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§ 51  

Godkännande av dagordning 

Diskussion fördes angående föregående ordinarie mötes inställande 26 

augusti. 

Curt Ekvall begärde att föregående mötes ärenden detaljplan och 

exploateringsavtal för X. skulle tas upp på detta möte. Efter diskussion 

mellan ledamöterna och tjänstemän beslutades att ärendena ska tas upp när 

underlaget är klart och kallelse utgå till extramöte. 

Till jävsnämndens ledamöter och ersättare utsänd kallelse godkänns som 

dagordning för sammanträdet. 

_____ 

 

 

 

 

 

På grund av jäv deltar inte Ove Karlesand (M) i handläggning i detta ärende 

Gudrun Mo (C) går in och tjänstgör som ordf 

Curt Ekvall (-) tjänstgör under ärendet. 

 



 

Jävsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(21) 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

2014-09-30   
 

 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 52  

Val av justerare 

Till justerare för mötets valdes Bo Sjölin. 

_____ 
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§ 53  

Delegationsbeslut 

Följande ärenden anmäldes: 

X – Beslut om bygglov 

X – Remiss gällande kompletteringsförfrågan i tillståndsärende enligt 

miljöbalken om kompostering av slam. 

_____ 
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§ 54  

Information 

Bengt Johansson och Ylva Hammarstedt informerade om fortskridandet av 

detaljplan  Joels Udde. 

_____ 
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§ 55 Dnr 2014/000011 -235 

Björnhovda 6:27, Onkel Sams väg 8, 
FärjestadenSökanden Mörbylånga Bostads AB (14-483) 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga Bostads AB ansöker om att få bygglov för nybyggnad av 

flerbostadshus om 250 kvm på fastigheten Björnhovda 6:27, Onkel Sams 

väg 8, Färjestaden. Länsstyrelsen har upphävt beslut och återförvisat ärendet 

för ny handläggning. 

Beslutsunderlag 

Ansökan 2014-05-05  

Ritningar (planer, fasader, situationsplan ombyggnad och relation) inkomna 

2014-05-05 och 2014-04-03  

Brandskyddsbeskrivning inkomna 2014-05-05  

Tjänsteskrivelse 2014-05-07 

Jävsnämndens protokoll 2014-05-16 § 36 

Länsstyrelsens beslut 2014-09-02 

Tjänsteskrivelse 2014-09-19 

Jävsnämndens beslut 

1. Tillstyrka bygglov för nybyggnad av flerbostadshus om 250 kvm på 

fastigheten Björnhovda 6:27, Onkel Sams väg 8, Färjestaden, sökande 

Mörbylånga Bostads AB med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, 

PBL.  

2. Villkor för beslutet: Brandklassificering, enligt BBR kap 5, bostadshus 

Brandklass EI30 gäller om avståndet är mindre än 8 meter från annan 

byggnad oavsett typ av byggnad eller angränsande byggnad ligger på annan 

fastighet.  

3. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 

kontrollansvarig godtas byggherrens förslag Erik Heiman. Den 

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

4. Utstakning och Lägeskontroll ska utföras.  

5. Ett arbetsplatsbesök från kommunen ska göras.  

6. Tekniskt samråd, krävs i detta ärende.  
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För beslutet debiteras en av fullmäktige fastställd avgift. Fakturan kommer 

att sändas separat. 

 

Information 

Besluten kan överklagas var för sig, se bifogad anvisning! 

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. 

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. 

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 (Anders Johansson, 

anders.johansson@metria.se 010-121 86 83).  

mailto:anders.johansson@metria.se
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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 

Byggnadsarbeten inte får påbörjas förrän kommunstyrelsen har gett ett 

startbesked enligt PBF 9 kap. 20 §. 

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

förrän kommunstyrelsen har gett ett slutbesked enligt PBF 9 kap. 20 §. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Mörbylånga Bostads AB, Köpmangatan 32, 386 50 Mörbylånga 

Erik Heiman, ATRIO Arkitekter AB, Gamla Stationsgatan 4A Bv, 382 30 

Nybro 

För kännedom: 

Plan och byggverksamheten 

Mörbylånga kommun 

X 
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§ 56 Dnr 2014/000029 -423 

Degerhamn 4:1 Anmälan om schaktarbete i förorenad 
mark Sökanden Mörbylånga kommun (Dnr 14-1121) 

Sammanfattning av ärendet 

Tekniska Affärsverksamheten, Mörbylånga kommun, inkom 2014-09-11 

med en anmälan om schaktning i förorenad mark. Tekniska 

Affärsverksamheten avser att bygga överföringsledningar för vatten och 

spillvatten mellan Degerhamn och Grönhögen. Arbetet samordnas med 

cykelprojektet fyr till fyr. Etapp 1 av utbyggnaden är en sträcka på ca 1700 

m från Södra Bruket söder om Degerhamn och vidare söderut till Albrunna. 

En del av sträckan går genom område med fyllnadsmassor innehållande 

rödfyr. Rödfyr är bränd alunskiffer som ligger kvar i området efter flera 

hundra års brytning. Rödfyr innehåller höga halter av tungmetaller som 

arsenik och kadmium. Områdena med rödfyr betraktas som förorenade 

områden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014-09-30 

Jävsnämndens beslut 

Mörbylånga kommun förelägger Tekniska Affärsverksamheten, Mörbylånga 

kommun, som på fastighet Degerhamn 4:1, avser att schakta i område med 

rödfyr att: 

1. Om överskottsmassor, innehållande rödfyr, uppkommer meddela 

Miljöverksamheten Mörbylånga kommun för bedömning och beslut om 

hantering. 

Beslutet fattas med stöd av 2 kap 3 § MB, 10 kap 4 och 14 §§ MB, 26 kap 9 

§ MB, 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Teknisk Affärsverksamhet 

Miljöverksamhet 
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§ 57 Dnr 2014/000030 -423 

Degerhamn 4:1 Beslut om avgift för tillsyn enligt 
miljöbalken. (Dnr 14-1121) 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 27 kap 1, ,2 §§ Miljöbalken samt förordning (1998:940) om avgifter 

för prövning och tillsyn enligt miljöbalken har kommunen rätt att ta ut 

avgifter. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014-09-30 

Jävsnämndens beslut 

1. Mörbylånga kommun beslutar att Teknik Affärsverksamhet, Mörbylånga 

kommun, ska betala avgift för tillsyn enligt miljöbalken. Tidsåtgången 

har varit fyra timmar á 733 kronor, vilket medför en avgift om 2932 

kronor. Fakturan kommer att sändas separat, av fullmäktige fastställd 

taxa. 

2. Beslutet fattas med stöd av 27 kap 1,2 §§ Miljöbalken samt förordning 

(1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken..  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Teknisk Affärsverksamhet 

Miljöverksamhet 

För kännedom: 
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§ 58 Dnr 2014/000026 -214 

Färjestaden 1:10, 1:40, 5:6 Begäran om planändring 
Sökanden Mörbylånga Bostads AB (Dnr 14-633) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om planändring har inkommit för fastigheterna Färjestaden 1:10, 

1:40, 5:6 m fl. Mörbylånga Bostads AB har förvärvat fastigheterna och 

önskar utveckla området tillsammans med angränsande fastigheter d.v.s. del 

av Färjestaden 5:1 ”busstorget” samt kvarteret Tingsplanen.  

Ansökan innebär en ändring av planen så att en utökad bebyggelse blir 

möjlig med ändamålen handel, kontor och bostäder. 

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen 2014-06-12 

Tjänsteskrivelse 2014-09-19 

Jävsnämndens förslag till beslut 

1. Ställa sig positiv till att pröva ansökan om detaljplan genom 

detaljplaneprocess med normalt planförfarande. 

2. Uppdra till plan- och byggverksamheten att upprätta plankostnadsavtal 

med sökanden och påbörja planarbete. Planarbete skall utföras 

tillsammans med detaljplan för kv Tingsplanen och detaljplan för Södra 

hamnplan. Detta innebär en samplanering mellan Mörbylånga Bostads 

AB, kommunen samt fastighetsägaren på fastigheten Tingsplanen 5:2 

(f.d. OK/Q8) 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Mörbylånga Bostads AB, Köpmangatan 32, 386 50 Mörbylånga 

Plan- och byggverksamheten 

För kännedom: 

 

 



 

Jävsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(21) 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

2014-09-30   
 

 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 59 Dnr 2014/000027 -214 

Färjestaden 1:165 m.fl. (fd. Däckroy tomten) Ansökan 
planändring. Sökanden Mörbylånga Bostads AB (Dnr 
11-565) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan har inkommit 2011-05-25 om att förändra detaljplanen för 

fastigheterna. Färjestaden 1:165, 1:167 och 1:183, så att bostadsbebyggelse, 

kontor och handel blir möjligt på fastigheterna. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014-09-30 

Samrådsredogörelse, upprättad 2014-09-30 

Plankarta, upprättad 2014-04-22, reviderad 2014-09-30 

Planbeskrivning med illustrationer, upprättad 2014-04-22, reviderad 2014-

09-30 

Beslut miljöbedömning, daterad 2014-09-30 

Checklista sociala konsekvenser, daterad 2014-04-22 

Aktuell fastighetsförteckning 

Bilagor 

F.d. Däckroy-tomten i Färjestaden, provtagningsplan, kompletterande 

miljöteknisk markundersökning, Mats Wærn, WSP, daterad 2014-07-02 

Färjestaden 1:165, 1:167 och 1:183 i Mörbylånga kommun, översiktlig 

miljöteknisk markundersökning, Mats Wærn och Hanna Hällstrand, WSP, 

daterad 2011-03-31 

Beräkning av vägtrafikbuller, Magdalena Andersson, Mörbylånga kommun, 

upprättad 2014-09-18 

Jävsnämndens beslut 

1. Den 2014-09-30 upprättade samrådsredogörelsen över inkomna 

synpunkter godkänns som sin egen. 

2. De 2014-04-22 upprättade och 2014-09-30 reviderade handlingarna 

skickas på granskning. 

_____ 
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Expedieras till: 

Plan- och byggverksamheten  

Mörbylånga Bostads AB 

Tallhöjdens idrottsplats 

För kännedom: 
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§ 60 Dnr 2014/000023 -235 

X Ansökan om bygglov för uppförande av plank. 
Sökanden Mörbylånga kommun (Dnr14-505) 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun, Mark- och exploateringsavdelning, ansöker om att få 

Bygglov för uppförande av plank om 28 meter på fastigheten X, Färjestaden. 

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen 2014-05-08 

Ritningar, plan och fasadritning samt situationsplan, inkommen 2014-05-08. 

Tjänsteskrivelse 2014-08-14  

Jävsnämndens beslut 

Beslut enligt 6 kap 36 § kl  

1. Tillstyrka bygglov för Bygglov – övrigt uppförande av plank om 28 

meter på fastigheten X sökande Mörbylånga Kommun, Mark- och 

exploateringsavdelningen, med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, 

PBL. 

2. Startbeskedet ges med stöd av 10 kap. 3 § PBL. Byggnadsarbetena får 

påbörjas. 

3. Kontrollplanen instämplad 2014-08-14 fastställs.  

4. Följande handlingar ska lämnas in till plan- och byggverksamheten som 

underlag för slutbesked:  

5. Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att 

byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov  

6. Ansökan Slutbesked 

7. För beslutet debiteras en av fullmäktige fastställd avgift. Fakturan 

kommer att sändas separat. 

 

Information 

Besluten kan överklagas var för sig, se bifogad anvisning! 
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Byggherren är själv skyldig att skaffa sig de tillstånd från annat håll, som 

kan behövas. 

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren. 

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. 

Tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd, krävs inte i detta ärende. 

Ingen lägesbestämning behövs göras. 

Byggnadsverket får tas i bruk enligt 10 kap. 34 § PBL innan slutbesked är 

utfärdat. Byggherren ansvarar för besiktning och kontroll av byggnadsverket. 

Ansökan om Slutbesked bifogas. 

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. 

Kommunstyrelsen beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet 

om bygglov upphör att gälla. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

X 

Mark- och exploatering 

För kännedom: 

Mörbylånga kommun 

Hamnmästaren KB, Hamnplan 1, 386 31 Färjestaden 

Mörbylånga Fastighets AB, Köpmangatan 32, 386 50 Mörbylånga 
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§ 61 Dnr 2014/000028 -340 

X Nybyggnad av vattenverk Sökande Mörbylånga 
kommun (Dnr 14-982) 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun har ett föreläggande om åtgärder på befintligt 

vattenverk i Triberga, tekniska affärsverksamheten bedömde att byggnation 

av ett nytt vattenverk är det bästa alternativet. 

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen 2014-08-15 

Reviderade ritningar daterade 2014-08-29 

Tjänsteskrivelse 2014-09-09 

Jävsnämndens beslut 

1. Bevilja bygglov för nybyggnad av vattenverk på fastigheten X med stöd 

av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen. 

2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 

kontrollansvarig godtas byggherrens förslag. 

3. Utstakning och Lägeskontroll ska utföras. 

4. Minst ett arbetsplatsbesök från kommunen ska göras. 

5. Tekniskt samråd krävs. 

För beslutet debiteras en av fullmäktige fastställd avgift. Fakturan kommer 

att sändas separat. 

 

Information 

Besluten kan överklagas var för sig, se bifogad anvisning! 

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetssägaren. 

Tillstånd från väghållaren, Trafikverket, krävs för att göra ny utfart eller 

ändra den som finns. 

Åtgärden får ej påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat startbesked. 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. 
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I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll 

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. 

Kommunstyrelsens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då 

beslutet om bygglov upphöra att gälla. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

X 

Teknisk Affärsverksamhet 

För kännedom: 

X 
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§ 62 Dnr 2014/000024 -238 

Torslunda 2:24 Ansökan om marklov för uppförande av 
pulkabacke Sökanden Mörbylånga Bostads AB (Dnr 14-
530) 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga Bostads AB ansöker om att få Marklov för - Uppförande av 

pulkabacke om ca 30x40 meter och höjden ca 15 meter på fastigheten 

Torslunda 2:24, Torslunda 119, Torslunda skolområde, Torslunda. 

Beslutsunderlag 

Ansökan 2014-05-15 

Ritning, situationsplan inkommen 2014-06-18 

Tjänsteskrivelse 2014-08-14  

Jävsnämndens beslut 

Beslut enligt 6 kap 36 § kl 

1. Bevilja bygglov för Marklov - upphöjning av mark, pulkabacke, om 

30x40 meter och höjden ca 15 meter på fastigheten Torslunda 2:24, 

Torslunda 119, Torslunda skolområde, Torslunda, sökande Mörbylånga 

Bostad AB med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL. 

2. Startbeskedet ges med stöd av 10 kap. 3 § PBL. Byggnadsarbetena får 

påbörjas. 

3. Kontrollplanen instämplad 2014-08-14 fastställs. 

4. Lägeskontroll ska utföras. 

5. Följande handlingar ska lämnas in till plan- och byggverksamheten som 

underlag för slutbesked:  

6. Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att 

byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov  

7. Intyg om utfärdat lägeskontroll av byggnaden . 

8. Ansökan Slutbesked 

För beslutet debiteras en av fullmäktige fastställd avgift. Fakturan kommer 

att sändas separat. 
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Information 

Besluten kan överklagas var för sig, se bifogad anvisning! 

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

kan behövas.  

Arbetsmiljölagen för bl a arbetslokaler (arbetsmiljöverket). 

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.  

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. 

Tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd, krävs inte i detta ärende. 

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 (Anders Johansson, 

anders.johansson@metria.se 010-121 86 83) eller (Johan Borg, 

johan.borg@metria.se, 010-121 86 81).  

Byggnadsverket får tas i bruk enligt 10 kap. 34 § PBL innan slutbesked är 

utfärdat. Byggherren ansvarar för besiktning och kontroll av byggnadsverket. 

Ansökan om Slutbesked bifogas. 

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. 

Kommunstyrelsen beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet 

om bygglov upphör att gälla. 

_____ 
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Expedieras till: 

Mörbylånga Bostads AB, Att: Sofia Petersson, Köpmangatan 32, 386 50 

Mörbylånga 

Mörbylånga kommun 

För kännedom: 

X 
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