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§ 193   

Val av justerare 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Mattias Nilsson (S) utses att justera dagens protokoll.   

_____ 
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§ 194   

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Till samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare utsänd kallelse 

godkänns som dagordning med följande ändringar.  

 Ärende 39 och ärende 7 behandlas innan ärende 6.  

 Ärende 13 utgår.  

 Ärende 32 och ärende 34 behandlas innan ärende 30.  

_____ 
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§ 195   

Meddelande och information 

Sammanfattning av ärendet 

Meddelande 

Rapport enligt sammanställning daterad den 17 december 2019. 

Information 

Nästa möte är den 16 januari 2020.   

_____ 
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§ 196 Dnr 2019/000306 

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegeringsbeslut daterade 1 november - 9 december 

2019.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbesluten godkänns.  

_____ 
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§ 197 Dnr 2019/000467 

Gårdby 4:20 - Ansökan om bygglov. Nybyggnad 
enbostadshus, komplementbyggnader samt djurstall 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om bygglov för Nybyggnad av enbostadshus och komplement-

byggnad på fastigheten Gårdby 4:20 har inkommit från Gårdby Fastighets-

förvaltning AB. Företaget heter nu Gårdby alltjänst Sverige AB. 

Organisationsnummer 55697-7173. 

Ansökan avser nybyggnad av ett enbostadshus i 2 plan med 112 m² BYA, ett 

gästhus på 120 m² BYA med inredd övervåning, ett garage på 120 m² BYA 

med inredd övervåning samt ett djurstall på 192 m² BYA som ska användas i 

privat bruk. 

Fastigheten ska ansluta till kommunalt vatten och avlopp. 

Gästhus, garage och djurstall har ett avstånd på 10 m till närmaste fastig-

hetsgräns. Djurstallet ligger 100 m från huvudbyggnad. 

Huvudbyggnaden, gästhus och garage ska uppföras med träfasader i 

herrgårdsgul kulör. Tak på huvudbyggnad kommer att beläggas med svarta 

betongpannor och tak på komplementbyggnaderna beläggs med svart plåt. 

Fastigheten är belägen utanför planlagt område och ingår inte i samman-

hållen bebyggelse.  

Ärendet har remitterats till Taxefinansiering VA/Fjärrvärme som inte svarat. 

Åtgärden är sådan att berörda grannar har underrättats om ansökan och getts 

tillfälle att yttra sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen). Ägare av 

Bläsinge 18:1, Gårdby 2:22, 3:13, 3:16, 3.17, 4:15, 4:25, 4:29, 4.32, 4:9 och 

Gårdby 5:4 har bedömts vara berörda.  

Följande grannar/sakägare har synpunkter på ansökan:   

Gårdby 4:15, synpunkter gäller djurstall som tycks stort och att det saknas 

uppgifter om hur många djur som ska vara där.   

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 24 april 2019.  

Nybyggnadskarta daterad den 5 juni 2019.  

Situationsplan daterad den 9 juni 2019. 

Plan-, sektions- och fasad huvudbyggnad daterad den 24 april 2019. 

Plan-, sektions- och fasad gästhus daterad den 14 augusti 2019. 

Plan-, sektions- och fasad garage daterad den 14 augusti 2019. 
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Plan-, sektions- och fasad djurstall daterad den 14 augusti 2019. 

Anmälan kontrollansvarig daterad den 22 november 2019. 

Beslut förhandsbesked samhällsbyggnadsnämndens § 34/190228.   

Förslag till beslut på mötet 

Ordföranden yrkar på återremiss för ytterligare dialog med sökanden om 

syfte och användning av djurstall/lada/förråd.  

Beslutsgång 

Ordföranden hör med samhällsbyggnadsnämnden om ärendet ska avgöras 

idag eller återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ärendet återremitteras för ytterligare dialog med sökanden om syfte och 

användning av djurstall/lada/förråd.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Plan och bygg 
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§ 198   

Information och utbildning avseende verksamheternas 
olika ämnesområden - LOVA-projekt, restaurering av 
våtmarker 

Sammanfattning av ärendet 

Information och utbildning avseende verksamheternas olika ämnesområden 

inom samhällsbyggnad.  

Michael Ingard, projektledare, informerar om LOVA-projektet som står för 

Lokala vattenvårdsaktiviteter och är ett stöd som Länsstyrelserna ansvarar 

för att fördela. Bidrag ges bland annat till våtmarksprojektering, dagvatten-

planer och andra åtgärder för förbättrad vattenkvalitet. Mörbylånga kommun 

har fått bidrag för vattenvårdande åtgärder. Michael informerar bland annat 

om projektets syfte och mål, nationella och globala mål och vad som är på 

gång inom Öland/Kalmarsundsområdet.  

_____ 

 

Ajournering 

Klockan 9.55-10.10 
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§ 199   

Verksamhetsinformation 

Sammanfattning av ärendet 

Sten Forsberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör, informerar om ärende inom 

miljöverksamheten.  

Ylva Hartman Magnusson, landskapsarkitekt och Helena Ekvall, landskaps-

ingenjör, informerar om tankar för uppsnyggning av Mörbylånga torg. 

Informeras vidare om syften, tidsaspekt, tankar från intilliggande verksam-

heter, aktiviteter samt hur det kan genomföras.  

Marie-Christine Svensson informerar om  

Fortsatt arbete med länsväg 136. 

Dialog med Trafikverket och åtgärder nära väg. 

Föredragning om verksamheten på Eken för SPF och PRO. 

Studiebesök i Mönsterås med fokus på näringslivskontakter. 

Möte med Länsstyrelsen angående beslut om cykelvägen Fyr-Fyr.  

Möte med Regionen om strukturbilder och översiktsplaner (ÖP). Flera 

kommuner håller på att ta fram nya översiktsplaner, bland annat Kalmar, 

Nybro, Emmaboda och Nybro.  

Fortsatt diskussion angående dokument- och ärendehanteringssystemet.  

Skrivelser in från kommuninvånare om fastighetsärenden.  

Dagvatten-dag i Kalmar.  

½ chefsdag angående ny styrmodell ”tillitsbaserad organisation”. 

Personalläget, rekryteringar pågår.  

Staffan Åsén informerar om  

Paraffinet och gjorda insatser.  

Beslut av kommunfullmäktige om samverkan med Borgholm. Beskrivning 

av nu pågående samverkan i stort. Därefter analys om möjligheter och 

begränsningar. 

Släke-utredning, möte med Anna Thore, ordförande i Kalmarsunds-

kommissionen. 

Lämnat förslag till fokusmål för Agenda 2030. 
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Intervjuer genomförda med Linnéuniversitetet om klimatförändringars 

betydelse för lantbruket. 

Behovsutredning pågår, slutredovisning under februari 2020. 

Ansvarsutredningar, två stycken under 2020 och att prioritera nästa för 2021. 

MSO (Miljösamverkan sydost) styrgruppen beslutat om mål för 2020/2021. 

Miljöbalkstaxan justeras inför 2020. 

Kurs stresshantering del 1 genomförd, del 2 i januari 2020.   

_____ 
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§ 200 Dnr 2019/000379 

Budget och ekonomi - information 

Sammanfattning av ärendet 

Emelie Köppen, controller, lämnar en ekonomisk uppföljning efter 

november månad 2019 och prognos för resultatet vid årets slut. Prognosen är 

baserad på senast kända förutsättningar.   

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning efter november.  

Tjänsteskrivelse daterad den 9 december 2019.   

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ekonomisk uppföljning efter november godkänns.   

_____ 
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§ 201 Dnr 2019/000921  

Verksamhetsplan 2020 med internbudget för 
samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Ledningen för samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram ett förslag till verk-

samhetsplan med internbudget för 2020. Förslaget är lagt inom de ekonomi-

ska ramar som tilldelats av kommunfullmäktige i november i Verksamhets-

plan med budget 2020 och ekonomisk flerårsplan för 2021-2022.  

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan med internbudget 2020. 

Tjänsteskrivelse daterad den 12 december 2019. 

Förslag till beslut på mötet 

Hans-Ove Görtz (M) yrkar tillägg i verksamhetsplanen, punkten 2.2 Hållbar 

utveckling, under aktivitet, "Ansöka hos Länsstyrelsen under 2020 om 

aktualitetsprövning av översiktsplanen".  

Beslutsgång 

Ordföranden hör om samhällsbyggnadsnämnden bifaller Hans-Ove Görtz 

tilläggsyrkande eller avslår detsamma och finner att samhällsbyggnads-

nämnden bifaller detsamma. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör om samhällsbyggnadsnämnden godkänner Verksamhets-

plan med internbudget 2020 i övrigt och finner att samhällsbyggnads-

nämnden godkänner detsamma.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Tillägg i verksamhetsplanen, punkten 2.2 Hållbar utveckling, under 

aktivitet, "Ansöka hos Länsstyrelsen under 2020 om aktualitetsprövning 

av översiktsplanen".  

2. Verksamhetsplan med internbudget 2020 godkänns i övrigt.     

_____ 
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Expedieras till: 

Ekonomi 

Samhällsbyggnad 

Kommunstyrelsen 
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§ 202 Dnr 2019/001373  

Riskanalys och intern kontrollplan 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen är nämnderna ansvariga för att den interna kontrollen 

är tillräcklig och att verksamheten i övrigt bedrivs på ett tillfredsställande 

sätt. Samhällsbyggnadsnämnden ska därmed säkerställa att den interna 

kontrollen är tillräcklig inom dess verksamheter.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 5 december 2020. 

Riskanalys och intern kontrollplan 2020.       

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Riskanalysen och den interna kontrollplanen för 2020 godkänns.       

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Samhällsbyggnadsnämnden   

Plan och bygg 

Ekonomi 
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§ 203 Dnr 2019/001374  

Svar på Medborgarförslag - Gör beslutsunderlag till 
nämnders sammanträden tillgängliga på Mörbylånga 
kommuns offentliga anslagstavla 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att beslutsunderlag inför samhällsbyggnads-

nämndens sammanträden ska göra tillgängliga på Mörbylånga kommuns 

officiella anslagstavla.    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 7 mars 2019. 

Kommunfullmäktiges protokoll den 25 mars 2019 § 44. 

Ordförandeskrivelse, daterad den 24 oktober 2019.    

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att de ärenden som 

samhällsbyggnadsnämnden hanterar ofta innehåller personuppgifter som 

är av den art att de inte kan publiceras på hemsidan och att det skulle 

innebära ett orimligt arbete att maska handlingarna innan publicering. 

2. Förvaltningen ges i uppdrag att på kommunens officiella anslagstavla 

publicera kallelsen till nämndens sammanträden på det sätt som 

lagstiftningen tillåter. 

3. Publicering ska ske så snart det är praktiskt möjligt efter det att kallelse 

till sammanträdet har skickats och med hänsyn tagen till övriga 

arbetsuppgifter. 

4. Publiceringen påbörjas i samband med nämndens sammanträde i januari 

2020.  

5. Vid begäran om att få ut handlingar i ärenden som finns med i kallelsen 

kommer handlingar som vid tidpunkten för begäran är allmänna och 

offentliga att lämnas ut enligt de regler som finns i tryckfrihets-

förordningen.       

_____ 
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Expedieras till: 

Irene Kolare, Ridstigen 6, 386 51 Mörbylånga 

Samhällsbyggnad  

Verksamhetsstöd – kommunkansliet 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 204 Dnr 2018/001259 

Samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning 2019 
- Revidering 3 

Sammanfattning av ärendet 

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

att gälla. För att säkerställa att kommunen även framöver kommer att kunna 

ta betalt för sin livsmedelskontroll har taxan reviderats och anpassats efter 

den nya kontrollförordningen. Den 25 november beslutade KF att anta den 

reviderade taxan enligt förvaltningens förslag. Även Livsmedelsförord-

ningen 2006:813 och Livsmedelslagen 2006:804 har reviderats. I och med 

detta behöver delegationsordningen anpassas efter den nya gällande lag-

stiftningen. Detta så att hänvisningar sker till rätt paragrafer och lagstiftning. 

I samband med denna revidering har även vissa delegeringspunkter 

förändrats och uppdaterats för att bättre överensstämma med lagstiftningens 

intentioner på en snabb och effektiv handläggning. Framför allt gäller detta 

beslut som förenar förelägganden med vite.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning 2019 rev 3, daterad den 

27 november 2019.  

Tjänsteskrivelse, daterad 29 november 2019.   

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning 2019 revidering 3, antas 

att gälla från och med den 1 januari 2020.      

_____ 

 

Expedieras till: 

Miljöverksamheten 

Plan och bygg 

Samhällsbyggnadsnämnden 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 205 Dnr 2019/001375  

Avgifter för serveringstillstånd, tobakstillstånd, tillsyn 
av tobak, folköl, e-cigaretter och påfyllningsbehållare 
samt vissa receptfria läkemedel 

Sammanfattning av ärendet 

Prisindex för kommunal verksamhet (PKV), publiceras på nuvarande SKR:s 

(namnändring till Sveriges Kommuner och Regioner), webbplats under 

oktober månad. Samhällsbyggnadsnämndens möjligheter att tillämpa PKV 

på de aktuella avgifterna för tillståndsprövning och tillsyn är inskrivet i 

taxedokumentet som antogs av kommunfullmäktige den 28 november 2017.    

Beslutsunderlag 

Indexreglerad taxa, daterad den 9 december 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 9 december 2019.    

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Taxan över avgifter enligt alkohol-, tobaks- och läkemedelslagstift-

ningarna höjs med aktuellt prisindex om 2,7 procent enligt prisindex för 

kommunal verksamhet PKV.   

2. Den indexreglerade taxan ska gälla från och med den 1 januari 2020.      

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ekonomi 

Samhällsbyggnad – Alkohol och tobak 

Alkohol- och tobakshandläggaren  

 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(57) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-12-19  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 206 Dnr 01-2019-00103 

Ansökan om serveringstillstånd - serveringsstället 
Shqiponja i Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

Prestige Management Group Scandinavia Handelsbolag, 969774-6452, 

hemmahörande på Östra Sjögatan 26, 392 31 Kalmar, nedan kallad PSMG, 

ansöker om ett stadigvarande serveringstillstånd för servering av 

alkoholdrycker till allmänheten på serveringsstället Shqiponja, Storgatan 13, 

386 31 Färjestaden. Ansökan avser samtliga kategorier alkoholdrycker under 

normal serveringstid mellan klockan 11.00 – 01.00.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 9 december 2019.   

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Prestige Management Group Scandinavia Hb, 969774-6452, hemma-

hörande på Östra Sjögatan 26, 392 31 Kalmar, beviljas med stöd av 

8 kap. 2 § AL, ett stadigvarande serveringstillstånd för servering av 

alkoholdrycker till allmänheten på serveringsstället Shqiponja på 

Storgatan 13 i Färjestaden. Serveringen får ske under normal 

serveringstid mellan klockan 11.00 – 01.00.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Prestige Management Group Scandinavia Hb, Östra Sjögatan 26, 

392 31 Kalmar 

Länsstyrelsen i Kalmar län, Alexandra Engelholm, 391 86 Kalmar 

Alkohol- och tobakshandläggaren 

 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

 

 

2019-12-19  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 207 Dnr 01-2019-00009 

Ansökan om försäljningstillstånd för tobaksprodukter - 
Beijer Byggmaterial AB 

Sammanfattning av ärendet 

Beijer Byggmaterial AB, 556012-5220, Box 798, 191 27 Sollentuna, ansöker 

om tillstånd för försäljning av tobaksvaror på försäljningsstället Beijers 

Byggmaterial, Storgatan 3, 386 31 Färjestaden. 

Beijer Byggmaterial AB har 62 dotterbolag som bedriver en omfattande 

verksamhet över hela landet. Handel, fabrikation, agentur- och entreprenad 

inom byggmaterialbranschen. Det finns dotterbolag för internationella 

tradingaffärer och bolag som äger och förvaltar fast och lös egendom. 

Koncernstrukturen Beijer Byggmaterial AB visar att företaget är en del av 

Stark Group A/S i Danmark. Koncernen omfattar totalt 13 olika bolag.  

Beslutsunderlag 

Utredning daterad den 12 november 2019.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Beijer Byggmaterial AB, 556012-5220, Box 798, 191 27 Sollentuna, 

beviljas med stöd av 5 kap. 2 § LTLP, ett tillstånd för försäljning av 

tobaksvaror på försäljningsstället Beijers Byggmaterial, Storgatan 3, 

386 31 Färjestaden.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Beijers Byggmaterial, Storgatan 3, 386 31 Färjestaden 

Länsstyrelsen i Kalmar län via e-tjänsten 

https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-lansstyrelsen-i-

kalmar/komplettering-eller-yttrande-i-arende.html 

Polisen, registrator.syd@polisen.se 

Folkhälsomyndigheten, tillstand_tobak@folkhalsomyndigheten.se 

Alkohol- och tobakshandläggaren  

https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-lansstyrelsen-i-kalmar/komplettering-eller-yttrande-i-arende.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-lansstyrelsen-i-kalmar/komplettering-eller-yttrande-i-arende.html
mailto:registrator.syd@polisen.se
mailto:tillstand_tobak@folkhalsomyndigheten.se
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Sida 
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§ 208 Dnr 01-2019-00015 

Ansökan om försäljningstillstånd för tobaksprodukter - 
Mörbylånga Bensin och Service AB 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga Bensin och Service AB, 556549-2906, Köpmangatan 28, 

386 50 Mörbylånga, ansöker om tillstånd för försäljning av tobaksvaror på 

försäljningsstället Mörbylånga Bensin och Service/OKQ8, Köpmangatan 28, 

386 50 Mörbylånga.  

Beslutsunderlag 

Utredning daterad den 12 november 2019.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Mörbylånga Bensin och Service AB, 556549-2906, Köpmangatan 28, 

386 50 Mörbylånga, beviljas med stöd av 5 kap. 2 § LTLP, ett tillstånd 

för försäljning av tobaksvaror på försäljningsstället Mörbylånga Bensin 

och Service/OKQ8, Köpmangatan 28, 386 50 Mörbylånga.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Mörbylånga Bensin och Service AB, 556549-2906, Köpmangatan 28, 

386 50 Mörbylånga 

Länsstyrelsen i Kalmar län via e-tjänsten 

https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-lansstyrelsen-i-

kalmar/komplettering-eller-yttrande-i-arende.html 

Polisen, registrator.syd@polisen.se 

Folkhälsomyndigheten, tillstand_tobak@folkhalsomyndigheten.se 

Alkohol- och tobakshandläggaren 

 

 

https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-lansstyrelsen-i-kalmar/komplettering-eller-yttrande-i-arende.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-lansstyrelsen-i-kalmar/komplettering-eller-yttrande-i-arende.html
mailto:registrator.syd@polisen.se
mailto:tillstand_tobak@folkhalsomyndigheten.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 209 Dnr 01-2019-00008 

Ansökan om försäljningstillstånd för tobaksprodukter - 
Circle K Detaljist AB 

Sammanfattning av ärendet 

Circle K Detaljist AB, 556020-3282, Torkel Knutssons gata 24, 

118 88 Stockholm, ansöker om tillstånd för försäljning av tobaksvaror på 

försäljningsstället CIRCLE K i Färjestaden, Hamnen, 386 33 Färjestaden.  

Beslutsunderlag 

Utredning daterad den 12 november 2019.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Circle K Detaljist AB, 556020-3282, Torkel Knutssons gata 24, 

118 88 Stockholm, beviljas med stöd av 5 kap. 2 § LTLP, ett tillstånd för 

försäljning av tobaksvaror på försäljningsstället CIRCLE K i 

Färjestaden, Hamnen, 386 33 Färjestaden.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

CIRCLE K i Färjestaden, Hamnen, 386 33 Färjestaden 

Länsstyrelsen i Kalmar län via e-tjänsten 

https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-lansstyrelsen-i-

kalmar/komplettering-eller-yttrande-i-arende.html 

Polisen, registrator.syd@polisen.se 

Folkhälsomyndigheten, tillstand_tobak@folkhalsomyndigheten.se 

Alkohol- och tobakshandläggaren 

 

 

 

https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-lansstyrelsen-i-kalmar/komplettering-eller-yttrande-i-arende.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-lansstyrelsen-i-kalmar/komplettering-eller-yttrande-i-arende.html
mailto:registrator.syd@polisen.se
mailto:tillstand_tobak@folkhalsomyndigheten.se
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§ 210 Dnr 01-2019-00003 

Ansökan om försäljningstillstånd för tobaksprodukter - 
Konsumentföreningen Göta ekonomisk förening - Coop 
Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

Konsumentföreningen Göta ekonomisk förening, 729500-1981, 

Norremarksvägen 1, 352 45 Växjö, ansöker om tillstånd för försäljning av 

tobaksvaror på försäljningsstället Coop Färjestaden, Storgatan 24, 

386 30 Färjestaden.  

Beslutsunderlag 

Utredning daterad den 12 november 2019.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Konsumentföreningen Göta ekonomisk förening, 729500-1981, 

Norremarksvägen 1, 352 45 Växjö, beviljas med stöd av 5 kap. 2 § 

LTLP, ett tillstånd för försäljning av tobaksvaror på försäljningsstället 

Coop Färjestaden, Storgatan 24, 386 30 Färjestaden.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Coop Färjestaden, Storgatan 24, 386 30 Färjestaden 

Länsstyrelsen i Kalmar län via e-tjänsten 

https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-lansstyrelsen-i-

kalmar/komplettering-eller-yttrande-i-arende.html 

Polisen, registrator.syd@polisen.se 

Folkhälsomyndigheten, tillstand_tobak@folkhalsomyndigheten.se 

Alkohol- och tobakshandläggaren 

 

 

https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-lansstyrelsen-i-kalmar/komplettering-eller-yttrande-i-arende.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-lansstyrelsen-i-kalmar/komplettering-eller-yttrande-i-arende.html
mailto:registrator.syd@polisen.se
mailto:tillstand_tobak@folkhalsomyndigheten.se
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§ 211 Dnr 01-2019-00010 

Ansökan om försäljningstillstånd för tobaksprodukter - 
Tobaksaffären Spiken Aktiebolag - Direkten Fyren 
Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

Tobaksaffären Spiken Aktiebolag, 556486-7496, Storgatan 9, 

386 31 Färjestaden, ansöker om tillstånd för försäljning av tobaksvaror på 

försäljningsstället Direkten Fyren, Storgatan 9, 386 31 Färjestaden.   

Beslutsunderlag 

Utredning daterad den 12 november 2019.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Tobaksaffären Spiken Aktiebolag, 556486-7496, Storgatan 9, 

386 31 Färjestaden, beviljas med stöd av 5 kap. 2 § LTLP, ett tillstånd 

för försäljning av tobaksvaror på försäljningsstället Direkten Fyren, 

Storgatan 9, 386 31 Färjestaden.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Spiken AB, 556486-7496, Storgatan 9, 386 31 Färjestaden  

Länsstyrelsen i Kalmar län via e-tjänsten 

https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-lansstyrelsen-i-

kalmar/komplettering-eller-yttrande-i-arende.html 

Polisen, registrator.syd@polisen.se 

Folkhälsomyndigheten, tillstand_tobak@folkhalsomyndigheten.se 

Alkohol- och tobakshandläggaren 

 

 

https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-lansstyrelsen-i-kalmar/komplettering-eller-yttrande-i-arende.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-lansstyrelsen-i-kalmar/komplettering-eller-yttrande-i-arende.html
mailto:registrator.syd@polisen.se
mailto:tillstand_tobak@folkhalsomyndigheten.se
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§ 212 Dnr  01-2019-00005 

Ansökan om försäljningstillstånd för tobaksprodukter - 
Talluddens stugor AB - Eriksöre Camping butik 

Sammanfattning av ärendet 

Talluddens stugor AB, 556959-0994, Runsbäcksvägen 2, 

386 34 Färjestaden, ansöker om tillstånd för försäljning av tobaksvaror på 

försäljningsstället Eriksöre Camping (butiken), Semestervägen, 

386 93 Färjestaden.   

Beslutsunderlag 

Utredning daterad den 12 november 2019.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Talluddens stugor AB, 556959-0994, Runsbäcksvägen 2, 

386 34 Färjestaden, beviljas med stöd av 5 kap. 2 § LTLP, ett tillstånd 

för försäljning av tobaksvaror på försäljningsstället Eriksöre Camping 

(butiken), Semestervägen, 386 93 Färjestaden.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Talluddens stugor AB, 556959-0994, Runsbäcksvägen 2, 386 34 Färjestaden  

Länsstyrelsen i Kalmar län via e-tjänsten 

https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-lansstyrelsen-i-

kalmar/komplettering-eller-yttrande-i-arende.html 

Polisen, registrator.syd@polisen.se 

Folkhälsomyndigheten, tillstand_tobak@folkhalsomyndigheten.se 

Alkohol- och tobakshandläggaren 

 

 

https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-lansstyrelsen-i-kalmar/komplettering-eller-yttrande-i-arende.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-lansstyrelsen-i-kalmar/komplettering-eller-yttrande-i-arende.html
mailto:registrator.syd@polisen.se
mailto:tillstand_tobak@folkhalsomyndigheten.se
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§ 213 Dnr 01-2019-00004 

Ansökan om försäljningstillstånd för tobaksprodukter - 
C.M. Handel AB/ICA Almérs 

Sammanfattning av ärendet 

C.M. Handel AB/ICA Almérs, 556228-9289, Björnhovda 116, 

386 35 Färjestaden, ansöker om tillstånd för försäljning av tobaksvaror på 

försäljningsstället ICA Almérs, Björnhovda 116, 386 35 Färjestaden. 

Magnus Almér är huvudman i bolaget CM. Handel AB och är även verksam 

i ytterligare 6 olika bolag, alla med kopplingar till Färjestaden.   

Beslutsunderlag 

Utredning daterad den 12 november 2019.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. C.M. Handel AB/ICA Almérs, 556228-9289, Björnhovda 116, 

386 35 Färjestaden, beviljas med stöd av 5 kap. 2 § LTLP, ett tillstånd 

för försäljning av tobaksvaror på försäljningsstället ICA Almérs, 

Björnhovda 116, 386 35 Färjestaden.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

C.M. Handel AB/ICA Almérs, 556228-9289, Björnhovda 116, 

386 35 Färjestaden 

Länsstyrelsen i Kalmar län via e-tjänsten 

https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-lansstyrelsen-i-

kalmar/komplettering-eller-yttrande-i-arende.html 

Polisen, registrator.syd@polisen.se 

Folkhälsomyndigheten, tillstand_tobak@folkhalsomyndigheten.se 

Alkohol- och tobakshandläggaren 

 

https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-lansstyrelsen-i-kalmar/komplettering-eller-yttrande-i-arende.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-lansstyrelsen-i-kalmar/komplettering-eller-yttrande-i-arende.html
mailto:registrator.syd@polisen.se
mailto:tillstand_tobak@folkhalsomyndigheten.se
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§ 214 Dnr 01-2019-00002 

Ansökan om försäljningstillstånd för tobaksprodukter - 
TOT Livs AB - ICA Nära Grönhögen 

Sammanfattning av ärendet 

TOT Livs AB, 556895-3797, Hamnvägen 6, 386 63 Degerhamn ansöker om 

tillstånd för försäljning av tobaksvaror på försäljningsstället ICA Nära 

Grönhögen, Hamnvägen 6, 386 63 Degerhamn.   

Beslutsunderlag 

Utredning daterad den 12 november 2019.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. TOT Livs AB, 556895-3797, Hamnvägen 6, 386 63 Degerhamn beviljas 

med stöd av 5 kap. 2 § LTLP, ett  tillstånd för försäljning av tobaksvaror 

på försäljningsstället ICA Nära Grönhögen, Hamnvägen 6, 

386 63 Degerhamn.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

TOT Livs AB, 556895-3797, Hamnvägen 6, 386 63 Degerhamn  

Länsstyrelsen i Kalmar län via e-tjänsten 

https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-lansstyrelsen-i-

kalmar/komplettering-eller-yttrande-i-arende.html 

Polisen, registrator.syd@polisen.se 

Folkhälsomyndigheten, tillstand_tobak@folkhalsomyndigheten.se 

Alkohol- och tobakshandläggaren  

 

 

https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-lansstyrelsen-i-kalmar/komplettering-eller-yttrande-i-arende.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-lansstyrelsen-i-kalmar/komplettering-eller-yttrande-i-arende.html
mailto:registrator.syd@polisen.se
mailto:tillstand_tobak@folkhalsomyndigheten.se
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§ 215 Dnr 01-2019-00013 

Ansökan om försäljningstillstånd för tobaksprodukter - 
Livsmedelshallen i Mörbylånga AB - ICA Nära Skansen 

Sammanfattning av ärendet 

Livsmedelshallen i Mörbylånga AB, 556822-0536, Köpmangatan 21 C, 

386 50 Mörbylånga, ansöker om tillstånd för försäljning av tobaksvaror på 

försäljningsstället ICA Nära Skansen, Köpmangatan 21 C, 

386 50 Mörbylånga.   

Beslutsunderlag 

Utredning daterad den 12 november 2019.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Livsmedelshallen i Mörbylånga AB, 556822-0536, Köpmangatan 21 C, 

386 50 Mörbylånga, beviljas med stöd av 5 kap. 2 § LTLP, ett tillstånd 

för försäljning av tobaksvaror på försäljningsstället ICA Nära Skansen, 

Köpmangatan 21 C, 386 50 Mörbylånga.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Livsmedelshallen i Mörbylånga AB, Köpmangatan 21 C, 

386 50 Mörbylånga 

Länsstyrelsen i Kalmar län via e-tjänsten 

https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-lansstyrelsen-i-

kalmar/komplettering-eller-yttrande-i-arende.html 

Polisen, registrator.syd@polisen.se 

Folkhälsomyndigheten, tillstand_tobak@folkhalsomyndigheten.se 

Alkohol- och tobakshandläggaren 

 

 

https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-lansstyrelsen-i-kalmar/komplettering-eller-yttrande-i-arende.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-lansstyrelsen-i-kalmar/komplettering-eller-yttrande-i-arende.html
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§ 216 Dnr 01-2019-00012 

Ansökan om försäljningstillstånd för tobaksprodukter - 
Anders Eklöf Livs AB - ICA Kvantum Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

Anders Eklöf Livs AB, 556458-5080, Ölands Köpstad, 386 21 Färjestaden, 

ansöker om tillstånd för försäljning av tobaksvaror på försäljningsstället ICA 

Kvantum Färjestaden, Ölands Köpstad, 385 31 Färjestaden.   

Beslutsunderlag 

Utredning daterad den 12 november 2019.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Anders Eklöf Livs AB, 556458-5080, Ölands Köpstad, 

386 21 Färjestaden, beviljas med stöd av 5 kap. 2 § LTLP, ett tillstånd 

för försäljning av tobaksvaror på försäljningsstället ICA Kvantum 

Färjestaden, Ölands Köpstad, 386 21 Färjestaden.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Anders Eklöf Livs AB, 556458-5080, Ölands Köpstad, 386 21 Färjestaden 

Länsstyrelsen i Kalmar län via e-tjänsten 

https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-lansstyrelsen-i-

kalmar/komplettering-eller-yttrande-i-arende.html 

Polisen, registrator.syd@polisen.se 

Folkhälsomyndigheten, tillstand_tobak@folkhalsomyndigheten.se 

Alkohol- och tobakshandläggaren 

 

 

https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-lansstyrelsen-i-kalmar/komplettering-eller-yttrande-i-arende.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-lansstyrelsen-i-kalmar/komplettering-eller-yttrande-i-arende.html
mailto:registrator.syd@polisen.se
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§ 217 Dnr 01-2019-00014 

Ansökan om försäljningstillstånd för tobaksprodukter - 
Möllstorps Camping AB - Möllstorps Camping butik 

Sammanfattning av ärendet 

Möllstorps Camping AB, 556452-0707, Box 16602, 250 16 Råå, ansöker om 

tillstånd för försäljning av tobaksvaror på försäljningsstället Möllstorps 

Camping butik, Turistvägen 14, 386 33 Färjestaden.  

Beslutsunderlag 

Utredning daterad den 12 november 2019.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Möllstorps Camping AB, 556452-0707, Box 16602, 250 16 Råå, beviljas 

med stöd av 5 kap. 2 § LTLP, ett tillstånd för försäljning av tobaksvaror 

på försäljningsstället Möllstorps Camping (butik), Turistvägen 14, 

386 33 Färjestaden.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Möllstorps Camping AB, 556452-0707, Box 16602, 250 16 Råå 

Länsstyrelsen i Kalmar län via e-tjänsten 

https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-lansstyrelsen-i-

kalmar/komplettering-eller-yttrande-i-arende.html 

Polisen, registrator.syd@polisen.se 

Folkhälsomyndigheten, tillstand_tobak@folkhalsomyndigheten.se 

Alkohol- och tobakshandläggaren 

 

 

 

https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-lansstyrelsen-i-kalmar/komplettering-eller-yttrande-i-arende.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-lansstyrelsen-i-kalmar/komplettering-eller-yttrande-i-arende.html
mailto:registrator.syd@polisen.se
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§ 218 Dnr 01-2019-00006 

Ansökan om försäljningstillstånd för tobaksprodukter - 
Coop Vardagshandel AB - Brofästet Öland/Netto 

Sammanfattning av ärendet 

Coop Vardagshandel AB, 556615-2269, Sankt Eriksgatan 60, 

112 34 Stockholm, ansöker om tillstånd för försäljning av tobaksvaror på 

försäljningsstället Brofästet Öland/Netto, Brofästet Öland 2, 

386 33 Färjestaden.  

Beslutsunderlag 

Utredning daterad den 12 november 2019.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Coop Vardagshandel AB, 556615-2269, Sankt Eriksgatan 60, 

112 34 Stockholm, beviljas med stöd av 5 kap. 2 § LTLP, ett tillstånd för 

försäljning av tobaksvaror på försäljningsstället Brofästet Öland/Netto, 

Brofästet Öland 2, 386 33 Färjestaden.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Coop Vardagshandel AB, 556615-2269, Sankt Eriksgatan 60, 

112 34 Stockholm 

Länsstyrelsen i Kalmar län via e-tjänsten 

https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-lansstyrelsen-i-

kalmar/komplettering-eller-yttrande-i-arende.html 

Polisen, registrator.syd@polisen.se 

Folkhälsomyndigheten, tillstand_tobak@folkhalsomyndigheten.se 

Alkohol- och tobakshandläggaren 

 

 

https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-lansstyrelsen-i-kalmar/komplettering-eller-yttrande-i-arende.html
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§ 219 Dnr 01-2019-00011 

Ansökan om försäljningstillstånd för tobaksprodukter - 
PAG AB - Handlarn i Saxnäs/Saxnäs Kronocamping 
butik 

Sammanfattning av ärendet 

PAG AB, 559117-4601, Sven Liljas gata 13, 386 95 Färjestaden, ansöker om 

tillstånd för försäljning av tobaksvaror på försäljningsstället Handlarn i 

Saxnäs, butiken på Saxnäs Kronocamping, 386 95 Färjestaden.   

Beslutsunderlag 

Utredning daterad den 12 november 2019.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. PAG AB, 559117-4601, Sven Liljas gata 13, 386 95 Färjestaden, beviljas 

med stöd av 5 kap. 2 § LTLP, ett tillstånd för försäljning av tobaksvaror 

på försäljningsstället Handlarn i Saxnäs (butik), Saxnäs Kronocamping, 

386 95 Färjestaden.       

_____ 

 

 

Expedieras till: 

PAG AB, 559117-4601, Sven Liljas gata 13, 386 95 Färjestaden 

Länsstyrelsen i Kalmar län via e-tjänsten 

https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-lansstyrelsen-i-

kalmar/komplettering-eller-yttrande-i-arende.html 

Polisen, registrator.syd@polisen.se 

Folkhälsomyndigheten, tillstand_tobak@folkhalsomyndigheten.se 

Alkohol- och tobakshandläggaren 

 

 

 

https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-lansstyrelsen-i-kalmar/komplettering-eller-yttrande-i-arende.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-lansstyrelsen-i-kalmar/komplettering-eller-yttrande-i-arende.html
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§ 220 Dnr 01-2019-00001 

Ansökan om försäljningstillstånd för tobaksprodukter - 
ÖoB Aktiebolag 

Sammanfattning av ärendet 

ÖoB Aktiebolag, 556439-8120, Box 143, 596 23 Skänninge, ansöker om 

tillstånd för försäljning av tobaksvaror på försäljningsstället ÖoB 

Färjestaden, Järnvägsgränd 3, 386 93 Färjestaden. 

Försäljningsstället som formellt har namnet ”Överskottslagret på Öland” är 

en av de sammanlagt 51 bifirmorna till ÖoB AB som i sin tur ingår i 

Runsvengruppen Holding AB. Hela koncernen har cirka 2 000 anställda och 

bedriver även internationell verksamhet i till exempel Kina. 

Namnet Överskottslagret syftar på det statligt ägda bolaget med samma 

namn som Runsvensgruppen övertog år 1992.   

Beslutsunderlag 

Utredning daterad den 12 november 2019.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. ÖoB Aktiebolag, 556439-8120, Box 143, 596 23 Skänninge, beviljas 

med stöd av 5 kap. 2 § LTLP, ett tillstånd för försäljning av tobaksvaror 

på försäljningsstället ÖoB Färjestaden, Järnvägsgränd 3,  

386 93 Färjestaden.      

_____ 

 

 

Expedieras till: 

ÖoB Aktiebolag, 556439-8120, Box 143, 596 23 Skänninge 

Länsstyrelsen i Kalmar län via e-tjänsten 

https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-lansstyrelsen-i-

kalmar/komplettering-eller-yttrande-i-arende.html 

Polisen, registrator.syd@polisen.se 

Folkhälsomyndigheten, tillstand_tobak@folkhalsomyndigheten.se 

Alkohol- och tobakshandläggaren     

https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-lansstyrelsen-i-kalmar/komplettering-eller-yttrande-i-arende.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-lansstyrelsen-i-kalmar/komplettering-eller-yttrande-i-arende.html
mailto:registrator.syd@polisen.se
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§ 221 Dnr 2018/000030 

Färjestaden 1:232 del av, m fl Sjöbergs hage - Ansökan 
om detaljplan. Samråd 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan har inkommit den 11 januari 2018 om att uppföra ett flerbostadshus 

enligt konceptet Bovieran Classic, det vill säga seniorboende.  

Syftet med detaljplanen är att försiktigt placera in byggnader för framförallt 

boende och vårdboende i flerbostadshus på ett sätt som minimerar påverkan 

på ett av kommunens viktigaste rekreationsområde och på området höga 

naturvärden. Vidare är syftet att skapa en flexibel detaljplan som också gör 

det möjligt att bygga skola och lokaler för samling och aktivitet. 

Planområdet är beläget i Sjöbergs hage, ett större sammanhängande 

grönområde centralt i Färjestaden. Planområdet omfattar ca 1,8 hektar. 

Kommunen ska genomföra en strategisk miljöbedömning om genomförandet 

av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan, enligt 6 kap 3 § Miljöbalken (MB) och 4 kap 34 § Plan- och 

bygglagen (PBL).  

Enligt framtagen undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad den 

19 december 2019, är kommunens bedömning att planens genomförande inte 

medför en betydande miljöpåverkan 

Beslut om planbesked fattades av miljö- och byggnadsnämnden den 1 mars 

2018, § 27.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 9 december 2019. 

Plankarta med planbestämmelser, daterad den 19 december 2019.  

Planbeskrivning, daterad den 19 december 2019. 

Undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad den 19 december 2019. 

Checklista sociala konsekvenser, daterad den 19 december 2019. 

Naturvärdesinventering, Ecocom, daterad den 8 oktober 2018. 

Inventering av mindre hackspett, Ecocom, daterad den 6 juni 2019. 

Dagvattenutredning, Sweco, daterad den 27 september 2019.  
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Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Handlingarna daterade den 19 december 2019 godkänns för samråd.      

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Plan och bygg 
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§ 222 Dnr 2019/001113 

X - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning för byggnation av enbostadshus 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan 

Ansökan avser avstyckning av en fastighet för bostadsändamål. 

Tillkommande fastighet avses styckas till ca 1 500 m². Byggnadsarean för 

huvudbyggnad uppges till ca 150 m² och ca 50 m² för komplementbyggnad. 

I ansökan anges den tänkta utformningen för ny byggnad vara en våning utan 

inredd vind. 

Ansökan anger att sökanden önskar ansluta tillkommande fastigheter till det 

kommunala vatten- och spillvattennätet. 

Förutsättningar 

Planeringsförutsättningar 

Översiktsplan 

Översiktsplanen anger ingen ändrad markanvändning. 

Natur och arkitektur 

Aktuell del av fastigheten ligger i en mindre planterad tallskog omgiven av 

bebyggelse i alla väderstreck utom i väster där tallskogsområdet angränsar 

till odlad jordbruksmark. 

Området ligger inom Länsstyrelsens naturvårdsplan, X. Värdena beskrivs 

som mycket välutbildade strandvallar och svallgrusbildningar där flera 

rödlistade växter förekommer, framförallt sällsynta kärlväxter finns norr om 

X. För aktuell del av fastigheten finns inga rödlistade arter inrapporterade. 

Omgivande bebyggelse består dels av stugbebyggelse från sent 1960-tal med 

mörkare färgsättning, dels nyare bebyggelse i form av villor byggda under 

2010-talet med ljus färgsättning. 

Infrastruktur 

Aktuell del av fastigheten ligger i anslutning till kommunalt verksamhets-

område för vatten och spillvatten. Kommunala vatten- och spillvatten-

ledningar finns i gatan. 

Tillkommande fastighet är möjlig att angöra från samfälld väg.  
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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, Länsstyrelsen i Kalmar län, 

E.ON, Skanova och Taxefinansierad verksamhet. 

Synpunkter har inkommit att gränsen för eventuell avstyckning får bli intill 

X.  

Överväganden 

Ansökan har inte stöd i översiktsplanen men ligger i anslutning till befintlig 

bebyggelse och följer befintlig bebyggelsestruktur varför avsteg kan göras. 

Det bedöms inte finnas några högre naturvärden i området. 

Fastigheten ligger i direkt anslutning till åkermarker där jordbruk bedrivs, 

vilket innebär buller och lukt periodvis, vilket får accepteras i denna typ av 

miljö. 

Arkitekturen är varierad men med en tydlig uppdelning i stugbebyggelse och 

villabebyggelse. Tillkommande bebyggelse ska anpassas till befintlig 

villabebyggelse vad gäller skala, placering, material och färgsättning. 

Fastigheten ska ansluta till kommunalt vatten och spillvatten.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 december 2019. 

Ansökan inkommen den 22 oktober 2019. 

Yttrande Länsstyrelsen inkommit den 26 november 2019. 

Yttrande E.ON, inkommit den 19 november 2019. 

Grannyttranden X, inga synpunkter.  

Grannyttranden X, inga synpunkter.  

Grannyttranden X, synpunkter.  

Grannyttrande X, inga synpunkter.  

Grannyttranden X, inga synpunkter.   

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§. 
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2. Byggnad ska anpassas till befintlig bebyggelse med avseende på skala, 

material, färgsättning och placering. 

3. Byggrätt på tomten uppgår till maximalt 200 kvm. 

4. Fastigheten skall ansluta till kommunalt VA-nät. 

5. Tillkommande fastighet ska dela gräns i söder med fastigheten X.      

_____ 

 

 

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. 
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Expedieras till: 

X 

X  

För kännedom: 

X 

X  

X 

X 

X 

Teknisk affärsverksamhet  

Plan och bygg    

 

Ajournering  

Klockan 12.25-13.05 
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§ 223   

Information - Planprogram för sockerbruksområdet och 
Mörbylånga hamn 

Sammanfattning av ärendet 

Anita Karlsson, planarkitekt, lämnar en lägesrapport om planprogrammet för 

sockerbruksområdet och Mörbylånga hamn. Anita informerar bland annat 

om tidplan, om klimatrapport för Mörbylånga tätort, samt om riktlinjer vid 

planering.  

_____ 
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§ 224 Dnr 2019/001083 

Färjestaden 1:153 m fl - Organisation för projekt 
Centrala Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 14 november 2019, § 187, att sex 

detaljplaneärenden i centrala Färjestaden ska samplaneras i ett nytt ärende 

vars avgränsning överensstämmer med avgränsningen för Planprogram för 

Färjestaden. 

Detaljplanen och dess genomförandeskede kommer att bedrivas i projekt-

form, kallat ”Centrala Färjestaden”. Projektets syfte är ”Ett färdigutbyggt 

och väl använt tätare, mer levande och gångvänligt Färjestaden”. 

Delmål 1 i projektet utgörs av ”Detaljplan Färjestaden 1:153 med flera”. 

Detta ärende avser beslut gällande styrgrupp för projektet.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 10 december 2019.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. För projekt ”Centrala Färjestaden” utses en styrgrupp som utgörs av 

ledamöterna i kommunens plangrupp.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Plangruppen 

Peter Asteberg 

Plan och bygg   

Samtliga nämnder 
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§ 225 Dnr 2019/001070 

Ventlinge 7.62, del av - Ansökan om planbesked. 
Ansökan om ny detaljplan 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om planbesked har inkommit från kommunstyrelsen avseende 

upprättande av ny detaljplan för del av fastigheten Ventlinge 7:62. Den del 

av fastigheten som är aktuell ligger mellan Nybovägen och Syrenvägen i 

Grönhögen. 

Syftet med planen är att skapa möjlighet till boende i olika former samt med 

möjlighet till förskola och seniorboende.  

Kommunstyrelsen tecknade ett samarbetsavtal med Mörbylånga Bostads AB 

den 30 oktober 2018. Enligt avtalet avser kommunen att tillföra området 

byggklara tomter och att Bostadsbolaget avser att bygga flerbostadshus 

och/eller rad-/par-/kedjehus i form av hyresrätter.  

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 1 oktober 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad 10 december 2019.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

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

standardförfarande. 

Jäv 

Curt Ekvall (SD) anmäler jäv.    

_____ 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Mörbylånga Bostads AB 

Plan och bygg    

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

46(57) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-12-19  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 226 Dnr 2019/000968 

X - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning för byggnation av fyra 
enbostadshus 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan 

Ansökan avser avstyckning av tre nya fastigheter på ca 3 000 m² som 

sökanden tillsammans med ursprungsfastigheten på ca 4300 m² vill bebygga 

med fyra en-bostadshus. Byggnadsarean för huvudbyggnader uppges till ca 

150 m² i en våning med inredd vind och ca 50 m² för komplementbyggnader.  

Fastigheten ligger längs landborgskanten i södra delen av X. 

Sökanden önskar ansluta tillkommande fastighet till det kommunala vatten- 

och spillvattennätet. 

En ny utfart önskas på allmän statlig väg.  

Ansökan om förhandsbesked har inkommit tidigare på samma fastighet år 

2010 med ansökan om förlängning 2012 och 2014. Positivt förhandsbesked 

har getts vid samtliga tillfällen givet att riktvärden för buller följs samt en 

godtagbar VA-lösning presenteras. Byggnaders utförande skulle även vara 

förenligt med riksintresset för kulturmiljön avseende skala, färgsättning och 

materialval.  

Förutsättningar 

Översiktsplan 

Området är inte utpekat i översiktsplanen. 

Natur och arkitektur 

Fastigheten är registrerad som småhusenhet, tomtmark. Fastigheten ligger 

längs landborgskanten och marken är relativt plan, förutom i sydöstra delen 

där det tidigare har funnits ett grustag som inte har fyllts igen. Kvarvarande 

grop efter tidigare grustag har en storlek av ca 35*40 meter och höjdskill-

naden är ca 2 meter. I gropen ligger högar med massor, stenbumlingar, 

trädgrenar och även lite rivningsavfall i form av betongklumpar med 

järnarmering. Syftet är enligt sökanden att fylla upp gropen.  

På fastigheten växte tidigare tallskog, som avverkades i samband med en 

arkeologisk utredning som påbörjades 2011 av Kalmar läns museum, efter 

beslut från Länsstyrelsen. Området har därefter växt igen med lövsly och 
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buskage. Enligt rapporten påträffades en hällkista vid utredningen. I samråd 

med länsstyrelsen avbröts utredningsarbetet 2011 efter anträffandet av 

hällkistan då fornlämning ansågs påvisad och att en förundersökning av 

området skulle vara oundviklig. Enligt rapportens förslag till fortsatta 

åtgärder gjorde länsstyrelsen bedömningen att fastigheten ingår i ett 

sammanhängande fornlämningsområde.  

Inga rödlistade, fridlysta arter eller andra naturvärden är kända på fastigheten 

i dagsläget. Enligt artportalen har det tidigare stått en alm (vanlig skogsalm), 

som är en rödlistad art, mitt på fastigheten. Almen finns inte kvar idag, utan 

avverkades troligen i samband med den arkeologiska utredning som tidigare 

har genomförts. 

Norr om fastigheten ansluter bostads- och fritidshus, så även öster om väg 

136. Husen är placerade på varierande avstånd från vägen, främst i 

nordsydlig riktning. Husen är relativt små med byggnadsarea på cirka 60-

100 m² i 1- till 1 och ½-plan. Ofta finns flera mindre förråds- och uthus på 

fastigheterna. Fasadmaterial och kulörer varierar. 

Infrastruktur 

I X finns kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Aktuell 

fastighet angränsar och ligger delvis inom verksamhetsområdet.   

X ligger väster om väg 136. Ansökan anger att utfart mot väg 136 ska ske 

från befintlig ägoutfart i fastighetens södra del. Ansökan anger att en mindre 

matarväg ska anläggas väster om väg 136 för att ta sig till respektive 

fastighet. En bullerberäkning har genomförts för fastigheten i samband med 

tidigare ansökan om förhandsbesked 2014. Beräkningen visar att det behövs 

ett avstånd av ca 30 meter mellan vägmitt och bostadens fasad för att inte 

riskera att överskrida gällande riktvärden för buller.  

Riksintressen 

Området ligger inom riksintressen för rörligt friluftsliv och obruten kust, 

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

omfattas av riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap. miljöbalken, X, ett 

öppet odlingslandskap med lång kontinuitet och differentierat näringsfång 

längs västra landborgen med fornlämningsmiljöer, radbyar med 

malmbebyggelse från 1800- och 1900-talen och sockencentrum med 

medeltida kyrkor.  

Biotopskydd 

Kring fastigheten finns stenmurar, vilka omfattas av biotopskydd. För 

eventuella ingrepp i stenmurarna krävs dispens från Länsstyrelsen. 
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Jordbruksmark och djurhållning 

Fastigheten ligger i anslutning till brukad åkermark i väster och söder. På 

andra sidan väg 136 i öster, bakom raden av bostadshus, ligger stora alvaret 

med sina vidsträckta betesmarker. 

Radon 

Längs väg 136 på södra Öland är generellt höga radonhalter i mark, till följd 

av berggrundens innehåll av alunskiffer. Fastigheten ligger inom/angränsar 

s.k. högriskområde för radon enligt karta från SGU. 

Synpunkter 

Ansökan har remitterats till berörda grannar, Taxefinansiering – VA/Fjärr-

värme, Samhällsbyggnad – Gator och service, Länsstyrelsen i Kalmar län, 

Trafikverket, och E.ON. 

Taxefinansiering – VA/Fjärrvärme informerar om att det nuvarande 

verksamhetsområdet vid en beviljad bygglovsansökan kommer utvidgas för 

att inbegripa nya fastigheter enligt föreliggande ansökan. Taxefinansiering – 

VA/Fjärrvärme ordnar därmed förbindelsepunkter för spill- och dricksvatten 

för de nya fastigheterna. 

Samhällsbyggnad – Gator och service har inget att erinra. Länsstyrelsen 

informerar om att byggnation inom fastigheten kräver tillstånd som bör 

sökas i god tid då det är sannolikt att arkeologisk undersökning kommer att 

krävas.  

Trafikverket informerar om att byggnadsfritt avstånd från 136:ans 

vägområde är 30 meter, trafikverket godkänner inte att byggnader eller andra 

fasta föremål placeras inom detta område. Trafikverket förutsätter att den 

matarväg som ansluter till fastigheterna parallellt med väg 136 förläggs 

väster mot befintlig stenmur, minst ca 7 meter från 136:an. Trafikverket 

informerar vidare om riktvärden för buller samt att nya eller förändrade till- 

och utfartsvägar som berör allmän väg där staten är väghållare kräver att 

anslutningstillstånd söks enligt väglagen § 39. Se trafikverkets yttrande för 

fullständig information.  

E.ON har inget att erinra. 

En granne yttrar sig om att hen hade velat se husens placering i ansökan men 

har i övrigt inget att erinra. Två grannar har yttrat sig och önskar att matar-

vägen bör ansluta till fastigheten X i norr samt att byggnationen bör ske i 

linje med övrig bebyggelse mot öster. Ett av yttrandena poängterar också att 

en noggrann arkeologisk undersökning bör göras. 
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Överväganden 

Växtligheten på fastigheten utgörs av lövsly och buskage efter avverkning av 

tallskogen 2011 och saknar högre naturvärden. 

Ansökan innebär en fortsättning på befintlig bystruktur i norr och bedöms 

därför på ett naturligt vis knyta an till en befintlig bebyggelsestruktur. Vid 

byggnation ska huvudbyggnader placerats i nordsydlig riktning i enlighet 

med närliggande bebyggelse. Bebyggelsen i området varierar men det är 

viktigt att hänsyn tas till riksintresse för kulturmiljövård vid materialval, 

skala och färgsättning vid nybyggnation.  

Länsstyrelsen har gjort bedömningen att fastigheten ingår i ett samman-

hängande fornlämningsområde och att en förundersökning av fastigheten är 

oundviklig vid framtida exploateringsarbeten. Vidare arkeologisk utredning 

av fastigheten behöver därför göras innan bygglov ges. 

För att kunna bebygga den sydöstra delen av fastigheten (tidigare grustag) 

behöver marken fyllas upp. Sökanden har påbörjat arbetet genom att lägga 

massor, stenbumlingar, betong m.m. i området. Vid uppfyllnad av området 

är det viktigt att rena massor som är lämpliga för anläggande av bostadstomt 

används. Sökanden har gett muntliga uppgifter om att rena massor som blir 

över från andra arbeten, t.ex. utbyggnad av VA på södra Öland, kommer att 

användas för att fylla upp området. Sökanden har informerats om att det 

krävs en anmälan enligt miljöprövningsförordningen till samhällsbyggnads-

nämnden, för att återanvända schaktmassor i anläggningsändamål. Genom 

anmälan kontrolleras att de massor som avses användas för att fylla upp 

området är lämpliga för ändamålet.  

Fastigheten ligger i direkt anslutning till åkermarker där jordbruk bedrivs, 

vilket innebär buller och lukt periodvis, vilket får accepteras i denna typ av 

miljö.  

Fastigheten ligger inom/angränsar s.k. högriskområde för radon. Byggnation 

bör ske i radonsäkert utförande för att inte riskera att gränsvärdet 200 Bq/m3 

i inomhusluften överskrids. 

Placering av nya bostäder behöver göras med hänsyn till gällande riktvärden 

för buller från vägtrafik samt Trafikverkets säkerhetsföreskrifter. Trafik-

verkets yttrande om 30 meters byggnadsfritt avstånd från vägområde ger 

även att riktvärden för buller följs samt att ny bebyggelse placeras i linje 

med närmast befintliga bebyggelse i norr.   
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 december 2019. 

Ansökan inkommen den 4 september 2019.  

Yttrande Taxefinansiering – VA/Fjärrvärme, daterat den 4 december 2019.  

Yttrande Samhällsbyggnad - Gator och service, daterat den 8 oktober 2019. 

Yttrande Länsstyrelsen inkommit den 27 september 2019.  

Yttrande Trafikverket, inkommit den 9 oktober 2019. 

Yttrande E.ON, inkommit den 27 september 2019. 

Grannyttrande X, inga synpunkter.  

Grannyttrande X, inga synpunkter. 

Grannyttrande X, synpunkter.  

Grannyttranden X, synpunkter.   

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Lämna positivt förhandsbesked för avstyckning av tre nya fastigheter 

samt byggnation av fyra enbostadshus á 150 kvm och komplement-

byggnad á 50 kvm 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 30 meter från vägområde för väg 136 i nord-

sydlig riktning. Den totala byggnadshöjden ska hållas nere, vånings-

antalet begränsas till en våning med inredd vind.   

3. Byggnaders utförande ska vara sådant att det kan anses förenligt med 

riksintresse för kulturmiljövården. Detta avser skala, färgsättning och 

materialval. 

4. Byggnation ska utföras radonsäkert. 

5. Fastigheterna ska ansluta till kommunalt vatten och avlopp. 

6. Befintliga stenmurar ska bevaras. 

7. Yttrande från Trafikverket och Länsstyrelsen ska beaktas.       

_____ 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

51(57) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-12-19  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

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. 

Ansökan om ny utfart på allmän statlig väg görs till Trafikverket. 

Ansökan om att uppföra byggnad närmare väg 136 än 30 meter görs till 

Länsstyrelsen. 

Bygglovsansökan ska redovisa att gällande riktvärden för buller följs. 

 

Expedieras till: 

X 

X 

X  

X 

X 

För kännedom: 

Mörbylånga kommun 

X  

Taxefinansiering – VA/Fjärrvärme  

Plan och bygg 
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§ 227 Dnr 2019/001131 

X - Bygglov i efterhand. Ombyggnad fritidshus 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om bygglov för Ombyggnad fritidshus på fastigheten Eriksöre X 

har inkommit. 

Ärendet avser en ansökan om bygglov i efterhand för en tillbyggnad om 

cirka 15 m² samt en ombyggnad av fritidshuset som bland annat består av ny 

takhöjd och takutformning.   

Fastigheten ingår i område med sammanhållen bebyggelse. 

Området är av riksintresse för kulturmiljövården. Av beskrivningen av 

riksintresset framgår att X är bymiljö med förhistorisk bruknings- och 

bosättningskontinuitet bestående av radby och malmbebyggelse.   

Inga grannar har ansetts vara berörda.   

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 29 oktober 2019. 

Situationsplan inkommen den 29 oktober 2019. 

Plan- och fasadritning inkommen den 29 oktober 2019. 

Kontrollplan upprättad den 9 december 2019.   

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 a § Plan- och 

bygglagen (2010:900 PBL).   

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

nämnden genom detta startbesked att den sökta åtgärden får påbörjas.  

3. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. 

Byggherren ansvarar själv för kontrollen av genomförandet. 

4. Med detta startbesked bestämmer samhällsbyggnadsnämnden att: 

- Kontrollplanen fastställs. 

- Följande handlingar ska lämnas in till samhällsbyggnadsnämnden som   

  underlag för slutbesked: 

  - Ifylld kontrollplan som redovisar att de kontroller som ska genomföras 

enligt den fastställda kontrollplanen är utförda och att byggnadsåtgärden 

överensstämmer med beviljat bygglov. 

Observera att byggnaden inte får tas i bruk i de delar som omfattas av 

startbeskedet förrän samhällsbyggnadsnämnden har gett ett slutbesked. 
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5. Avgiften för bygglovet är 9 666 kronor enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige.    

_____ 

 

Information: 

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

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

då beslutet vann laga kraft. 

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

gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla. 

Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 

 

Expedieras till: 

X 

Plan och bygg  
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§ 228 Dnr 2019/000752 

X - Olovlig byggnation 

Sammanfattning av ärendet 

Plan- och byggverksamheten har under juli och augusti 2019 mottagit flera 

anonyma anmälningar om att en byggnad på fastigheten X byggts till och att 

ett nytt tak rests över den befintliga byggnaden.  

Ett tillsynsbesök gjordes på fastigheten den 6 september 2019, där även 

företrädare för fastigheten närvarade. 

Vid tillsynsbesöket framgick att en omfattande renovering och ombyggnad 

påbörjats av byggnaden. Byggnaden har försetts med ett helt nytt tak som 

rests delvis över den befintliga byggnaden. Taket har medfört att byggnadens 

höjd och storlek ändrats avsevärt.  

Fastighetsägaren har den 29 oktober 2019 inkommit med ansökan om 

bygglov för om- och tillbyggnad av byggnaden. I bilaga till 

bygglovsansökan har fastighetsägaren uppgett att byggnaden visade sig vara 

i mycket dåligt skick när han påbörjade renoveringen och att åtgärderna han 

gjort har varit i syfte att skydda de delar som kunnat bevaras.   

Fastigheten ingår i område med sammanhållen bebyggelse. 

Området är av riksintresse för kulturmiljövården. Av beskrivningen av 

riksintresset framgår att X är bymiljö med förhistorisk bruknings- och 

bosättningskontinuitet bestående av radby och malmbebyggelse.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från tillsynsbesök daterad den 6 september 2019. 

Beräkning av byggsanktionsavgift den 6 september 2019. 

Bygglovsansökan bilaga 1 inkommen den 29 oktober 2019. 

Kommunicering av förslag till beslut den 5 december 2019.  

Yttrande från fastighetsägaren inkommen den 9 december 2019.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

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

byggsanktionsavgift på totalt 29 992 kronor för överträdelserna att ha 

påbörjat tillbyggnad samt fasadändring utan startbesked.     

_____ 
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Information: 

Beslutet kan överklagas. Se bifogad anvisning. 

Faktura för avgiften skickas separat. 

 

Expedieras till: 

X   

Plan och bygg 
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§ 229 Dnr 2019/000918 

X - Ansökan om bygglov. Nybyggnad av enbostadshus 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om bygglov för Nybyggnad av enbostadshus om 139,9 m² byggyta 

på del av fastigheten X har inkommit. 

Ansökan avser nybyggnation av ett enbostadshus i ett 1 ½.-plan med loft-

våning på platta på mark med sadeltak på 40° belagt med falsad plåt i grå 

kulör och stående träpanel i järnvitriol och aluminiumfönster i grå 

standardkulör. Platsen för den tänkta nybyggnationen ligger på östra delen 

av fastigheten X, strax väster om fastigheten X.  

Fastigheten är belägen utanför planlagt område och ingår inte i samman-

hållen bebyggelse. 

I översiktsplanen är berört område utpekat som område avsett för jordbruks-

mark. 

Åtgärden är sådan art att berörda grannar har underrättats om ansökan och 

getts tillfälle att yttra sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen). Ägare av 

X, X, X, X, X, X, X, X, X, och X har bedömts vara berörda.  

Det har inkommit 8 st svar, från 6 st fastighetsägare, varav 5 st svar med 

erinringar/synpunkter på ansökan, från fastigheterna X, X, X och X. 

Flertalet av synpunkterna över ansökan gäller påbörjande av mark- och 

schaktningsarbeten, den mindre bra tillfartsvägen samt önskemål om en 

kommunal översyn av området. 

Följande sakägare har inga erinringar: X och X. 

Följande sakägare har inte svarat: X, X, X och X.   

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 19 augusti 2019. 

Situationsplan daterad den 2 september 2019. 

Plan-, sektions- och fasadritning daterad den 2 september 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 16 december 2019. 

Yttrande miljöhandläggare daterad den 16 december 2019. 

Översiktplan ÖP 2014.  
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Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Kommunicera ett avslag på bygglovsansökan för nybyggnad av 

enbostadshus, om 139,9 m² byggarea, på del av fastigheten X med stöd 

av 2 kap 1, 2, 4 och 6 §§ i Plan- och bygglagen (PBL) (2010:900).      

_____ 

 

Information: 

Sökande skall kommuniceras med delgivningskvitto ett avslag på ansökan 

och skall ha tom 4 veckor på sig att svara på kommuniceringen från det att 

sökande har tagit del av beslutet. 

Efter att sökande har inkommit med synpunkter på kommuniceringen, skall 

ärendet tas upp i nästkommande samhällsbyggnadsnämnd för ett beslut. 

 

Expedieras till: 

X 
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