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§ 39  

Val av justerare 

Till att justera dagens protokoll valdes Bo Sjölin. Protokollet justerades 

2014-06-25. 

_____ 
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§ 40  

Godkännande av dagordning 

Till Jävsnämnden utsänd kallelse godkändes med följande tillägg:  

Möckleby 7:13 – Ändrad användning 

_____ 
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§ 41  

Delegationsbeslut 

Följande ärenden anmäldes: 

X – Beslut om avgift för tillsyn enligt Miljöbalken. 

X – Beslut om avgift för tillsyn enligt Miljöbalken. 

X – Beslut om avgift för tillsyn enligt Miljöbalken. 

X – Beslut om avgift för tillsyn enligt Miljöbalken. 

X – Beslut om avgift för tillsyn enligt Miljöbalken. 

X – Beslut om avgift för tillsyn enligt Miljöbalken. 

X – Tillfälligt slutbesked (Interimistiskt slutbesked). 

_____ 
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§ 42 Dnr 2014/000003 -214 

Björnhovda 2:135, Planändring - Snäckstrand Södra 

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2007-04-18 § 78 godkänna att 

planändring påbörjas i syfte att identifiera och ändra ändamål för del av 

mark inom fastigheten Björnhovda 2:135 inom Snäckstrandsområdet, att 

planändringen genomförs enligt reglerna för normalt planförfarande och att 

planändringen skall föregås av planprogram.  

 

Inom planområdet pågår omvandlingen från stugområdet med fritidsboende 

till villaområde för permanentboende. 

Syftet med planen är att tillåta utökade byggrätter och möjliggöra en 

utvidgning av ett antal befintliga tomter samtidigt som områdets kvalitéer 

bevaras. Kvalitéer som de ost/västliga stråkens kontakt med 

strandmarkerna, områdets lummiga och luftiga karaktär och de lågt 

trafikerade gatorna. 

I samband med planprogrammet för Snäckstrandsområdet upprättades en 

behovsbedömning, daterad 2008-09-24 (reviderad efter samråd med 

länsstyrelsen). Planområdet för detaljplanen stämmer till stor del överens 

med området som ingår i planprogrammet från 2008. Sedan 

planprogrammet togs fram har inte några förutsättningar som påverkar 

behovsbedömningens slutsatser ändrats.  

Enligt beslut, daterat 2014-02-25 antas planen ej medföra någon betydande 

miljöpåverkan. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2008-04-16 § 73 godkänna 2008-

04-11 upprättat planprogram för samråd. 

Planprogrammet var på samråd från 2008-04-25 – 2008-05-19. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 2008-08-11 § 13 godkänna den 

2008-08-11 upprättade samrådsredogörelsen över inkomna synpunkter med 

kommentarer som sin egen samt att samrådsredogörelsens sammanfattning 

tillsammans med det 2008-04-22 upprättade och 2008-07-11 reviderade 

planprogrammet ska utgöra underlag för fortsatt detaljplaneläggning. 

Jävsnämnden beslutade 2014-02-25 § 14 godkänna de 2014-02-25 

upprättande handlingarna för samråd. 
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Planförslaget har varit på samråd från 2014-03-10 – 2014-04-07 med 

samrådsmöte 2014-03-25. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014-06-10 

Samrådsredogörelse upprättad 2014-06-24 

 

Curt Ekvall yrkade på att planförslaget skulle kompletteras med möjligheten 

att stycka av ytterligare två tomter öster om område för natur mellan Krabb- 

och Kräftstigen.  

Ordföranden föreslog omröstning i frågan. Gudrun Mo och Bo Sjölin 

röstade på förvaltningens förslag.  

Ordföranden finner att mötet beslutar enligt förvaltningens förslag. 

 

Under mötet har punkt 2 ändrats och punkt 3 har tillkommit. 

Jävsnämndens beslut 

1.  Den 2014-06-24 upprättade samrådsredogörelsen över inkomna 

synpunkter godkänns som sin egen. 

2. Kostnader för detaljplanen ska tas ut i samband med försäljning i likhet 

med planförslaget för Joels Udde, Björnhovda 7:9 m fl. 

Inga så kallade planavgifter ska tas ut vid bygglov. 

3. De 2014-02-25 upprättade handlingarna revideras enligt 

samrådsredogörelsen och punkt 2. Planförslaget skickas därefter på 

utställning. 

_____ 

Ove Karlesand deltog ej i beslutet 

 

 

Expedieras till: 

Plan- och byggverksamheten 

Kommunstyrelsen 
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§ 43 Dnr 2014/000012 -214 

Björnhovda 25:410 och 25:411 - Ansökan om 
planändring. Sökande: Undringens förskola 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om ändring av detaljplan inkom till kommunen 2013-06-25. 

Ansökan avser ändring av detaljplan för fastigheterna Björnhovda 25:410 

och 25:411. Syftet är att ändra fastigheterna till från enbart bostadsändamål 

till bostads- och skoländamål. Sökanden avser att bygga förskola på platsen.  

 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för skolverksamhet. För att 

förlänga planens aktualitet föreslås även bostadsändamål. Planändringen 

behandlar också särskilda frågor gällande parkering- och infartsförhållanden. 

 

I samband med planarbetet kommer en sådan behovsbedömning att utföras 

så att beslut kan fattas om planen innebär betydande miljöpåverkan och 

behov av MKB. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-04-15 § 84 att ställa sig positiv till att 

pröva ansökan om detaljplan genom detaljplaneprocess med enkelt 

planförfarande.  

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 2014-06-11 

 Plankarta, upprättad 2014-06-24 

 Planbeskrivning, upprättad 2014-06-24 

 Checklista, miljöbedömning, upprättad 2014-06-24 

 Checklista, sociala konsekvenser, upprättad 2014-06-24 

 Aktuell grundkarta 

 Aktuell fastighetsförteckning  

 

Jävsnämndens beslut 

1. De 2014-06-24 upprättade handlingarna godkänns för samråd. 

_____ 
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Plan- och byggverksamheten 

Sökande 
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§ 44 Dnr 2014/000013 - 427 

Möckleby 7:2 - Ansökan om tillstånd till 
bergvärmepump 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om tillstånd till bergvärmeanläggning på fastigheten har kommit in 

till Mörbylånga kommun. Ansökan gäller bergvärmepump med uttag ur 16 

borrhål på 150 meter vardera. Fastigheten ligger inom infiltrationsområde för 

kommunal vattentäkt. Det bedöms finnas risker för grundvattentäkten om 

bergvärmepump anläggs varpå Teknisk Affärsverksamhet och 

Miljöverksamheten vid Mörbylånga Kommun föreslår avslag på ansökan. 

Bakgrund 

Ansökan om tillstånd till bergvärmepump inom vattenskyddsområde kom in 

till Miljöverksamheten vid Mörbylånga kommun den 14 april 2014. Ansökan 

avser 16 borrhål på 150 meter vardera inom infiltrationsområde för 

kommunal vattentäkt. Samtidigt med denna ansökan inkom ansökan om 

bergvärmeanläggning på intilliggande fastighet, Möckleby 7:13. Den 

ansökan avser också 16 hål. Totalt har Mörbylånga Bostad AB ansökt om 

bergvärmeanläggningar inom infiltrationsområde på totalt 32 borrhål på 150 

meter vardera. Ärendet remitterades till Teknisk Affärsverksamhet för 

yttrande. Teknisk Affärsverksamhet lämnade yttrande angående 

tillståndsansökan den 16 maj 2014. 

Yttrande 

Teknisk Affärsverksamhet motsätter sig tillstånd till bergvärmeanläggning 

med tillhörande borrhål då man bedömer att det finns risk för vattentäkten 

och vattnets kvalitet. Se bilaga 1. 

Bedömning 

Miljöverksamheten bedömer att det inte finns tillräckliga utredningar 

gällande riskerna med så många borrhål på en begränsad yta inom 

infiltrationsområde för vattentäkten. Enligt kunskapssammanställning från 

Miljösamverkan, som finns framtagen, framgår att det är upp till sökande att 

via en värmepumpanläggning inom vattenskyddsområde kan anläggas utan 

risk för påverkan av vattentäkten. Om sökande inte kan visa det framgår att 

ansökan bör avslås. 
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Enligt den kunskapssammanställning som finns framgår att 

anläggningsarbete, (markberedning, borrning och installation) för en sådan 

här anläggning medför stora risker. Slam från borrning kan grumla 

grundvattnet. Det finns även risk för att grundvattnet tillförs bakterier och 

andra föroreningar bl a via läckage av ytligt vatten ner i borrhålet då ”locket” 

på grundvattenmagasinet punkteras. 

Ölands berggrund består av alunskiffer, sandsten och kalksten. Berggrunden 

är porös och sprickbildning uppstår lätt. I handbok 2010:5 om 

vattenskyddsområde utgiven av Naturvårdsverket framgår att en 

handläggning kan påverka de geologiska förhållandena på flera sätt. 

Infiltrationsmönster kan förändras vid borrning och föroreningen kan tränga 

ner. Grundvattenmagasinen är begränsade. Mörbylånga kommun måste 

värna om de grundvattentäkter, som finns i kommunen och förebygga för ett 

säkert dricksvatten nu och i framtiden. 

Enligt sammanträdesprotokoll från Tekniska nämndens arbetsutskott 

gällande en fastighet inom Strandskogens vattenskyddsområde framgår att 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att värmepumpar ej bör tillåtas 

inom vattenskyddets område, bilaga 2. 

På ovanstående grunder, ihop med Teknisk Affärsverksamhets yttrande, 

bedömer Miljöverksamheten att ansökan bör avslås. 

Beslutsunderlag 

Teknisk Affärsverksamhets yttrande 

Jävsnämndens beslut 

Jävsnämnden i Mörbylånga kommun beslutar att avslå ansökan om 

tillstånd från Mörbylånga Bostad, org nr 556528-7629 gällande 

bergvärmepumpstation på fastigheten Möckleby 7:2. 

 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Mörbylånga Bostad 

Teknisk Affärsverksamhet 
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§ 45 Dnr 2014/000014 -427 

Möckleby 7:13 - Ansökan om tillstånd till 
bergvärmepump 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om tillstånd till bergvärmeanläggning på fastigheten har kommit in 

till Mörbylånga kommun. Ansökan gäller bergvärmepump med uttag ur 16 

borrhål på 150 meter vardera. Fastigheten ligger inom infiltrationsområde för 

kommunal vattentäkt och inom blivande yttre skyddsområde för vattentäkt. 

De bedöms finnas risker för grundvattentäkten om bergvärmepump anläggs 

varpå Teknisk Affärsverksamhet och Miljöverksamheten vid Mörbylånga 

kommun föreslår avslag på ansökan. 

Bakgrund 

Ansökan om tillstånd till bergvärmepump inom vattenskyddsområde  kom in 

till Miljöverksamheten vid Mörbylånga kommun den 14 april 2014. Ansökan 

avser 16 borrhål på 150 meter vardera inom infiltrationsområde för 

kommunal vattentäkt. Samtidigt med denna ansökan om 

bergvärmeanläggning på intilliggande fastighet, Möckleby 7:2. Den ansökan 

avser också 16 hål. Totalt har Mörbylånga Bostad AB ansökt om 

bergvärmeanläggningar inom infiltrationsområde på totalt 32 borrhål på 150 

meter vardera. Ärendet remitterades till Teknisk Affärsverksamhet för 

yttrande. Teknisk Affärsverksamhet lämnade yttrande angående 

tillståndsansökan den 16 maj 2014. Mörbylånga Bostad har fått möjlighet att 

yttra sig gällande detta förslag på beslut. Inget yttrande har inkommit. 

Yttrande 

Teknisk Affärsverksamhet motsätter sig tillstånd till bergvärmeanläggning 

med tillhörande borrhål då man bedömer att det finns risk för vattentäkten 

och vattnets kvalitet. Se bilaga 1. 

Bedömning 

Miljöverksamheten bedömer att det inte finns tillräckliga utredningar 

gällande riskerna med så många borrhål på en begränsad yta inom 

infiltrationsområde för vattentäkten. Enligt kunskapssammanställning från 

Miljösamverkan som finns framtagen att det är upp till sökande att via en 

värmepumpanläggning inom vattenskyddsområde kan anläggas utan risk för 
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påverkan av vattentäkten. Om sökande inte kan visa det framgår att ansökan 

bör avslås. 

Enligt den kunskapssammanställning som finns framgår att 

anläggningsarbete, (markberedning, borrning och installation) för en sådan 

här anläggning medför stora risker. Slam från borrning kan grumla 

grundvattnet. Det finns även risk för att grundvattnet tillförs bakterier och 

andra föroreningar bl a via läckage av ytligt vatten ner i borrhålet då ”locket” 

på grundvattenmagasinet punkteras. 

Ölands berggrund består av alunskiffer, sandsten och kalksten. Berggrunden 

är porös och sprickbildning uppstår lätt. I Handbok 2010:5 om 

vattenskyddsområde utgiven av Naturvårdsverket framgår att en anläggning 

kan påverka de geologiska förhållandena på flera sätt. Infiltrationsmönster 

kan förändras vid borrning och föroreningen kan tränga ner. Grundvatten-

magasinen är begränsade. Mörbylånga kommun måste värna om de 

grundvattentäkter, som finns i kommunen och förebygga för ett säkert 

dricksvatten nu och i framtiden. 

Enligt sammanträdesprotokoll från Tekniska nämndens arbetsutskott 

gällande en fastighet inom Strandskogens vattenskyddsområde framgår att 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att värmepumpar ej bör tillåtas 

inom vattenskyddets område, bilaga 2. 

På ovanstående grunder ihop med Teknisk Affärsverksamhets yttrande, 

bedömer Miljöverksamheten att ansökan bör avslås. 

 

Beslutsunderlag 

Teknisk Affärsverksamhets yttrande. 

Jävsnämndens beslut 

 Jävsnämnden i Mörbylånga kommun beslutar att avslå ansökan om 

tillstånd från Mörbylånga Bostad, org nr 556528-7629 gällande 

bergvärmepumpinstallation på fastigheten Möckleby 7:13. 

 

_____ 

 

Expedieras till: 

Teknisk Affärsverksamhet 

 



 

Jävsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(28) 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

2014-06-24   
 

 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 46 Dnr 2014/000015 -291 

Björnhovda 25:2, nybyggnad Runsbäckskolan 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga Bostads AB ansöker om att få Bygglov för Nybyggnad av 

verksamhet/skola, Runsbäcksskolan, om 1070 kvm på fastigheten 

Björnhovda 25:2, Stengatan, Färjestaden, bakom Färjehallen. 

Överväganden 

Fastigheten är belägen inom planlagt område. 

Åtgärderna överensstämmer med detaljplanen. 

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för planenlig åtgärd inom detaljplanen, 

exklusive startbesked.  

Förutsättningar 

Planförutsättningar  

Fastigheten omfattas av detaljplan. 

Yttranden  

Fastigheten kan ansluta till kommunalt vatten och avlopp. 

Bygglov tillstyrks med villkor: 

att fastigheten ansluter till kommunalt vatten och avlopp. 

Ärendet har remitterats till Tekniska affärsverksamheten se yttrande nedan 

och bilaga 3, (Billy Gidö).  

Om dagvattnet (tak-/yt- och dräneringsvatten) från fastigheten inte kan 

anslutas till kommunalt dagvattenledning får dagvattnet inte kopplas till 

spillvattenledningar. 

Ärendet har remitterats till Räddningstjänsten (Rutger Thuresson), se 

yttrande i bilaga 4. 
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Ärendet har remitterats till Tillgänglighetsrådet (Elisabeth Cima Kvarneke), 

se yttrande i bilaga 5. 

Bedömning 

Åtgärden överensstämmer med detaljplanen. 

Plan- och byggverksamheten bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller 

utformningskraven i 2 och 8 kapitlet plan- och bygglagen, PBL. 

 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan 2014-05-16 

Ritningar (planer, fasader, situationsplan, nybyggnadskarta och sektioner) 

instämplade 2014-05-16 och 2014-05-26 

Brandskyddsbeskrivning instämplad 2014-05-16 

Tillgänglighetsutlåtande instämplad 2014-05-26 

Tjänsteskrivelse 2014-06-13 

 

Jävsnämndens beslut 

1. Att bevilja bygglov för ansökan bygglov - Nybyggnad verksamhet/ 

skola, om 1070 kvm på fastigheten Björnhovda 25:2, Stengatan, 

Färjestaden, med sökande Mörbylånga Bostads AB med stöd av 9 

kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL. 

2. För att genomföra krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig 

godtas byggherrens förslag X, den kontrollansvarige är certifierad 

enligt 10 kap. 9 § i PBL (2010:900).  

3. Utstakning och Lägeskontroll ska utföras. 

4. Minst ett arbetsplatsbesök från kommunen ska göras. 

5. Tekniskt samråd, krävs i detta ärende. 

6. Bygglovet debiteras separat. Avgiften är i enlighet med taxa fastställd 

av kommunfullmäktige 

 

Besluten kan överklagas var för sig, se bifogad information. 

_____ 
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Information 

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

kan behövas.  

Byggherren ansvarar själv för att ta in egenkontroller för de arbeten hans 

entreprenörer utför. 

Arbetsmiljölagen för bl a arbetslokaler (arbetsmiljöverket). 

Tillstånd att bygga närmare vägområde än tillåtet, göra ny utfart eller ändra 

den som finns (tillståndsgivare är väghållaren, oftast Trafikverket, 

kommunen eller lokal vägförening). 

Lagen om kulturminnen, där fornlämningar kan finnas (länsstyrelsen). 

Dispensansökan om landskapsbildskydd och strandskydd enligt miljöbalken 

kan behöva sökas (länsstyrelsen/kommunen). 

Byggherren är i vissa fall skyldig att upprätta en arbetsmiljöplan för 

byggandet innan byggnationen påbörjas. Bestämmelser om detta finns i 

Arbetarskydds-styrelsens författningssamling 1999:3, §§ 10, 11 och 12. 

Förhandsanmälan ska göras till arbetsmiljöverket i Växjö om projektet 

kräver mer än 500 mandagar eller under 30 arbetsdagar sysselsätter mer än 

20 man samtidigt. 

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked 

(enligt 10 kap. 3 § PBL).   

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt 

samråd bifogas, se bilaga 6.  

I detta ärende krävs utstakning. Behörighet krävs. Utstakning av hus skall 

utföras av sakkunnig person som via intyg bekräftar att utstakning skett. 

Förslagsvis kontakta Metria i Kalmar (010-1218000). För utstakning gäller 

Metrias taxa. Om byggnadens eller anläggningens läge är sådant att den är 

direkt beroende av gränsen mot en grann-fastighet, skall grannen kallas till 

utstakningen. 

I detta ärende krävs lägeskontroll. Avgift för lägeskontroll ingår i 

bygglovsavgiften. Lägeskontrollen bör göras innan första bjälklaget är 

färdigt. Kontrollansvarig alternativt där kontrollansvariga saknas 

byggherren, kontaktar Metria AB i Kalmar X 
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Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 

förrän Kommunstyrelsen har gett ett slutbesked enligt 10 kap 4 § PBL, om 

nämnden inte beslutar annat.  

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. 

Observera  

1. att byggnadsarbeten inte får påbörjas förrän kommunstyrelsen 

har gett ett startbesked enligt PBF 9 kap. 20 §. 

2. att byggnadsverket inte får tas i bruk i de delar som omfattas av 

startbeskedet förrän kommunstyrelsen har gett ett slutbesked 

enligt PBF 9 kap. 20 §. 

 

Bilagor  

1. Överklagandehänvisning 

2. Ritningar som ingår i beslutet. 

3. Remissyttrande från Tekniska affärsverksamheten, ingenjör Billy 

Gidö 

4. Remissyttrande från Räddningstjänsten Öland, brandingenjör Rutger 

Thuresson. 

5. Remissyttrande från Tillgänglighetsrådet, Elisabeth Cima Kvarneke 

6. Kallelse till tekniskt samråd. 
 

 

 

 

Expedieras till: 

Sändlista  

Sökande, fastighetsägare 

Mörbylånga Bostads AB 

Esplanaden 22 

386 50 MÖRBYLÅNGA 

 

Kontrollansvarig: 

X 

ATRIO Arkitekter AB 

Gamla Stationsgatan 4A, BV 

382 30 Nybro 
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Kungörelse för kännedom 

(Rågrannar) 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
MÖRBYLÅNGA BJÖRNHOVDA 25:389 
P-A.PORTTEKNIK AB 
HÖRNV 8 
38631 FÄRJESTADEN 
 
X 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X  
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
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§ 47 Dnr 2014/000016 -289 

Matrosen 1, rivning av lagerbyggnad 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga Bostads AB ansöker om att få Rivningslov - Rivning av 

lagerlokal, om 1700 kvm på fastigheten Matrosen 1, Stuverigatan 15, 

Mörbylånga hamn. 

Fastigheten är belägen inom planlagt område. 

Åtgärderna överensstämmer med detaljplanen. 

Bakgrund 

Ansökan avser rivning av lagerlokal för planenlig åtgärd inom detaljplanen, 

exklusive startbesked.  

Förutsättningar 

Planförutsättningar  

Fastigheten omfattas av detaljplan. 

Yttranden  

Ärendet har remitterats till Miljöverksamheten se yttranden i bilaga 2. 

(Magdalena Andersson) 

Bedömning 

Åtgärden överensstämmer med detaljplanen och byggnaden bör inte bevaras 

pga byggnadens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga 

värden. 

Plan- och byggverksamheten bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller 

utformningskraven i 2 och 8 kapitlet plan- och bygglagen, PBL. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan 2014-05-19 

Ritning (situationsplan, fasader och sektion) instämplade 2014-06-09 
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Remissyttranden, Miljöenheten, handläggare Magdalena Andersson, 2014-

06-13 

Tjänsteskrivelse 2014-06-13  

 

Jävsnämndens beslut 

1. Att bevilja rivningslov för Rivningslov av lagerlokal om 1700 kvm 

på fastigheten Matrosen 1, Stuverigatan 15, Mörbylånga hamn med 

sökande Mörbylånga Bostads AB med stöd av 9 kap. 34 § plan- och 

bygglagen, PBL. 

2. Följande handling skall lämnas in till plan- och byggverksamheten 

som underlag för startbesked. 

 Rivningsplan 

3. Rivningslovet debiteras separat. Avgiften är i enlighet med taxa 

fastställd av kommunfullmäktige 

Besluten kan överklagas var för sig, se bifogad information. 

 

 

_____ 

Information 

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

kan behövas.  

Byggherren ansvarar själv för att ta in egenkontroller för de arbeten hans 

entreprenörer utför. 

Arbetsmiljölagen för bl a arbetslokaler (arbetsmiljöverket). 

Byggherren är i vissa fall skyldig att upprätta en arbetsmiljöplan för 

byggandet innan byggnationen påbörjas. Bestämmelser om detta finns i 

Arbetarskydds-styrelsens författningssamling 1999:3, §§ 10, 11 och 12. 

Förhandsanmälan ska göras till arbetsmiljöverket i Växjö om projektet 

kräver mer än 500 mandagar eller under 30 arbetsdagar sysselsätter mer än 

20 man samtidigt. 

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked 

(enligt 10 kap. 3 § PBL). 
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Kontrollansvarig, tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd krävs 

inte i detta ärende. 

Ingen lägesbestämning behöver göras. 

Rivningslovet upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har 

påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen beslutet vunnit 

laga kraft. 

Observera  

3. att byggnadsarbeten inte får påbörjas förrän kommunstyrelsen 

har gett ett startbesked enligt PBF 9 kap. 20 §. 

 

Bilagor  

7. Överklagandehänvisning 

8. Ritningar som ingår i beslutet. 

9. Remissyttrande från Miljöenheten, ingenjör Magdalena Andersson 

 

Expedieras till: 

Sändlista  

Sökande, fastighetsägare 

Mörbylånga Bostads AB 

Esplanaden 22 

386 50 MÖRBYLÅNGA 

 

Kungörelse för kännedom 

(Rågrannar) 
X 
 
X 
 
X 
 
MÖRBYLÅNGA MÖRBYLÅNGA 2:12 och HOTELLET 1 
MÖRBYLÅNGA KOMMUN 
38680 MÖRBYLÅNGA 
 
X 
 
X 
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§ 48 Dnr 2014/000017 -519 

Väg 136, förbifart Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

Trafikverket har skickat en skrivelse där de ber om eventuella synpunkter. 

Mörbylånga kommun kommer att svara i höst men Jävsnämnden kan som 

myndighetsnämnd lämna synpunkter. 

Beslutsunderlag 

Remiss från Trafikverket 

Jävsnämndens beslut 

Jävsnämnden är positiv till nybyggnadsalternativet. 

 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

 

Trafikverket, X 
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§ 49 Dnr 2014/000018-214 

Möckleby 7:13 – Alungården – ändrad användning 

Sammanfattning av ärendet 

Bygglovet är ändrad användning från äldreboende till gymlokal ca 270 kvm. 

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för planenlig åtgärd inom detaljplanen, inklusive 

startbesked. 

Planförutsättningar 

Fastigheten omfattas av detaljplan 

Yttranden 

Ärendet har remitterats till Räddningstjänsten, se yttranden i bilaga 4 (Rutger 

Thuresson). 

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

att yttra sig enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen. Ägare av X har bedömts 

vara berörda.  

Inga erinringar av berörda finns. 

Bedömning 

Åtgärden överensstämmer med detaljplanen. 

Plan- och byggverksamheten bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller 

utformningskraven i 2 och 8 kapitlet plan- och bygglagen, PBL 

Beslutsunderlag 

Ansökan 2014-02-27 

Ritning (planer, fasader och situationsplan) 

Brandskyddsbeskrivning 

Remissyttranden från Räddningstjänsten och från miljöinspektör 
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Jävsnämndens beslut 

1. Att bevilja bygglov för Bygglov – ändrad användning 270 kvm på 

fastigheten Möckleby 7:13, Alunvägen 9, sökande Mörbylånga 

Bostad AB, Sofia Petersson med stöd av 9 kap. 30 § plan- och 

bygglagen, PBL. 

2. Att ge startbesked med stöd av 10 kap 3 § PBL. Byggnadsarbetena 

får påbörjas. 

3. Att kontrollplanen instämplad 2014-06-13 fastställs. 

4. Att följande handlingar ska lämnas in till plan- och 

byggverksamheten som underlag för slutbesked: 

. Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att 

byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov 

. Ansökan slutbesked 

5. Att slutsamråd krävs i detta ärende. 

6. Att bygglovet debiteras separat. Avgiften är i enlighet med taxa 

fastställd av kommunfullmäktige. 

 

Besluten kan överklagas var för sig, se bifogad information. 

 

_____ 

 

Information 

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

kan behövas. 

Byggherren ansvarar själv för att ta in egenkontroller för de arbeten hans 

entreprenörer utför. 

Arbetsmiljölagen för bl a arbetslokaler (arbetsmiljöverket). 

Lagen om kulturminnen, där fornlämningar kan finnas (Länsstyrelsen). 

Dispensansökan om landskapsbildskydd och strandskydd enligt miljöbalken 

kan behöva sökas (Länsstyrelsen/kommunen). 

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. 



 

Jävsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(28) 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

2014-06-24   
 

 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Tekniskt samråd, arbetsplatsbesök, krävs inte i detta ärende. 

Ingen lägesbestämning behöver göras. 

Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 

förrän Jävsnämnden har gett ett slutbesked enligt 10 kap 4 § PBL, om 

nämnden inte beslutar annat. 

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

inom två år och avslutas inom fem år från den dagen beslutet vann laga kraft. 

Jävsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om 

bygglov upphör att gälla. 

Observera att byggnadsverket inte får tas i bruk i de delar som omfattas 

av startbeskedet förrän Jävsnämnden har gett ett slutbesked enligt PBF 

9 kap 20 §. 

Bilagor 

1. Överklagandehänvisning 

2. Ritningar som ingår i beslutet 

3. Remissyttrande från miljöinspektör Magdalena Andersson 

4. Remissyttrande från Räddningstjänsten Rutger Thuresson 

5. Broschyr Arbetsmiljöverket ”Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen” 

 

Sändlista 

Sökande, fastighetsägare 

Mörbylånga Bostads AB, Sofia Petersson 

Esplanaden 22 

Mörbylånga 

 

Kungörelse för kännedom 

(Rågrannar) 

MÖRBYLÅNGA BOSTADS AB 

Esplanaden 22 

386 50 MÖRBYLÅNGA 

 

Mörbylånga Kommun 

Henrik Yngvesson 

386 80  MÖRBYLÅNGA 
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X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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§ 50 

Nästa möte 

Nästa möte med Jävsnämnden äger rum tisdagen den 26 augusti. Anne-

Charlott Petersson är sekreterare vid Jävsnämndens möten under hösten. 

 

_____ 
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