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Ansökan om ny detaljplan för del av Ventlinge 7:62 med 
flera, centrala Grönhögen, Mörbylånga kommun 

Beskrivning av ärendet 

Det har konstaterats att det finns en förändringspotential och 
förändringstryck i Grönhögen. Med anledning av det ansöker 

kommunstyrelsen om planbesked. 

Efter möte med berörda fastighetsägare av de större fastigheterna inom 

området så ställer de sig positiva till detaljplanearbete.    

Beslutsunderlag 

Karta, gällande planer, daterad den 17 juli 2019. 

Karta, förslag avgränsning av plan, daterad den 17 juli 2019. 
Kommunstyrelsens § 181/2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 27 augusti 2019.       

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Syftet med planen är att skapa attraktiva boendemöjligheter med olika 

boendeformer samt att utveckla en möjlighet till boende i anslutning till 
golfbanan, Linksgolf Öland. Planen ska även möjliggöra att befintliga 

verksamheter utvecklas och att nya verksamheter kan tillkomma. Ytterligare 
ett syfte är att skapa möjlighet för nya rekreationsmöjligheter. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Det är förvaltningens bedömning att det saknas alternativa förslag till beslut. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 
reglemente § 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsens § 181/2019 upphävs. 

2. Kommunstyrelsen ansöker om planbesked ang ny detaljplan för del av 

Ventlinge 7:62 med flera, centrala Grönhögen.  

3. Medel för detta ska tas ur exploateringsbudget 2019-2021. Avtal tecknas 
med berörda fastighetsägare. En uppskattad kostnad samt översiktlig 

tidplan för ändring av detaljplanen ska överlämnas till mark och 
exploatering innan arbetet påbörjas.       
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§ 181 Dnr KS 2019/000393  

Planbesked angående upprättande av ny detaljplan för del 
av Ventlinge 7:62 med flera, centrala Grönhögen, 
Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

En ansökan om planbesked avseende upprättande av ny detaljplan för de 

centrala delarna av Grönhögen har inkommit. Ansökan innehåller även en 
begäran om att kommunen snarast påbörjar planarbetet. 

Bengt Johansson föredrar ärendet.    

Beslutsunderlag 

Karta, gällande planer, daterad den 17 juli 2019. 

Karta, förslag avgränsning av plan, daterad den 17 juli 2019. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 27 juli 2019.    

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ett positivt planbesked lämnas. Ansökan ska prövas genom plan med utökat 
planförfarande. 

2. Förvaltningen ges i uppdrag att teckna planavtal med berörda 
fastighetsägare.    

_____ 
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