstyckning ligger i anslutning till en mindre grupp småskalig 

bostadsbebyggelse med en enkel grusad gata. På välansade gräsmattor ligger 

stugor i en våning med pannklädda sadeltak och fasader med träpanel främst 

i mörka kulörer. 

Infrastruktur 

Kommunala vatten- och spillvattenledningar finns i gatan. 

Gatan har utfart mot samfälld väg som kommunen underhåller.  

Avvägningar mot miljöbalken och plan- och bygglagen 

Riksintressen 

För Öland som helhet gäller riksintressen för rörligt friluftsliv och obruten 

kust, enligt 4 kap. miljöbalken. 

Fastigheten ligger inom riksintresse för naturvård – Mittlandsområdet.  

Enligt miljöbalken 3 kap. 6 § ska områden som är av riksintresse för 

naturvården så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada 

naturmiljön.  

Mittlandsområdet beskrivs som norra Europas största sammanhängande 

lövskogsområde. Mittlandsområdets biologiska värde ligger i dess mångfald 

och mosaiken mellan olika skogs- och naturtyper så som bland annat 

ekhasselskogar, alvar och odlingslandskap. Särskilt höga naturvärden finns i 

skogar med lång trädkontinuitet det vill säga främst i inägornas ädellöv-

skogar och de ålderdomliga hässlena på utmarken. I mittlandsområdet finns 

en mycket värdefull flora och fauna. Svampfloran är unik med flera globalt 

sett hotade arter. Mittlandsområdet är ca 15 000 hektar stort och långsmalt. 

Platsen enligt ansökan ligger mitt i områdets södra del. 
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Biotopskydd 

Stenmurarna i området bedöms inte vara biotopskyddade då de inte står i 

anslutning till jordbruksmark. Stenmurarna har dock ett kulturhistoriskt 

värde. 

Radon 

Området ligger inom lågriskområde för radon. 

Synpunkter 

Ansökan har remitterats till berörda grannar, Taxefinansierad verksamhet, 

Gata och service, Länsstyrelsen i Kalmar län, E.ON och Skanova. 

Synpunkter har inkommit på att byggnaderna ska utformas så att de passar in 

i området. E.ON har ledningar i gatan. En granne meddelar att fastigheten 

gränsar till ett kärr. 

Överväganden 

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.  

Området är utpekat som riksintresse för naturvården och har den typiska 

karaktären som beskrivs för Mittlandsområdet och som riksintresset avser att 

skydda. Riksintressen ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som 

påtagligt kan skada naturmiljön. Eftersom området inte är utpekat för 

bostadsbebyggelse i kommunens översiktsplan kan inte den totala påverkan 

på riksintresset förutses. Godkännande av ny bebyggelse i området kan leda 

till att ytterligare bebyggelse i anslutning blir aktuell. Det kan leda till 

kumulativa effekter som riskerar att påtagligt skada naturmiljön.  

Med stöd av att området ingår i riksintresse för naturvård, av skogsområdets 

struktur, inrapporterade rödlistade arter och fridlysta arter funna vid plats-

besök, görs bedömningen att området hyser höga naturvärden. Det kan 

förväntas att fler rödlistade eller fridlysta arter finns i området än de som har 

rapporterats och noterats vid enstaka platsbesök. Troligt är att det finns bland 

annat insekter och groddjur. 

En eventuell exploatering av ett område som detta kräver fördjupade utred-

ningar, så som en regelrätt naturvärdesinventering och artskyddsutredning 

för att visa att gynnsam bevarandestatus för fridlysta arter kan uppnås trots 

exploatering. Om gynnsam bevarandestatus för arterna hotas krävs dispens 

från artskyddsförordningen. Dispens ges normalt inte för enstaka bostadsbe-

byggelse.  
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I det fall det finns behov av samordning mellan olika intressen 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: 

 Riksintressen för naturvård.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 9 september 2019. 

Ansökan inkommen den 15 juli 2019, kompletterad den 24 juli 2019. 

Yttrande Mörbylånga kommun, daterat den 6 augusti 2019. 

Yttrande Länsstyrelsen inkommit den 31 juli 2019. 

Yttrande E.ON, inkommit den 6 augusti 2019. 

Yttrande Skanova inkommit den 7 augusti 2019. 

Granneyttrande X, inga synpunkter.  

Granneyttrande X, synpunkter. 

Granneyttrande X, synpunkter.  

Förslag till beslut på mötet 

Johan Sigvardsson (C), med instämmande av Hans-Ove Görtz (M), föreslår 

att nämnden kommunicerar sökande om att ta fram ytterligare kunskaps-

underlag i form av naturvärdesinventering och artskyddsutredning för sökt 

avstyckning.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Johan Sigvardsson med flera 

yrkande om att nämnden kommunicerar sökande om att ta fram ytterligare 

kunskapsunderlag i form av naturvärdesinventering och artskyddsutredning 

för sökt avstyckning och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt 

Johan Sigvardssons förslag.     

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Kommunicera sökande att ta fram ytterligare kunskapsunderlag i form av 

naturvärdesinventering och artskyddsutredning för sökt avstyckning.  

_____ 
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Expedieras till: 

X 

X 
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§ 151 Dnr SBN 2019/000757 

Mörbylånga 11:37 - Ansökan om bygglov. Ändrad 
användning från verksamhet till lägenheter 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet gäller bygglov för ändrad användning av Kampanjehemmet, från 

verksamhet till flerbostadshus med 12 lägenheter. Byggnaden har en BYA 

på 405 m² och inrymmer 3 våningsplan samt en källare. Ombyggnad till 

lägenheter görs i 3 plan med 4 lägenheter i varje plan, 7 st. lägenheter med 

2rok, 5 st. lägenheter med 3rok. Källaren byggs om till bland annat teknik-

rum och 12 st  lägenhetsförråd. Totalt omfattar ombyggnaden 1620 m² BTA. 

Byggnaden ska också tilläggisoleras ca 80 mm utvändigt, ny puts i vitt och 

alla fönster ska bytas förslag på färg grafitgrå eller vit. 

Dörrar ska bytas i senare skede. 

Nybyggnad av 22 st parkeringsplatser görs på fastigheten. 

Fastigheten ligger innanför sammanhållen bebyggelse. Fastigheten omfattas 

av planprogram 17-360 sockerbruksområdet och Mörbylånga hamn och 

förslag på markanvändning är bostäder. Ombyggnaden följer förslag på 

framtida detaljplanbestämmelser.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 13 augusti 2019. 

Ansökan inkommen den 5 juli 2019. 

Situationsplan daterad den 5 juli 2019. 

Planritningar befintligt utförande daterade den 5 juli 2019. 

Fasadritning befintligt daterad den 14 augusti 2019. 

Sektionsritning daterad den 14 augusti 2019. 

Situationsplan med parkering daterad den 14 augusti 2019. 

Planritningar ombyggnad daterade den 14 augusti 2019.  

Information 

Eva Olsson, byggnadsinspektör, informerar om att datumet för grannars 

möjlighet att yttra sig i ärendet ännu inte gått ut och föreslår därför att 

nämnden ger ordföranden delegation att fatta beslut i ärendet när detta har 

beretts färdigt.  
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Beslutsgång 

Ordföranden hör med samhällsbyggnadsnämnden om den kan besluta i 

enlighet med förvaltningens förslag om delegation av beslut i ärendet vilket 

nämnden bifaller.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden ges delegation att besluta i 

ärendet när detta har beretts färdigt.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Per-Olof Johansson, ordförande samhällsbyggnadsnämnden 

Plan och bygg   
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§ 152 Dnr SBN 2019/000567 

Björnhovda 31:12 - Ansökan om bygglov. Nybyggnad 
av industrilokal samt kallförråd 

Sammanfattning av ärendet 

Bygglov söks för nybyggnad av en industrihall på 581 m² samt ett kallförråd 

på 150 m² som placeras 1.0 m från fastighetsgräns. Industrihallen har en 

byggnadshöjd på 5.0 m och utformas med fasad i plåt och tak beläggs med 

papp. Kallförråd utformas med fasad och tak i korrigerad plåt. 

9 parkeringsplatser ska anläggas vid fastighetsgränsen mot väg. 

Fastigheten ligger inom detaljplan F63. Markanvändning för industri. 

Byggnader får ha största byggnadshöjd 5.0 m. 

Fastigheten ligger inom ett område med pågående planarbete.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 13 september 2019. 

Ansökan inkommen den 23 maj 2019. 

Situationsplan 1:500 daterad den 1 augusti 2019. 

Situationsplan 1:400 daterad den 1 augusti 2019. 

Plan-, sektion o fasad industrihall daterad den 1 augusti 2019. 

Plan-, sektion o fasad kallförråd daterad den 1 augusti 2019. 

Information 

Eva Olsson, byggnadsinspektör, informerar om att datumet för grannars 

möjlighet att yttra sig i ärendet ännu inte gått ut och föreslår därför att 

nämnden ger ordföranden delegation att fatta beslut i ärendet när detta har 

beretts färdigt.  

Beslutsgång 

Ordföranden hör med samhällsbyggnadsnämnden om den kan besluta i 

enlighet med förvaltningens förslag om delegation av beslut i ärendet vilket 

nämnden bifaller.  
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Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden ges delegation att besluta i 

ärendet när detta har beretts färdigt.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Per-Olof Johansson, ordförande samhällsbyggnadsnämnden 

Plan och bygg 
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§ 153 Dnr SBN 2019/000550 

Torslunda 4:48 - Ansökan om bygglov. Nybyggnad 
telemast med teknikbod 

Sammanfattning av ärendet 

Hi3G Access AB ansöker om bygglov för nybyggnad av verksamhet, 1 st 

telemast, typ fackverksmast, med höjd = 48 meter och teknikskåp om 8,0 m² 

på fastigheten Torslunda 4:48. 

Telemasten med teknikskåp kommer att placeras i sydvästra hörnet på fastig-

heten ca 150 meter väster om Torslunda kyrka, mellan pastorsexpeditionen 

och landskapet.  

Mast med teknikskåp och serviceyta kommer att placeras i nordvästra delen 

av Torslunda på Torslunda församlings fastighet, med kontor, och ca 

70 meter från hushållningssällskapets fastigheter, ca 150 meter från närmsta 

bostadshus i söder och sydväst resp 240 m i nordöst. Masten är en traditio-

nell fackverksmast i stål, grå kulör typ varmförzinkat, och teknikbyggnad 

med profilerad stålplåt på väggar och falsad takplåt i en grå kulör Ral 7035. 

Åtkomst och leverans till platsen kommer att ske via kyrkvägen från 

Skogsbygatan där ingen förberedelse ny väg eller borttagning av växlighet är 

behövlig för framkomlighet. 

Masten med bod ligger precis utanför detaljplanelagt område och 

sammanhållen bebyggelse är placerad i fastighetskant mot landskapet. 

Platsen ligger utanför detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 16 september 2019. 

Ansökan inkommen den 21 maj 2019. 

Orienteringskarta daterad den 21 maj 2019. 

Situationsplaner, 1:1000 o 1:500 daterade den 21 maj 2019. 

Ritning (Fasad) daterad den 21 maj 2019. 

Ritningar teknikbod daterade den 21 maj 2019. 

Informationsmaterial om strålning från sökande, hänvisning till 

Strålskyddmyndigh, 3 dok.   

Förslag till beslut på mötet 

Curt Ekvall (SD) yrkar avslag på ansökan om bygglov.  
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Hans-Ove Görtz (M), med instämmande av Johan Sigvardsson (C), yrkar 

bifall till förvaltningens förslag till beslut, det vill säga att bifalla ansökan 

om bygglov.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Curt Ekvalls yrkande om 

avslag på ansökan om bygglov och finner att samhällsbyggnadsnämnden 

beslutar enligt förvaltningens förslag.   

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja bygglov för nybyggnad av telemast typ fackverksmast, med 

höjden 48 meter, och teknikbod om 8,0 m² byggyta, på fastigheten 

Torslunda 4:48 med stöd av 9 kap 31 § i Plan- och bygglagen (PBL) 

(2010:900). 

2. Det krävs en kontrollansvarig för att genomföra åtgärden och att 

godkänna den föreslagna kontrollansvarige Ante Larsson. Den 

kontrollansvarige är certifierad enligt PBL (2010:900). 

3. Uppdra åt plan- och byggverksamheten att lämna ett startbesked enligt 

10 kap 23 § i PBL (2010:900) när förutsättningarna för detta finnes. Med 

beslut om flyghinderanalys och CNS-analys m fl.       

_____ 

 

Information 

Besluten kan överklagas var för sig, se bifogad information. 

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked 

(enligt 10 kap. 3 § PBL). 

Tekniskt samråd och arbetsplatsbesök krävs inte detta ärende. 

Byggherren är själv skyldig att skaffa sig de tillstånd från annat håll, som 

kan behövas. 

Tillstånd från fastighetsägaren, Torslunda församling, krävs. 

Byggherren är i vissa fall skyldig att upprätta en arbetsmiljöplan för 

byggandet innan byggnationen påbörjas. Bestämmelser om detta finns i 

Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling 1999:3, §§ 10, 11 och 12. 

Bygglovet upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats 

inom två år och avslutats inom fem år från den dagen beslutet vann laga 

kraft. 
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Expedieras till: 

Hi3G Access AB, Att: Mikke Göransson, mikael.goransson@3g.se, c/o 

Tammp AB, Löparevägen 1, 294 39 Sölvesborg 

Ante Larsson, ante.larsson@manageab.se, Rådhustorget 2, 633 40 Eskilstuna 

X 

X 

X 

X 

X 

X  

För kännedom: 

Plan och bygg  
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