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2016-04-21  

 

Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00-12.25 

Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande 

Jimmy Odenäng (M) 

Anne Wilks (MP)  

Johan Sigvardsson (C)  

Fredrik Jämtin (S), ersättare för Per-Olof Johansson (S) 

Bertil Johansson (S)  

Henriette Koblanck (S) 

 

Övriga närvarande Cajsa Lindberg, miljö- och byggnadschef 

Marie-Christine Svensson, stadsarkitekt 

Cecilia Widén, sekreterare 

Anna Hagberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör, § 56 

Katarina Proos, livsmedelsinspektör, 56 

Emelie Bertholdson, planarkitekt, § 62 

Ylva Hammarstedt, arkitekt § 63 

Ann-Marie Jeansson (KD), ej tjänstgörande ersättare 

Seita Riikonen (S), ej tjänstgörande ersättare  

 

Justerare Henriette Koblanck 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga den 26 april 2016 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

 §§ 54-64 
 Cecilia Widén  

 Ordförande 

  

 Günter Ruchatz  

 Justerare 

  

 Henriette Koblanck   

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Miljö- och byggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2016-04-21 

Datum då anslaget sätts upp 2016-04-27 Datum då anslaget tas ned 2016-05-19 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Mörbylånga 
 

Underskrift 

  

 Cecilia Widén  
 

 
 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (17) 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

2016-04-21  
 

 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 54  3 
Val av justerare ................................................................................................... 3 

§ 55  4 
Godkännande av dagordning .............................................................................. 4 

§ 56  5 
Meddelande och information ............................................................................... 5 

§ 57  6 
Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2016 ........................................................ 6 

§ 58  7 
Uppföljning medborgarförslag och motioner ........................................................ 7 

§ 59  8 
Verksamhetsinformation ..................................................................................... 8 

§ 60 Dnr 2015/001464 9 
X. Tillbyggnad enbostadshus. Sökanden X. ........................................................ 9 

§ 61 Dnr 2016/000214 12 
X. Ansökan om förhandsbesked - Lokaliseringsprövning för nybyggnad 
av enbostadshus. Sökanden X. ......................................................................... 12 

§ 62 Dnr 2008/001414 14 
Björnhovda 25:339 Plan Vasatomten. Ansökan om planändring. 
Sökande Mörbylånga Bostads AB. .................................................................... 14 

§ 63 Dnr 2016/000396 16 
Färjestaden 1:153 med flera - Planprogram. ..................................................... 16 

§ 64  17 
Övriga frågor ..................................................................................................... 17 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3 (17) 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

2016-04-21  
 

 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 54  

Val av justerare 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Henriette Koblanck utses att justera dagens protokoll.       

_____ 
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§ 55  

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Till miljö- och byggnadsnämndens ledamöter och ersättare utsänd kallelse 

godkänns som dagordning med tillägg enligt följande.  

 Utbildning om livsmedelslagstiftningen under punkten Meddelande och 

information.  

 En fråga om biblioteket i Färjestaden under punkten Övriga frågor.      

_____ 

 

Ajournering  

Klockan 10.35-10.45   
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§ 56  

Meddelande och information 

Utbildning livsmedelslagstiftning 

Utbildning i livsmedelslagstiftning gavs av Katarina Proos, livsmedels-

inspektör, och Anna Hagberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör.  

Meddelande 

Rapport enligt sammanställning daterad den 18 april 2016. 

Information 

Nästa möte är den 26 maj 2016. 

_____ 
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§ 57  

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2016 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsutskottets protokoll den 7 april 2016. 

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 15:37.     

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbesluten godkänns.     

_____ 
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§ 58  

Uppföljning medborgarförslag och motioner 

Sammanfattning av ärendet 

En motion från Eric Rosenlund (SD) om Riskerna med elektromagnetiska fält 

infogas i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna för Mörbylånga kommun har 

inkommit till miljö- och byggnadsnämnden för beredning.      

_____ 
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§ 59  

Verksamhetsinformation 

Sammanfattning av ärendet 

Cajsa Lindberg informerade om  

 Upphandling handläggarsystem. Anna Hagberg kommer att arbeta med det 

nya systemet året ut. Miljöhandläggare är anställd från den 1 juni och året 

ut. 

 Ambitioner gällande klimatfrågan.   

 Information om klimatstrategin planeras vid nämndens möte i maj, för 

beslut i juni och för att därefter behandlas av kommunfullmäktige under 

hösten.  

Marie-Christine Svensson informerade om  

 Detaljplan HållBAR plats har vunnit laga kraft.  

 Planering av kollektivtrafikplats Algutsrum inställd tills vidare eftersom 

Trafikverket ska utreda frågan ytterligare. 

 Projekt Havsplanering - Mörbylånga kommun ska delta i samarbetet. 

 Utredning om vatten- och naturvärden i Strandskogen planeras.  

 Dialogmöten mellan Mörbylånga kommun och Länsstyrelsen. 

 HVB-hem. 

Information förvaltningen 

 Cajsa Lindberg har sagt upp sig och kommer att sluta sista juni. 

 Arkitekt söks för att förstärka både bygglov- och planeringsverksamheten. 

 Förstärkning på den administrativa sidan.      

_____ 
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§ 60 Dnr 2015/001464 

X. Tillbyggnad enbostadshus. Sökanden X. 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser en till- och ombyggnad av enbostadshus och garage. 

Enbostadshuset byggs till med en förlängning av byggnaden och en frontespis 

på långsidan mot gatan.  

I gavelspetsarna på de tillbyggda delarna ska fönsterpartier monteras.  

Nya fönster som ska efterlikna byggnadens ursprungliga ska monteras på hela 

byggnaden. 

Takfönster, (ej redovisat på ritning), ska monteras i badrum plan 2. 

En carport byggs som en förlängning av det befintliga garaget.     

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 7 april 2016.  

Ansökan daterad den 19 december 2015. 

Skrivelser från sökanden daterade den 5 april 2016 och den 18 april 2016.  

Ritning (planer, fasader och situationsplan) daterad den 16 december 2015.  

Tjänsteskrivelse daterad den 31 mars 2016.    

Förslag till beslut 

Anne Wilks (MP), med instämmande av ordföranden, yrkade bifall till ansökan 

vad gäller fönsterpartierna på gavelspetsarna i de tillbyggda delarna på 

huvudbyggnaden. 

Henriette Koblanck (S) yrkade bifall till arbetsutskottets förslag till beslut 

punkt 2, det vill säga avslag på ansökan vad gäller fönsterpartierna. 

Ajournering 

Klockan 11.35-11.40 

Förslag till beslut  

Jimmy Odenäng (M) föreslog tilläggsyrkande till Anne Wilks yrkande "att 

godkänna gavelfönster, enligt punkt 2, under förutsättning att dessa är av trä 

och är spröjsade, samt att fönstrena liknar befintliga fönster på huset". 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställde Anne Wilks förslag mot arbetsutskottets förslag till beslut 

punkt 2 och fann att miljö- och byggnadsnämnden beslutat bifalla 

arbetsutskottets förslag till beslut. Därmed föll Jimmy Odenängs förslag om 

tilläggsyrkande.      

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Att bevilja bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och garage. 

2. Att avslå ansökan vad gäller fönsterpartierna på gavelspetsarna i de 

tillbyggda delarna på huvudbyggnaden. 

Reservation 

Günter Ruchatz (M) och Jimmy Odenäng (M). 

”Vi Moderater anser att bygglovsansökan i ärendet är fullgod och reserverar 

oss mot avslaget i punkt två då det inte finns någon särskild byggnadspolicy i 

Mörbylånga samhälle som skulle kunna åberopas som hinder för den sökta 

utformningen av fönsterpartierna. Inte heller utgör de nockfönster som 

sökanden önskar någon stor avvikelse i förhållande till den omkringliggande 

bebyggelsen.” 

Anne Wilks (SD) och Johan Sigvardsson (C) reserverade sig mot punkt 2 i 

beslutet.  

_____ 

Information  

Beslutet kan överklagas var för sig. Se bifogad ansvisning! 
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Expedieras till: 

X 

För kännedom: 

X 
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§ 61 Dnr 2016/000214 

X. Ansökan om förhandsbesked - Lokaliseringsprövning 
för nybyggnad av enbostadshus. Sökanden X. 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om förhandsbesked har inkommit på fastigheten X. Ansökan avser 

nybyggnation av enbostadshus. Anlutning skall ske till kommunalt VA. 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljade den 21 januari 2009, § 10 positivt 

förhandsbesked för byggnation av enbostadshus på två tomter genom delning 

av X. Förnyat beslut togs i samhällsbyggnadsutskottet den 18 september 2012, 

§ 57. Tillfart skulle säkras genom servitut över fastigheten X. 

Fastighetsförrättning är genomförd och X är den södra tomten av två som har 

bildats och omfattar 1167 kvm. Servitut över X samt X föreligger. 

Då förhållandena på platsen inte har ändrats sedan kommunens tidigare beslut 

kan ansökan tillstyrkas. De villkor som tillhör beslut den 18 september 2012 

bör gälla i nytt beslut. Byggnaders utformning och placering prövas slutligen i 

bygglovansökan.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 7 april 2016.  

Tjänsteskrivelse daterad den 29 mars 2016. 

Ansökan inkom den 2 februari 2016 med bilagor.  

Länsstyrelsens yttrande inkom den 2 februari 2016.  

Grannyttrande X, Inga synpunkter. 

Grannyttrande X, Synpunkter. 

Grannyttranden X, Inga synpunkter. 

Grannyttrande X, Inga synpunkter. 

Grannyttrande X, Erinringar. 

Grannyttrande X, Inga synpunkter. 

Grannyttranden X, Inga synpunkter.   

Yttrande Tekniska förvaltningen inkom den 23 mars 2016, Synpunkter.    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Lämna positivt förhandsbesked då föreslagen placering av byggnad 

överensstämmer med bebyggelsestrukturen på platsen. Ansökan kan anses 

förenlig med lagens bestämmelser för hushållning med mark- och 

vattenområden enligt PBL 2 kap 2, 4, 5 §§ samt MB 3 kap 4§. 
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2. Högst en 1/5 av tomten får bebyggas. 

3. Byggnaders avstånd till kommunal ledning skall vara minst 4 meter.  

4. Byggnader skall uppföras i 1 plan med fasad av trä och tak av tegel. 

Byggnader skall utformas i enlighet med riktlinjer enligt översiktsplanen 

och vara enhetlig med befintliga byggnader avseende material, skala och 

färgsättning. 

5. Byggnation skall ske i radonsäkert utförande. 

6. Anmälan enligt Kulturminneslagen kan bli aktuell. Anmälan sker till 

Länsstyrelsen. 

_____  

Information 

Beslutet kan överklagas var för sig. Se bifogad anvisning! 

Förhandsbeskedet 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 rätt att påbörja den sökta åtgärden. 

Expedieras till: 

X 

För kännedom: 

X 
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§ 62 Dnr 2008/001414 

Björnhovda 25:339 Plan Vasatomten. Ansökan om 
planändring. Sökande Mörbylånga Bostads AB. 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan har inkommit den 1 december 2008 om att ändra planens ändamål 

från allmänt ändamål till bostadsändamål.  

Planens syfte är att möjliggöra för bostads- samt vårdändamål. Syftet är även 

att nybyggnation inte inkräktar på befintligt serviceboende i söder.  

Vidare är syftet att tillåta en högre exploateringsgrad men som samspelar med 

befintlig karaktär och omgivning utan att verka för dominerade. För att bevara 

områdets parkkaraktär bör värdefulla ekar bevaras.  

Planändringen behandlar också särskilda frågor rörande parkerings- och 

infartsförhållanden.  

En checklista för miljöbedömning daterad den 22 december 2015 har 

upprättats och bifogas planförslaget. Enligt kommunens ställningstagande 

bedöms inte planens genomförande medföra en betydande miljöpåverkan 

varför en MKB inte behöver upprättas.     

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 7 april 2016.  

Tjänsteskrivelse daterad den 23 mars 2016. 

Samrådsredogörelse, upprättad den 21 april 2016. 

Plankarta, upprättad den 22 december 2015, reviderad den 21 april 2016. 

Planbeskrivning, upprättad den 22 december 2015, reviderad den 21 april 2016. 

Beslut miljöbedömning, daterad den 21 april 2016. 

Bullerutredning, daterad den 21 april 2016. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Den upprättade samrådsredogörelsen daterad den 21 april 2016 över 

inkomna synpunkter godkänns som sin egen. 

2. Handlingar upprättade den 22 december 2015 och reviderade den 21 april 

2016 skickas på utställning.  

_____ 
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Expedieras till: 

Mörbylånga Bostads AB 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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§ 63 Dnr 2016/000396 

Färjestaden 1:153 med flera - Planprogram.  

Sammanfattning av ärendet 

Den 21 december 2011 godkände kommunfullmäktige att program-

handlingarna för planprogram för Färjestaden 1:153 med flera tillsammans 

med samrådsredogörelsen skulle utgöra underlag för detaljplaner inom 

programområdet. 

I år kom nya rekommendationer från länsstyrelsen för planering av strand-nära 

byggnation med hänsyn till ett förändrat. En utredning har tagits fram för att se 

om det är möjligt att säkra befintlig byggnation i Färjestaden och för att se om 

det är möjligt med nybyggnation utan att påverka stadsbilden negativt.  

Inom och i anslutning till programområdet finns 6 planuppdrag.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 7 april 2016. 

Tjänsteskrivelse daterad den 30 mars 2016. 

Programhandlingar, godkända den 21 december 2011.   

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Uppdra till förvaltningen att revidera Planprogram för Färjestaden 1:153 

med flera för att anpassa programmet till nya krav och rekommendationer. 

2. Utöka programområdet så att det omfattar samtliga planuppdrag inom 

området. 

_____ 

 

Expedieras till: 

LW Fastigheter 

Mörbylånga Bostad AB 

Kommunstyrelsen 
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§ 64  

Övriga frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Ann-Marie Jeansson frågade om det nya biblioteket i Färjestaden ska flytta 

igen. Ordföranden informerade att kommunfullmäktige beslutat om en tillfällig 

etablering av biblioteket i Ölands Köpstad och att bibliotekets placering ska 

finnas med i miljö- och byggnadsförvaltningens uppdrag att revidera 

Planprogram för Färjestaden 1:153 med flera (se § 63/16, dagens möte).      

_____ 
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