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§ 41   

Val av justerare 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Emmy Ahlstedt (C) utses att justera dagens protokoll § 41-49 och 

§ 51-64 och Hans-Ove Görtz (M) utses att justera § 50 fredagen den 

26 mars 2021.  

_____ 
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§ 42   

Godkännande av dagordning 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Till samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare utsänd kallelse 

godkänns som dagordning för mötet. 

_____ 
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§ 43 Dnr SBN 2021/000001  

Meddelande och information 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Meddelande 

Rapport enligt sammanställning daterad den 15 mars 2021. 

Information 

Nästa möte är den 15 april 2021. 

_____ 
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§ 44 Dnr SBN 2021/000002  

Anmälan av fattade delegationsbeslut 2021 
(EDP Vision 2021-2) 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegeringsbeslut daterade 5 februari – 8 mars 2021. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbesluten godkänns. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Plan och bygg 
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§ 45 Dnr SBN 2021/000003  

Ekonomisk uppföljning 2021 för 
samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen lämnar varje månad en ekonomisk uppföljning och prognos 

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

förutsättningar.         

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning efter februari. 

Tjänsteskrivelse daterad den 8 mars 2021. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ekonomisk uppföljning efter februari godkänns.         

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 46 Dnr SBN 2021/000016  

Motion av Pär Palmgren (M) - Tillämpning av 
bestämmelserna i alkohollagen för cateringtillstånd 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att Mörbylånga kommun ska tillämpa aktuellt regelverk 

på ett sätt som möjliggör för restauranger med cateringtillstånd att förutom 

mat även servera alkohol i kundens hem och att detta tillämpas skyndsamt.  

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 1 december 2020. 

Kommunfullmäktiges ordförandes beslut daterat den 10 december 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 9 mars 2021. 

Folkhälsomyndighetens yttrande om servering vid cateringverksamhet enligt 

alkohollagen (2010:1622). 

Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län, daterat den 14 september 2020.  

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 

1. Motionen besvaras genom att följande information lämnas; 

Mörbylånga kommun tillämpar aktuellt regelverk på ett sätt som 

möjliggör för restauranger med cateringtillstånd att förutom mat även 

servera alkohol i kundens hem.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Alkoholhandläggaren  
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§ 47 Dnr SBN 2021/000037  

Tillsynsplan enligt miljöbalken 2021 
(EDP Vision 2021-3) 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) ska en operativ tillsynsmyndighet 

för varje verksamhetsår upprätta en samlad tillsynsplan som omfattar 

myndighetens ansvarsområde. Samhällsbyggnadsnämnden är operativ 

tillsynsmyndighet enligt miljöbalken för Mörbylånga kommun. 

Beslutsunderlag 

Miljötillsynsplan 2021 daterad den 8 januari 2021. 

Tjänsteskrivelse daterad den 8 januari 2021. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Tillsynsplan enligt miljöbalken för år 2021 antas. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Miljöverksamheten 

Central administration  
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§ 48 Dnr SBN 2021/000035  

Saxnäs 1:21 Saxängen - Ansökan om planbesked 
angående upprättande av ny detaljplan 
(EDP Vision 2020-1710) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om planbesked har inkommit avseende upprättande av detaljplan 

för bostadsändamål på fastigheten Saxnäs 1:21 Saxängen. Enligt inlämnat 

förslag skulle planen kunna möjliggöra 7 tomter för enbostadshus. Området 

omfattas av detaljplan för Saxnäs 1:21 m fl med laga kraft den 18 juni 2003. 

Området bedöms vara möjligt att ansluta till befintligt vägnät samt 

kommunalt VA-nät. 

Ansökan har inte stöd i kommunens Översiktsplan. 

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 11 december 2020. 

Tjänsteskrivelse daterad den 5 mars 2021. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Lämna positivt planbesked enligt Plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 5§. 

Ansökan skall prövas genom detaljplan med utökat planförfarande. 

2. I samband med detaljplanearbete skall områdets möjlighet för att delvis 

upplåtas för service utredas. 

3. Uppdra till förvaltningen att upprätta plankostnadsavtal med sökanden. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Sökanden 

Plan och bygg 
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§ 49 Dnr SBN 2021/000036  

Saxnäs 1:21 skifte 2 - Ansökan om planbesked 
angående upprättande av ny detaljplan 
(EDP Vision 2020-1495) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om planbesked har inkommit avseende upprättande av detaljplan 

för bostadsändamål på fastigheten Saxnäs 1:21 skifte 2. Enligt inlämnat 

förslag skulle planen kunna möjliggöra 6 tomter för enbostadshus med 

garage. Området omfattas av detaljplan för Saxnäs 1:21 m fl med laga kraft 

den 10 december 2009. Området ligger i anslutning till befintligt vägnät samt 

kommunalt VA-nät. 

Ansökan har inte stöd i kommunens Översiktsplan. 

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 16 november 2020. 

Tjänsteskrivelse daterad den 5 mars 2021. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Lämna negativt planbesked enligt Plan- och bygglagen (PBL) 5 kap § 5 

med hänvisning till att ansökan inte har stöd i kommunens översiktsplan, 

samt inte är förenligt med Plan- och bygglagens 2 kap 3, 6 och 7 §§. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Sökanden 

Plan och bygg 
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§ 50 Dnr SBN 2020/000080  

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

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan har inkommit den 10 maj 2011 om att förändra detaljplanen för 

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

kontor och handel blir möjligt på fastigheterna. 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en blandning av funktioner som 

tillsammans med utformningen ska skapa en stadsmässig miljö. Utmed 

Storgatan ska gatuhusen möta upp gatan och ligga i direkt anslutning till 

gaturummet för att vara en aktiv del av rummet och möjliggöra kontakt 

mellan människor. 

Planområdet är beläget i centrala Färjestaden. Planområdet sträcker sig från 

Storgatans blandade verksamheter i norr till en småskaligare bostadsbe-

byggelse utmed Hantverkargatan och gränsar till Tallhöjdens idrottsplats i 

sydost. 

Planområdet omfattar ca 2 hektar. 

En checklista för miljöbedömning, daterad den18 juni 2020 har upprättats 

och bifogas  planförslaget. Enligt beslut daterat den 17 december 2020 

bedöms inte planens genomförande medföra en betydande miljöpåverkan 

varför en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behöver upprättas. 

Ansökan om planändring för fastigheterna Färjestaden 1:165. 1:167 och 

1:183 inkom den 10 maj 2011. 

Beslut om planläggning med normalt planförfarande togs av jävsnämnden 

den 8 november 2011 § 35. 

Ansökan om planändring för fastigheterna Färjestaden 1:200, 1:201, 1:202 

och 1:203 inkom den 19 mars 2013. 

Beslut om planläggning med normalt planförfarande togs av kommun-

styrelsen den 4 juni 2013 § 144. I samma beslut står att detaljplanen ska 

utföras gemensamt med detaljplanen för Färjestaden 1:165 m.fl. samt även ta 

med del av fastighet Färjestaden 1:232 för möjlighet till parkering vid 

Tallhöjdens idrottsplats. 

Jävsnämnden beslutade den 22 april 2014 § 23 att godkänna detaljplanen för 

samråd. Planen har varit på samråd under tiden 5 maj - 2 juni 2014. 
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Jävsnämnden beslutade den 30 september 2014 § 59 att godkänna 

detaljplanen för granskning. Planen har varit på granskning under tiden 

13 oktober - 10 november 2014. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 13 maj 2015 § 74 att godkänna 

detaljplanen för underrättelse. Planen har varit på underrättelse under tiden 

8 - 24 juni 2015. 

Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 22 september 2015 § 140. 

Detta beslut överklagades av Trafikverket. Länsstyrelsen i Kalmar län be-

slutade den 3 februari 2017 att avslå Trafikverkets överklagande. Trafik-

verket överklagade länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen. 

Mark- och miljödomstolen upphävde den 12 september 2017 kommunfull-

mäktige i Mörbylånga kommuns beslut den 22 september 2015 att anta 

detaljplanen. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 14 maj 2020 § 78 att handlägg-

ning av detaljplan för Färjestaden 1:165 m fl ska ske med utökat plan-

förfarande. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 18 juni 2020 att handlingarna 

daterade den 18 juni 2020 godkänns för samråd. Planförslaget har varit på 

samråd 29 juni - 31 augusti 2020 med samrådsmöte den 24 augusti 2020. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 17 december 2020 att 

samrådsredogörelsen över inkomna synpunkter, daterad den 17 december 

2020, godkänns som sin egen med ändring att planbestämmelsen p1 ska 

utgå, samt att förvaltningen får i uppdrag om redaktionella ändringar. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslöt även att handlingarna daterade den 

17 december 2020 godkänns för granskning. Planförslaget har varit på 

granskning 18 januari - 1 mars 2021. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 mars 2021. 

Granskningsutlåtande, daterad 18 mars 2021. 

Plankarta, daterad den 18 mars 2021. 

Planbeskrivning, daterad den 18 mars 2021. 

Beslut miljöbedömning, daterat den 17 december 2020 § 198. 

Checklista miljöbedömning, daterad den 18 juni 2020. 

Checklista sociala konsekvenser, daterad den 18 juni 2020. 

Bullerutredning dp Färjestaden 1:165, daterad den 7 december 2020. 

Dagvattenutredning, daterad den 26 januari 2015. 

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, daterad den 31 mars 2011. 
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Kompletterande miljöteknisk markundersökning, daterad den 25 september 

2014. 

Fördjupad miljöteknisk undersökning inklusive riskbedömning, 

åtgärdsutredning och riskvärdering, daterad den 25 mars 2015. 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 

1. Det 18 mars 2021 daterade granskningsutlåtandet över inkomna 

synpunkter godkänns som sin egen. 

2. Det 18 mars 2021 daterade planförslaget antas i enlighet med Plan och 

bygglagen (PBL)  5 kap 27 §.  

 

Jäv 

Emmy Ahlstedt (C), Christer Rosén (C), Bo Sjölin (KD) och Curt Ekvall 

(SD) anmäler jäv och deltar inte vid handläggningen i detta ärende. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen  

Plan och bygg 

 

Ajournering  

Klockan 10.30-10.40 
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§ 51 Dnr SBN 2020/000160  

X - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning bostad 
(EDP Vision 2020-128) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan 

Ansökan innebär avstyckning av tre nya fastigheter samt byggnation av tre 

enbostadshus i ett plan med inredd vind. Ansökan anger maximal 

byggnadshöjd 5,5 meter och maximal takvinkel 45°. Ansökan anger också 

att husen kan komma att utrustas med takkupa och källare/sutterängplan. 

Förutsättningar 

Planeringsförutsättningar 

Översiktsplan 

Området är inte utpekat som utredningsområde för bostäder 

Även då ett område är utpekat i översiktsplanen som lämpligt att bebygga 

gäller som regel att prövning ska göras genom planläggning. Undantag kan 

göras endast för enstaka bebyggelse utan större påverkan för omgivningen 

inom områden där begränsad efterfrågan på mark råder. Ny bebyggelse ska 

alltid ske i överensstämmelse med befintliga bebyggelsestrukturer och i sitt 

sammanhang.  

 Spridning av bebyggelse i landskapet i strid med befintliga strukturer ska 

inte tillåtas.  

 I samband med ny bebyggelse ska befintliga kulturvärden samt den 

bebyggda områdens karaktär alltid beaktas och utnyttjas.  

Utredningsområde för bostäder ca 400 meter norr om aktuell del av 

fastigheten. 

Detaljplan 

Drygt 1 kilometer öster om ansökt åtgärd finns planlagd mark för bostäder 

som inte är fullt utbyggd. 

Natur och arkitektur 

Platsen präglas av landsbygdskaraktär med stora tomter och sammanhållen 

randbebyggelse där tomterna gränsar mot länsväg 136 i öster. I väster 

gränsar tomterna till åker- och betesmark. Föreslagen åtgärd ligger på 

landborgskanten och sluttar mot väster. 

De arter inom området som rapporterats in till artportalen är stenhumla och 

jordhumla. Strax norr om planområdet har det även påträffats fläcklöpare, 
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rödhalsad marklöpare, stor mosskål, skogschampinjon och blandad 

navelrödling. 

Platsen ligger inom ett område som utretts för sina naturvärden genom en 

naturvärdesinventering. Sökande har genomfört ett samråd med länsstyrelsen 

enligt 12 kap 6 § miljöbalken för aktuell ansökan. Länsstyrelsen bedömer att 

det är möjligt att tillåta avstyckning av tre tomter på den aktuella platsen 

trots att området har fått naturvärdesklass 2 (höga värden) och 3 (påtagliga 

värden) i naturvärdesinventeringen. Området bedöms ha ett visst naturvärde 

men inte av den digniteten att det motiverar ett förbud mot tomter enligt 

ansökan. 

Öster om sökt åtgärd ligger främst 1½ plans villor med sadeltak i varierande 

takvinkel och med fasader i trä. Villorna är mestadels centrerade på de stora 

fastigheterna och dess storlek varierar mellan 1 300 m² och 5 000 m². 

Samtliga fastigheter är avstyckade i mitten av 1940- och början av 1950-

talet. Vissa av villorna består av sutteränghus på grund av områdets 

höjdskillnader. Bebyggelsen är sammanhållen och placerad på rad med 

långsidan parallell med väg 136 dit även entréerna är riktade. I en västligare 

rad ligger fastigheter avstyckade under den senare delen av 1980-talet. Även 

på dessa fastigheter inordnar sig byggnaderna i en tydlig randbebyggelse. 

Infrastruktur 

Kommunala VA-ledningar ligger strax väster om de tänkta avstyckningarna 

och sträcker sig snett genom den nordligaste av de tre föreslagna 

fastigheterna enligt ansökan. Tillfartsväg till tilltänkta avstyckningar saknas. 

En tillfartsväg enligt ansökan behöver hantera en höjdskillnad på ca 3,5 

meter. Regler finns för utformning av vägar för att klara tillgänglighet med 

räddningsfordon. 

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. 

Biotopskydd 

Stenmuren i öster, mot angränsande fastighet, är skyddad genom 

biotopskydd enligt 7 kap miljöbalken. Det finns även en stenmur i söder, 

längs föreslagen infart till tomterna, som är skyddad genom biotopskydd. För 

eventuella ingrepp i murarna krävs dispens från länsstyrelsen. 

Jordbruksmark 

Området utgörs av jordbruksmark. 

Brukningsvärd jordbruksmark är skyddad enligt 3 kap 4§ miljöbalken och 

får bebyggas bara om det behövs för att tillgodose väsentliga 
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samhällsintressen. Det krävs också att behovet inte kan tillgodoses på ett sätt 

som är tillfredsställande från allmän synpunkt genom att annan mark 

används. 

Fastigheten ligger i direkt anslutning till åkermarker där jordbruk bedrivs, 

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

miljö. 

Radon 

Längs landborgskanten i Mörbylånga kommun är det generellt risk för höga 

radonhalter i marken. Det aktuella området ligger inom låg-

normalriskområde för radon enligt översiktlig karta från SGU. 

Synpunkter 

Ansökan har remitterats till berörda grannar, Taxefinansiering, Länsstyrelsen 

i Kalmar län, Trafikverket och E.ON. Synpunkter har inkommit från E.ON, 

som behöver ha visst avstånd till sina anläggningar. Bland annat en 

transformatorstation där infart till tillkommande fastigheter är föreslagen. 

Taxefinansiering har ledningsrätt och ledningar över det nordligaste av de 

fastigheter ansökan gäller. Dessa är möjliga att flytta på sökandens 

bekostnad. Berörda grannar har kommit in med gemensamt yttrande om att 

bebyggelse på platsen kommer medföra en olägenhet både under byggtiden 

men även efter, med skymd utsikt, ökad trafik och minskad tillgänglighet till 

omkringliggande natur som följd. 

Fastighetsägare till X har inte svarat. 

Ärendet är kommunicerat och en komplettering har inkommit i ärendet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 8 mars 2021. 

Ansökan, inkom den 24 januari 2020. 

Markplanering, inkom den 8 december 2020. 

Reviderad situationsplan och sektion, inkom den 4 mars 2021. 

Naturvärdesinventering daterad den 29 juli 2019. 

Beslut från länsstyrelsen, daterat den 2 oktober 2020. 

Yttrande från länsstyrelsen, Kulturmiljöenheten, inkom den 18 februari 

2020. 

Yttrande från E.ON, inkom den 6 mars 2020. 

Kompletterande yttrande från E.ON, inkom den 25 mars 2020. 

Yttrande från Trafikverket, inkom den 18 maj 2020. 

Yttrande från Taxefinansiering, daterat den 25 mars 2020. 

Granneyttrande X, synpunkter. 

Granneyttrande X, synpunkter. 

Granneyttrande X, synpunkter. 
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Granneyttrande X, synpunkter. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 17 december 2020 § 201.  

Kommunicering daterad den 7 januari 2021.  

Förslag till beslut på mötet 

Ordföranden, med instämmande av Hans-Ove Görtz (M), Johan Sigvardsson 

(C) och Emmy Ahlstedt (C), yrkar bifall till det alternativa förslaget till 

beslut det vill säga att lämna positivt förhandsbesked, med ändring att 

meningen "Tak ska utföras med lertegel." i beslutspunkt 2 ska utgå.  

Förslag till beslut på mötet 

Monica Orthagen (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, det 

vill säga att avslå ansökan om förhandsbesked. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag till beslut mot sitt egna med fleras 

yrkande om bifall till det alternativa förslaget till beslut och finner att 

samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör därefter om samhällsbyggnadsnämnden kan besluta enligt 

sitt egna med fleras ändringsyrkande i beslutspunkt 2 och finner att 

samhällsbyggnadsnämnden bifaller detsamma.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Lämna positivt förhandsbesked för byggnation av enbostadshus. 

2. Byggnation ska följa lokal bebyggelsetradition avseende material och 

materialbehandling.  

3. Stenmurarna ska bevaras. 

4. Tillkommande bebyggelse ska anslutas till kommunalt avlopp. 

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

 

Reservation från Monica Orthagen (MP) 

Med hänvisning till Plan och bygglagens 2 kap 6§, 4 kap 2§ eller 

Miljöbalkens 3 kap 4§ och förvaltningens förslag till beslut reserverar jag 

mig mot samhällsbyggnadsnämndens beslut att ge positivt förhandsbesked 

för byggnation av enbostadshus på X. 

_____ 
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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. 

Dispens från biotopskydd söks hos länsstyrelsen. 

 

Expedieras till: 

Beslutet skickas till den sökande  

Beslutet delges de ägare som inkommit med synpunkter med information om 

hur man överklagar  

Beslutet skickas till samtliga berörda grannar  

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar  

Plan och bygg 
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§ 52 Dnr SBN 2020/000151  

X - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning för byggnation av enbostadshus 
(EDP Vision 2020-1238) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan 

Ansökan innebär avstyckning av tre fastigheter som avses bebyggas med 

enbostadshus i maximalt ett plan utan inredd vind med en maximal byggyta 

på ca 100 kvm. 

I ansökan anges att ny bebyggelse avses anslutas till kommunalt och att 

tillfart avses lösas genom servitut. 

Förutsättningar 

Planeringsförutsättningar 

Översiktsplan 

Området är inte utpekat som utredningsområde för bostäder. 

Översiktsplanen anger att tillkommande bebyggelse ska förhålla sig till den 

befintliga bebyggelsens riktningar och orienteringar på tomterna, likt den 

traditionella i de öländska radbyarna och att skalskillnaden mellan gårdarna 

och malmen ska bevaras. 

Natur och arkitektur 

Aktuell del av fastigheten består av jordbruksmark, en slagen gräsäng, väl 

avgränsad av äldre stenmurar. Platsen angränsar direkt till betade 

alvarmarker i söder och öster. Den aktuella delen av fastigheten utgörs inte 

av alvarmark utan något mer näringsrik jordbruksmark som tidigare kan ha 

nyttjats som åkermark. Det finns en relativt stor artrikedom av olika gräs och 

blommande örter, t.ex. gulsporre. Närheten till Stora Alvaret inverkar 

troligen på artrikedomen i området. 

Det finns ett stort antal arter insekter och växter registrerade på och kring 

fastigheten i Artportalen. De flesta arterna är knutna till anslutande betade 

alvarmarker. På aktuell fastighet har noterats en rödlistad skalbagge 

(askdvärgbock). Flera rödlistade insekter, t.ex. stortapetserarbi, har 

registrerats i närområdet. 

Aktuell fastighet ligger på X strax söder om X. Omgivande bebyggelse är 

mycket homogen och består av mindre malmstugor. De flesta malmstugorna 

är mycket gamla med röd stående träpanel, tak i lertegel eller eternit och med 

väl tilltagna skorstenar. Runt mitten av 1900-talet har bebyggelsen 
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kompletterats med ett par små stugor som väl förhåller sig till skalan på X. 

Gemensamt för bebyggelsen på malmen är att de små stugorna ligger på väl 

tilltagna och av väl avgränsade tomtplatser, där äldre stenmurar och 

uppväxta häckar skapar bilden av en rik grönska i vilken små stugor kurar. 

Infrastruktur 

En mindre grusväg leder ut till föreslagen bebyggelse och kommunala 

ledningar för vatten och avlopp finns i grusvägen. 

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. Fastigheten 

ligger inom riksintresse naturvård, Mittlandsområdet, samt riksintresse 

kulturmiljö, X-X (Odlingslandskap) enligt 3 kap. miljöbalken. Fastigheten 

angränsar till riksintresse naturvård – Stora Alvaret som också är Natura 

2000-område, enligt 3 kap. miljöbalken. Området angränsar också 

riksintresse för friluftslivet – Stora Alvarets norra del. 

Biotopskydd 

Stenmurarna kring fastigheten är skyddade genom biotopskydd enligt 7 kap 

miljöbalken. För eventuella ingrepp i murarna krävs dispens från 

länsstyrelsen. 

Jordbruksmark 

Området utgörs av jordbruksmark. 

Brukningsvärd jordbruksmark är skyddad enligt 3 kap 4§ miljöbalken och 

får bebyggas bara om det behövs för att tillgodose väsentliga 

samhällsintressen. Det krävs också att behovet inte kan tillgodoses på ett sätt 

som är tillfredsställande från allmän synpunkt genom att annan mark 

används. 

Djurhållning 

Betande djur finns i direkt anslutning till fastigheten. Gårdscentra med 

djurhållning och gödselhantering finns i X ca 300 m nordost om platsen. 

Synpunkter 

Ansökan har remitterats till berörda grannar, Taxefinansiering, Länsstyrelsen 

i Kalmar län och E ON. Synpunkter har inkommit om att föreslagen 

bebyggelse inte är lämplig på platsen. 

Ärendet har kommunicerats och sökanden har inkommit med reviderad 

ansökan. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 8 mars 2021. 

Reviderad ansökan inkom den 4 mars 2021. 

Yttrande länsstyrelsen, Kulturmiljöenheten, inkom den 14 oktober 2020. 

Yttrande E.ON, inkom den 16 oktober 2020. 

Granneyttrande X, synpunkter. 

Granneyttrande X, synpunkter. 

Granneyttrande X, synpunkter. 

Granneyttrande X, synpunkter. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 12 november 2020, § 172. 

Kommunicering daterad den 25 november 2020. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 18 februari 2021, § 32. 

Förslag till beslut på mötet 

Monica Orthagen (MP), med instämmande av Bo Sjölin (KD), yrkar bifall 

till förvaltningens förslag till beslut, det vill säga att avslå ansökan om 

förhandsbesked. 

Förslag till beslut på mötet 

Johan Sigvardsson (C), med instämmande av Hans-Ove Görtz (M) och 

ordföranden, yrkar bifall till det alternativa förslaget till beslut det vill säga 

att lämna positivt förhandsbesked.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag till beslut mot Johan Sigvardssons 

(C) med fleras yrkande om bifall till det alternativa förslaget till beslut och 

finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt Johan Sigvardssons 

förslag.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Lämna positivt förhandsbesked för byggnation av enbostadshus. 

2. Byggnads läge, proportioner, material och färgsättning ska 

överensstämma med öländsk bebyggelsetradition och den befintliga 

bebyggelsen på Kalkstad malm. Byggnadsdjupet ska minimeras och 

takvinkeln ska vara brant och taket ska bekläs med lertegel. 

3. Stenmurarna ska bevaras. 

4. Bygglov kan enbart beviljas under förutsättning att länsstyrelsen har 

beslutat att marken kan tas i anspråk enligt Miljöbalken (1998:808) 

12 kap 6 §. 

5. Tillkommande bebyggelse ska anslutas till kommunalt avlopp. 
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Reservation från Monica Orthagen (MP) 

Med hänvisning till Plan och bygglagens 2 kap 6§ eller Miljöbalkens 3 kap 

1,6 §§ och förvaltningens förslag till beslut reserverar jag mig mot 

samhällsbyggnadsnämndens beslut att ge positivt förhandsbesked för 

byggnation av tre enbostadshus på X. 

Reservation 

Bo Sjölin (KD) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 

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. 

Öländsk bebyggelsetradition kännetecknas av att huvudbyggnader och 

komplementbyggnader har en tydlig riktning där byggnadsdjupet förhåller 

sig starkt underordnad byggnadslängden. För huvudbyggnader underskrider 

sällan takvinkeln 30°. Traditionella material är stående träpanel eller 

liggande timmer och lertegeltak. Ljusa färger återfinns på större 

huvudbyggnader och mörka färger återfinns på mindre huvudbyggnader. 

Dispens från biotopskydd söks hos länsstyrelsen. 

Anmäla om samråd enligt 12 kap 6§ miljöbalken sker hos länsstyrelsen. 

Expedieras till: 

Beslutet skickas till den sökande  

Beslutet delges de ägare som inkommit med synpunkter med information om 

hur man överklagar  

Beslutet skickas till samtliga berörda grannar  

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar  

Plan och bygg 
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§ 53 Dnr SBN 2021/000010  

X - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning bostad  
(EDP Vision 2020-1492) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan 

Ansökan avser avstyckning av bostadsfastighet om ca 4500 m² samt 

nybyggnad av enbostadshus med garage och förråd. Total byggnadsarea är 

ca 340 m², varav bostadsarean uppges till ca 140 m². Byggnaderna är tänkt 

utformas i ett plan utan inredd vind. 

Sökanden avser ansluta till kommunalt VA. 

Förutsättningar 

Planeringsförutsättningar 

Översiktsplan 

För aktuellt område anges b7 – X (ca 10 bostäder) i gällande översiktsplan. 

Området är lämpligt för villabebyggelse. 

Exploatering av området (b7) samt kringliggande exploateringsområden 

(b11 och b6) ska hjälpas åt att se till att goda förbindelser för fotgängare och 

cyklister finns från aktuella områden och vidare in mot Färjestadens 

centrum. 

Detaljplan 

I närområdet finns befintliga planlagda områden. Det saknas i princip 

obebyggda bostadsfastigheter inom gällande detaljplaner. 

Natur och arkitektur 

Den aktuella delen av fastigheten består främst av öppen gräsmark som 

omgärdas av buskage. Fastigheten omgärdas av befintlig bostadsbebyggelse 

samt vägar i X, i sydöstra delen av Färjestadens tätort. Mindre rester av det 

tidigare jordbrukslandskapet finns kvar i anslutning till fastigheten, men är i 

igenväxning. 

Det finns tecken på att det aktuella området, som är instängslat, tidvis 

används som betesmark. I den sydvästra fastighetsgränsen löper en stenmur. 

En öppning i stenmuren finns i anslutning mot X väg. I den nordöstra delen 

finns en gles träddunge med främst unga björkar mot anslutande bebyggelse. 

Ett öppet dike leder också över den nordöstra delen av fastigheten. Längs 

diket växer en yngre ek och andra lövträd, bland annat sälg. 
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Det finns inga kända rödlistade eller fridlysta arter rapporterade för 

fastigheten i Artportalen. Inga sådana arter noterades heller vid platsbesök 

den 11 januari 2021. Det öppna diket med trädrad har vissa naturvärden, 

likväl som stenmuren. 

Omkringliggande bebyggelse är varierad. Utmed X finns äldre byggnader i 

traditionella material som bildar gårdsmiljöer. Övrig bebyggelse består 

främst av modernare villabebyggelse. 

Infrastruktur 

En enklare grusväg leder fram till aktuell del av fastigheten i grusvägen finns 

kommunala vatten- och spillvattenledningar. Fastigheten ligger inom 

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. 

Biotopskydd 

Det öppna diket på fastigheten samt stenmuren i fastighetsgräns omfattas av 

biotopskydd enligt 7 kap miljöbalken. Det krävs dispens från länsstyrelsen 

för ingrepp, med undantag från normal dikesrensning som behöver 

genomföras för att upprätthålla dikets funktion. 

Jordbruksmark 

Brukningsvärd jordbruksmark är skyddad enligt 3 kap miljöbalken. 

Fastigheten är taxerad som en bebyggd småhusenhet. Den aktuella delen av 

fastigheten är gammal åkermark som inte har brukats på senare tid och som 

är instängslad som betesmark. 

Synpunkter 

Ansökan har remitterats till berörda grannar, Taxefinansiering, Länsstyrelsen 

i Kalmar län och E.ON. Inga synpunkter har inkommit. 

Ärendet har kommunicerats och sökanden har inkommit med yttrande. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 januari 2021. 

Ansökan inkom den 16 november 2020. 

Yttrande från länsstyrelsen inkom den 29 december 2020. 

Yttrande E.ON inkom den 29 december 2020. 

Granneyttrande X, inga synpunkter. 

Granneyttrande X, inga synpunkter. 

Granneyttrande X, inga synpunkter. 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

27(50) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2021-03-18  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

PER OLOF 

JOHANSSON 
2021-03-26 

08:11:07 

HANS-OVE 

GÖRTZ 
2021-03-26 

09:40:39 

Emmy Johanna 

Ahlstedt 
2021-03-26 

14:39:31 

  

 

Granneyttrande X, inga synpunkter. 

Granneyttrande X, inga synpunkter. 

Granneyttrande X, inga synpunkter. 

Granneyttrande X, inga synpunkter. 

Granneyttrande X, inga synpunkter. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 21 januari 2021, § 10. 

Kommunicering daterad den 28 januari 2021. 

Svar kommunicering från sökanden inkommen den 25 februari 2021.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Lämna negativt förhandsbesked då ansökan inte är förenligt med Plan- 

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

prövas med detaljplan. 

_____ 

 

Information 

Beslutet kan överklagas. Se bifogad anvisning. 

För beslutet debiteras en av fullmäktige fastställd avgift. Fakturan kommer 

att sändas separat. 

 

Expedieras till: 

Beslutet meddelas sökande med information om hur man överklagar beslut  

Plan och bygg 
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§ 54 Dnr SBN 2021/000026  

X - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning bostad 
(EDP Vision 2021-54) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan 

Ansökan avser nybyggnad av fritidshus på befintlig fastighet. 

Byggnadsarean uppges i en planskiss till ca 110 m². Tänkt utformning är inte 

specificerad i ansökan. 

Sökanden önskar i samband med nybyggnad ansluta fastigheten till 

kommunalt vatten och avlopp. 

Förutsättningar 

Översiktsplan 

Området är inte utpekat i översiktsplanen. 

Natur och arkitektur 

Fastigheten ligger i X och angränsar i väster väg 925. Fastigheten består idag 

mestadels av sly och igenväxande yngre lövträd. 

I norr avgränsas fastigheten av en stenmur med trädrad som vetter mot en 

äldre fägata. I öster finns ytterligare en stenmur som gränsar till åkermarker. 

Mot väg 925 finns ett antal äldre almträd som är del av den trädallé som går 

förbi prästgården i X. I fastighetsgränsen i öster, ut mot åkermarken, finns 

ytterligare en rad med äldre, skyddsvärda lövträd. 

Den omkringliggande bebyggelsen i X är varierad, med inslag av äldre 

gårds- och malmbebyggelse, senare villor och fritidshus samt 

verksamhetslokaler. 

Bebyggelsen är dock konsekvent småskalig. är material- och färgpaletten 

relativt enhetlig, där fasaderna på bostadshusen är klädda i vit eller rödmålad 

träpanel, och äldre komplementbyggnader är uppförda i kalksten som i vissa 

fall är putsade i grå kulör. 

Strax norr om fastigheten ligger den gamla prästgården i X, byggd 1885. 

Gården har ett högt kulturhistoriskt värde, och mot gatan ligger mycket 

karaktärsfulla och miljöskapande ekonomibyggnader med vitkalkade fasader 

och stråtak. Väster om fastigheten finns två äldre ekonomibyggnader i 

kalksten med brant taklutning som även de är mycket karaktärsskapande för 

den aktuella delen av X.  
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Inga rödlistade eller fridlysta arter är kända på fastigheten i dagsläget. Dock 

har det enligt artportalen rapporterats flertalet rödlistade fågelarter i 

anslutning till fastigheten. 

Infrastruktur 

Tillfart till fastigheten görs via väg 925. 

Fastigheten ligger inom kommunalt verksamhetsområde för VA. 

Kommunala VA-ledningar går tvärs över fastigheten, ca 9 meter från 

fastighetens östra gräns. En byggnadsfri skyddszon till dessa ledningar måste 

hållas vid eventuell nybyggnad. 

Riksintressen och områdesskydd 

Fastigheten ligger inom riksintressen för rörligt friluftsliv och obruten kust, 

enligt 4 kap. miljöbalken, vilka gäller för Öland som helhet. Dessutom 

omfattas fastigheten och dess omgivande bebyggelse av riksintresse för 

kulturmiljö – X fornlämningsområde och bebyggelsemiljö. 

Stenmurarna längs fastighetsgräns bedöms omfattas av biotopskydd. De 

grova lövträden (almarna) längs fastighetsgränsen mot vägen ingår i en allé, 

vilken också omfattas av biotopskydd. Eventuella ingrepp kräver tillstånd 

från länsstyrelsen. 

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. Gårdar med gödselhantering finns i norr och söder i byn, som närmast 

ca 300 meter från den aktuella fastigheten. 

Synpunkter 

Ansökan har remitterats till berörda grannar, Taxefinansiering, Länsstyrelsen 

i Kalmar län, Trafikverket samt E.ON. 

Länsstyrelsen gör gällande att inga fornminnen finns registrerade på 

fastigheten för ansökan. 

Trafikverket meddelar att byggnadsfritt avstånd från väg 925 är 12 meter och 

inom detta område ska inga byggnader eller andra fasta föremål som kan 

inverka menligt på trafiksäkerheten placeras. För att ansluta fastigheten till 

väg 925 krävs anslutningstillstånd som söks enligt väglagen § 39. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 9 mars 2021. 

Ansökan inkommen den 22 januari 2021. 

Yttrande länsstyrelsen inkommit den 10 februari 2021. 

Yttrande Trafikverket, inkommit den 17 februari 2021. 

Yttrande E.ON, inkommit den 2 februari 2021. 
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Granneyttrande X, inga synpunkter. 

Granneyttrande X, inga synpunkter. 

Granneyttrande X, inga synpunkter. 

Granneyttrande X, inga synpunkter. 

Granneyttrande X, synpunkter. 

Granneyttrande X, inga synpunkter. 

Granneyttrande X, inga synpunkter. 

Granneyttrande X, inga synpunkter. 

Förslag till beslut på mötet.  

Johan Sigvardsson (C), med instämmande av Emmy Ahlstedt (C), yrkar 

bifall till förvaltningens förslag till beslutspunkterna 1-7 och 9-11, samt 

yrkar att beslutspunkt 8 "Huvudbyggnaden ska utformas med lertegeltak." 

ska utgå. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör om samhällsbyggnadsnämnden kan besluta enligt 

förvaltningens förslag till beslut för punkterna 1-7 och 9-11 och finner att 

samhällsbyggnadsnämnden bifaller detsamma. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör därefter om samhällsbyggnadsnämnden kan besluta enligt 

Johan Sigvardssons (C) med flera ändringsyrkande för beslutspunkt 8 och 

finner att samhällsbyggnadsnämnden bifaller detsamma. 

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. Huvudbyggnaden ska placeras 10-20 meter in från fastighetsgränsen i 

väster. 

3. Huvudbyggnaden ska placeras i liv med bygatan. 

4. Komplementbyggnader ska placeras i vinkel med huvudbyggnaden. 

5. Byggnadsdjupet ska vara maximalt 6 meter. 

6. Byggnadshöjden ska vara maximalt 6 meter. 

7. Takvinkeln ska vara 40-45°. 

8. Fasader ska kläs med rödmålad eller grånad stående träpanel och/eller 

putsas i grå kulör. 

9. Befintliga stenmurar samt trädallén mot väg 925 ska bevaras.  

10. Yttrande från Trafikverket 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. 

Ansökan om ny utfart på allmän statlig väg görs till Trafikverket. 

Eventuella ingrepp i stenmurar eller trädallén kräver tillstånd från 

länsstyrelsen. 

Ansökan om att uppföra byggnad närmare väg 136 än 30 meter görs till 

länsstyrelsen. 

 

Expedieras till: 

Beslutet skickas till den sökande  

Beslutet skickas till samtliga berörda grannar  

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar  

Teknisk affärsverksamhet 

Plan och bygg 
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§ 55 Dnr SBN 2021/000027  

X - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning bostad 
(EDP Vision 2021-45) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan 

Ansökan avser avstyckning av tomt samt nybyggnad av fritidshus på den 

avstyckade fastigheten. Storleken på den eventuella avstyckningen är inte 

specificerad, men den tänkta byggnadsarean uppges vara ca 70 + 80 m². 

Tänkt utformning är inte specificerad i ansökan. Byggnaderna är tänkt att 

utformas i en våning med inredd vind och med en takvinkel på 45 grader. 

Sökanden önskar i samband med nybyggnad ansluta fastigheten till 

kommunalt vatten och avlopp. 

Förutsättningar 

Översiktsplan 

Området är inte utpekat i översiktsplanen. 

Natur och arkitektur 

Aktuell fastighet ligger på X malm strax söder om X by. 

Fastigheten är en lantbruksenhet och den del som föreslås styckas av för 

byggnation ligger i anslutning till bebyggelse men angränsar i söder Stora 

Alvarets vidsträckta betesmarker. Den östra delen av området omringas av 

stenmurar och är igenväxt med buskage av främst slån, medan den västra 

utgörs av gräsmark med en upptrampad stig som leder ut på alvaret. 

Omgivande bebyggelse är homogen och består av mindre malmstugor med 

tillhörande ekonomibyggnader. De flesta malmstugorna är mycket gamla 

med röd stående träpanel, tak i lertegel eller eternit och med väl tilltagna 

skorstenar. 

Malmbebyggelsen är mycket småskalig och tomterna omgärdas av äldre 

stenmurar och uppväxta häckar vilka skapar ett tydligt sammanhållet 

gaturum i stark kontrast till Stora Alvarets öppna landskap. Gaturummet 

mellan hus och tomter har också använts som fägata, och på platsen aktuell 

för ansökan finns en grind med öppning ut mot Alvarets betesmarker. 

Grinden och passagen ut mot Alvaret finns antydd redan i kartor från slutet 

av 1700-talet. Sammantaget bedöms platsen för ansökan, och X malm i stort, 

ha ett mycket högt kulturhistoriskt värde vars bebyggelsestruktur och 

karaktär är både ömtålig och bevarandevärd. 
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Flera rödlistade arter av insekter förekommer i området enligt Artportalen. 

De blommande buskagen i området samt stenmurarna har naturvärden, i 

övrigt gick det inte vid fältbesöket i slutet på januari att identifiera eventuella 

ytterligare naturvärden. Mycket höga naturvärden finns på angränsande 

alvarmark. 

Infrastruktur 

Tillfart till den tänkta fastigheten görs via X. Ägaren till X hävdar i sitt 

yttrande att föreslagen avstyckning skulle påverka tillfart och servitut till 

dennes fastighet. 

Kommunala VA-ledningar finns vid norra delen av den tänkta 

fastighetsgränsen. 

Riksintressen och områdesskydd 

Fastigheten ligger inom riksintressen för rörligt friluftsliv och obruten kust, 

enligt 4 kap. miljöbalken, vilka gäller för Öland som helhet. Den aktuella 

delen av fastigheten ligger inom riksintresse för naturvård Mittlandsområdet 

och riksintresse kulturmiljö, X-X. I söder angränsar aktuell del direkt mot 

riksintresse Stora Alvaret som också är ett Natura 2000-område. Stora 

Alvaret är även av riksintresse för friluftslivet. 

Stenmurarna i området är skyddade genom biotopskydd enligt 7 kap 

miljöbalken. 

För eventuella ingrepp i murarna krävs dispens från länsstyrelsen. 

Jordbruksmark och djurhållning 

Området utgörs av en lantbruksenhet och klassas som jordbruksmark. 

Gårdscentra med gödselhantering finns ca 200 meter nordost om platsen. På 

fastigheten, på alvaret i direkt anslutning till föreslagen avstyckad tomt, går 

betande djur. 

Synpunkter 

Ansökan har remitterats till berörda grannar, Taxefinansiering, Länsstyrelsen 

i Kalmar län samt E.ON. 

Länsstyrelsen gör gällande att inga fornlämningar finns registrerade på 

platsen för ansökan, och påminner om att ansökans påverkan på riksintresset 

för kulturmiljö X-X ska beaktas i kommunens prövning. 

E.ON informerar om att de inom området för ansökan har en markförlagd 

serviskabel och en luftledning för lågspänning. Kabelns exakta läge måste 

säkerställas innan eventuellt markarbete påbörjas. Kraftledningen enligt ovan 

är underkastade Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter, ELSÄK-FS 

2008:1 samt 2010:1. För förtydligande och föreskrifter se E.ONs yttrande. 
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Ett antal grannyttranden har inkommit, och flertalet uttrycker ogillande och 

oro över att grinden och passagen ut mot Alvaret privatiseras. Ett beviljande 

av ansökan skulle enligt grannyttranden kraftigt förhindra och försämra 

åtkomst till Alvaret från X malm. Dessutom framför flertalet grannar att 

skalan och höjden på tilltänkt nybyggnad kommer ha negativ inverkan på X 

malms kulturmiljö. 

X gör gällande att tänkt avstyckning påverkar dennes servitut. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 9 mars 2021. 

Ansökan inkommen den 19 januari 2021. 

Yttrande länsstyrelsen inkommit 10 februari 2021. 

Yttrande länsstyrelsen inkommit 23 februari 2021. 

Yttrande E.ON, inkommit den 19 februari 2021. 

Granneyttrande X, synpunkter. 

Granneyttrande X, synpunkter. 

Granneyttrande X, synpunkter. 

Granneyttrande X, synpunkter. 

Granneyttrande X, inga synpunkter. 

Granneyttrande X, synpunkter. 

Granneyttrande X, synpunkter. 

Granneyttrande X, synpunkter. 

Granneyttrande X, inga synpunkter. 

Granneyttrande X, synpunkter. 

Granneyttrande X, inga synpunkter. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Kommunicera sökanden förslag till negativt förhandsbesked för 

byggnation av enbostadshus då förslaget inte är förenligt med Plan- och 

bygglagen (PBL) 2 kap 6 § eller MB 3 kap 1, 6 §§. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Sökanden 

Plan och bygg 
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§ 56 Dnr SBN 2021/000028  

X - Ansökan om bygglov. Nybyggnad av fritidshus 
(EDP Vision 2020-1672) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser nybyggnad av ett fritidshus i en och en halvvåning med en 

byggnadsarea om cirka 63 kvadratmeter inom rubricerad fastighet. Det 

planerade fritidshuset kommer att placeras enligt nybyggnadskartan, 

avståndet till samtliga fastighetsgränser är längre än 4,5 meter. 

Det tilltänkta fritidshuset ska uppföras med en platta på mark och ett 

sadeltak, beklätt med röda betongpannor vars lutning är 38 grader. Samtliga 

fasader kommer att utformas med liggande gråfärgad träpanel enligt 

ansökan. 

Fönster-och dörrinsättningar kommer att uppföras på samtliga fasader enligt 

ansökan med tillhörande ritningar. Sökande har även för avsikt att installera 

en eldstad/rökkanal i det planerade fritidshuset. Byggnadshöjden för det 

tilltänkta huset är 3,50 meter vilket ger en nockhöjd på 6,38 meter. Vatten 

och avlopp kommer att lösas med enskild anläggning. Värt att 

uppmärksamma är att tillstånd för inrättning av avloppsanläggning inom 

aktuell fastighet har utfärdats den 29 januari 2021. 

Föreslagen åtgärd anses vara förenlig med det beviljade förhandsbeskedet 

daterat den 22 november 2018. 

För kännedom finns det byggnader inom det aktuella området som har en 

liknande skala och utformning. 

Fastigheten X har en total fastighetsarea om 1 137 kvadratmeter och gränsar 

till sammanhållen bebyggelse. Den omfattas även av riksintresse för 

kulturmiljövården X-X. På platsen gäller även riksintresse för turismens 

rörliga friluftsliv och obruten kust vilka gäller för Öland i sin helhet. 

Den aktuella fastigheten ligger vid östra sidan av riksväg 136 i södra delen 

av X och angränsar till befintlig bebyggelse i väster och söder. Infart finns 

över samfälld mark ut mot länsväg 136. 

Utöver ovanstående innefattas fastigheten inte av något övrigt riksintresse 

eller annat allmänt intresse. 

Åtgärden är av sådan art att berörda sakägare har underrättats om ansökan 

och getts tillfälle att yttra sig enligt 9 kapitlet 25 § plan- och bygglagen 

(2010:900). Ägare av X, X, X, X, X och X har bedömts vara berörda. 
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Det har inkommit 11 svar från ovanstående fastighetsägare varav 5 stycken 

har synpunkter angående den sökta åtgärden. Följande sakägare har 

synpunkter angående önskad åtgärd, X, X, X och X. 

Följande sakägare har inga erinringar, X och X. 

Synpunkter på ansökan gäller bland annat byggnadens placering, åtgärdens 

påverkan på vattensituationen/vattenkvalitén, radbyarna och kulturmiljön 

inom området. Plan- och byggverksamheten kan konstatera att dessa 

synpunkter redan har behandlats vid lokaliseringsprövningen/förhand-

beskedärendet daterat den 22 november 2018. 

Värt att notera är att sökande har getts tillfälle för att bemöta inkomna 

synpunkter enligt 9 kapitlet 26 § plan- och bygglagen (2010:900). 

Plan- och byggverksamheten kan konstatera att föreslagen byggnation anses 

vara förenlig med det beviljade förhandsbeskedet daterat den 22 november 

2018 och därmed finns det förutsättningar att bevilja ett bygglov enligt 

9 kapitlet 31 § plan- och bygglagen (2010:900). 

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 17 december 2020. 

Fasadritning inkommen den 17 december 2020. 

Nybyggnadskarta inkommen den 17 december 2020. 

Prestandadeklaration eldstad den 14 januari 2021. 

Val av takmaterial den 20 januari 2021. 

Plan- och sektionsritning den 27 januari 2021. 

Tillstånd avlopp den 8 februari 2021. 

Beslut förhandsbesked miljö- och byggnadsnämnden den 22 november 2018 

§ 188. 

Beslut från länsstyrelsen den 17 april 2019. 

Beslut från Mark- och miljödomstolen den 12 november 2019. 

Beslut från Mark- och miljööverdomstolen den 12 februari 2020. 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 mars 2021. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja bygglov för nybyggnad av fritidshus inom rubricerad fastighet 

med stöd av 9 kap. 31 § Plan- och bygglagen (2010:900), (PBL). 

2. Avgiften för bygglovet och startbeskedet är 16 926 kronor i enlighet med 

fastställd taxa av kommunfullmäktige. Lagstadgade tidsfrister för 

handläggningen av ärendet har hållits. Avgiften ska därför inte reduceras 

enligt 12 kap. 8 a § Plan- och bygglagen (2010:900). Faktura skickas 

separat. 
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3. Åtgärden kräver en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 

byggherrens förslag Hans Göran Martinsson. Kontrollansvarig är 

certifierad enligt 10 kapitlet 9 § Plan- och bygglagen (2010:900). 

4. Tekniskt samråd är nödvändigt i detta ärende enligt 10 kapitlet 14 § Plan 

och bygglagen (2010:900). 

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

10 kapitlet 23 § Plan- och bygglagen (2010:900) när förutsättningarna för 

detta finns. 

_____ 

Information 

Besluten kan överklagas var för sig, se bifogad information. 

Andra tillstånd kan komma att behöva sökas i samband med projektet. 

Eventuella åtgärder avseende murar kräver dispens från länsstyrelsen. 

Ansökan om dispens från biotopskydd för stenmurar och anmälan enligt 

kulturmiljölagen 2 kap. 10§ söks hos Länsstyrelsen. Tillstånd för utfart mot 

Trafikverkets väg kan kräva tillstånd. 

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

den som finns skall sökas hos tillståndsgivaren. Tillståndsgivare är 

väghållaren, oftast Trafikverket, kommunen eller lokal vägförening. 

I detta ärende krävs utstakning av behörig person. Om byggnadens eller 

anläggningens läge är sådant att den är direkt beroende av gränsen mot en 

grannfastighet, skall grannen kallas till utstakningen. 

I detta ärende krävs intyg om byggnads läge och storlek. Byggherre, 

kontrollansvarig, annan part ska intyga att läge och storlek är 

överensstämmande med beviljat bygglov. 

Expedieras till: 

Beslutet skickas till den sökande  

Beslutet skickas till den kontrollansvarige 

Beslutet delges de ägare som inkommit med synpunkter med information om 

hur man överklagar  

Ett meddelande om kungörelse skickas till samtliga berörda grannar 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar  

Plan och bygg 
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§ 57 Dnr SBN 2021/000029  

X - Ansökan om bygglov. Nybyggnad av 
komplementbyggnad 
(EDP Vision 2021-93) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser nybyggnad av en fristående komplementbyggnad (garage) 

med en byggnadsarea på 43,2 kvadratmeter inom rubricerad fastighet. Den 

planerade komplementbyggnaden kommer att placeras ut enligt 

situationsplanen med ett avstånd på 1,0 meter till grannfastigheten Xoch 6,0 

meter från fastighetsgränsen mot fastigheten X. 

Avståndet mellan den tilltänkta komplementbyggnaden och det befintliga 

enbostadshuset är 1,7 meter. 

Komplementbyggnaden ska uppföras med en platta på mark och ett sadeltak, 

beklätt med svarta betongpannor vars lutning är 30 grader. Samtliga fasader 

kommer att utformas med liggande träpanel i svart-slamfärg enligt ansökan 

och fasadritningar. Byggnadshöjden för det tilltänkta garaget är cirka 2,8 

meter vilket ger en nockhöjd på cirka 4,3 meter. 

Komplementbyggnaden kommer att ha en liknande färg samt fasad- och 

takutformning som enbostadshuset. Därför anses den vara i harmoni med det 

befintliga bostadshuset och omgivningen. 

Fastigheten X har en total fastighetsarea om 1010 kvadratmeter och omfattas 

av detaljplanen F116 med tillägg i F160 som vann laga kraft den 23 juni 

1993 respektive den 14 juli 2004. Gällande detaljplanen anger den en 

markanvändning för bostadsbebyggelse i en våning. Enligt gällande 

detaljplanebestämmelser får 20 procent (1/5) av den totala fastigheten 

bebyggas vilket motsvarar en byggrätt på (0,2 x 1010) 202 kvadratmeter 

byggnadsarea. Komplementbyggnader ska placeras minst 1,0 meter från 

tomtgräns och minst 4,0 meter från annan byggnad. Tillkommande 

bebyggelse måste uppföras källarlös och med sadeltak. 

Åtgärden är av sådan art att berörda sakägare har underrättats om ansökan 

och getts tillfälle att yttra sig enligt 9 kapitlet 25 § plan- och bygglagen 

(2010:900). Ägarna av X, X, X och X har bedömts vara berörda. 

Det har inkommit 7 svar från ovanstående fastighetsägare varav 2 stycken 

har synpunkter angående den sökta åtgärden. Följande sakägare har 

synpunkter angående önskad åtgärd, X. 

Följande sakägare har inga erinringar, X, X och X. 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

39(50) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2021-03-18  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

PER OLOF 

JOHANSSON 
2021-03-26 

08:11:07 

HANS-OVE 

GÖRTZ 
2021-03-26 

09:40:39 

Emmy Johanna 

Ahlstedt 
2021-03-26 

14:39:31 

  

 

Synpunkterna över ansökan gäller byggnadens placering. Fastighetsägarna 

till fastigheten X anser att den avvikelsen som önskad åtgärd innebär från 

gällande detaljplan (avståndet mellan enbostadshuset och planerat garage) 

inte är antagbar. De anser även att avståndet mellan det planerade garaget 

och fastighetsgränsen till X inte är tillräckligt/lämpligt.  

Sökande har getts tillfälle för att bemöta inkomna synpunkter enligt 

9 kapitlet 26 § plan- och bygglagen (2010:900). 

Värt att notera är att den aktuella fastigheten är idag bebyggd med ett 

enbostadshus på cirka 140 kvadratmeter och en komplementbyggnad på 

cirka 8 kvadratmeter. 

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 1 februari 2021. 

Plan- och fasadritningar inkomna den 1 februari 2021. 

Sektionsritning inkommen den 1 februari 2021. 

Situationsplan inkommen den 1 februari 2021. 

Kontrollplan inkommen den 1 februari 2021. 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 mars 2021. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja bygglov för åtgärden med stöd av 9 kap. 31 b § Plan- och 

bygglagen (2010:900), (PBL). 

2. Avgift för bygglovet och startbeskedet är 12 083 kronor i enlighet med 

fastställd taxa av kommunfullmäktige. Lagstadgade tidsfrister för 

handläggningen av ärendet har hållits. Avgiften ska därför inte reduceras 

enligt 12 kap. 8 a § Plan- och bygglagen (2010:900). Faktura skickas 

separat. 

3. Tekniskt samråd inte är nödvändigt i detta ärende enligt 10 kap. 22 § 

PBL, därmed bevilja ett startbesked med stöd av 10 kap. 22 och 23 §§ 

PBL. Åtgärden anses inte kräva någon certifierad kontrollansvarig, 

byggherren ansvarar själv för kontrollen av genomförandet. 

4. Utstakning krävs av sakkunnig person i detta ärende. 

5. Med detta beslut (bygglov med startbesked) bestämma att: 

 Kontrollplanen fastställs. 

 Följande handling 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.  
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6. Uppdra åt plan- och byggverksamheten att lämna ett skriftligt slutbesked 

enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900) när förutsättningarna 

för detta finns. 

_____ 

 

Information 

Besluten kan överklagas var för sig, se bifogad information. 

Detta 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 fick laga kraft. 

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

den som finns skall sökas hos tillståndsgivaren. Tillståndsgivare är 

väghållaren, oftast Trafikverket, kommunen eller lokal vägförening.  

Åtgärden ska utföras enligt de ritningar/handlingar som tillhör beslutet. Inga 

ändringar får ske utan att dessa har godkänts av samhällsbyggnadsnämnden. 

I detta ärende krävs intyg om byggnads läge och storlek. Byggherre, 

kontrollansvarig, annan part ska intyga att läge och storlek är 

överensstämmande med beviljat bygglov. 

 

Expedieras till: 

Beslutet skickas till den sökande  

Beslutet delges de ägare som inkommit med synpunkter med information om 

hur man överklagar  

Ett meddelande om kungörelse skickas till samtliga berörda grannar 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar  

Plan och bygg 

 

Ajournering  

Klockan 12.10-12.15  
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§ 58 Dnr SBN 2021/000020  

Björnhovda 25:455 - Ansökan om bygglov. Nybyggnad 
av flerbostadshus 
(EDP Vision 2021-33) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten 

Björnhovda 25:455 har inkommit från BRF Björnhovda Gård. 

Ärendet avser nybyggnad av 4 stycken flerbostadshus i 2 våningar och till-

hörande gårdshus för förråd, sophantering mm. De 4 flerbostadshusen inne-

håller 32 stycken lägenheter fördelat på 16 stycken 3 RoK och 16 stycken 

4 RoK. Den sammanlagda byggnadsytan kommer att uppgå till 1 654 m², 

bostadsarean kommer att uppgå till 2 478 m² och bruttoarean kommer att 

uppgå till 3 054 m². Hårdgjord yta kommer att uppgå till ca 2 500 m².  

Fastigheten omfattas av detaljplan F 227. Bestämmelserna innebär bland 

annat att största tillåtna byggnadsyta är 1 800 m² och hårdgjorda markytor 

får uppgå till max 3 000 m². 

Inga grannar har ansetts vara berörda av den sökta åtgärden. 

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 13 januari 2021. 

Situationsplan inkommen den 10 mars 2021. 

Markplaneringsritning inkommen 13 januari 2021. 

Plan-, och sektionsritning inkommen 13 januari 2021. 

Fasadritning inkommen 13 januari 2021. 

Gårdshus- och plankritning inkommen 13 januari 2021. 

Färg- och materialbeskrivning inkommen 13 januari 2021. 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 mars 2021. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § (2010:900), Plan- 

och bygglagen (PBL). 

2. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag Jonas Persson. Den 

kontrollansvariga är certifierad enligt 10 kap. 9 § PBL. 

3. Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till tekniskt samråd 

bifogas beslutet. 

Observera att åtgärden inte får påbörjas förrän samhällsbyggnadsnämnden 

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

_____ 
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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. 

Anmälan om anslutning till kommunalt VA ska göras. 

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren. 

I detta ärende krävs utstakning av behörig person. 

Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 

 

Expedieras till: 

Beslutet skickas till den sökande  

Beslutet skickas till den kontrollansvarige 

Ett meddelande om kungörelse skickas till samtliga berörda grannar 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar  

Plan och bygg 
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§ 59 Dnr SBN 2021/000031  

X - Svar på begäran från JO 
(EDP Vision 2020-948) 

Sammanfattning av ärendet 

Begäran från JO med Dnr 6121-2020 daterat den 11 februari 2021 om 

upplysningar gällande ärende med vårt Dnr 2020-948 inkom den 15 februari 

2021. 

Senaste datum för svar till JO är den 31 mars 2021. 

Ett tillsynsärende startades den 30 juni 2020 efter inkommen tillsynsanmälan 

och begäran om ingripande från beträffande fastigheten X. 

Ärendet har avslutats med beslut om att samhällsbyggnadsnämnden inte kan 

ingripa med stöd av Plan- och bygglagen och att den utförda åtgärden inte 

bedömts vara bygglovspliktig. 

Dessa beslut har överklagats av anmälaren till Länsstyrelsen och Mark- och 

miljödomstolen i Växjö. 

Anmälaren har i en anmälan till JO framfört klagomål mot 

samhällsbyggnadsnämnden i Mörbylånga kommun med anledning av bland 

annat handläggningen av en begäran om utlämnande av handlingar. 

Beslutsunderlag 

Begäran från JO inkommen den 15 februari 2021. 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 mars 2021. 

Förvaltningens förslag till svarsskrivelse daterad den 11 mars 2021.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Anta förvaltningens svar som sitt eget. 

_____ 

 

Expedieras till: 

Riksdagens ombudsmän (JO), Box 16327, 103 26 STOCKHOLM 

Plan och bygg 
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§ 60 Dnr SBN 2021/000032  

X - Svar på begäran från granne 
(EDP Vision 2020-948) 

Sammanfattning av ärendet 

Den 5 januari 2021 inkom ett brev ställt till miljö- och byggnadsnämnden i 

Mörbylånga kommun angående ärende med Dnr 2020-948. En påminnelse 

inkom den 5 februari 2021. Brevets innehåll enligt nedan: 

"Till Miljö- och Byggnadsnämnden i Mörbylånga kommun, ärende 2020-

948. Vår tillsynsanmälan var riktad mot ägarna av X, X och X. 

Efter att ha nyligen från Växjö tingsrätt, där målet nu är anhängigt under nr 

P 4596-20, få tillfälle att se nämndens diarium har vi uppmärksammat att 

nämnden aldrig tagit upp X som vår motpart. Detta fel/förbiseende har följt 

ärendet genom instanserna och måste åtgärdas. 

Vi begär nämndens yttrande i frågan före beslut. Kopia av denna skrift 

sänds till Växjö tingsrätt, MMD, för kännedom." 

Beslutsunderlag 

Brev inkommit den 5 januari 2021, med påminnelse den 5 februari 2021. 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 mars 2021. 

Förvaltningens förslag till svarsskrivelse daterad den 7 mars 2021. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Anta förvaltningens svar som sitt eget. 

_____ 
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§ 61 Dnr SBN 2021/000033  

Strandskogen 14:8 - Ansökan om bygglov. Nybyggnad 
tvåbostadshus 
(EDP Vision 2018-518) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om bygglov för Nybyggnad av tvåbostadshus och komplement-

byggnad på fastigheten Strandskogen 14:8 har inkommit från HB Slotts-

skogen. Ärendet avser nybyggnad av tvåbostadshus med hyreslägenheter 

samt vidstående förrådsbyggnad innehållande förrådsutrymme och tekniska 

installationer. Huvudbyggnaden har en på BYA 127 m² och förråds-

byggnaden en BYA på 20,7 m². 

Fastigheten omfattas av detaljplan F28. 

Bestämmelserna anger bland annat följande: 

 Fristående hus för bostadsändamål får uppföras. 

 Prickmark får inte bebyggas. 

 Fastigheten får bebyggas med endast en byggnad. 

 Byggnad får inte vara större än 100 m². 

Berörda grannar har inte underrättas om ansökan. 

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 4 maj 2018. 

Situationsplan inkommen den 4 maj 2018. 

Plan-, sektions- och fasadritning inkomna den 4 maj 2018. 

Detaljplan F28. 

Granskningsyttrande utfärdat den 7 juli 2018. 

Beslut om förlängd handläggningstid utfärdad den 9 juli 2018. 

Synpunkter inkomna från sökande den 31 juli 2018. 

Tjänsteskrivelse upprättad den 7 augusti 2018. 

Miljö- och byggnadsnämnden den 23 augusti 2018 § 112. 

Skrivelse från sökande inkom den 28 januari 2021. 

Tjänsteskrivelse daterad den 9 mars 2021. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ansökan om bygglov avslås med stöd av 9 kap. 31 b § Plan- och 

bygglagen, (2010:900), (PBL). 
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Jäv 

Curt Ekvall (SD) anmäler jäv och deltar inte vid handläggningen i detta 

ärende. 

_____ 
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§ 62 Dnr SBN 2021/000030  

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag. 
Sekretessärende 
(EDP Vision 2020-1319) 

Sammanfattning av ärendet 

Emma Lindell, bygglovhandläggare, föredrar ärende angående bostads-

anpassning och presenterar alternativ 1 (förvaltningens huvudförslag) 

respektive alternativ 2 (alternativt förslag till beslut). 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 17 mars 2021, med bilagor (EDP Vision 2020-

1319). 

Förslag till beslut på mötet 

Ordföranden föreslår att samhällsbyggnadsnämnden förordar handläggarens 

alternativ 2, samt att samhällsbyggnadsnämnden ger ordföranden delegation 

att fatta beslut i ärendet när detta har beretts färdigt.  

Beslutsgång  

Ordföranden hör med samhällsbyggnadsnämnden om den kan besluta i 

enlighet med sitt eget förslag och finner att samhällsbyggnadsnämnden 

bifaller detsamma.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Förorda handläggarens alternativ 2, på ansökan om bostadsanpassning, 

enligt tjänsteskrivelse daterad den 17 mars 2021  

(EDP Vision 2020-1319). 

2. Ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden ges delegation att besluta i 

ärendet när detta har beretts färdigt.      

_____ 
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§ 63 Dnr SBN 2021/000034  

Stora Frö 3:47 - Gatunamn/Adressättning 
(EDP Vision 2020-1177) 

Sammanfattning av ärendet 

I Stora Frö har nya tomter avstyckats. Nuvarande fastigheter har Eriks väg 

som gatunamn. Då det tillkommer fler fastigheter ser förvaltningen att det är 

bättre att göra en ny lokalgata där. 

Ärendet har remitterats till hembygdsföreningen som inte hade något förslag 

utan lämnade över frågan till Stora Frö samfällighetsförening som i 

telefonsamtal inkom med förslaget Nisses väg. 

Bengt Jönsson, ordförande i Stora Frö samfällighetsförening, berättade att 

Eriks son hette Nils men kallades Nisse och ägde marken där den nya 

lokalgatan sträcker sig. Nisse gjorde mycket för byn och har bland annat 

namnsatt många av gatorna i Stora Frö. Samfällighetsföreningen tyckte att 

det var självklart att Nisse skulle få en egen väg i byn för att hedra honom. 

Beslutsunderlag 

Situationsplan upprättad den 14 september 2020. 

Tjänsteskrivelse daterad den 9 mars 2021. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Anta gatunamnet Nisses väg på den nya lokalgatan som blir en 

avsticksväg från Eriks väg. 

_____ 
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§ 64 Dnr SBN 2021/000004  

Verksamhetsinformation 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Staffan Åsén informerar om  

Miljö 

 Miljösamverkan Sydost (MSO) – Årsmöte Verksamhetsplan 2021, 

årsberättelse 2020.  

 Budgetläget januari-februari.  

 Verksamhetsplan nya styrmodellen, HP-Arbetsmiljöenkäten. 

 Övriga verksamhetsplaner (Tillsynsplaner som SBN fastställer, detal-

jerade tillsynsplaner för respektive tillsynsområde, MSO, Kalmarsunds-

kommissionen, Åtgärdsplan enligt Vattendirektivet, Luftvårdsförbundet).  

 Projektplan - Vattenförvaltning. 

 Samråd om vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt, 2021-

2027, internremiss pågår. Förslag: Beslutas av kommunstyrelsen, kultur- 

och tillväxtnämnden och samhällsbyggnadsnämnden.  

o Vattenmyndigheternas förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram 

och miljökvalitetsnormer, delförvaltningsplan för vattenbrist och 

torka samt Havs- och vattenmyndighetens åtgärdsprogram för 

havsmiljön. 

 Årsmöte Luftvårdsförbundet.  

 Täckningsgrad – tillsynsavgifter.  

 Möte vindkraft OX2 och regeringskansliet.  

 Möte ny vindpark, Utgrunden.  

 Fågelinfluensan.  

 Radontillsyn nu och nästa säsong, Samverkan MSO villaägare.  

 Samverkan med miljöåklagare och polis i tillsynsärenden.  

 Rekrytering  

o Miljöinspektör från den 1 augusti.  

o Livsmedelsvikarie/Trängseltillsyn/EU-badvattenprovtagning 

sommaren klart.  

 Miljöbrev i april/maj. ”Natur och Miljöboken” till elever, åk 4-6.  

 Utbildning. Exempel: Kvalitetssäkra förelägganden, Förorenad mark, 

Tillsynsmetodik, Livsmedelskontroll, Miljörättslig vattendag, Den nya 
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lagstiftningen om vattenverksamheter och miljökvalitetsnormer, EDP 

Vision – Effektivisera ärendehandläggningssystemet, ökad digitalisering, 

Miljöbrott i praktiken provtagning, dokumentation, åtalsanmälan, 

bevissäkring för miljöhandläggare, Gemensamma utbildningar inom 

MSO, Avfallshantering och farligt avfall i mindre verksamheter. 

Marie-Christine Svensson informerar om 

Plan- och bygg 

Externt: 

 Möte med Trafikverket om lv 136.  

 Samråd med länsstyrelsen om förbifart Kyrkbyn i Mörbylånga.  

 Samråd med länsstyrelsen angående Färjestaden del 1.  

 Möte med OBOS angående Saxnäs-plan.  

 Deltagit i möte med Nätverk Sydöland.   

 Möte med vindkraftsbolag: 

o Aurora havsbaserad vindkraftspark öster om Öland.  

o Utgrunden II eventuell ny ansökan, inom kommunen. 

 Konferens angående strandskyddsbetänkande. 

 Avstämningsmöte med skolan angående kommande bostadsbyggande, 

gemensam strategisk planering.  

Internt: 

 Corona-läget. 

 Psykosocial skyddsrond, arbete fortsätter.  

 Handlingsplan angående arbetsmiljö ska tas fram,  

 1-dags utbildning för chefer av styrmodellen.  

 Lönesamtal genomförs. 

 Digitaliseringsgrupp på plats, målbeskrivning tas fram. 

 Pappershandlingar mindre och mindre viktiga.  

 Digitala tjänsten ”mitt bygge” läggs ner. 

 Onsdag 24/3 plangrupp (och styrgrupp Färjestaden). 

 Lathund och riktlinjer för bygglov finns framme (SBN april). 

_____ 


