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§ 69   

Val av justerare 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Mattias Nilsson (S) utses att justera dagens protokoll tisdagen den 19 maj 

2020. 

_____ 
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§ 70   

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Johan Åhlund (C) lämnar synpunkter om att handlingar till nämndsmötena 

läggs ut alltför sent till ledamöterna och att det därför inte finns tid att hinna 

läsa igenom handlingarna inför beslut av ärendena, vilket kan innebära en 

risk mot beslutsprocessen. Emmy Ahlstedt (C), Elisabeth Schröder (-), Johan 

Sigvardsson (C) och Hans-Ove Görtz (M) instämmer i Johan Åhlunds 

synpunkter. Förvaltningen tar med sig synpunkterna inför kommande möten.  

Johan Åhlund framförde därefter önskemål om att de foton som finns 

bilagda i vissa handlingar behöver bli mer relevanta för ärendet med 

exempelvis ett foto på det område som ärendet handlar om. Marie-Christine 

Svensson lämnar förslag på mer förtydligat material (ortofoto) som kan ingå 

i ärendena vilket nämnden är positiva till.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Till samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare utsänd kallelse 

godkänns som dagordning med följande tillägg och ändring.  

Tillägg 

 Skärlöv 47:1 - Ansökan om bygglov. Nybyggnad av vindskydd. Ärendet 

behandlas innan verksamhetsinformationen.  

_____ 
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§ 71 Dnr SBN 2020/000015  

Meddelande och information 

Sammanfattning av ärendet 

Meddelande 

Rapport enligt sammanställning daterad den 8 maj 2020. 

Information 

Nästa möte är den 18 juni 2020. 

_____ 
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§ 72 Dnr SBN 2020/000016  

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegeringsbeslut daterade 3 april - 4 maj 2020. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbesluten godkänns. 

_____ 
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§ 73 Dnr SBN 2020/000072  

Delårsrapport 1 för perioden 2020-01-01--2020-04-30 - 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen lämnar varje månad en ekonomisk uppföljning och prognos 

för resultatet vid årets slut. Prognosen är baserad på senast kända förutsätt-

ningar. Efter april görs även uppföljning av verksamheten och de av 

nämnden beslutade målen.       

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 1 för perioden 2020-01-01—2020-04-30. 

Tjänsteskrivelse daterad den 6 maj 2020.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Delårsrapport 1 för perioden 2020-01-01—2020-04-30 godkänns.     

_____ 
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Kommunstyrelsen 
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§ 74 Dnr SBN 2020/000073  

Återkallelse av serveringstillstånd 

Sammanfattning av ärendet 

Serveringstillståndet för Brukshotellet Degerhamn AB 556824-4536, som 

beviljades i december år 2010 av dåvarande socialnämndens arbetsutskott 

ska återkallas då det inte längre används i verksamheten på serveringsstället 

0840416021 Brukshotellet i Degerhamn.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 8 maj 2020.    

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Serveringstillståndet för tillståndshavaren Brukshotellet i Degerhamn AB 

556824-4536, med adressen Degerhamnsvägen 23, 386 63 Degerhamn, 

återkallas med stöd av 9 kap. 18 § 1:a punkten AL.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Brukshotellet i Degerhamn AB, Degerhamnsvägen 23, 386 63 Degerhamn. 

Länsstyrelsen i Kalmar län, Alexandra Engelholm, 391 86 Kalmar. 

Alkoholhandläggare 
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§ 75 Dnr SBN 2020/000082  

Information - Kulturmiljöinventering av Mörbylånga 
samhälle 
(EDP Vision 2019-293) 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 17 oktober 2019, § 167, att 

godkänna rapporten Kulturmiljöinventering av Mörbylånga samhälle.  

Ylva Hartman Magnusson, landskapsarkitekt, informerar att rapporten är 

upptryckt och den finns även utlagd på kommunens hemsida. Ylva 

informerar om det fortsatta arbetet, nästa steg är att tillgängliggöra rapporten 

som storymap och den ska finnas med i den interna grundkartan. Informeras 

också om vad som händer på torget i Mörbylånga.  

_____ 
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§ 76 Dnr SBN 2020/000081  

Information - Dagvattenplanen  
(EDP Vision 18-1268)  

Sammanfattning av ärendet 

Ylva Hartman Magnusson, landskapsarkitekt, informerar om 

dagvattenplanen och om dess bakgrund, mål och syfte, samt nuläge. Planen 

ska beskriva hur dagvattenhanteringen ser ut idag och hur arbetet ska 

bedrivas i kommunen i framtiden och med dagvattenrelaterade projekt. 

Dagvattenplanen ska vara översiktlig och strategisk och vara ett tillägg till 

Översiktsplanen (TÖP) enligt Plan- och bygglagen. Informeras dessutom om 

preliminär tidplan.  

_____ 
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§ 77 Dnr SBN 2020/000049  

Isgärde 4:15, del av - Ansökan om detaljplan. 
Miljöbedömning och granskning 
(EDP Vision 2018-792)  

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan har inkommit den 20 juli 2018 om att ändra användningen på 

fastigheten Isgärde 4:15 i befintlig byggnadsplan från 1957 från allmän 

platsmark (park eller plantering) till kvartersmark med bostadsändamål.  

Syftet med detaljplanen är att tillskapa en tomt för bostadsbebyggelse genom 

omvandling av allmän platsmark till kvartersmark med bostadsändamål. 

Detaljplanen gränsar till den småskaliga fristående villa- och sommarhus-

bebyggelsen i Stora Rörs södra del och tillkommande bebyggelse anpassas i 

sin utformning för att möta upp denna skala. Syftet med detaljplanen är även 

att säkra möjlighet till tillfart och VA-anslutning till fastigheten Isgärde 4:63. 

Kommunen ska genomföra en strategisk miljöbedömning om genomförandet 

av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan, enligt 6 kap 3 § MB och 4 kap 34 § PBL.  

Enligt framtagen undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad den 

13 februari 2020, är kommunens bedömning att planens genomförande inte 

medför en betydande miljöpåverkan.  

Beslut om miljöbedömning grundas på följande: 

- Sammantaget bedöms inte planen medföra betydande miljöpåverkan. 

- Planens genomförande innebär att en mindre del av ett grönområde, en 

gräsyta, tas i anspråk för byggnation av ett enbostadshus. Planen bedöms 

medföra mycket liten påverkan på naturvärden samt mycket små risker 

för människors hälsa och miljön. Planen bedöms inte påverka 

kulturvärden, sociala värden eller materiella värden. 

- Planen bedöms på ett naturligt sätt komplettera befintlig bebyggelse i 

området. 

- Strandskyddet föreslås upphävas inom planområdet. Planområdet är väl 

avskilt från området närmast strandlinjen genom Strandstigen samt den 

bebyggelse som finns väster om Strandstigen. Det finns därmed skäl att 

upphäva strandskyddet inom planområdet (7 kap 18 c § st MB). 

- Planförslaget bedöms endast marginellt öka trafiken i området. Det 

bedöms inte föreligga risk för överskridande av riktvärden för buller från 

vägtrafik. 
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- Föreslagen prickmark i söder reglerar avståndet mellan ny bostad och 

ställverket i söder, för att minska risken för förhöjda magnetfält i 

bostaden. 

- Planen bedöms inte leda till överskridande av miljökvalitetsnormerna för 

vatten. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 18 oktober 2018, § 166, om 

positivt planbesked. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 13 februari 2020, § 27, godkänna 

de 13 februari 2020 daterade handlingarna för samråd. 

Planförslaget har varit på samråd från den 2 mars 2020 till den 30 mars 

2020, inget samrådsmöte har hållits. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 6 maj 2020. 

Samrådsredogörelse, daterad den 6 maj 2020. 

Plankarta, daterad den 14 maj 2020. 

Planbeskrivning, daterad den 14 maj 2020. 

Checklista för miljöbedömning, daterat den 13 februari 2020. 

Checklista för sociala konsekvenser, daterad den 13 februari 2020. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ett genomförande av planen bedöms inte medföra en betydande 

påverkan på miljön, hälsan eller hushållning med mark, vatten och andra 

resurser. En miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt 

miljöbalken 6 kap 11, 12 §§ behöver därför inte genomföras.  

2. Samrådsredogörelsen över inkomna synpunkter, daterad den 6 maj 2020, 

godkänns som sin egen. 

3. Handlingarna, daterade den 14 maj 2020 skickas på granskning.  

_____ 

 

Expedieras till: 

Plan och bygg  

Ajournering 

Klockan 10.20-10.30 
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§ 78 Dnr SBN 2020/000080  

Färjestaden 1:165 m fl (fd Däck Roy-tomten) - Ansökan 
om detaljplan. Handläggning med utökat 
planförfarande 
(EDP Vision 2018-257) 

Sammanfattning av ärendet 

Mark- och miljödomstolen upphävde den 12 september 2017 kommunfull-

mäktige i Mörbylånga kommuns beslut den 22 september 2105 att anta 

rubricerad detaljplan. 

Sökanden, Mörbylånga Bostads AB, har uttryckt fortsatt intresse av 

handläggning av ärendet.  

Sedan den 1 januari 2015 gäller nya regler för hur detaljplaner ska tas fram. 

Förvaltningens hållning är att vi bör arbeta efter aktuella regler, vilket 

föranleder denna begäran om handläggning med utökat förfarande.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 6 maj 2020. 

Dom Mark- och miljödomstolen, inkommen den 13 september 2017.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Handläggning av detaljplan för Färjestaden 1:165 m.fl. (f.d. Däck Roy-

tomten) sker med utökat planförfarande. 

Jäv 

Emmy Ahlstedt (C) och Bo Sjölin (KD) anmäler jäv och deltar inte i 

handläggningen i detta ärende.  

_____ 

 

Expedieras till: 

Mörbylånga Bostads AB 

Plan och bygg  
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§ 79 Dnr SBN 2020/000074  

X - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning för byggnation av enbostadshus 
(EDP Vision 2020-566) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan 

Ansökan avser byggnation av enbostadshus på befintlig fastighet. Byggnads-

arean för huvudbyggnad uppges till ca 180 m² och ca 100 m² för komple-

mentbyggnad. I ansökan anges den tänkta utformningen för nya byggnader 

vara en våning utan inredd vind. 

Ansökan anger anslutning till kommunalt vatten och avlopp. 

Förutsättningar 

Planeringsförutsättningar 

Översiktsplan 

I gällande översiktsplan anges för området b23 – X.  

Det föreslagna området för bostäder beräknas omfatta en yta på ca 4 hektar. 

Området ligger precis norr om ett större vattenmagasin. Ytterligare en liten 

bit söderut ligger en större X. Platsen ligger innanför korsningen mellan X 

(väg 958) och X. Utmed X ligger ett antal bostäder som randbebyggelse 

utmed vägen. Större delen av området består idag av blandskog. 

- Eventuella störningar från X ska utredas i samband med detaljplan. 

- Antalet bostäder som kan vara lämpligt måste utredas närmare men 

kommunen uppskattar att ca 10-20 nya bostäder skulle kunna vara 

möjligt. 

- Avståndet till väg 958 ska beaktas för att minska risken för störningar. 

Planprogram 

För området finns ett godkänt planprogram. I planprogrammet är aktuell 

fastighet utpekad dels för bostadsbebyggelse, dels för verksamhet. 

I planprogrammet anges också att kommunen inte bedömer att X verksamhet 

är av en sådan natur att den kräver skyddsavstånd för X. 

Detaljplan 

Väster om sökt åtgärd pågår detaljplanearbete för bostäder och verksamhet. 

Detaljplanen beräknas gå ut på ett andra samråd under hösten 2020. 
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Natur och arkitektur 

Fastigheten ligger i ett mindre skogsområde/igenväxningsmark mellan X och 

väg 958. På fastigheten växer tät blandskog, men närmast X är det öppnare, 

igenväxande mark med ett ungt aspbestånd och buskage av blåhallon. 

Inga rödlistade eller fridlysta arter på fastigheten enligt Artportalen. Inga 

sådana arter eller andra naturvärden noterades vid platsbesök. 

Längs X ligger ett tiotal villor i ett och två plan. Merparten av dessa 

byggnader är relativt nya. Stående träpanel är det alltigenom dominerande 

fasadmaterialet dock varierar färgskalan. Övervägande del av byggnaderna 

är försedda med pannbeklädda sadeltak. Mitt emot aktuell fastighet ligger 

dels en modern villa med sten- och putsfasad och platt tak, dels ett äldre 

fridishus.  

Infrastruktur 

Fastigheten kan angöras från X. Närmaste anslutning för vatten- och 

spillvattenledningar ligger ca 35 meter väster om aktuell fastighet. 

Fastigheten ingår inte i kommunalt verksamhetsområde.  

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. 

Buller 

Fastigheten ligger mellan väg 958 och X. Vägarna möts i en korsning ca 100 

m norr om fastigheten. X är en lågtrafikerad enskild väg. Avståndet mellan 

vägmitt från X och bostaden bör vara minst som närliggande bostad i söder, 

cirka 15 meter, för att inte riskera störning av buller från vägtrafik. 

Vid fastighetens ”bakkant” angränsar väg 958 som leder förbi X och är en 

mer trafikerad väg. Enligt Trafikverket trafikeras vägen av 1625 fordon i 

årsdygnstrafik (ÅDT). Med framtida uppskattad trafik, enligt Trafikverkets 

uppräkningstal, ger det ca 1900 fordon ÅDT. En bullerberäkning enligt 

Naturvårdsverkets modell har genomförts i programmet Buller Väg II. 

Beräkningen visar att avståndet mellan vägmitt väg 925 och bostaden bör 

vara minst 25 meter för att inte riskera att överskrida gällande riktvärden för 

buller. På dessa 25 meter bör skogen inte avverkas, då vegetationen ger en 

viss skyddande effekt från vägbuller, även om det inte än någon större 

mätbar effekt så är den upplevda effekten av betydelse. 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(43) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2020-05-14  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

Fredrik Mattias 

Nilsson 
2020-05-19 

11:21:19 

HANS-OVE 

GÖRTZ 
2020-05-19 

15:18:28 

   

 

Synpunkter 

Ansökan har remitterats till berörda grannar, Taxefinansiering, Länsstyrelsen 

i Kalmar län, E.ON och Skanova. 

Synpunkter har inkommit Taxefinansiering om lämplig förbindelsepunkt och 

från E.ON som har ledningar på den aktuella fastigheten. 

Synpunkter har också inkommit från granne som inte vill att dragning av va-

ledningar sker över den egna fastigheten. 

Överväganden 

Ansökan har stöd i översiktsplanen och i godkänt planprogram. 

Det bedöms inte finnas några högre naturvärden i området. 

Fastigheten ligger mellan två trafikerade vägar. Bostadsbyggnad kan 

utformas och lokaliseras så att gällande riktvärden för buller inte riskerar att 

överskridas. 

Arkitekturen är varierad. Tillkommande bebyggelse ska anpassas till 

befintlig villabebyggelse vad gäller skala, placering och material. 

Fastigheten kan ansluta till kommunalt vatten och spillvatten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 7 maj 2020. 

Ansökan inkommen den 9 april 2020. 

Yttrande Taxefinansiering, daterat den 6 maj 2020. 

Yttrande E.ON, inkommit den 30 april 2020. 

Yttrande Länsstyrelsen, inkommit den 7 maj 2020.  

Grannyttrande X, inga synpunkter. 

Grannyttrande X, 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§. 

2. Byggnation ska följa lokal bebyggelsetradition avseende material och 

materialbehandling.  

3. Befintliga stenmurar ska bevaras. 

4. Yttrande från E.ON och Taxefinansiering ska beaktas. 

_____ 
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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. 

Bygglovsansökan ska redovisa att gällande riktvärden för buller följs. 

Ansökan om anslutningspunkt till kommunalt vatten- och spillvattennät sker 

till Taxefinansiering. 

Ansökan om att anlägga enskilt avlopp sker till Miljöverksamheten. 

 

Expedieras till: 

X 

X 

För kännedom: 

X 

Taxefinansiering - VA/Fjärrvärme  

Plan och bygg 
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§ 80 Dnr SBN 2020/000075  

X - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning för byggnation av enbostadshus 
(EDP Vision 2020-375) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan 

Ansökan avser avstyckning av tre fastigheter för bostadsändamål. 

Tillkommande fastigheter 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 nya byggnader vara en våning 

med inredd vind. 

Ansökan anger anslutning till kommunalt vatten och avlopp. 

Förutsättningar 

Planeringsförutsättningar 

Översiktsplan 

Översiktsplanen anger för området X – Utmed byväg i X, X (ca 3 bostäder). 

Det föreslagna området ligger i ett tallskogsområde i norra delen av X. Ny 

bebyggelse föreslås i den del som ligger i nära anslutning till befintlig 

bebyggelse och utmed vägen. Den sandiga marken inne i skogen är ojämn på 

grund av sandvallar. 

- I första hand ska ny bebyggelse för bostadsändamål uppföras utmed den 

befintliga byvägen. 

- En del av det föreslagna området omfattas av landskapsbildskydd. 

Kommunen anser inte att skyddet fyller sitt syfte i det angivna 

skogsområdet och föreslår därför att skyddet kan upphävas här i samband 

med utbyggnad. 

- Ny bebyggelse bör knyta an till öländsk byggnadstradition, genom att 

platser/gårdsrum skapas mellan olika byggnadskroppar och 

förskjutningar mellan byggnader. Entréer ska vändas mot vägen. 

- Stenmurar ska beaktas och ses som en tillgång. 

- Kommunalt vatten och avlopp måste dras in till området innan ny 

bebyggelse kan bli aktuellt. 
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Landskapsbildskydd 

Fastigheten ligger inom område för landskapsbildskydd.  

Natur och arkitektur 

Aktuell del av fastigheten ligger i ett typiskt öländsk småskaligt 

odlingslandskap där skiftena avgränsas av stenmurar. Området utgörs av ett 

hygge efter avverkad tallskog. Marken är torr och sandig. 

Det finns inga rödlistade eller skyddade arter i området enligt Artportalen. 

Inte heller återfanns några vid besök på plats. 

Aktuell del av fastigheten utgör en förlängning av bebyggelsen utmed 

bygatan förbi X kyrka. Större delen av bebyggelsen i X går att härleda till de 

ursprungliga gårdarna och gaturummet domineras av grönska, stenmurar och 

större komplementbyggnader i rödmålad träpanel, kalksten och puts. X 

kyrka är en vit putsad nyklassicistisk byggnad från 1863. Kyrkogården är 

omgärdad av en ståtlig stenmur.  

Under 1970- och 1980-talet har en viss utökning av byn skett, framförallt 

österut och norrut. Närmast föreslagna fastigheter ligger två villor från 1980-

talet med kombination av mörk träpanel och tegel på fasaderna och mörka 

betongpannor på taket.  

Infrastruktur 

Tillkommande fastigheter är möjliga att angöra från befintlig väg. 

Kommunen planerar en utbyggnad av vatten- och spillvattenledningar i 

området. Utbyggnaden ska enligt tidplanen vara klar 2022. 

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. 

Jordbruksmark 

Fastigheten ligger i direkt anslutning till åkermarker där jordbruk bedrivs, 

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

miljö.  

Synpunkter 

Ansökan har remitterats till berörda grannar, Taxefinansiering, Länsstyrelsen 

i Kalmar län, E.ON och Skanova. 
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Överväganden 

Ansökan har stöd i översiktsplanen.  

Byggnationen kräver dispens från landskapsbildskyddet. 

Ny bebyggelse bör enligt översiktsplanen knyta an till öländsk 

byggnadstradition, genom att platser och gårdsrum skapas mellan olika 

byggnadskroppar och förskjutningar mellan byggnader. Entréer ska vändas 

mot vägen. 

Arkitekturen är varierad men för att bevara de särdrag som går att utläsa i 

öländsk byggnadskultur är det viktigt att byggnadsvolymer, material och 

färgsättning överensstämmer med dessa särdrag. För byggnadsvolymer är 

det viktigt att huset har en riktning där byggnadsdjupet förhåller sig starkt 

underordnad byggnadslängden och takvinkeln sällan underskrider 30°. 

Traditionella material är stående träpanel eller liggande timmer och 

lertegeltak. Färgsättningen kan delas på två där ljusa färger oftast återfinns 

på större huvudbyggnader och mörka färger återfinns på mindre 

huvudbyggnader.  

De stenmurar och rester av stenmurar som finns kvar på aktuell del av 

fastigheten ska bevaras eftersom de skapar en förståelse för den historiska 

användningen och indelningen av marken. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 7 maj 2020. 

Ansökan inkommen den 17 mars 2020, ärendet kompletterat den 16 april 

2020. 

Yttrande Taxefinansiering, daterat den 6 maj 2020. 

Yttrande E.ON, inkommit den 17 april 2020. 

Yttrande Länsstyrelsen, inkommit den 7 maj 2020.  

Grannyttrande X, inga synpunkter. 

Grannyttrande X, inga synpunkter.  

Grannyttrande 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§. 

2. Byggnads läge, proportioner, material och färgsättning ska 

överensstämma med öländsk bebyggelsetradition.  

3. Befintliga stenmurar ska bevaras. 

4. Fastigheter ska ansluta till kommunalt spillvattennät. 
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_____ 

 

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. 

Byggnationen kräver därför dispens från landskapsbildsskyddet. Ansökan 

om dispens söks hos länsstyrelsen. 

 

Expedieras till: 

X 

För kännedom: 

X 

X 

Taxefinansiering - VA/Fjärrvärme 

Plan och bygg 

 

 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(43) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2020-05-14  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

Fredrik Mattias 

Nilsson 
2020-05-19 

11:21:19 

HANS-OVE 

GÖRTZ 
2020-05-19 

15:18:28 

   

 

§ 81 Dnr SBN 2020/000076  

X - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning för byggnation av enbostadshus 
(EDP Vision 2020-380) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan 

Ansökan avser avstyckning av en fastighet för bostadsändamål. 

Tillkommande fastighet avses styckas till ca 1 800 m². Byggnadsarean för 

huvudbyggnad uppges till ca 200 m². I ansökan anges den tänkta 

utformningen för ny byggnad vara en våning utan inredd vind med pulpettak. 

Ansökan anger att sökanden önskar ansluta tillkommande fastigheter till det 

kommunala vatten- och spillvattennätet. 

Förutsättningar 

Planeringsförutsättningar 

Översiktsplan 

Översiktsplanen anger ingen ändrad markanvändning. 

I översiktsplanen anges dock att i samband med framtida utveckling i X ska 

områden som är viktiga för landskapsbilden, natur- och djurliv och friluftsliv 

bevaras så långt som möjligt. Gröna stråk mellan bebyggelsegrupper ska 

också bevaras. 

Detaljplan 

Inom en radie av 800 meter finns det ett 50-tal planlagda och obebyggda 

fastigheter i gällande detaljplaner X. Den närmaste detaljplanen X ligger ca 

300 meter från sökt åtgärd. Rakt västerut, ca 400 meter från sökt åtgärd, på 

andra sidan åkern möjliggör gällande detaljplan X för 8 nya fastigheter för 

bostadsändamål på samma fastighet som ansökan gäller. 

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, Strandvallar mellan X 

och X. Värdena beskrivs som mycket välutbildade strandvallar och 

svallgrusbildningar där flera rödlistade växter förekommer, framförallt 
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sällsynta kärlväxter finns norr om X och väster 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 inte i direkt anslutning till kommunalt 

verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Kommunal vattenledning 

finns i gatan ca 60 meter söderut. Kommunal spillvattenledning finns i åkern 

i väster ca 40 meter från sökt fastighetsgräns. 

Befintlig väg saknas till föreslagen ny fastighet.  

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 Taxefinansiering. 

Synpunkter har inkommit att det önskvärt att det tas ett helhetsgrepp om 

detta område så det går att utöka ledningsnätet på ett rationellt sätt. 

De som flyttar hit ska vara medvetna om att aktivt jordbruk bedrivs i 

anslutning till området vilket innebär lukt från gödselhantering och mycket 

personal vid jordgubbsplockning.  

Överväganden 

Ansökan har inte stöd i översiktsplanen.  

Den 19 december 2019 § 222 beviljade samhällsbyggnadsnämnden 

förhandsbesked för en fastighet söder om den nu sökta åtgärden, i anslutning 

till befintlig bebyggelse. Den tillkommande fastigheten bedömdes kunna 

angöras från befintlig väg och anslutas till kommunalt vatten- och 

spillvattennät.  

I närområdet finns en stor planberedskap med många möjligheter att skapa 

fastigheter för bostadsändamål. 
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I det fall det finns behov av samordning mellan olika intressen ska 

kommunen utreda markens lämplighet i en detaljplan enligt PBL (2010:900) 

4 kap 2 §.  

Infrastrukturen är inte utbyggd till sökt åtgärd och om aktuell del av 

fastigheten ska bebyggas ytterligare behöver kommunen se över en 

tillfredställande vägdragning till tillkommande fastigheter och utreda hur 

tillkommande fastigheter lämpligast kan anslutas till det kommunala VA-

nätet. 

Även om det inte finns några högre naturvärden i det aktuella skogsområdet 

så är det enligt översiktsplanen av värde att bevara gröna stråk mellan 

bebyggelseområden. 

Detaljplan krävs för att utreda frågorna om tillkommande bebyggelses 

påverkan på: 

 Dragning av vatten- och spillvattenledningar. 

 Dragning av väg för att angöra området. 

 Behovet av att bevara gröna stråk i enlighet med översiktsplanen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 7 maj 2020. 

Ansökan inkommen den 18 mars 2020. 

Skrivelse från Agnes Bygg Juridik Konsult och sökanden, inkommen den 

4 maj 2020.  

Yttrande E.ON, inkommit den 20 april 2020. 

Yttrande taxefinansiering, daterad den 5 maj 2020. 

Yttrande Länsstyrelsen, inkommit den 7 maj 2020.  

Grannyttranden X, inga synpunkter.  

Grannyttrande X, synpunkter.  

Grannyttrande X, inga synpunkter.  

Grannyttranden X, inga synpunkter.  

Grannyttranden X, inga synpunkter. 

Grannyttrande X, synpunkter.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Kommunicera sökanden avslag då ansökan inte är förenligt med Plan- 

och bygglagen (PBL) 4 kap 2 § som anger att bebyggelsen behöver 

prövas med detaljplan. 

_____ 
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Expedieras till: 

X 

För kännedom: 

X 

Plan och bygg 

 

 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

27(43) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2020-05-14  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

Fredrik Mattias 

Nilsson 
2020-05-19 

11:21:19 

HANS-OVE 

GÖRTZ 
2020-05-19 

15:18:28 

   

 

§ 82 Dnr SBN 2020/000077  

X - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning för byggnation av enbostadshus 
(EDP Vision 2020-569) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan 

Ansökan avser avstyckning av ytterligare en fastighet för bostadsändamål. 

Tillkommande fastighet avses styckas till ca 1 400 m². Byggnadsarea och 

tänkt utformningen anges inte. 

Ansökan anger anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Infart anges ske 

via cykelled och bilväg i väster. 

Förutsättningar 

Planeringsförutsättningar 

Översiktsplan 

I gällande översiktsplan är området väster om aktuell del av fastigheten 

utpekad som utredningsområde för överföringsledning.  

Aktuell del av fastigheten ligger i anslutning till sammanhållen bebyggelse. 

Natur och arkitektur 

X är en bebyggd lantbruksfastighet och består av åkermark. Fastigheten 

ligger väster om väg 136 och cirka en meter lägre än vägen. I norr, öster och 

i söder avgränsas aktuell del av fastigheten av stenmurar. Samtliga stenmurar 

är delvis övervuxna med sly och större träd. Längs väg 136 på aktuell del 

finns en dubbel allé av alm. Ask, asp och vildvin förekommer också. Asken 

är en rödlistad art. Inga övriga rödlistade arter finns inrapporterade.  

Fastigheten ligger i ett öppet kulturlandskap i anslutning till X kyrka. Norr 

om X kyrka ligger typisk öländsk gårdsbebyggelse. Söder om är 

bebyggelsen mer varierad men fortfarande med den typiska öländska 

gårdsstrukturen med komplementbyggnaderna i öster. På den bebyggda 

fastigheten i söder är gårdsstrukturen densamma men spegelvänd. Öster om 

väg 136 är bebyggelsen mer sporadisk och storskalig. Huvudbyggnaderna 

varierar från stora ljusa byggnader i två våningar till låga stugor i mörka 

färger. För komplementbyggnaderna dominerar rött trä och puts. 

Takmaterialen varierar från lertegel, plåt och eternit på både 

huvudbyggnader och komplementbyggnader. 
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Infrastruktur 

Kommunala vatten- och spillvattenledningar finns väster om sökt åtgärd. 

Väg 136 ligger i öster. För väg 136 gäller att bebyggelse inte kan uppföras 

närmare vägen än 30 meter utan länsstyrelsens tillstånd. 

Väster om sökt åtgärd ska, enligt avtal, sträckningen av fyr till fyr-projektets 

cykelväg löpa i anslutning till befintliga ledningar. 

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. 

Biotopskydd 

Stenmurar i jordbrukslandskapet är skyddade genom biotopskydd, 7 kap 

miljöbalken, och bör bevaras. Stenmurarna i den norra och östra gränsen 

omfattas av biotopskydd. Eventuella ingrepp kräver tillstånd från 

Länsstyrelsen. 

Almallén omfattas också av biotopskydd och bedöms ha högt 

kulturhistoriskt och biologiskt värde. För att ta ner träd i allén krävs tillstånd 

från Länsstyrelsen. 

Jordbruksmark 

Aktuell del av fastigheten är en del av en större sammanhängande 

jordbruksmark väster om Ventlinge. Föreslagna tomter kommer att ansluta 

till befintlig bebyggelse längs väg 136 och innebär att ca 0,4 ha av skiftets 

totala areal av ca 10,2 ha tas i anspråk. För aktuell del av fastigheten finns ett 

förhandsbesked som beviljar avstyckning av två fastigheter (dnr 2018-993).  

Fastigheten ligger i direkt anslutning till åkermarker där jordbruk bedrivs, 

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

miljö.  

Buller 

Fastigheten ligger längs väg 136 som på aktuellt avsnitt har en årsdygns-

trafik (ÅDT) av 675 fordon/dygn. En översiktlig bullerberäkning har 

genomförts enligt Naturvårdsverkets modell och inkluderar framtida 

uppskattad trafikökning. Bullerberäkningen visar att avståndet mellan 

vägmitt och fasad bör vara minst 18 meter för att inte överskrida gällande 

riktvärden för buller inomhus samt utomhus vid fasad. Med kortare avstånd 

kan det behövas bullerdämpande åtgärder för fasad/fönster. En eventuell 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

29(43) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2020-05-14  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

Fredrik Mattias 

Nilsson 
2020-05-19 

11:21:19 

HANS-OVE 

GÖRTZ 
2020-05-19 

15:18:28 

   

 

uteplats bör förläggas vid bostadens västra sida eller på annat sätt avskärmas 

från trafikbuller.  

Radon 

Generellt finns en förhöjd risk för höga markradonhalter längs landborgs-

kanten. Enligt kommunens översiktliga radonkarta ligger fastigheten inom 

område med risk för höga radonhalter, vilket innebär att byggnation ska ske i 

radonsäkert utförande. 

Synpunkter 

Ansökan har remitterats till berörda grannar, Taxefinansiering, Länsstyrelsen 

i Kalmar län, Trafikverket och Ölands kommunalförbund. 

Trafikverket har inkommit med synpunkter om byggnadsfritt avstånd från 

väg och att fastställda riktvärdena för trafikbuller inte får överskridas. 

Överväganden 

Den 22 november 2018, § 189, beviljade samhällsbyggnadsnämnden 

förhandsbesked för tre nya fastigheter för bostadsändamål på aktuell 

fastighet.(2018-993) 

Nämnden fann att ansökan var ett komplement till befintlig bebyggelse och 

passade in i befintlig bebyggelsestruktur. Enligt beslut beviljades förhands-

besked två fastigheter på den plats aktuell ansökan avser. Fastigheterna var 

enligt beslut den 22 november 2018 ca 42 meter breda mot väg 136. 

Angränsande fastigheter i norr och söder är mellan 36 och 55 meter breda 

mot väg 136.  

Trafikverket motsatte sig i det ärendet en ny utfart på väg 136. Det innebär 

att en del av cykelvägen i projektet Fyr till Fyr breddas för att möjliggöra 

infart till beviljade nya fastigheter. 

Enligt PBL (2010:900) 2 kap 6 § ska bebyggelse och byggnadsverk utformas 

och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn 

till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och 

intresset av en god helhetsverkan tillsammans med trafikförsörjning och 

behovet av en god trafikmiljö.  

I och med den nu sökta åtgärden vill fastighetsägaren stycka ytterligare en 

fastighet i samma läge som det tidigare förhandsbeskedet (2018-993). Det 

innebär att två fastigheter blir tre. Fastigheterna skulle då bli ca 28 meter 

breda. Eftersom fastigheten ligger i ett öppet jordbrukslandskap som 

omgärdas av fastigheter med generösa mått ut mot väg 136 kan inte ansökan 

anses vara lämplig med hänsyn till landskapsbilden eller intresset av god 

helhetsverkan.  
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Enligt framtagen bullerberäkning behöver bostadsbyggnad placeras minst 18 

meter från vägmitt och enligt yttrande från Trafikverket kan de inte tillåta 

bebyggelse närmare väg än 12 meter. Yttrandet och bullerberäkningen gör 

det möjligt att bebygga fastigheten med samma struktur som bebyggelsen 

norr om sökt åtgärd. Det innebär också att fastigheterna kan bli svåra att 

bebygga på ett lämpligt sätt om de blir smalare. 

Ytterligare en fastighet innebär mer trafik på den breddade cykelvägen i 

projektet Fyr till Fyr. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 7 maj 2020. 

Ansökan inkommen den 3 april 2020, inkommen komplettering 15 april 

2020. 

Avtal, Ölandsleden, cykla fyr till fyr undertecknat 28 augusti 2019. 

Yttrande Taxefinansiering, daterat den 5 maj 2020. 

Yttrande Trafikverket, inkommit den 27 april 2020. 

Yttrande E.ON, inkommit den 17 april 2020. 

Yttrande Länsstyrelsen, inkommit den 7 maj 2020.  

Grannyttrande X, inga synpunkter.  

Grannyttranden X, inga synpunkter.  

Grannyttrande X, inga synpunkter.  

Grannyttranden X, inga synpunkter.  

Förslag till beslut på mötet  

Johan Sigvardsson (C), med instämmande av Mattias Nilsson (S), Johan 

Åhlund (C), Bo Sjölin (KD) och Emmy Ahlstedt (C) yrkar att ansökan om 

förhandsbesked bifalls. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag till avslag mot Johan Sigvardssons 

med flera yrkande om bifall till ansökan om förhandsbesked och finner att 

samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt Johan Sigvardssons yrkande.  

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§. 

2. Byggnads läge, proportioner, material och färgsättning ska 

överensstämma med öländsk bebyggelsetradition.  

3. Befintliga stenmurar och trädallé ska bevaras. 
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4. Byggnation ska ske i radonsäkert utförande. 

5. Yttrande från Trafikverket ska beaktas.  

_____ 

 

 

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. 
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Expedieras till: 

X 

För kännedom: 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Mörbylånga kommun  

Teknisk affärsverksamhet - VA/Fjärrvärme 

Plan och bygg 
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§ 83 Dnr SBN 2020/000068  

Mysinge 8:2 - Ansökan om bygglov. Tillbyggnad av 
verksamhet, stenindustri/lager 
(EDP Vision 2020-346) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av verksamhetsbyggnad om 1184,6 m² 

byggarea, en industri- och lagerbyggnad för tillverkning inom stenindustrin, 

på fastigheten Mysinge 8:2 har inkommit från Mysinge Stenhuggeri AB. 

Ärendet avser tillbyggnad av en verksamhetsbyggnad, med en utökning av 

industrilokal för sten-bearbetningsmaskiner/-produktion och lager med ny 

passage till befintlig byggnad, om 1184,6 m² byggarea på fastigheten. 

Byggnaden kommer uppföras med sadeltak 14° belagda med grafitgrå papp, 

fasader av liggande sandwichelement med utsida plåt i ljusgrå kulör (RAL 

9006), al-fönster i vit standardkulör, dörrar och portar i anpassad grå kulör, 

samt monteras även solceller på taket i både öster och västerläge. 

Byggnadens nockhöjd kommer att bli något lägre än befintlig 

verksamhetsbyggnad, ca 1,5 meter. 

Fastigheten ligger inom område sammanhållen bebyggelse. 

Fastigheten ligger i område Landskapsbildskydd. För byggnation inom 

området krävs dispens från Länsstyrelsen i Kalmar, byggherre ansöker om 

Tillstånd för åtgärd inom Landskapsbildskydd. Tillstånd från 

Landskapsbildskyddet beviljades av Länsstyrelsen i Kalmar Län den 4 maj 

2020 med Dnr: 521-2830-20. 

Åtgärden är sådan att berörda sakägare har underrättats om ansökan och 

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

X har bedömts vara berörda. 

Det har inkommit 11 st svar från 7 st fastigheter.  

Följande sakägare har haft synpunkter på ärendet, X. 

Följande berörda sakägare har inte svarat, X. 

Övriga berörda sakägare har inga synpunkter. 
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Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 12 mars 2020. 

Situationsplan inkommen den 12 mars 2020. 

Plan-, sektions- och fasadritning inkomna den 12 mars 2020. 

Kontrollplan inkommen den 12 mars 2020. 

Beslut, Tillstånd från landskapsbildskyddet för åtgärden inkom den 5 maj 

2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 maj 2020. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja bygglov för tillbyggnad av verksamhetsbyggnad, för stenindustri 

– produktionslokal med solceller på taket, om 1184,6 m² byggarea, på 

fastigheten Mysinge 8:2 med stöd av 9 kap 31 § i Plan- och bygglagen 

(PBL) (2010:900). 

2. Det krävs en kontrollansvarig för att genomföra åtgärden och att 

godkänna den föreslagna kontrollansvarige Hans-Göran Martinsson. Den 

kontrollansvarige är certifierad enligt PBL (2010:900). 

3. Uppdra åt plan- och byggverksamheten att lämna ett startbesked enligt 

10 kap 23 § i PBL (2010:900) när förutsättningarna för detta finnes. 

Besluten kan överklagas var för sig, se bifogad information. 

Observera att åtgärden inte får påbörjas förrän samhällsbyggnadsnämnden 

lämnat ett startbesked (enligt 10 kap. 3 § PBL). 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till samråd bifogas. 

Färdigställandeförsäkring krävs inte i detta ärende. 

Avgiften för bygglovet är 66 520:- kronor enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige.  

_____ 
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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. 

Åtgärden kräver tillstånd av eller anmälan till myndighet Länsstyrelsen i 

Kalmar Län (enligt 9 kap 23 § PBL). Finns ett Tillstånd från 

Landskapsbildsskyddet för tillbyggnad av verksamhet. 

I detta ärende krävs utstakning av behörig person. 

Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 

 

Expedieras till: 

X 

För kännedom: 

X 

X 

Trafikverket 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Plan och bygg 
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§ 84 Dnr SBN 2020/000078  

X - Ansökan om bygglov. Tillbyggnad av fritidshus, 
inglasat uterum 
(EDP Vision 2020-259) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, ett orangeri/ uterum 

med balkong, om 19,8 m² byggarea på fastigheten X har inkommit. 

Ärendet avser tillbyggnad av ett befintligt fritidshus, på 64 m² bya, med ett 

orangeri/uterum med en ovanpåliggande balkong, om 19,8 m² bya i väster 

ger totalt 83,8 m², som skall utföras med plant tak belagt med falsad plåt och 

balkonggolv av trätrall, ett balkongräcke med glas, utvändigt stående 

träpanel lika befintligt i utförande och kulör. Glaspartier och dörrar med 

isolerglas i skall utföras lika befintligt. 

Tillbyggnaden är tänkt i väster och hamnar helt och hållet på korsmark 

(plussmark), vilket är mark som endast får bebyggas med uthus eller garage 

enligt gällande detaljplan. 

Fastigheten omfattas av detaljplan M 94 antagen 2004-11-24 § 230, akt 

0840-P314. 

Planförutsättningar 

Planbestämmelserna BII f1 f2 f3 <<7,0>> <5,0> <18-27° innebär bland 

annat: bostäder, 2 våningar, källarlösa. 

Utnyttjandegrad: Huvudbyggnad (HB) max 120 m² respektive KB max 

50 m² byggarea. 

Utformning: Byggnadshöjd max = 5,0 m och nockhöjd max 7,0 m för HB, 

taklutning mellan 18 o 27°, sadeltak, vind får inte inredas över övre plan, 

fasad med träpanel eller puts, tegeltak rött alternativt falsad svart eller galvad 

plåt mm. 

Placering: HB placeras min 4,5 m från tomtgräns, se detaljplan. 

Prickmark; mark som ej får bebyggas, område i väst respektive öster 6,0 

meter samt Korsmark (plussmark); mark får endast bebyggas med uthus och 

garage område 16,0 m i väster efter prickmark respektive 16,0 m i öster från 

tomtgräns. 

Detaljgranskning av ärendet är gjord den 31 mars 2020 och en 

kommunicering om avslag är utskickad till sökande med samma datum. 
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Åtgärden har inte varit ute på underrättelse till berörda sakägare. 

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 2 februari 2020. 

Beskrivning av projekt inkommen den 2 februari 2020. 

Situationsplan inkommen den 2 februari 2020. 

Plan-, sektions- och fasadritningar inkomna den 2 februari 2020. 

Skrivelse från sökande inkom den 5 maj 2020. 

Tjänsteskrivelse daterad den 12 maj 2020. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Avslå bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, om 19,8 m² byggarea, på 

fastigheten X med stöd av 9 kap 31b o 31c §§ i Plan- och bygglagen 

(PBL) (2010:900). 

_____ 

 

Information 

Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 

 

Expedieras till: 

X 

För kännedom: 

Plan och bygg 
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§ 85 Dnr SBN 2020/000061  

Skärlöv 47:1 - Ansökan om bygglov. Nybyggnad av 
vindskydd  
(EDP Vision 2019-1133) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om bygglov för Nybyggnad av vindskydd på fastigheten 

Skärlöv 47:1 har inkommit.   

Ärendet avser nybyggnad av ett vindskydd på 11 m² i Skärlövs hamn för att 

ge möjlighet att studera fåglar i skydd för vädret. Byggnaden kommer att 

förses med stående träpanel och taktäckning av papp.    

Den aktuella platsen omfattas av områdesbestämmelser från 2007. 

Strandskyddet är upphävt inom områdesbestämmelsens avgränsning.  

Av områdesbestämmelserna framkommer att bestämmelserna syftar till att 

dels införa bygglovsplikt på åtgärder på befintlig bebyggelse och dels reglera 

nytillkommande bebyggelses utformning och placering.  

Området omfattas av Natura 2000.  

Länsstyrelsen har i beslut den 14 november 2019 godkänt åtgärden med 

hänsyn till natur- och kulturmiljön i området och bedömt att det inte behövs 

någon prövning enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken.   

Ärendet har remitterats till kommunens avdelning för Mark- och 

exploatering som inte har något att erinra mot den planerade byggnationen.  

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

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

arrenden på markerade sjöbodar enligt bifogad karta har bedömts vara 

berörda, totalt 11 stycken.   

Arrendeinnehavare till sjöbod X har inte svarat. Innehavare av arrenden till 

sjöbodarna X har ingen erinran mot den planerade byggnationen.  

Innehavare till arrende för sjöbod X föredrar en annan placering men anger 

att det är den ökade trafiken i området som oroar och föreslår att en 

parkering anordnas och att denna kompletteras med förbudsskylt för 

obehörig trafik.  

Innehavare till arrende för sjöbod X är positiv till vindskyddet men anser att 

placeringen är dålig eftersom den södra pirarmen inte är gjord för biltrafik 

och parkering och att trafiken kommer att förstöra den rofyllda hamnen och 
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utsikten. Arrendatorn föreslår en placering söder om hamnområdet och vill 

även uppmärksamma problemet med ställplatser i området.  

Innehavare till arrende för sjöbod 16 anser att hamnen bör behållas som den 

är och att man bör tänka på vägunderhållet och parkeringsplatserna.  

Skärlövs bysamfällighet anger att de är positiva till den planerade byggna-

tionen men att det kan uppstå problem i och med att det finns oklarheter 

kring ansvar och skötsel av tillfartsvägen. Vindskyddet kan även medföra en 

ökning av biltrafiken till hamnplanen med risk för parkeringskonflikt.  

Sökanden har fått ta del av inkomna synpunkter och getts möjlighet att yttra 

sig. Sökanden anser att det inte finns någon möjlig alternativ placering 

eftersom en placering söder om hamnen innebär att vindskyddet hamnar 

mycket lågt och att möjligheten att följa sträckande fågel från norr helt 

begränsas av den södra piren. En placering i norr begränsar synfältet av den 

norra piren och ger större konsekvenser för de som arrenderar bodarna. 

Sökanden tror inte att belastningen på vägen kommer att öka i och med 

vindskyddet utan att de som vill studera sträckande fåglar kör ner till hamnen 

oavsett om det finns vindskydd eller inte. Problemet med att området 

används som ställplats för husbilar och bristen på parkeringsytor är 

oberoende av vindskyddets uppkomst eller ej.   

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 19 mars 2020, § 52, att bevilja 

bygglov för vindskyddet. Beslutet överklagades till Länsstyrelsen i Kalmar 

som i beslut den 6 maj 2020 meddelade att samhällsbyggnadsnämndens 

beslut upphävs och återlämnade ärendet till nämnden för ny handläggning.  

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 25 oktober 2019. 

Situationsplan inkommen den 29 november 2019. 

Plan-, sektions- och fasadritning inkomna den 5 november 2019 och 

29 november 2019. 

Sökandens bemötande av inkomna synpunkter den 13 februari 2020. 

Kontrollplan upprättad den 10 mars 2020. 

Beslut från Länsstyrelsen i Kalmar, inkommet den 8 maj 2020.  

Tjänsteskrivelse daterad den 13 maj 2020. 
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Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § (2010:900), Plan- 

och bygglagen (PBL).  

2. Den planerade byggnationen bedöms inte strida mot gällande 

områdesbestämmelser.  

3. Vindskyddets placering bedöms vara den mest lämpliga placeringen 

utifrån dess användningsområde. En placering mer åt norr alternativt 

söder innebär att byggnaden får en lägre placering och mycket av sikten 

från byggnaden försvinner vilket innebär att en stor del av byggnadens 

syfte går förlorad. En placering söder om bebyggelsen skulle även strida 

mot landskapsbildskyddet samt strandskyddet som råder där.  

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

nämnden genom detta startbesked att den sökta åtgärden får påbörjas. 

Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. 

Byggherren ansvarar själv för kontrollen av genomförandet. 

5. Med detta startbesked bestämmer samhällsbyggnadsnämnden att: 

 Kontrollplanen fastställs. 

 Åtgärden får påbörjas med följande villkor. 

 I detta ärende krävs utstakning av behörig person.  

 Följande handlingar ska lämnas in till samhällsbyggnadsnämnden som 

underlag för slutbesked: 

o Ifylld kontrollplan som redovisar att de kontroller som ska 

genomföras enligt den fastställda kontrollplanen är utförda och att 

byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov. 

o Intyg om utförd lägeskontroll. 

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

skedet även om samhällsbyggnadsnämnden ännu inte har gett ett slutbesked. 

6. Avgiften för bygglovet är 6 504 kronor enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. 

_____ 
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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. 

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.   

Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 

 

Expedieras till: 

X 

X 

X 

Skärlöv Bysamfällighet, X 

För kännedom: 

X 

X 

Kalmar läns museum, Box 104, 391 21 Kalmar 

X 

X 

X 

X 

X 

X, Ölands Ornitologiska Förening, X 

Plan och bygg  
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§ 86 Dnr SBN 2020/000018  

Verksamhetsinformation 

Sammanfattning av ärendet 

Marie-Christine Svensson informerar om  

Information från Plangruppen 

 Uppdrag kommer avseende cykelstrategi. 

 Fortsatt diskussion med Egendomsnämnden angående detaljplan 

Gårdby 8:1. 

 Reviderat bostadsförsörjningsprogram under den här mandatperioden? 

 Strategier på kort och lång sikt, klarlägga nuläge. 

Plan och bygg 

 Läget detaljplan Färjestaden: inbjudan till presentation av 

utredningsskiss.  

 Fortsatt arbete med länsväg 136, nu Glömminge.  

 Tidigt samråd med länsstyrelsen angående Grönhögenplan. 

 Beslut från Mark- och miljööverdomstolen om prövningstillstånd för 

överklagat beslut om mast i Saxnäs. 

 Beslut från Länsstyrelsen i Kalmar län om överklagat beslut om bygglov 

för idrottshall, padelhall. Information om den fortsatta handläggningen.  

 Ärende gällande bygglov Färjestaden 1:307 och den fortsatta 

handläggningen.  

Staffan Åsen informerar om 

 Behovsutredningen avseende personalresurser för tillsyn är fördröjd. Mer 

information kommer när utredningen är klar. 

Tillsyn miljö- och hälsoskydd 

 Miljöverksamheten har för närvarande begränsad tillsyn inomhus enligt 

tidigare redovisning.  

 Arbete på distans, konsekvensanalys. Arbetsplats i bostaden, social 

kontakt, effektivitet, pulsmöten. 

 Tillsynsstrategi i nuläget. 
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Prioriterat - Smittskydd 

 Prioriterad tillsyn på grund av pandemin är tillsyn på restauranger genom 

telefonintervjuer enligt särskilt upprättad checklista framtagen med 

nationella myndigheter och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).  

Denna tillsyn om egenkontroll avser bland annat städrutiner för att 

minska smittrisken. 

 Information om restaurangers krav enligt lagstiftning läggs ut på 

hemsidan. 

Miljö 

 Om ansvarsutredningar och personal i krisorganisationen och att spara på 

äskanden i 2021 års budget. 

 Telefontider på miljö. 

 Tillsynsplaner uppnås inte, redovisat i delårsrapporten.  

 Ansökan vattenvårdsåtgärder, Borgholm och Mörbylånga.  

_____ 

 

 

 


