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§ 87  

Val av justerare 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Hans-Ove Görtz (M) utses att justera dagens protokoll onsdagen den 

26 maj 2021. 

_____ 
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§ 88  

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Utgår  

Ärende 18 - Glömminge 1:129 - Ansökan om bygglov. Nybyggnad 

enbostadshus. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Till samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare utsänd kallelse, 

där ärende 18, Glömminge 1:129 - Ansökan om bygglov. Nybyggnad 

enbostadshus utgår, godkänns som dagordning för mötet. 

_____ 
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§ 89 Dnr SBN 2021/000001-1.2.7 

Meddelande och information 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Meddelande 

Rapport enligt sammanställning den 18 maj 2021. 

Information 

Nästa möte är den 24 juni 2021. 

_____ 
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§ 90 Dnr SBN 2021/000002-1.2.7 

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

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegeringsbeslut daterade 1 april - 12 maj 2021. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbesluten godkänns. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Plan och bygg 
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§ 91 Dnr SBN 2021/000056-1.4 

Uppföljningsrapport efter april 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har upprättat en uppföljningsrapport efter första tertialet som 

inkluderar uppföljning av prioriterade utvecklingsmål, kvalitetsfaktorer och 

driftsbudget. I uppdragsredovisningen görs uppföljning av nämndens 

uppdrag. 

Beslutsunderlag 

Uppföljningsrapport för perioden 1 januari-30 april 2021. 

Uppdragsredovisning den 30 april 2021.  

Tjänsteskrivelse daterad den 12 maj 2021. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Uppföljningsrapport för perioden 1 januari-30 april 2021 samt 

Uppdragsredovisning den 30 april 2021 godkänns.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

För kännedom: 

Kommunstyrelsen 
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§ 92 Dnr SBN 2021/000055-1.3.1 

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden - Rev 2 

Sammanfattning av ärendet 

Då verksamheterna Mätenhet och Karta/GIS har en tydlig koppling till 

varandra ser förvaltningen fördelar med att dessa går samman till en kart och 

mätenhet under en och samma nämnds ansvar. Det kräver ändring av 

reglementena för samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och 

tillväxtnämnden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 9 maj 2021. 

Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden rev 2 daterad den 11 maj 2021. 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämndens reglemente rev 2 godkänns. 

2. Budgeterade medel för verksamheten Karta/GIS flyttas med budget 2022 

över till samhällsbyggnadsnämnden.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

Ajournering 

Klockan 10.15-10.20 
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§ 93 Dnr SBN 2021/000044-4.2.2.1 

Strandskogen 6:8 - Ansökan om planbesked angående 
upprättande av ny detaljplan 
(EDP Vision 2021-46) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om planbesked har inkommit avseende upprättande av detaljplan 

för bostadsändamål på del av fastigheten Strandskogen 6:8. Enligt inlämnat 

förslag skulle planen kunna möjliggöra ca 3 nya tomter. Hela fastigheten 

omfattar 7110 kvm. 

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 19 januari 2021. 

Tjänsteskrivelse daterad 6 april 2021. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Lämna positivt planbesked. Ansökan skall prövas genom detaljplan med 

utökat planförfarande. 

2. Uppdra till förvaltningen att upprätta plankostnadsavtal med sökanden. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Sökanden  

Plan och bygg 
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§ 94 Dnr SBN 2020/000172-4.2.2.3 

Mörbylånga 5:12 m fl (förbifart Mörbylånga kyrkby) - 
Ansökan om detaljplan. Samråd 
(EDP Vision 2018-238) 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en förbifart öster om 

Mörbylånga kyrkby. En förbifart möjliggör en framtida utveckling för 

verksamheterna söder om Mörbylånga. Förbifarten ska även bidra till en 

bättre boendemiljö i Kyrkbyn när trafiken minskar på den befintliga bygatan. 

Planområdet är beläget öster om Mörbylånga kyrkby. Planområdet omfattar 

ca 4 hektar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 december 2005 § 435 att 

uppdra åt miljö- och byggnadsnämnden att planlägga en ny väg öster om 

Mörbylånga Kyrkby. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 25 januari 2006 § 14 att 

detaljplanen skulle genomföras som normalt planförfarande med 

planprogram. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 17 december 2020 § 199 om ett 

förnyat planuppdrag. En detaljplan ska tas fram med utökat planförfarande.  

Enligt framtagen undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad den 

20 maj 2021, är kommunens bedömning att planens genomförande medför 

en betydande miljöpåverkan avseende kulturvärden, naturvärden samt 

materiella värden. Detaljplanen kommer att ta brukningsvärd jordbruksmark 

i anspråk inom världsarvet södra Ölands odlingslandskap. Inom området 

finns ett biotopskyddat dike, stenmurar samt fridlysta och skyddade arter 

som riskerar att påverkas. 

Planförslaget har genomgått en strategisk miljöbedömning med miljökonse-

kvensbeskrivning (MKB) som utreder och redovisar de miljökonsekvenser 

som ett genomförande av planförslaget kan antas medföra, enligt 6 kap 3 § 

MB och 4 kap 34 § Plan- och bygglagen (PBL). 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 maj 2021. 

Plankarta, daterad den 20 maj 2021. 

Planbeskrivning, daterad den 20 maj 2021. 

Undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad den 20 maj 2021. 

Miljökonsekvensbeskrivning, daterad den 20 maj 2021. 

Checklista sociala konsekvenser, daterad den 20 maj 2021. 
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Dagvattenutredning, daterad den 11 maj 2021. 

Trafikbullerutredning, daterad 19 april 2021. 

Förprojektering väg, daterad den 16 april 2021. 

PM Kulturmiljö, daterad den 6 juni 2017. 

PM Geoteknik, daterad den 30 november 2017. 

Markteknisk Undersökningsrapport/Geoteknik, daterad den 30 november 

2017. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ett genomförande av planen bedöms medföra en betydande 

miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning med miljökonsekvens-

beskrivning enligt miljöbalken 6 kap 3, 11, 12 §§ har därför genomförts. 

Miljökonsekvensbeskrivningen daterad den 20 maj 2021 godkänns för 

samråd. 

2. Planhandlingarna daterade den 20 maj 2021 godkänns för samråd. 

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Plan och bygg 
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§ 95 Dnr SBN 2021/000060- 

Information - Riktlinjer för byggande utanför detaljplan 

Sammanfattning av ärendet 

I verksamhetsplanen för 2021 för plan- och byggverksamheten fick 

förvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer för byggnation utanför 

detaljplanelagt område. En fördjupning av de riktlinjer för byarna som finns i 

Översiktsplan -15. Riktlinjerna ska bli ett stöd för nämnd, handläggare och 

allmänhet vid byggnation på landsbygden.  

Marcus Lundqvist, planarkitekt, informerar om hur riktlinjen skulle kunna 

utformas.  

_____ 

 

 

Ajournering 

Klockan 11.35-11.40 
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§ 96 Dnr SBN 2021/000027-4.4.1 

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

Sammanfattning av ärendet 

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. 

Flera rödlistade arter av insekter förekommer i området enligt Artportalen. 

De blommande buskagen i området samt stenmurarna har naturvärden, i 
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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. 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 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. 

Ett antal grannyttranden har inkommit, och flertalet uttrycker ogillande och 

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

Ärendet har kommunicerats och sökanden har inte inkommit med yttrande. 

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 den 18 mars § 55.  

Kommunicering daterad den 30 mars 2021. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Lämna 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 §§. 

_____ 

 

Information  

Beslutet kan överklagas. Se bifogad anvisning.  

För beslutet debiteras en av fullmäktige fastställd avgift. Fakturan kommer 

att sändas separat.  
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Expedieras till: 

Beslutet meddelas sökande med information om hur man överklagar beslut  

Plan och bygg 
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§ 97 Dnr SBN 2021/000063-4.4.1 

X - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning bostad 
(EDP Vision 2021-205) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan innebär avstyckning av två fastigheter om ca 1500 m² samt 

nybyggnad av enbostadshus. Bostadshusen är tänkt att utformas i en våning 

med inredd vind. Byggnadsarean uppges i ansökan vara ca 185 m².  

Ansökan anger inte hur vatten och avlopp ska ordnas. 

Förutsättningar 

Planeringsförutsättningar 

Översiktsplan 

Översiktsplanen anger promenad/passage X, som leder från X och ner till X 

med kustområde och X, som används för olika evenemang.  

 Stigen ska bevaras i sin ursprungliga sträckning och vara tillgänglig för 

allmänheten. 

 Utveckling av stigen till gång- och cykelväg kan bli aktuell under 

förutsättning att planerade exploateringsområden i X och X byggs ut 

I översiktsplanen anges också 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 1000 meter finns det ett 50-tal planlagda och obebyggda 

fastigheter i gällande detaljplaner M40, M101, M104 och M112.  

Den närmaste detaljplanen M112 ligger i direkt anslutning till sökt åtgärd. 

Söderut, ca 400 meter möjliggör gällande detaljplan M104 för 8 nya 

fastigheter för bostadsändamål. 

Natur och arkitektur 

Fastigheten är en större lantbruksenhet belägen mellan X och X. Marken för 

föreslagen åtgärd, i den västra delen av fastigheten, utgörs av blandskog med 

inslag av ek. I öster angränsar skogsdungen jordbruksmark och i norr leder 

den i översiktsplanen utpekade X genom en blandskogsdunge och ansluter 

till X. 

Granne i söder ligger en större byggnad som fram till 1966 fungerade som 

barnkoloni, men som nu används som bostadshus. I sydväst finns ett 
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tättbebyggt, homogent stugområde från 1970-talets slut. I väster finns ett 

planområde som håller på att bebyggas med modernare hus för både 

permanent- och fritidsboende. I norr ligger en äldre stuga på en generös 

fastighet. Övervägande del av byggnaderna har fasad av träpanel, 

färgsättningen varierar stort.  

Området ligger inom Länsstyrelsens naturvårdsplan, X och X. För aktuell del 

av fastigheten finns inga rödlistade arter inrapporterade. 

Infrastruktur 

Aktuell del av fastigheten ligger i anslutning till kommunalt 

verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Kommunal vatten- och 

spillvattenledningar ligger strax öster om sökt åtgärd. 

Föreslagna fastigheter kan angöras från Skogsvägen.  

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 av riksintresse för naturvård X-X enligt 3 kap. miljöbalken. 

Riksintresset är ett våtmarkskomplex bestående av grund kust med flera 

mindre öar, stora bladvassbestånd, marin strandskog, fuktäng och topogent 

kärr. Art- och individrik häckfågelfauna utmed kusten och på småöarna. 

Koncentrerad förekomst av rastande änder, gäss, svanar, vadare och 

måsfåglar. Innanför kusten finns ett större ädellövskogsområde, tidigare 

hävdat genom bete och slåtter. I södra delen finns en klintkust i sand med 

mycket stora geovetenskapliga värden.  

Strandskydd 

Väster om sökt åtgärd finns ett markavvattningsdike som omfattas av X 

torrläggningsföretag av år 1943. Diket är blåmarkerat i topografiska kartan 

och ska då enligt dom MÖD 2008:36 omfattas av strandskydd eftersom diket 

är vattenförande under större delen av året. Bedömning på plats styrker att 

diket omfattas av strandskydd. 

Strandskydd omfattar ett område om 100 meter på var sida diket. 

Synpunkter 

Ansökan har remitterats till berörda grannar, Länsstyrelsen i Kalmar län - 

naturskyddsenheten, E.ON och Taxefinansiering. 

Synpunkter har inkommit från grannar att ansökan strider mot kommunens 

översiktsplan och mot bebyggelsestrukturen på platsen och medför en ökad 

trafik. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 maj 2021. 

Ansökan inkommen den 1 mars 2020. 

Granneyttrande X, inga synpunkter. 

Granneyttrande X, inga synpunkter.  

Granneyttrande X, synpunkter. 

Granneyttrande X, inga synpunkter. 

Information 

Informeras om ändring av hänvisning i förvaltningens förslag till beslut. Rätt 

hänvisning är Miljöbalkens (MB) 7 kap 15 §.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

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

och bygglagen (PBL) 2 kap 2 §, 4 kap 2 § eller Miljöbalken (MB) 7 kap 

15 §. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Sökanden 

Plan och bygg 
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§ 98 Dnr SBN 2020/000063-4.2.2.3 

Information - Färjestaden 1:153 m fl - Ansökan om 
detaljplan. Sammanställning av yttranden 
(EDP Vision 2019-1083) 

Sammanfattning av ärendet 

Ylva Hammarstedt informerar om synpunkter, tankar och idéer som 

inkommit från privatpersoner, föreningar och myndigheter under samrådet, 

så kallade yttranden.   

Detaljplanen handläggs enligt reglerna för utökat förfarande och har varit på 

samråd under tiden 15 februari 2021 till 29 mars 2021 med digitalt 

samrådsmöte den 4 mars 2021. Beslut att godkänna planen för samråd togs i 

samhällsbyggnadsnämnden, den 21 januari 2021 § 9. 

_____ 

 

 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(37) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2021-05-20  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

HANS-OVE 

GÖRTZ 
2021-05-26 

09:37:17 

PER OLOF 

JOHANSSON 
2021-05-26 

10:06:23 

   

 

§ 99 Dnr SBN 2021/000062-4.4.1 

X - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning bostad 
(EDP Vision 2021-191) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan innebär avstyckning av del av bebyggd fastighet för nybyggnation. 

Ansökan anger en tilltänkt avstyckning om ca 800 m² som avses bebyggas 

med enplanshus utan inredd vind. Tänkt byggnadsarea för huvudbyggnaden 

anges vara ca 150 m² och för komplementbyggnad ca 30 m². 

Ansökan anger att tillkommande bebyggelse ska anslutas till kommunalt 

vatten- och spillvattennät.  

Förutsättningar 

Planeringsförutsättningar 

Översiktsplan 

Området är inte utpekat som utredningsområde för bostäder. 

Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse. 

Natur och arkitektur 

Fastigheten ligger utmed X. På den södra delen av den aktuella fastigheten 

finns ett mindre bostadshus och en komplementbyggnad. Den norra delen, 

som avses styckas av, utgörs av tomtmark. I norr avgränsas fastigheten av en 

stenmur mot en mindre åkermark. 

Det finns inga rödlistade eller fridlysta arter noterade i området enligt 

Artportalen. Inga sådana arter noterades heller vid platsbesök. 

Omgivande bebyggelse är varierad. Längs X, som avslutas vid kyrkan i X ca 

300 meter söder om sökt åtgärd, ligger bebyggelsen orienterad med 

långsidan mot vägen. Bebyggelsen sträcker sig från äldre småskalig 

bebyggelse med karaktären av malmbebyggelse till moderna villor. Samtliga 

huvudbyggnader har fasad av träpanel i varierad färgskala. Takbeklädnaden 

på huvudbyggnaderna består till största del av lertegel, men även plåt och 

betongpannor förekommer. 

Fastigheterna utmed X är generöst tilltagna och de två senast bebyggda 

fastigheterna på över 1000 m² upplevs som ganska trånga. 

Infrastruktur 

Kommunala VA-ledningar går i X och tillkommande fastighet kan angöras 

från densamma. 
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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 fastighetens norra gräns angränsar jordbruksmark och omfattas 

av biotopskydd. Eventuella ingrepp i stenmuren kräver dispens från 

länsstyrelsen. 

Synpunkter 

Ansökan har remitterats till berörda grannar, Taxefinansiering och E.ON.  

Inga synpunkter har inkommit. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterade den 10 maj 2021. 

Ansökan, inkom den 23 februari 2021 och kompletterades den 23 mars 2021. 

Yttrande från Taxefinansiering, daterat den 29 april 2021. 

Yttrande från E.ON, daterat den 20 april 2021. 

Granneyttrande X, inga synpunkter. 

Granneyttrande X, inga synpunkter. 

Granneyttrande X, inga synpunkter. 

Granneyttrande X, inga synpunkter. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

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

och bygglagen (PBL) 2 kap 6 §. 

 

Protokollsanteckning från Per-Olof Johansson (S) och Hans-Ove 
Görtz (M) 

Sökanden rekommenderas att undersöka möjligheten att köpa till ytterligare 

mark norr om tänkta avstyckning/byggnation. Förslaget skulle därmed bättre 

stämma överens med angränsade fastigheter storleksmässigt och en bättre 

helhetssyn uppnås. 

_____ 

 

Expedieras till: 

Sökanden 

Plan och bygg 
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§ 100 Dnr SBN 2021/000064-4.4.1 

X - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning bostad 
(EDP Vision 2021-423) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan innebär avstyckning av två fastigheter för bostadsändamål om ca 

2 000 m² vardera. Tilltänkta fastigheter avses bebyggas med enplanshus med 

eller utan inredd vind. Tänkt byggnadsarea för huvudbyggnaden anges vara 

ca 130 m² och för komplementbyggnad ca 30 m². 

Ansökan anger att tillkommande bebyggelse ska anslutas till kommunalt 

vatten- och spillvattennät.  

Tillkommande fastigheter avses angöras dels från befintlig väg i söder dels 

från befintlig väg i norr. 

Planeringsförutsättningar 

Översiktsplan 

Området är inte utpekat som utredningsområde för bostäder.  

I anslutning till sökt åtgärd finns område för fritid utpekat X - f1 och väster 

om sökt åtgärd finns område för skyddsvärd natur utpekad. 

Kustnära lövskogsområden -X till X - n9. 

I söder angränsar fastigheten till planlagt område. Inom det närmaste 

området är i princip alla fastigheter bebyggda. I planområde längre söderut 

är enbart en lite del av fastigheter med bostadsändamål bebyggda, syftet med 

detaljplanen att bygga bostadsrätter. 

Natur och arkitektur 

Fastigheten utgörs av en bebyggd lantbruksenhet på ca 11 ha, med hästgård, 

beteshagar, åker- och skogsmark. Den aktuella delen som föreslås styckas av 

är en del av en skogbevuxen betesmark strax väster om väg 958, X. Aktuell 

del av fastigheten avgränsas i söder av en enklare väg som leder ner till 

ytterligare bebyggelse i väster och av en stenmur. I öster mellan aktuell del 

av fastigheten och X ligger tre bebyggda bostadsfastigheter. 

I området i sin helhet finns en rad välvuxna ekar, varav ett tiotal är utpekade 

som skyddsvärda i Länsstyrelsens inventering av skyddsvärda träd. I kanten 

av föreslagen fastighetsgräns finns en utpekad skyddsvärd grov tall. 

Arkitekturen är varierad med äldre stugbebyggelse i väster och nyare 

villabebyggelse i öster. Samtliga byggnader har träpanel men färgsättning 

och taktäckningsmaterial varierar stort. Även gällande fastighetsstorlek och 
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orientering av byggnader på fastigheterna är variationerna stora. Generellt är 

den äldre bebyggelsen småskalig på generösa fastigheter vilket ger ett glest 

och lummigt intryck, medan nyare bebyggelse ger ett tätare intryck med 

större byggnadsvolymer på mindre fastigheter. 

Ett stort antal rödlistade fåglar och en rödlistad skalbagge har enligt 

Artportalen noterats i närområdet.  

Infrastruktur 

Fastigheten ingår inte i kommunalt verksamhetsområde för VA. Kommunala 

ledningar för vatten och spillvatten går öster om föreslagen åtgärd.  

Föreslagna fastigheter kan angöras från befintliga enklare vägar norr och 

söder om sökt åtgärd. 

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 

Befintlig stenmur i söder bedöms inte omfattas av biotopskydd eftersom den 

ligger i ett skogsområde. 

Jordbruksmark 

Brukningsvärd jordbruksmark är skyddad enligt 3 kap 4 § miljöbalken. Det 

aktuella området utgörs av betad skog. Fastigheten ligger i ett 

jordbrukslandskap och angränsar betes- och åkermarker. 

Djurhållning 

En hästgård ligger på ursprungsfastighetens mellersta del, öster om X. 

Betesmarken i området betas av hästar. Gårdens stallar och gödselbrunn 

ligger ca 250 meter nordost om föreslagen bostadsbebyggelse. Tänkt 

avstyckning kommer att angränsa beteshagar. 

Radon 

Det aktuella området ligger inom låg-normalriskområde för radon enligt 

översiktlig karta från SGU.  

Synpunkter 

Ansökan har remitterats till berörda grannar, Trafikverket, Taxefinansiering 

och E.ON. 

Synpunkter har inkommit på att föreslagen bebyggelse ska flyttas längre 

norrut för att undvika för stora trafikflöden på befintlig väg i söder. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 maj 2021. 
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Ansökan, inkom den 30 mars 2021. 

Reviderad situationsplan inkom den 22 april 2021. 

Yttrande från Trafikverket inkom den 10 maj 2021.  

Yttrande från Taxefinansiering inkom den 29 april 2021. 

Yttrande från E.ON, inkom den 10 maj 2021.  

Granneyttrande X, har synpunkter. 

Granneyttrande X, har synpunkter.  

Granneyttrande X, har synpunkter. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Lämna positivt förhandsbesked för byggnation av enbostadshus då 

förslaget är förenligt med Plan- och bygglagen 2 kap 2, 4, 5 och 9 §§.  

2. Tillkommande bebyggelse ska ansluta till kommunala 

spillvattenledningar. 

_____ 

 

 

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. 

För att ta ner eller kraftigt beskära grova tallen i den västra fastighetsgränsen 

krävs samråd med länsstyrelsen enligt 12 kap 6 § miljöbalken. 
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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  

Taxefinansiering – VA/Fjärrvärme 

Plan och bygg 
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§ 101 Dnr SBN 2021/000042-4.4.2.2 

Färjestaden 5:2 - Ansökan om tidsbegränsat bygglov. 
Ändring av verksamhetsbyggnad 
(EDP Vision 2021-224) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser ett tidsbegränsat bygglov i fem år för ändrad användning av 

befintlig byggnad inom fastigheten Färjestaden 5:2. Syftet med den ändrade 

användningen är att använda den tidigare nedlagda bensinstationen som ett 

aktivitetscenter för ungdomar med motorintresse tills en ny lokal för 

verksamheten hittas. Några fasadändringar kommer inte att ske på den 

avsedda byggnaden.  

Fastigheten Färjestaden 5:2 ligger inom Färjestadens centrala delar och 

omfattas av detaljplanen F153 som vann laga kraft 21 augusti 2003. 

Detaljplanen anger en markanvändning för bostäder, handel, hantverk och 

kulturändamål. Värt att notera är att genomförandetiden för gällande 

detaljplan (F153) har gått ut och det pågår ett nytt detaljplanearbete inom 

aktuellt område.  

Åtgärden är av sådan art att berörda sakägare/grannar har underrättats om 

ansökan och getts tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 § Plan- och bygglagen 

(2010:900). Sakägare av Färjestaden 1:291, Färjestaden 5:1, Färjestaden 5:2 

och Färjestaden 5:5 har bedömts vara berörda. Värt att notera är att 

svarstiden gick ut den 16 april 2021.  

Följande sakägare har inga erinringar, Färjestaden 5:1, Färjestaden 5:5.   

Följande sakägare har inte svarat, Färjestaden 5:2.  

Synpunkter har inkommit från Färjestaden 1:291. Synpunkter på ansökan 

gäller bland annat åtgärdens lämplighet på aktuell plats och eventuellt oljud 

som den kan generera. Av inkomna synpunkter framgår det också att det 

krävs en bullerutredning alternativ bullerdämpande åtgärder innan bygglov 

ska kunna beviljas. De anser även att den planerade verksamheten kommer 

att leda till en utökad trafikmängd och därmed besvär inom aktuellt område.  

Sökande har getts tillfälle för att bemöta inkomna synpunkter enligt 9 kap. 

26 § Plan- och bygglagen (2010:900). 

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 3 mars 2021. 

Verksamhetsbeskrivning inkommen den 3 mars 2021. 

Brandskyddsbeskrivning inkommen den 3 mars 2021. 

Utrymningsplan inkommen den 3 mars 2021. 
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Fasad- och planritning inkommen den 3 mars 2021. 

Situationsplan inkommen den 3 mars 2021. 

Uppgift om kontrollansvarig inkommen den 29 mars 2021. 

Yttrande med synpunkter inkommit den 12 april 2021.  

Granneyttrande X, har synpunkter.  

Sökandens svar på synpunkter inkommit den 26 april 2021.  

Tjänsteskrivelse daterad den 10 maj 2021. 

Förslag till beslut på mötet 

Curt Ekvall (SD) yrkar att det tidsbegränsade bygglovet ändras till att 

beviljas för ett år istället för förvaltningens förslag till beslut om fem år. 

Sökanden har ansökt om fem år.  

Förslag till beslut på mötet 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag till beslut mot Curt Ekvalls 

ändringsyrkande och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt 

förvaltningens förslag.  

Beslutsgång 

Ordförande hör därefter om samhällsbyggnadsnämnden kan besluta enligt 

förvaltningens förslag till beslut i övrigt och finner att 

samhällsbyggnadsnämnden bifaller detsamma.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja ett tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av tidigare 

bensinstation till aktivitetscenter i fem år inom rubricerad fastighet från 

det datum beslutet vinner laga kraft med stöd av 9 kap. 33§ Plan- och 

bygglagen (2010:900). 

2. Avgiften för lovet är 14 748 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. Åtgärden kräver en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 

byggherrens förslag Jonas Persson. Kontrollansvarig är certifierad enligt 

10 kap. 9 § Plan- och bygglagen (2010:900). 

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

och bygglagen (2010:900). 
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5. Uppdra åt plan- och byggverksamheten att lämna ett startbesked enligt 

10 kap. 23 § 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. 

Åtgärden ska utföras enligt de ritningar som tillhör beslutet. Inga ändringar 

får ske utan att dessa har godkänts av samhällsbyggnadsnämnden.  

Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsbyggnadsnämnden har lämnat ett 

skriftligt startbesked. I startbeskedet fastställs kontrollplanen.  

 

 

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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§ 102 Dnr SBN 2021/000065-4.4.2.1 

X - Ansökan om bygglov. Nybyggnad av fritidshus och 
komplementbyggnad 
(EDP Vision 2021-151) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser nybyggnad av ett fritidshus i en våning med en byggnadsarea 

om cirka 100 m² samt en komplementbyggnad (ateljé) med en byggnadsarea 

om cirka 40 m² inom fastigheten X. 

De tilltänkta byggnadsverken kommer att placeras enligt situationsplanen, 

berörda grannar har fått tillfälle att yttra sig över förslaget. 

Både fritidshuset och komplementbyggnaden kommer att grundläggas med 

en kryp- eller plintgrund. Samtliga fasader kommer att utformas med stående 

svarta träpanel. Fönster- och dörrinsättningar kommer att uppföras på 

samtliga fasader enligt ansökan med tillhörande ritningar. 

Det planerade fritidshuset kommer att uppföras med ett svart plåtbeklätt 

sadeltak och ha en totalhöjd på cirka 4,4 meter. Komplementbyggnaden ska 

uppföras med ett pulpettak, beklätt med samma takmaterial och ha en 

maximalhöjd på cirka 4 meter. 

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

liknande skala och utformning. 

Fastigheten X har en total fastighetsarea om 1 430 m² och gränsar till 

sammanhållen bebyggelse. Den omfattas av landskapsbildsskydd samt 

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

turismens rörliga friluftsliv och obruten kust vilka gäller för Öland i sin 

helhet. 

Värt att notera är att den 23 mars 2021 har Länsstyrelsen i Kalmar län 

meddelat tillstånd från landskapsbildsskydd för den planerade åtgärden. 

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

och getts tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 § Plan- och bygglagen 

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

Följande sakägare har inga erinringar, X, X. 

Följande grannar/sakägare har inte svarat, X och X. 
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Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 12 februari 2021. 

Situationsplan inkommen den 12 februari 2021. 

Plan-, fasad- och sektionsritningar inkomna den 12 februari 2021. 

Tillstånd från länsstyrelsen gällande landskapsbildsskydd inkommit den 

26 mars 2021. 

Nybyggnadskarta inkommen den 12 april 2021. 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 maj 2021. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja bygglov för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad 

inom rubricerad fastighet med stöd av 9 kap. 31 § Plan- och bygglagen 

(2010:900), med tillhörande upplysning:  

A. att Länsstyrelsens villkor i landskapsbildsskyddstillståndet beaktas.  

2. Avgiften för åtgärden är 21 984 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. Åtgärden kräver en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 

byggherrens förslag Claes Persson. Kontrollansvarig är certifierad enligt 

10 kap. 9 § Plan- och bygglagen (2010:900). 

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

och bygglagen (2010:900). 

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

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

detta finns. 

_____ 

 

 

Information 

Besluten kan överklagas var för sig, se bifogad 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 ska utföras enligt de ritningar/handlingar som tillhör beslutet. Inga 

ändringar får ske utan att dessa har godkänts av samhällsbyggnadsnämnden. 
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Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsbyggnadsnämnden har lämnat ett 

skriftligt startbesked. I startbeskedet fastställs kontrollplanen. 

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. Utstakning av hus skall 

utföras av sakkunnig person som via intyg bekräftar att utstakning skett. Om 

byggnadens eller anläggningens läge är sådant att den är direkt beroende av 

gränsen mot en grannfastighet, skall grannen kallas till utstakningen. 

 

 

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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§ 103 Dnr SBN 2021/000061-4.4.2.1 

Björnhovda 2:159 - Ansökan om bygglov. Nybyggnad 
av fyra stycken 2-vånings radhus 
(EDP Vision 2021-496) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av radhus/parhus/kedjehus, av 4 st 2-

plans radhus och 10 st komplementbyggnader, varav 8 st enkelförråd och 

2 st flerförrådhus, på fastigheten Björnhovda 2:159 har inkommit från OBOS 

Bostadsutveckling AB.    

Ärendet avser nybyggnad med 3 st radhus á 253,6 m² byggnadsarea och 1 st 

radhus om 315,7 m² bya, med totalt 17 st lägenheter 4½ RoK i 2-plan ca 

107,6 m² boarea med egna utvändiga förråd om ca 6,8 m² bya, samt 2 st 

förrådshus om 40,7 respektive 27,7 m² bya. Sammantaget ger detta totalt för 

hela nybyggnationen 5 st radhus 1076,5 m² + 10 st förråd 122,8 m² + 1 st 

miljöstation = totalt 1199,3 m² byggarea på hela fastigheten respektive totalt 

2275,8 m² bruttoarea, BTA.  

Utförandet av radhusen blir i 2-plan med sadeltak i lutningen 14°, belagt 

med tegelröda takpannor, byggnadshöjd och nockhöjd på 6,6 m respektive 

7,9 m, fasader med utvändigt stående träpanel i mörkbeige kulör, NCS 

S3010-Y20R, och aluminiumfönster/ trädörrar i Rubinröda kulörer, RAL 

3009 respektive NCS-kulör samt foder och knutbrädor i lika kulör som 

träpanelen. Förrådsbyggnader i lika utförande med utvändig träpanel samt 

sedumtak.  

En planenlig åtgärd inom detaljplan där tekniskt samråd skall hållas för 

startbesked.  

Fastigheten omfattas av detaljplan, nr: F 224 antagen den 27 september 2016 

§ 208.  

Planbestämmelserna SRB e1 1200 <10,0> <7,0> damm innebär bland annat: 

- max 1200 m² byggyta, min 60% genomsläpplig yta för dagvatten, högsta 

nockhöjd max 10,0 m och byggnadshöjd max 7,0 HB, damm för dagvatten 

får anläggas. 

Byggnader skall uppföras radonsäkert och källarlösa. 

Komplementbyggnader ska utformas med gröna tak. 

Byggnader placeras min 4,0 m från tomtgräns. 

Fastigheten kan ansluta till kommunalt vatten och avlopp. 

Åtgärden är av sådan art att inga grannar har ansetts vara berörda. 
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Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 14 april 2021. 

Nybyggnadskarta inkommen den 14 april 2021. 

Situationsplan inkommen den 14 april 2021. 

Plan-, sektions- och fasadritning inkomna den 14 april 2021. 

Markplaneringsritning ytor inkommen den 14 april 2021. 

Markplaneringsritning höjder/ tillgänglighet inkommen den 14 april 2021. 

Markplaneringsritning sektioner/ tillgänglighet inkommen den 14 april 2021. 

Färgsättningsschema den 14 april 2021. 

Färgsättningsförslag fasader inkomna den 14 april 2021. 

Ytberäkning inkommen den 6 maj 2021. 

Tjänsteskrivelse daterad den 12 maj 2021. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja bygglov för nybyggnad av 4 st radhus, 2-planshus, om 1076,5 m² 

byggarea och 12 st komplementbyggnader, förrådshus, om 122,8 m² bya 

ger en total byggarea om = 1199,3 m² bya på fastigheten Björnhovda 

2:159 med stöd av 9 kap 30 § Plan- och bygglagen (2010:900) (PBL).  

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

kontrollansvarig godtas byggherrens förslag; Max Engqvist. Den 

kontrollansvarige är certifierad enligt PBL (2010:900).  

3. Tekniskt samråd krävs i detta ärende.  

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

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

5. Avgiften för bygglovet är 116 993 kr i enlighet med fastställd taxa av 

kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa den 14 april 2021 och 

beslut fattades den 20 maj 2021, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister 

för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 

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

_____ 

 

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 ska utföras enligt de ritningar som tillhör beslutet. Inga ändringar 

får ske utan att dessa har godkänts av samhällsbyggnadsnämnden.   
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Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsbyggnadsnämnden har lämnat ett 

startbesked. I startbeskedet fastställs kontrollplanen.   

För att startbesked ska kunna lämnas ska handlingar enligt kallelse Tekniskt 

samråd inlämnas till samhällsbyggnadsnämnden senast till samrådet.  

I detta ärende krävs utstakning av behörig person.  

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

kan behövas.  

Det är du som sökanden som har ansvar för att anmälan görs/tillståndet finns 

innan åtgärden påbörjas.   

Anmälan om anslutning till kommunalt VA ska göras.  

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.  

 

 

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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§ 104 Dnr SBN 2021/000004-1.2.7 

Verksamhetsinformation 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Marie-Christine Svensson informerar om  

Plan och bygg 

 Kalkyl bostadsutvecklingen till 2030. 

 Möte med fastighetsägare Möllstorp. 

 Möten med intressenter av byggnation av alla slag.  

 Möte med egendomsnämnden i Växjö.  

 Samarbetar med Ölands turistorganisation om ställplatser.  

 Plangruppen 

 Plan Grönhögen efter samråd med länsstyrelsen.  

 Prioritering av planuppdrag maj 2021. 

Jonas Jansson, alkoholhandläggare, informerar om  

 Lägesbild alkoholhandläggningen – serveringstillstånd och tillsyn. 

 Aktuella ärenden den 19 maj, ytterligare kan tillkomma.  

Staffan Åsén informerar om  

Miljö 

 Coronatristess, sociala lösningar. 

 Lönerevision pågår. 

 Nya miljöinspektörer tillträder 14 juni och 1 augusti. 

 Miljödag för samhällsbyggnadsnämnden till hösten, förslag besöksmål: 

Albrunna, Cementas täkt, Görans dämme på östra sidan.  

 Yttrande, Guldfågeln, kompletteringar.  

 Lägre tillsynsfrekvens tertial 1 jämfört 2020. 

 Valen.  

 Miljöbrev på väg ut. 

 Handlingsplan angående arbetsmiljö arbete pågår. 

 Revidering av kompetensutvecklingsplan pågår.  

 Fortsatt digitalisering inom Miljö & Hälsa och ta fram en projektplan och 

målbild pågår. 

 Budget i balans tertial 1. 

_____ 


