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Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09:00-13:15 

Beslutande Johan Sigvardsson (C) 

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

Per-Olof Johansson (S), Ordförande 

Mattias Nilsson (S) 

Johan Åhlund (C) 

 

Curt Ekvall (SD) 

Christer G Rosén (C) 

Monica Orthagen (MP) 

Bertil Johansson (S) 

 

Övriga närvarande Erik Cardfelt (V), ej tjänstgörande ersättare 

Henrik Yngvesson (M), oppositionsråd, 

§ 154-158, § 161-165, § 167 

Daniel Jonsson, samhällsbyggnadschef, 

§ 154-172 

Staffan Åsen, miljöchef, § 154-166 

Marie-Christine Svensson, 

stadsarkitekt/plan- och byggchef 

Cecilia Widén, kommunsekreterare 

Jonas Jansson, alkoholhandläggare, 

§ 158-160 

Malin Ekberg, administratör, § 158-160 

Katarina Proos Vedin, miljö- och 

hälsoskyddsinspektör, § 163-164 

Anna Hagberg, miljö- och 

hälsoskyddsinspektör, § 163-164 

Charlotta Lindeborg, miljö- och 

hälsoskyddsinspektör, § 166 

Ylva Hartman Magnusson, 

landskapsarkitekt, § 167 

Ylva Hammarstedt, arkitekt, § 172 

David Andersson-Junkka, 

byggnadsinspektör, § 173 

Emma Lindell, bygglovshandläggare, 

§ 174-177 

Eva Olsson, byggnadsinspektör, § 178  

Justerare Hans Ove Görtz (M) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga den 24 oktober 2019 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 154-178 
 Cecilia Widén  

 Ordförande 

  

 Per-Olof Johansson  

 Justerare 

  

 Hans-Ove Görtz  
 

 TILLKÄNNAGIVANDE 

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

Organ Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-10-17 

Datum då anslaget sätts upp 2019-10-25 Datum då anslaget tas ned 2019-11-16 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Mörbylånga 
 

Underskrift 

  

 Cecilia Widén  
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§ 154   

Val av justerare 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Hans-Ove Görtz (M) utses att justera dagens protokoll.         

_____ 
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§ 155   

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Till samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare utsänd kallelse 

godkänns som dagordning med följande ändring. 

 Ärendena 12-14 behandlas innan ärende 6.  

 Ärende 15 behandlas innan ärende 11.  

_____ 
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§ 156   

Meddelande och information 

Sammanfattning av ärendet 

Meddelande 

Rapport enligt sammanställning daterad den 15 oktober 2019. 

Information 

Nästa möte är den 14 november 2019.       

_____ 
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§ 157 Dnr 2019/000306 

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegeringsbeslut daterade 6 september - 7 oktober 

2019.    

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbesluten godkänns.    

_____ 
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§ 158   

Information om den pågående tobakshandläggningen 

Sammanfattning av ärendet 

Jonas Jansson, alkoholhandläggare informerar att sedan lagen om tobak och 

liknande produkter LTLP, trädde ikraft den 1 juli 2019 har kommunen fram 

till mitten av oktober tagit emot 9 ansökningar om försäljningstillstånd. 

Lagens övergångsbestämmelse innebär att detaljhandlare som lämnat en 

anmälan om tobaksförsäljning enligt tidigare lagstiftning, har en tidsfrist till 

den 31 oktober för att ansöka om försäljningstillstånd. Konkret innebär detta 

att handlaren då kan fortsätta att sälja tobaksprodukter fram till dess att 

kommunen fattar sitt beslut om det nya försäljningstillståndet. Jonas 

informerar vidare att detaljhandlare som inte lämnar in en ansökan om 

försäljningstillstånd senast den 31 oktober riskerar ett försäljningsförbud från 

den 1 november och fram till det att en ny ansökan hinner lämnas in, beredas 

och beslut fattas.  

_____ 
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§ 159 Dnr 13-2019-00089 

Återkallelse av serveringstillstånd - serveringsstället 
PersePolis  

Sammanfattning av ärendet 

X, beviljades den 23 maj 2019 ett stadigvarande serveringstillstånd för 

servering av alkoholdrycker på serveringsstället PersePolis, Köpmangatan 

8A, 386 50 Mörbylånga. Serveringsstället har restaurangnumret 

0840903021. Serveringens omfattning är året runt under serveringstiden 

11:00 – 21:00 måndag till lördag samt 11:00 – 20:00 på söndagar. 

Serveringstillståndet omfattar samtliga dryckeskategorier. 

Innehavaren X har nu meddelat kommunen att verksamheten på PersePolis 

kommer att upphöra per den 31 oktober 2019. Avsikten är att hitta en annan 

lokal i Färjestaden för verksamheten. 

Enligt alkohollagen AL (2010:1622), 9 kap. 18 § 1:a punkten, ska en 

kommun återkalla ett serveringstillstånd om detta inte längre nyttjas i 

verksamheten, och det är heller inte möjligt att inneha eller beviljas ett 

serveringstillstånd om inte en serveringslokal disponeras.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 27 september 2019.   

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Serveringstillståndet 01-2019-00012, utfärdat för enskilda näringsidkaren 

X och gällande för verksamhet på serveringsstället PersePolis, 

Köpmangatan 8A, 386 50 Mörbylånga, återkallas med stöd av 9 kap. 18 

§ 1:a punkten AL. Återkallelsen ska träda i kraft från och med den 1 

november 2019.       

_____ 

Expedieras till: 

X 

Länsstyrelsen i Kalmar län, Alexandra Engelholm, 391 86 Kalmar 

Alkoholhandläggaren    
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§ 160 Dnr 03-2019-00100 

Återkallelse av serveringstillstånd - serveringsstället 
Shqiponja 

Sammanfattning av ärendet 

X, beviljades den 23 maj 2019, ett stadig-varande serveringstillstånd för 

servering av alkoholdrycker till allmänheten på serveringsstället Shqiponja, 

Storgatan 13, 386 31 Färjestaden. Ansökan avsåg dryckeskategorierna 

starköl, spritdrycker och vin under normal serveringstid mellan klockan 

11.00 – 01.00. 

X har den 2 oktober 2019, meddelat kommunen att han med omedelbar 

verkan upphör med verksamheten på serveringsstället Sqhiponja. Skälet för 

beslutet uppges vara en oenighet med fastighetsägaren i frågor som rör X 

behov av att utveckla verksamheten. Parterna har därför kommit överens om 

att bryta arrendeavtalet som annars skulle ha löpt fram till den 31 december 

2023. 

Enligt alkohollagen (2010:1622) AL,9 kap. 18 § 1:a punkten, ska en 

kommun återkalla ett serveringstillstånd om detta inte längre utnyttjas i 

verksamheten och det är inte heller möjligt att inneha – eller beviljas – ett 

serveringstillstånd om inte en serveringslokal disponeras.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 2 oktober 2019.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Serveringstillståndet 01-2019-00014, utfärdat för Xoch gällande för 

verksamhet på serveringsstället Shqiponja, fastigheten Björnhovda 6:13, 

Storgatan 13, 386 31 Färjestaden, återkallas med stöd av 9 kap 18 § 1:a 

punkten AL.       

_____ 

Expedieras till: 

X 

Länsstyrelsen i Kalmar län, Alexandra Engelholm, 391 86 Kalmar 

Alkoholhandläggaren    
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§ 161   

Verksamhetsinformation 

Sammanfattning av ärendet 

Marie-Christine Svensson informerar om  

Agenda 2030 seminarie den 27 september i Oskarshamn + inventering. 

Möte med plangruppen.  

Möte med exploatörer.  

Fördjupad revision för bygglov. 

Detaljplan för industriområdet, information. 

Konstnärlig gestaltning Färjestaden, förskolan. 

Samhällsbyggnadsmöte med information om Agenda 2030. 

Påbörjad kartläggning av kart- och mätfunktioner. 

Möte med grannkommuner angående ÖP-arbete.  

Personalläget: rekrytering, skyddsrond, samverkansmöte, medarbetarsamtal 

pågår.  

Nämndmål alternativt verksamhetsmål i verksamhetsplan 2020. 

Staffan Åsén informerar om  

Behovsutredning avseende resurser för tillsyn inför 2021. 

Ansvarsutredningar. 

VP 2020, barnkonventionen och hälsoskyddstillsyn. 

Radonprojekt. 

Fråga om konstgräs. 

Länsstyrelsens tillsynsvägledning idag angående vattenskyddsområden. 

Fråga om skyddsjakt på kaniner. 

Daniel Jonsson informerar om  

Mark- och exploateringschefen slutar till sommaren. Rekrytering av ny ska 

påbörjas.  

Dom från Mark- och miljödomstolen över ansökan om tillstånd till muddring 

och byggande av pir m m i Grönhögens hamn, Mörbylånga kommun.  

_____ 
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Ajournering  

Klockan 10.08-10.18   
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§ 162 Dnr 2019/000379 

Budget och ekonomi - information 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomisk uppföljning för januari-september 2019 och prognos för 

resultatet vid årets slut. Prognosen är baserad på senast kända 

förutsättningar.   

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning efter september. 

Tjänsteskrivelse daterad den 7 oktober 2019.   

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ekonomisk uppföljning efter september godkänns.  

_____ 
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§ 163   

Information och utbildning avseende verksamheternas 
olika ämnesområden - Livsmedel 

Sammanfattning av ärendet 

Information och utbildning avseende verksamheternas olika ämnesområden 

inom samhällsbyggnad.  

Katarina Proos Vedin och Anna Hagberg, miljö- och hälsoskyddsinspek-

törer, informerar om och visar en film om livsmedelstillsyn. Katarina och 

Anna informerar vidare att livsmedelskontrollen regleras av lagar och 

förordningar som är EU-baserade. Alla företag som klassas som livsmedels-

företag ska antingen registreras eller godkännas och kommunen tar ut en 

avgift för handläggningen. En kontrollavgift ska dessutom betalas varje år 

och avgiftens storlek beror på typen av verksamhet och verksamhetens 

omfattning. Informeras också om ytterligare arbetsuppgifter som ingår i 

inspektörernas arbete.  

_____ 
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§ 164 Dnr 2019/001053 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslag-
stiftningen 

Sammanfattning av ärendet 

Den 14 december 2019 börjar EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 

att gälla. Detta innebär att kommunens taxa för livsmedelskontrollen efter 

den 14 december delvis kommer att bygga på ett regelverk som inte gäller 

längre. För att säkerställa att kommunen har möjlighet att ta betalt för sin 

livsmedelskontroll efter årsskiftet behöver taxan för kontroll av livsmedel 

anpassas till den nya EU-förordningen.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 7 oktober 2019.  

Förslag till taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen daterad 

den 7 oktober 2019.  

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 

1. Revidering av taxa för kontroll av livsmedel antas att gälla från och med 

den 14 december 2019.  

2. Bestämmelsen om timavgiften i 5 § första stycket ska dock börja 

tillämpas från och med den 1 januari 2020. I ärenden där timavgift enligt 

5 § ska debiteras tillämpas istället till och med den 31 december 2019 

tidigare beslutad timavgift (1070 kr). Detsamma gäller ärenden som rör 

registreringar som inkommer till nämnden under denna period.    

_____ 
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§ 165 Dnr 2019/001066 

Sammanträdesplan 2020 - Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till sammanträdesplan för år 2020 har tagits fram för beslut.    

Förslag på sammanträdesdatum under 2020 för samhällsbyggnadsnämnden 

är 16 januari, 13 februari, 19 mars, 16 april, 14 maj, 18 juni, 20 augusti, 17 

september, 15 oktober, 12 november och 17 december.  

Beslutsunderlag 

Förslag till sammanträdesplan för 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 10 oktober 2019.    

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Sammanträdesplan 2020 för samhällsbyggnadsnämnden, antas.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Verksamhetsstöd - Kommunkansli  

Verksamhetsstöd - Ekonomi  

Ledningsgruppen 

Mörbylånga kommuns webbplats  
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§ 166 Dnr 2018/001200 

Föreläggande med vite gällande kvittblivning av avfall i 
damm på del av fastigheten Ventlinge 7:62, Mörbylånga 
kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Miljöverksamheten har fått kännedom om att LinksGolf Öland AB (nedan 

kallat bolaget) har låtit schakta ned jord- och moränmassor i en 

våtmark/damm som är belägen cirka 250 meter väster om receptionen. 

Vid besök på plats har det kunnat konstateras att jord- och schaktmassor som 

tidigare låg i högar har använts som fyllning i dammen. Massorna innehåller 

diverse avfall och även avfall i form av några stora stolpar som eventuellt är 

impregnerade, vilket i så fall är kvittblivning av farligt avfall. 

Det finns inget tillstånd till deponering av avfall på platsen. Dammen ligger 

på kommunens mark och utfyllnaden har skett utan kommunens vetskap. 

Vidare har dammen varit en häckningsplats för flera ovanliga fåglar. Äldre 

flygfoton över området styrker att dammen varit större än vad den var före 

det att avfall dumpades i den. 

Vid nytt besök på platsen den 21 november 2018 har bolagets representanter 

fått veta hur återställningen skulle gå till. Bolaget önskade få genomföra riv-

ningen av industribyggnaden intill (Y-betong) innan man återställde området 

runt dammen. Rivningen planerades att ske under vintern 2018/2019. 

I samhällsbyggnadsnämndens föreläggande från den 9 januari 2019 ställs 

bland annat krav på återställning av dammen ned till en nivå där ursprunglig 

mark kommer fram. Vidare ska avfallet sorteras och lämnas till godkänd 

avfallsanläggning, alternativt om möjligt återvinnas. Rapportering av utfört 

arbete m.m. ska ske till tillsynsmyndigheten senast den 17 maj 2019. 

Beslutet har enligt återsänt delgivningskvitto delgetts bolaget den 1 februari 

2019. 

Under våren 2019 har inga kontakter tagits enligt krav ställda i föreläggandet 

och ingen rapportering av utförda åtgärder har inkommit till tillsyns-

myndigheten. 

Vid en kontroll på platsen den 17 juni 2019 har jordmassor innehållande 

skräp schaktats upp i en hög vall mot dammen.  

Miljöverksamheten kontaktade i augusti 2019 LinksGolf Öland och gav 

bolaget en möjlighet till att svara på vilka åtgärder som vidtagits i enlighet 
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med föreläggandet. Bolaget har inte lämnat in några handlingar eller något 

svar som visar på att åtgärder/återställning av området har skett.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 7 oktober 2019.   

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Förvaltningens förslag till beslut kommuniceras med LinksGolf Öland 

AB enligt 25 § Förvaltningslag (2017:900). 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden i Mörbylånga kommun förelägger LinksGolf 

Öland AB, 556453-6513, vid vite om 100 000 kronor att senast den 31 

januari 2020 ha vidtagit åtgärder i enlighet med punkt 1-3 nedan. 

Därefter vid vite om 10 000 kronor för varje påbörjad ny vecka som 

åtgärderna enligt punkt 1-3 inte har utförts. 

1. Återställa dammen som är belägen ca 250 meter väster om 

golfklubbens reception. De jord- och moränmassor och det avfall 

som har schaktats ned i dammen ska tas upp från dammen. 

Återställningen ska ske ned till en nivå där ursprunglig mark kommer 

fram. Avfallet ska sorteras i olika fraktioner och lämnas till godkänd 

avfallsanläggning. Eventuella rena massor kan få disponeras på annat 

sätt efter kontroll, provtagning och godkännande av 

miljöförvaltningen. 

2. I anslutning till att arbetet ska påbörjas ska samråd ske med 

miljöverksamheten och med kommunens gemensamma 

servicefunktion i hamn, skog och park, om hur man planerar att 

arbetet ska genomföras. Arbetet får påbörjas när miljöverksamheten 

gett klartecken. 

3. Åtgärderna ska redovisas till samhällsbyggnadsnämnden. I 

redovisningen ska ingå kvitto/intyg från 

avfallsanläggning/avfallsanläggningar där mängd och sort av avfall 

framgår. 

2. Beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas.  

3. Redovisning av åtgärder enligt punkt 1-3 ska inlämnas till samhälls-

byggnadsnämnden senast den 28 februari 2020. 
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4. Samhällsbyggnadsnämnden i Mörbylånga kommun upphäver också i och 

med detta beslut nämndens tidigare delegationsbeslut med dnr 2018-

1200 som fattades den 9 januari 2019.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

LinksGolf Öland AB, Golfvägen 1, 386 63 Degerhamn     
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§ 167 Dnr 2019/000293 

Godkännande av Kulturmiljöinventering av Mörbylånga 
samhälle 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun har beviljats bidrag från Länsstyrelsen i Kalmar län för 

att ta fram en kulturhistorisk utredning avseende Mörbylånga samhälle. 

Avsikten är att ta fram ett informativt underlag som identifierar och lyfter 

kulturhistoriskt intressanta miljöer i Mörbylånga, med särskilt fokus på 

köpingen, hamnen och sockerbruksområdet. 

I kommunens översiktsplan från 2015 anges att ett kulturmiljöprogram bör 

”identifiera, synliggöra och öppna upp för möjligheter för framtiden där 

allmänhet, invånare, besökare m.fl. är införstådda i arbetet”. Behovet av ett 

kulturhistoriskt kunskapsunderlag har ytterligare aktualiserats i och med 

arbetet med att revidera planprogrammet för Mörbylånga, där ett av syftena 

är att utreda möjligheten till exploatering genom förtätning, främst inom det 

gamla hamn- och sockerbruksområdet. 

Det övergripande syftet är att ta fram ett dokument som kan fungera för 

tjänstemannaorganisationen som underlag i arbetet med översiktlig såväl 

som detaljplanering och inte minst i bygglovsskedet. Det är också ett sätt att 

hjälpa samhällsbyggnadsnämnden i deras arbete. Detsamma gäller för 

enskilda fastighetsägare som på olika sätt vill utveckla sin boendemiljö. Med 

adekvat kunskap kan stoltheten och omsorgen om den egna miljön ökas. Det 

är i sammanhanget viktigt att påpeka att en kulturmiljöinventering inte ska 

förhindra utveckling, utan fungera som en grund för att utveckla och berika 

Mörbylånga med nya spännande inslag. 

Inventering pågick under sommaren 2019 genom BYGGKULT – 

Byggnadsvård och kulturmiljö AB i samarbete med Tidens arkitekter AB. 

Slutleverans skedde den 31 augusti 2019 och resulterade i övergripande 

karaktärsbeskrivningar av samhällets områden samt i bedömningar av 

enskilda byggnaders kulturhistoriska värde.  

I samband med inventeringen informerades invånare genom artiklar och 

reportage i lokaltidningar, lokalradio samt på kommunens hemsida och 

sociala medier. Under skördefesten 2019 ställdes delar materialet ut på 

hembygdsgården och under fredagseftermiddagen fanns personal från 

planavdelningen på plats för att svara på frågor och berätta om arbetet.  
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Under oktober finns samma material utställt i kommunhuset dit besökare kan 

komma för att ta del av materialet och få svar på frågor. 

Arbetet har kontinuerligt delredovisats för Länsstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 oktober 2019. 

Kulturmiljöinventering av Mörbylånga samhälle version daterad 11 oktober 

2019. 

Förslag till beslut på mötet 

Johan Sigvardsson (C) yrkar att text om UNESCO och världsarvet Södra 

Ölands odlingslandskap under rubriken Lagskydd på sidan fem i rapporten 

tas bort. 

Johan Åhlund (C) yrkar att sista punkten inledandes med "Silobyggnaden..." 

under rubriken Symbolvärden på sidan 70 i rapporten tas bort. 

Hans-Ove Görtz (M) föreslår följande förslag till beslut  

1. ”Godkänna rapporten Kulturmiljöinventering av Mörbylånga samhälle. 

2. Rapporten kan användas för fortsatt arbete och överväganden med 

framtagning av förslag till beslut.  ” 

Beslutsgång 

Ordföranden hör om samhällsbyggnadsnämnden kan besluta enligt Johan 

Sigvardssons ändringsyrkande på sidan 5 i rapporten och finner att 

samhällsbyggnadsnämnden bifaller detsamma.  

Beslutsgång 

Ordföranden hör därefter om samhällsbyggnadsnämnden kan besluta enligt 

Johan Åhlunds ändringsyrkande på sidan 70 i rapporten och finner att 

samhällsbyggnadsnämnden bifaller detsamma.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer därefter förvaltningens förslag till beslut mot Hans-Ove 

Görtz förslag till beslut och finner att samhällsbyggnadsnämnden bifaller 

Hans-Ove Görtz förslag.  

 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(46) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-10-17  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ta bort text om UNESCO och världsarvet Södra Ölands odlingslandskap 

under rubriken Lagskydd på sidan fem i rapporten. 

2. Ta bort sista punkten inledandes med "Silobyggnaden..." under rubriken 

Symbolvärden på sidan 70 i rapporten. 

3. Med ovanstående ändringar godkänna rapporten Kulturmiljöinventering 

av Mörbylånga samhälle. 

4. Rapporten kan användas för fortsatt arbete och överväganden med 

framtagning av förslag till beslut.   

Reservation 

Monica Orthagen (MP) reserverar sig mot beslutet.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Plan och bygg   
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§ 168 Dnr 2019/000996 

Ventlinge 7:62, del av m fl - Ansökan om planbesked 
angående upprättande av ny detaljplan för centrala 
Grönhögen 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om planbesked har inkommit från kommunstyrelsen avseende 

upprättande av ny detaljplan för de centrala delarna av Grönhögen. Syftet 

med planen är att tillskapa attraktivt boende genom olika boendeformer samt 

att utveckla möjlighet till boende i anslutning till golfbanan. Möjlighet för de 

befintliga verksamheterna på plats att utvecklas samt tillskapa nya 

verksamheter i anslutning till hamnen. Syftet är också att ge möjlighet till 

rekreationsytor längs strandlinjen.  

Efter möte med berörda fastighetsägarna till de större fastigheterna i området 

så har de ställt sig positiva till detaljplanearbete.  

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 16 september 2019. 

Tjänsteskrivelse daterad 3 oktober 2019.   

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

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

utökat planförfarande.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Plan och bygg  
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§ 169 Dnr 2019/000860 

Gårdby 8:1 - Ansökan om planbesked angående 
upprättande av ny detaljplan 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om planbesked har inkommit från egendomsnämnden i Växjö stift  

avseende upprättande av ny detaljplan för fastigheten Gårdby 8:1. Syftet 

med planen är att genom förtätning tillskapa byggbara tomter för att möta 

efterfrågan på villor för permanentboende i centrala Gårdby. Området 

omfattar ca 3,5 ha.   

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 1 augusti 2019. 

Tjänsteskrivelse daterad 3 oktober 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: 

Prästlönetillgångar i Växjö stift, att P-W Siwertsson, Box 527, 351 06 Växjö 

Kommunstyrelsen  

Plan och bygg 
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§ 170 Dnr 2019/000917 

Algutsrum 3:3 m fl - Ansökan om planbesked angående 
upprättande av ny detaljplan 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om planbesked har inkommit från kommunstyrelsen avseende ny 

detaljplan för Algutsrum 3:3 m fl. Syftet med planen är att utvidga område 

för skoländamål för att ge möjlighet för skolan i Algutsrum att utvecklas på 

ett hållbart sätt. Idag bedrivs förskoleverksamhet i en modulbyggnad som 

med stöd av ett tillfälligt bygglov är placerad på parkmark norr om skolan. 

I ansökan finns även förslag på två nya tomter för enbostadshus på det som 

är parkmark i nu gällande plan.   

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 15 augusti 2019. 

Tjänsteskrivelse daterad 3 oktober 2019.   

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

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

utökat planförfarande.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Plan och bygg   
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§ 171 Dnr 2019/000312 

X - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning för avstyckning av två 
fastigheter samt byggnation av enbostadshus 

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  
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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 

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 
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marknivån behöver höjas eller att spillvattnet behöver pumpas. 

Taxefinansiering – VA/Fjärrvärme förespråkar en lösning där spillvattnet 

inte behöver pumpas. 

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 bygata. 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 X 

bykärna. 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

29(46) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-10-17  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Överväganden 

Plan- och byggverksamhetens förslag till beslut är att 

Samhällsbyggnadsnämnden avslår ansökan om förhandsbesked för 

avstyckning av två 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.  

Ärendet har kommunicerats och sökanden har inte inkommit med yttrande.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 augusti 2019. 

Ansökan inkommen den 25 mars 2019. 

Kommunicering daterad den 5 september 2019.  

Samhällsbyggnadsnämndens § 131/190822.  

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.  
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Grannyttranden X, synpunkter.  

Grannyttrande X, synpunkter.  

Grannyttrande X, synpunkter.    

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Lämna 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. 

 

Expedieras till: 

X 

X 

X  

X 

X 

X 

För kännedom: 

X  

Hovbo-Hus Aktiebolag, Södra Esplanaden 25, 352 35 Växjö 

X  

Taxefinansiering – VA/Fjärrvärme 

Samhällsbyggnad – Gator och service 
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§ 172 Dnr 2019/000861 

X - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning för byggnation av enbostadshus 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan 

Ansökan avser byggnation av enbostadshus på befintlig fastighet. 

Byggnadsarean uppges till ca 170 m². I ansökan anges den tänkta 

utformningen för nya byggnader vara i en våning utan inredd vind. 

Sökanden önskar ansluta tillkommande fastighet till gemensamhets-

anläggning för vatten- och spillvatten. 

Förutsättningar 

Planeringsförutsättningar 

Översiktsplan 

Området är inte utpekat för något specifikt ändamål i gällande översiktsplan. 

Strax söder om platsen finns ett utpekat vindkraftsområde, X, enligt 

kommunens vindkraftsplan. I området står fem befintliga vindkraftverk som 

etablerades i slutet av 1990-talet. De har en totalhöjd av ca 45 meter. 

Kommunen ser positivt på en generationsväxling inom området enligt 

vindkraftsplanen. 

Natur och arkitektur 

Fastigheten utgörs av ett jordbruksskifte som sträcker sig mellan alvars-

kanten i öster ner till Kalmarsund i väster. Den föreslagna lokaliseringen 

ligger i östra delen av skiftet mellan en bevattningsdamm och Stora Alvarets 

betesmarker. I söder ligger gårdsbebyggelse (X). Föreslagen yta för 

bostadstomt består av öppen gräsmark (torräng) som omgärdas av stenmurar 

och buskage som nypon och slån. I sydvästra delen står en rest av en äldre 

kvarnbyggnad i sten. Kring kvarnbyggnaden är gräset klippt, men i övrigt är 

området ohävdat och igenväxande.  

Inga rödlistade eller fridlysta arter finns registrerade på föreslagen bostads-

tomt enligt Artportalen den 2 oktober 2019.  
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Gårdsbebyggelsen består av stora ekonomibyggnader i kallmurad kalksten 

och puts med eternittak och plåttak med två tillhörande bostadsbyggnader, 

en relativt ombyggd äldre mangårdsbyggnad med ljus träpanel, vita 

snickerier och lertegeltak och en nyare bostadsbyggnad med tidstypisk tegel- 

och träfasadfasad och betongpannetak. Strax söder om sökt åtgärd finns en 

äldre, nyligen renoverad stuga med röd, stående träpanel, vita snickerier och 

röda takpannor. I direkt anslutning till sökt åtgärd finns kallmurade 

kalkstensrester efter en kvarn. Kvarnruinen klassas inte som fornlämning 

men bedöms ha ett kulturhistoriskt värde. 

Infrastruktur 

Fastigheten ligger inte inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och 

avlopp. Kommunala VA-ledningar finns längs väg 136 i väster. Sökande har 

angett önskemål om gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp. För att 

anlägga en enskild avloppsanläggning krävs tillstånd från 

samhällsbyggnadsnämnden. Bedömning på plats har gjorts av en av 

kommunens miljöinspektörer och det bedöms finnas lämpliga förhållanden 

för att ordna en gemensamhetsanläggning i området. 

Befintliga grusade vägar leder från väg 136 till aktuell del av fastigheten. 

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. Fastigheten 

angränsar riksintresse naturvård och Natura 2000-området Stora Alvaret.  

Biotopskydd 

Stenmurar och öppna diken i jordbrukslandskap omfattas av biotopskydd. 

Aktuell plats ligger i ett jordbrukslandskap och stenmurar finns kring den 

tänkta tomten. Eventuella ingrepp kräver tillstånd från Länsstyrelsen.  

Landskapsbildskydd 

Fastigheten ligger inom område som omfattas av landskapsbildskydd. 

Byggnation kräver tillstånd från Länsstyrelsen. 

Jordbruksmark 

Området har tidigare varit betesmark och är igenväxande. Området har inte 

brukats som åkermark. Jordtäcket är tunt och på vissa platser går flisan i 

dagen. Angränsande i öster ligger Stora Alvaret med vidsträckta betesmarker 

som är skyddade. I väster sträcker sig åkermarkerna ner mot Kalmarsund. 
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Djurhållning 

Betande djur finns på Stora Alvaret angränsande i öster. Avståndet till 

gården i söder är ca 150 meter. Det finns ingen djurhållande verksamhet på 

gården i dagsläget. Även om det skulle hållas djur i mindre skala bedöms 

avståndet vara tillräckligt långt för att risken för olägenhet i form av flugor, 

lukt och buller ska vara liten.  

Synpunkter 

Ansökan har remitterats till berörda grannar, Länsstyrelsen i Kalmar län, 

E.ON, Skanova och Mörbylånga kommun Taxefinansiering och Gata 

Service. 

Synpunkter har inkommit från Länsstyrelsens kulturmiljöenhet att 

placeringen i direkt anslutning till kvarnruinen inte är lämplig. 

Överväganden 

På aktuell plats bedöms det inte finnas höga naturvärden och det bedöms inte 

vara särskilt värdefull betesmark, till skillnad mot Stora Alvaret som 

angränsar i öster. Stenmurarna i området är skyddade genom biotopskydd 

och ska bevaras. Kring området finns betande djur och åkermarker där jord-

bruk bedrivs, vilket innebär buller och lukt periodvis, vilket får accepteras i 

denna typ av miljö. Gemensamhetsanläggning för avlopp bedöms vara 

möjlig att anlägga i området, enligt miljöinspektör som varit på plats.  

Platsen ligger nära ett utpekat vindkraftsområde där kommunen ser positivt 

på en generationsväxling. Avståndet från föreslagen lokalisering av bostaden 

till närmaste befintliga vindkraftverk är ca 360 meter. Flera bostadshus 

ligger närmare vindkraftverken i dagsläget. Vid en generationsväxling måste 

hänsyn tas till närmast liggande bostäder, när det gäller t.ex. beräkning av 

buller och skugga. Eolus Vind inkom 2014 med en bygglovsansökan och 

miljöanmälan för att ersätta de fem befintliga vindkraftverken med två 

vindkraftverk med totalhöjd 150 meter. Enligt redovisade buller- och 

skuggberäkningar överskrids inte gällande riktvärden vid närmast liggande 

bostäder. Det innebär att en byggnation enligt ansökan inte försvårar en 

generationsväxling av vindkraften i området.  

Vindkraftsbolaget har meddelat att de inte avser att gå vidare med de 

utredningar som krävs och att vindkraftsärendena kan avslutas. En anledning 

till detta är att med den föreslagna storleken på vindkraftverken ryms inte 

båda verken inom det utpekade vindkraftsområdet, utan ett av verken 

föreslogs placeras på alvarmark inom Natura 2000-område vilket krävde 

omfattande utredningar och tillstånd från Länsstyrelsen. 
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Platsen för ansökan är väl avskild och är bara till viss del avläsbar från väg 

136 i väster och till viss del från Stora alvaret i öster. Inom området finns 

inga tydliga arkitektoniska särdrag som förenar bostadsbyggnaderna på 

platsen. Eftersom kallmurad kalksten och ekonomibyggnader dominerar 

platsen kan byggnadsvolym, materialval och färgsättning som inte helt 

överensstämmer med den öländska byggnadskulturen tillåtas. 

Den mörka färgsättningen och låga byggnationen bidrar till att den 

kallmurade kalkstenen fortsatt kan dominera platsen. 

Yttrande från Länsstyrelsens kulturmiljöenhet behöver beaktas.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 oktober 2019. 

Ansökan inkommen den 5 augusti 2019. 

Yttrande Länsstyrelsen inkommit den 26 september 2019. 

Yttrande E ON, inkommit den 20 september 2019. 

Yttrande Gata Service, inkommit den 8 oktober 2019. 

Granneyttranden X, inga synpunkter. 

Granneyttranden X, inga synpunkter. 

Granneyttrande X, inga synpunkter.   

Förslag till beslut på mötet 

Monica Orthagen (MP) yrkar att avståndet i punkt 2 i förslag till beslut 

ändras till "... minst 10 meter norr om kvarnruin och minst 10 meter...” .  

Beslutsgång 

Ordföranden hör om samhällsbyggnadsnämnden kan besluta enligt 

förvaltningens förslag till beslut i punkterna 1 och 3 och finner att 

samhällsbyggnadsnämnden bifaller detsamma.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer därefter förvaltningens förslag till beslut i punkt 2 mot 

Monica Orthagens förslag och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

enligt förvaltningens förslag.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Lämna positivt förhandsbesked för byggnation av enbostadshus då 

förslaget är förenligt med Plan- och bygglagen (PBL) 2 kap 2, 4, 5, 9 §§ 

samt Miljöbalken (MB) 3 kap 4§. 

2. Byggnad ska placeras minst 5 meter norr om kvarnruin och minst 

10 meter från stenmur i väster. 
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3. Befintliga stenmurar ska bevaras.    

_____ 

 

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. 

Tillstånd för åtgärd inom område med landskapsbildskydd söks hos 

Länsstyrelsen. 

 

Expedieras till: 

X 

X 

X 

Taxefinansiering 
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§ 173 Dnr 2019/000902 

Björnhovda 25:429 - Ansökan om bygglov. Nybyggnad 
flerbostadshus 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av 1 st 2-plans flerbostadshus, med 

16 st lägenheter, om 365,1 m² byggarea och 1 st komplementbyggnad, 

lägenhetsförråd, om 70,2 m² bya som ger totalt 435,3 m² byggarea på 

fastigheten Björnhovda 25:429. 

Hyreshus, ett 2-planhus med sadeltak på 14°, belagt med svart papp, putsade 

fasader i två olika kulörer och en förrådsbyggnad med sadeltak 14° med 

svart papp, fasader med liggande träpanel i bruten vit kulör. Hyreshuset 

kommer bli placerat i samma riktning som lokalgatan, Grodgatan, i väst-

östlig riktning med entrén mot norr på fastigheten Björnhovda 25:429, där 

den östliga delen av flerbostadshuset hamnar på plusmark, mark som endast 

får bebyggas med komplementbyggnad.  

Platsen ligger inom Detaljplanelagt område. 

Den tänkta åtgärden är avvikelse från detaljplanen. 

Fastigheten omfattas av detaljplan, nr: F219 antagen den 22 mars 2016, § 54.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 7 oktober 2019. 

Ansökan inkommen den 16 augusti 2019. 

Nybyggnadskarta daterad den 27 augusti 2019. 

Situationsplan, 1:500/ 1:250 daterad den 27 augusti 2019. 

Planritning (Plan 1 och takplan) daterad den 27 augusti 2019. 

Fasadritning och sektionsritning 2 st daterade den 27 augusti 2019. 

Detaljplan nr: F 219.   

Förslag till beslut på mötet 

Curt Ekvall (SD), med instämmande av ordföranden, yrkar bifall på ansökan 

om bygglov.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag till beslut det vill säga avslag på 

ansökan om bygglov mot Curt Ekvalls med flera yrkande om bifall på 

ansökan om bygglov och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

enligt Curt Ekvalls förslag.  
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Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja bygglov för nybyggnad av 1 st flerbostadshus och 1 st 

komplementbyggnad, lägenhetsförråd, om totalt 435,3 m² byggarea, på 

fastigheten Björnhovda 25:429 med stöd av 9 kap 31 b § i Plan- och 

bygglagen (PBL) (2010:900). 

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

godkänna den föreslagna kontrollansvarige Jonas Persson. 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.   

_____ 

 

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 i detta ärende.  

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

kan behövas. 

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. 

Faktura skickas separat med belopp enligt fastställd Taxa (SKL) av 

kommunfullmäktige. 
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Expedieras till: 

Henrik Håkansson, Notvägen 11, 386 34 Färjestaden, it98hahe@gmail.com  

För kännedom: 

Mörbylånga kommun 

Obos Mark AB, 574 85 Vetlanda 

X 

Boende X   

Plan och bygg 

 

 

 

mailto:it98hahe@gmail.com
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§ 174 Dnr 2019/000799 

X - Olovlig byggnation 

Sammanfattning av ärendet 

Den 17 juli 2019 kom det in en anmälan om en olovlig byggnation av 

fasadändring och ett inglasat uterum på fastigheten.  

Den 8 augusti 2019 gjordes ett besök på fastigheten och det konstaterades att 

ett uterum och ett plank hade uppförts. En altandörr på västra kortsidan samt 

en altandörr på östra kortsidan. Byte från stående panel till liggande samt 

upptagande av två altandörrar. Husets kulör är nu grå med vita partier. 

Bygglov i efterhand har sökts i två ärenden.  

Under ärendets gång har handläggaren haft konversation med sökanden 

kring ärendet. 

Ärendet som gäller fasadändring är planenligt och bygglov kan ges.  

Ärendet som gäller uterummet och planket avviker mot detaljplanens 

bestämmelser. Avvikelsen kan dock räknas som liten och bygglov kan ges. 

Fastigheten omfattas av detaljplan F 36 antagen den 9 september 1968, 69 §. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 oktober 2019.  

Skrivelse om inkommen anmälan daterad den 2 augusti 2019. 

Foto vid besök den 8 augusti 2019. 

Skrivelse möjlighet att inkomma med förklaring daterad den 15 augusti 

2019. 

Förklaring inkommen den 15 augusti 2019. 

Beräkning av byggsanktionsavgift, bilaga 1, 2 och 3. 

Kommunicering av förslag till beslut daterad den 7 oktober 2019.   

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Med stöd av 11 kap. 51 § Plan- och bygglagen (PBL) påföra en 

byggsanktionsavgift om 16 044 kronor för att ha påbörjat byggnation 

innan startbesked givits.     

_____ 
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Information: 

Beslutet kan överklagas. Se bifogad anvisning.  

 

Expedieras till: 

X  

Plan och bygg 
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§ 175 Dnr 2019/000913 

X - Ansökan om bygglov. Tillbyggnad av enbostadshus 
samt nybyggnad av plank 

Sammanfattning av ärendet 

Bygglov i efterhand har sökts. Ärendet avser en tillbyggnad med uterum 

samt nybyggnad av ett plank som är 185 cm högt. 

Uterummet placeras vid garaget och intill fastighetsgränsen. Planket går ut 

från huset och placeras intill ett altandäck mellan huset och garaget.  

Fastigheten omfattas av detaljplan F 36 antagen den 9 september 1968, 69 §.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 8 oktober 2019. 

Ansökan inkommen den 19 augusti 2019.  

Situationsplan daterad den 20 augusti 2019. 

Plan- och fasadritningar daterade den 20 augusti 2019. 

Fotografier inkomna den 19 augusti 2019. 

Grannyttrande X, inga synpunkter.  

Grannyttrande X, inga synpunkter.  

Grannyttrande X, inga synpunkter.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja bygglov för tillbyggnad av uterum enligt Plan- och bygglagen 

(PBL 2010:900), 9 kap 31 b §. 

2. Bevilja bygglov för plank enligt Plan- och bygglagen (PBL 2010:900), 

9 kap 31 b §. 

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

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

_____ 

 

Information: 

Besluten kan överklagas var för sig, se bifogad information. 
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Expedieras till: 

X 

För kännedom: 

Mörbylånga kommun  

X  

X   

Plan och bygg 
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§ 176 Dnr 2019/000914 

X - Ansökan om bygglov. Ändring av enbostadshus 

Sammanfattning av ärendet 

Bygglov i efterhand har sökts. Ärendet avser en fasadändring. Byte av 

stående panel till liggande samt upptagande av två altandörrar. Husets kulör 

är ändrad till grå med vita partier. 

Fastigheten omfattas av detaljplan F 36 antagen den 9 september 1968, 69 §.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 7 oktober 2019. 

Ansökan inkommen den 19 augusti 2019. 

Situationsplan inkommen den 19 augusti 2019. 

Ritningar inkomna den 19 augusti 2019.  

Fotografier inkomna den 19 augusti 2019.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja bygglov för fasadändring enligt plan- och bygglagen 

(PBL 2010:900), 9 kap 30 §. 

2. Uppdra åt plan och byggverksamheten att lämna ett startbesked enligt 

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

_____ 

 

Information: 

Besluten kan överklagas var för sig, se bifogad information. 

 

Expedieras till: 

X 

Plan och bygg 
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§ 177 Dnr 2019/000355 

X - Ansökan om bygglov. Nybyggnad av plank 

Sammanfattning av ärendet 

Bygglov har sökts på X för nybyggnad av plank. Planket kommer att målas i 

en röd slamfärg. Det kommer att bli 1,8 meter högt och totalt 76,5 meter 

långt. Det placeras till största delen på punktprickad mark. 

Fastigheten omfattas av detaljplan F150 samt F54 bestämmelserna som 

innebär bland annat att punktprickad mark inte får bebyggas.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 oktober 2019.  

Ansökan inkommen den 1 april 2019. 

Situationsplan inkommen den 1 april 2019.  

Plan-, sektions- och fasadritning inkommen den 11 juli 2019.  

Kontrollplan inkommen den 1 april 2019.  

Fotografier inkomna den 19 juni 2019.  

Grannyttrande X, synpunkter.   

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja bygglov för nybyggnad av plank enligt Plan- och bygglagen 

(PBL 2010:900), 9 kap 31 b §.  

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

10 kap 23 § i Plan- och bygglagen(PBL) (2010:900) när 

förutsättningarna för detta finns.      

_____ 

Information: 

Besluten kan överklagas var för sig, se bifogad information. 

Expedieras till: 

X  

X 

Plan och bygg   
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§ 178 Dnr 2018/001263 

X - Tillsyn. Olovlig byggnation 

Sammanfattning av ärendet 

En anmälan och begäran om tillsynsärende gällande tillbyggnad av bostads-

hus i samband med bygglov dnr 2017-1229, inkom den 14 januari 2019.  

Ett tillsynsärende skapas för olovlig byggnation av fönster i gavel mot 

klagandes fastighet.  

Klagande fastighetsägare till X har i flera skrivelser påtalat sitt missnöje med 

de fönster som satts i mot hans fastighet och skriver bland annat: 

 ”Vi anser att ombyggnaden av norra husgaveln med sina två nya fönster, 

innebär ett sådant väsentligt förändrat utseende av byggnaden, samt en sådan 

påverkan av vår fastighet att ett bygglov enligt PBL för detta krävs. Vi anser 

att bygglov saknas för dessa aktuella fönster”. 

Tillsynsbesök på fastigheten gjordes, det konstaterades då att de fönster som 

satts i stämmer med beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (datum 

den 9 februari 2018) där också byte till dessa fönster ingick. 

Fasaden där fönsterbytet gjorts ligger ca 4.4 m från fastighetsgräns. 

Detaljplanen anger att huvudbyggnad får placeras som närmast 4.0 m från 

fastighetsgränsen. 

Kommunicering av förslag till beslut gjordes per telefon den 8 oktober 2019.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 16 oktober 2019.  

Skrivelse och begäran om tillsynsärende inkommen den 14 januari 2019. 

Bekräftelse på inkommen anmälan daterad den 28 januari 2019. 

Skrivelse från klagande inkommen den 27 mars 2019. 

Skrivelse från klagande inkommen den 6 maj 2019. 

Skrivelse från klagande inkommen den 26 juni 2019.  

Skrivelse från klagande inkommen den 9 september 2019.  

Foto den 7 oktober 2019.  

Skrivelse från klagande daterad den 9 oktober 2019.  

Skrivelse från klagande inkommen den 14 oktober 2019.  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Skrivelse från klaganden inkommen den 16 oktober 2019.  

Svar till klagande daterat den 16 oktober 2019.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Det finns inte behov av att ingripa enligt 11 kap 5 § Plan- och bygglagen 

(PBL). 

2. Det finns inte heller anledning om lovföreläggande enligt 11 kap 17 § 

Plan- och bygglagen (PBL).    

_____ 

 

Information: 

Besluten kan överklagas var för sig, se bifogad information. 

 

Expedieras till: 

X 

X  

Plan och bygg    
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