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§ 105  

Val av justerare 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Johan Sigvardsson (C) utses att justera dagens protokoll onsdagen den 

30 juni 2021.  

_____ 

 

 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(48) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2021-06-24  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

HANS-OVE 

GÖRTZ 
2021-06-30 

09:31:41 

JOHAN 

SIGVARDSSON 
2021-06-30 

11:47:55 

   

 

§ 106  

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Utgår  

Ärende 8 - Torslunda 1:26 m fl - Ansökan om detaljplan. Samråd.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Till samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare utsänd kallelse, 

där ärende 8, Torslunda 1:26 m fl - Ansökan om detaljplan. Samråd 

utgår, godkänns som dagordning för mötet. 

_____ 
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§ 107 Dnr SBN 2021/000001-1.2.7 

Meddelande och information 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Meddelande om beslut 

Rapport enligt sammanställning daterad den 21 juni 2021. 

Information 

Nästa möte är den 19 augusti 2021. 

_____ 
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§ 108 Dnr SBN 2021/000002-1.2.7 

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

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegeringsbeslut daterade 10 maj-14 juni 2021. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbesluten godkänns. 

_____ 
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§ 109 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 maj 2021. 

Tjänsteskrivelse daterad den 17 juni 2021.             

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ekonomisk uppföljning efter maj godkänns.      

_____ 

 

 

Expedieras till: 

För kännedom: 

Kommunstyrelsen 
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§ 110  

Information - Ärendeberedning - instyrning 

Sammanfattning av ärendet 

David Idermark, informerar om ny modell för ärendeberedning och 

instyrning. Samtliga nämnder har fått information om modellen. Utbildning 

och implementering från hösten 2021.  

_____ 
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§ 111 Dnr SBN 2020/000149- 

Information - Säker skolväg 
(EDP Vision 2020-1641) 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 17 december 2020, § 192, att 

uppdra till förvaltningen att utreda frågan om säkra skolvägar och att senast 

den 30 juni 2021 återrapportera de föreslagna uppdragsmålen.  

Anita Karlsson informerar om status på ärendet sedan beslutet togs. En 

arbetsgrupp har bildats där man tittat på uppdragsmålen som togs av 

nämnden, § 192, bland annat att inventera och säkerhetsbedöma skolvägarna 

i kommunen. Informeras också om arbetet framåt.  

_____ 

 

 

Ajournering  

Klockan 10.15-10.20 
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§ 112 Dnr SBN 2020/000063-4.2.2.3 

Färjestaden 1:153 m fl - Ansökan om detaljplan. 
Godkänna samrådsredogörelsen 
(EDP Vision 2019-1083) 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden tog den 14 november 2019 beslut om att sex 

detaljplaneärenden i centrala Färjestaden ska samplaneras i ett nytt ärende 

vars avgränsning överensstämmer med avgränsningen för Planprogram för 

Färjestaden 1:153 m fl (godkänt den 26 augusti 2019).  

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utbyggnad av bostäder, centrum-

verksamheter i en byggd miljö som är gångvänlig.  

Färjestaden ska omvandlas till en välkomnande entré till Öland som upplevs 

som en sommar- och hamnstad med ett myllrande folkliv. Förtätningen ska 

ske på ett sätt som minskar barriäreffekten av väg 943 där gestaltningen av 

ortens offentliga rum är av stor vikt. Vidare ska det skapas förutsättningar att 

skydda tillkommande och befintlig bebyggelse från höjda havsnivåer och 

översvämning, på ett sätt som visuellt och fysiskt främjar rekreations-

områden vid kusten. 

Planområdet är beläget i västra Färjestadens centrala delar. Planområdet 

omfattar Färjestadens hamn, sträcker sig sedan norrut längs kusten och 

omfattar Ölands Köpstad och Dämmet. Söderut omfattas Hotell Skansen, 

Färjestadens gård, Sjöbergs äng, Tall- och Granudden. Planområdet omfattar 

ca 72 hektar, varav ca 45 hektar är landareal och ca 27 hektar är vattenareal. 

Genomförandet av planförslaget har bedömts medföra betydande miljö-

påverkan bland annat för anläggande av ett kustskydd. Planförslaget 

genomgår därmed en strategisk miljöbedömning med miljökonsekvens-

beskrivning (MKB) som utreder och redovisar de miljökonsekvenser som ett 

genomförande av planförslaget kan antas medföra.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 21 januari 2021 § 9, att godkänna 

planhandlingarna i ärendet för samråd. 

Planförslaget har varit på samråd från den 15 februari 2021 till den 29 mars 

2021 med samrådsmöte 4 mars 2021. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 14 juni 2021. 

Samrådsredogörelse, daterad den 24 juni 2021. 

Plankarta, daterad den 21 januari 2021. 

Illustrationskarta, daterad den 21 januari 2021. 
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Planbeskrivning, daterad den 21 januari 2021. 

Gestaltningsprogram, daterad den 21 januari 2021. 

Checklista sociala konsekvenser, daterad den 21 januari 2021. 

Miljökonsekvensbeskrivning, daterad den 11 januari 2021. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Samrådsredogörelsen över inkomna synpunkter, daterad den 24 juni 

2021, godkänns som sin egen. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Plan och bygg 
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§ 113 Dnr SBN 2020/000154- 

X - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning för byggnation av enbostadshus 
(EDP Vision 2020-1213) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser avstyckning av två fastigheter för bostadsändamål. 

Tillkommande fastigheter avses styckas till ca 1700 m². Byggnadsarea eller 

tänkt utformning av byggnation specificeras ej i ansökan. 

Sökanden önskar ansluta tillkommande byggnation till enskild anläggning 

för spillvatten. Sökanden avser ansluta till kommunalt dricksvatten via 

enskilda ledningar. 

Tillfart till de avstyckade fastigheterna anges ske från en tänkt ny väg på X.  

Förutsättningar 

Planeringsförutsättningar 

Översiktsplan 

Området är inte utpekat som utredningsområde för bostäder. 

I översiktsplanen anges att "ny bebyggelse skall alltid ske i överens-

stämmelse med befintliga bebyggelsestrukturer och i sitt sammanhang." samt 

"spridning av bebyggelse i landskapet är i strid med befintliga strukturer och 

skall inte tillåtas". I översiktsplanen anges också att närheten till befintlig 

infrastruktur och vägar är en tungt vägande faktor i samband med 

lokaliseringen av ny bebyggelse. 

Natur och arkitektur 

Fastigheten utgörs av en större lantbruksenhet med en areal av totalt ca 200 

ha. Föreslagen avstyckning om två tomter med areal ca 1700 m²  vardera 

ligger i östra delen av fastigheten och utgörs av en mindre betesmark 

avgränsad av stenmurar. I söder, väster och norr angränsar marken till åker- 

och betesmarker. I öster ligger en befintlig bostadstomt, längs en mindre 

grusväg. 

Marken angränsar betad alvarmark med höga naturvärden. Det finns inga 

rödlistade eller fridlysta arter registrerade i Artportalen för det aktuella 

området, men det finns ett stort antal arter registrerade i närområdet. 

Angränsande bebyggelse i öster består av en äldre avstyckad gård som ligger 

på avstånd till omgivande gårdar vid X och X, drygt 600 meter till båda. 

Landskapet är flackt och bebyggelsen är tydligt synlig från långa avstånd.  
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Infrastruktur 

Tillfartsväg saknas till den tänkta avstyckningen.  

Kommunala ledningar för dricksvatten finns ca 1200 m norr om den före-

slagna avstyckningen. Spillvattenledningar saknas i området. 

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. Den större 

ursprungsfastigheten ligger inom riksintresse för naturvård och Natura 2000 

– Stora Alvaret, enligt 3 kap miljöbalken. Aktuell del av fastigheten 

angränsar till riksintresse och Natura 2000-område. 

Biotopskydd 

Fastigheten avgränsas av stenmurar vilka är skyddade genom biotopskydd 

enligt 7 kap miljöbalken. Eventuella ingrepp i stenmurarna kräver dispens 

från länsstyrelsen.  

Jordbruksmark 

Brukningsvärd jordbruksmark är skyddad enligt 3 kap 4§ miljöbalken och 

får bebyggas bara om det behövs för att tillgodose väsentliga samhälls-

intressen. Det krävs också att behovet inte kan tillgodoses på ett sätt som är 

tillfredsställande från allmän synpunkt genom att annan mark används.  

Området utgörs av jordbruksmark – betesmark, väl avgränsat av stenmurar.  

Djurhållning 

Området utgörs av betesmark och angränsar betade alvarmarker.  

Synpunkter 

Ansökan har remitterats till berörda grannar, Taxefinansiering, Länsstyrelsen 

i Kalmar län samt E.ON. 

Synpunkter har inkommit att bebyggelse enligt ansökan inte är lämplig på 

platsen på grund av områdets artrikedom, tekniska beskaffenhet och 

bebyggelsestruktur.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 4 november 2020. 

Ansökan inkommen den 16 september 2020 . 

Yttrande Länsstyrelsen inkommit den 16 oktober 2020. 

Yttrande E.ON, inkommit den 2 november 2020. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 12 november 2020, § 175. 

Granneyttrande X, inga synpunkter.  
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Grannyttrande X, synpunkter, med kompletteringar inkommit den 12 och 14 

januari 2021. 

Yttrande sökanden inkommit den 28 december 2020, med komplettering 

inkommit den 26 januari 2021.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 18 februari 2021, § 33.  

Överklagande från X.  

Länsstyrelsens Kalmar län beslut inkommit den 6 maj 2021.  

Förvaltningens överväganden 

Ansökan har inte stöd i översiktsplanen. 

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

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

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

intresset av en god helhetsverkan. 

Enligt MB (1998:808) 3 kap 1 och 6 §§ ska mark- och vattenområden 

användas för de ändamål som är mest lämpade. Företräde skall ges för 

användning som innebär god hushållning för det allmänna. Områden med 

naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyns till friluftslivet, särskilt då 

områden som är av riksintresse, ska så långt som möjligt skyddas mot 

åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön.  

Ansökan innebär en spridning av bebyggelse i landskapet i strid med 

befintlig bebyggelsestruktur. Föreslagen byggnation kräver stora ingrepp för 

att lösa infrastrukturen till tillkommande fastigheter.  

Området för ansökan utgörs av brukningsvärd jordbruksmark vilket innebär 

att den 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.  

Två bostadstomter kan inte anses utgöra ett väsentligt samhällsintresse.  

Det finns domar som visar att jordbruksmark ändå kan tas i anspråk för att 

komplettera befintlig bebyggelse med någon enstaka byggnad längs befintlig 

väg och liknande, då jordbruksmarken i obetydlig mån påverkas (se t.ex. 

MÖD 2018-02-28 Mål nr P 4520-17).  

Aktuellt förslag på avstyckning bedöms inte utgöra ett sådant undantag, då 

det enbart finns en befintlig bostadstomt i området och de två tillkommande 

tomterna inte kan ses som ett komplement till befintlig bebyggelse. Det finns 

inte heller någon befintlig infrastruktur, till exempel väg i direkt anslutning 

till föreslagna tomter eller kommunala VA-ledningar. 
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Förslag till beslut på mötet 

Johan Sigvardsson (C), med instämmande av Johan Åhlund (C) och 

ordföranden Hans-Ove Görtz (M), yrkar bifall på ansökan om 

förhandsbesked med följande beslutspunkter  

- Lämna positivt förhandsbesked för byggnation av enbostadshus. 

- Byggnads läge, proportioner, material och färgsättning ska 

överensstämma med öländsk bebyggelsetradition. 

- Stenmurarna ska bevaras. 

- Bygglov kan enbart beviljas under förutsättning att länsstyrelsen har 

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

12 kap 6 §.  

Förslag till beslut på mötet  

Curt Ekvall (SD), med instämmande av 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 Johan Sigvardssons 

(C) med flera yrkanden om bifall till ansökan om förhandsbesked och finner 

att samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt Johan Sigvardssons förslag.  

Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns. 

Ja-röst för förvaltningens förslag. 

Nej-röst för Johan Sigvardssons med fleras förslag. 

Ja    Nej 

Elisabeth Schröder (-) Mattias Nilsson (S)   

Curt Ekvall (SD) Emmy Ahlstedt (C) 

Monica Orthagen (MP) Johan Sigvardsson (C) 

Erik Cardfelt (V) Johan Ålund (C) 

Hans-Ove Görtz (M) 

4 ja-röster och 5 nej-röster. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Lämna positivt förhandsbesked för byggnation av enbostadshus. 

2. Byggnads läge, proportioner, material och färgsättning ska 

överensstämma med öländsk bebyggelsetradition. 

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 §.  
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Samhällsbyggnadsnämndens motivering till beslutet 

Området är inte utpekat för bostadsändamål i kommunens översiktsplan, 

men översiktsplanens intentioner och riktlinjer för området kan följas även 

med ett tillägg till befintlig bebyggelse.  

För att utreda eventuella naturvärden på platsen ska sökande genomföra 

samråd enligt Miljöbalken (1998:808) 12 kap 6 §. 

Befintliga stenmurar omfattas av biotopskydd och ska bevaras. 

Ansökan kan därmed anses förenlig med 2 kap 2 och 4 §§ PBL. 

Föreslagen avstyckning föreslås i anslutning till befintlig bebyggelse och 

med närhet till befintlig infrastruktur. Tekniska lösningar finns för att säkra 

tillfart till fastigheterna, undvika översvämning och att säker anordna enskilt 

avlopp. Ansökan är förenlig med 2 kap 5 och 9 §§ PBL. 

Det finns domar som visar att brukningsvärd jordbruksmark kan tas i 

anspråk för att komplettera befintlig bebyggelse med någon enstaka byggnad 

längs befintlig väg och liknande, då jordbruksmarken i obetydlig mån 

påverkas (se t.ex. MÖD 2018-02-28 Mål nr P 4520-17).  

Aktuellt förslag på avstyckning bedöms utgöra ett sådant undantag, eftersom 

det redan finns en befintlig bostadstomt i området och de två tillkommande 

tomterna kan ses som ett komplement till befintlig bebyggelse. Lösningar för 

infrastruktur finns. Ansökan är därmed förenlig med 3 kap 4 § MB. 

_____ 

 

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 
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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. 

Tillstånd att anlägga enskilt avlopp söks hos samhällsbyggnadsnämnden. 

 

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 
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§ 114 Dnr SBN 2021/000067-4.4.1 

X - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning bostad 
(EDP Vision 2021-516) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan innebär avstyckning av en fastighet för bostadsändamål om ca 

1 000 m². Tilltänkt fastighet avses bebyggas med enplanshus med inredd 

vind. Tänkt byggnadsarea anges vara ca 200 m². 

Ansökan anger att tillkommande bebyggelse ska anslutas till kommunalt 

vatten- och spillvattennät.  

Tillkommande fastighet avses angöras från allmän statlig väg 959 i väster. 

Förutsättningar 

Planeringsförutsättningar 

Översiktsplan 

Området är inte utpekat som utredningsområde för bostäder. Strax öster om 

föreslagen åtgärd sträcker sig utredningsområde för gång- och cykelväg 

utmed väg 136 – g2. 

Fastigheten angränsar sammanhållen bebyggelse 

Natur och arkitektur 

Fastighet är en större bebyggd lantbruksfastighet som sträcker sig öster och 

västerut från X. Aktuell del av fastigheten ligger norr om X, söder om X och 

mellan de två statliga vägarna väg 136 och väg 959. Marken uppfattas vara 

en del av tomtmarken till grannfastigheten i norr.  

Marken sluttar relativt brant i och med landborgskanten. Mot väg 959 i 

väster samt i gränsen mot åkermarken i söder finns stenmurar. 

Inga rödlistade eller fridlysta arter finns noterade i det aktuella området 

enligt Artportalen eller vid platsbesök. 

Omkringliggande bebyggelse är sporadisk men homogen och består till 

övervägande del av stugliknande huvudbyggnader med röd stående träpanel 

och lertegeltak, med undantag för en 1960-talsvilla med tegelfasad. 

Närmaste granne i norr är en villa från 1980-talet. Huvudbyggnaden på 

grannfastigheten följer trots sin ringa ålder i princip den öländska 

bebyggelsetraditionen. Förutom huvudbyggnaden på X ligger samtliga 

huvudbyggnader orienterade med långsidan mot vägen, avståndet till väg 

varierar dock.  
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Infrastruktur 

Aktuell del av fastigheten ligger inte inom kommunalt verksamhetsområde 

för vatten eller spillvatten. Anslutningspunkt för vatten- och spillvattennät 

finns i direkt anslutning till sökt åtgärd. 

Utmed väg 959 löper en luftledning.  

Föreslagen fastighet kan angöras från allmän statlig väg 959. 

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 söder, som angränsar åkermark, omfattas av biotopskydd enligt 

7 kap miljöbalken. Eventuella ingrepp i stenmuren kräver dispens från 

länsstyrelsen. 

Jordbruksmark och djurhållning 

Isgärde by ligger i ett jordbrukslandskap. Den aktuella delen av fastigheten 

utgörs inte av jordbruksmark, men ansluter till åkermark i söder. 

I Isgärde by i söder finns mindre gårdar med djurhållande verksamhet. 

Närmaste gårdscentra med gödselbrunn ligger ca 400 meter sydväst om 

föreslagen tomt. 

Buller 

Fastigheten ligger längs väg 136 som trafikeras av 7135 fordon/dygn enligt 

Trafikverket. Enligt Trafikverkets uppräkningstal (2040) beräknas framtida 

trafik till 8562 fordon/dygn. En översiktlig bullerberäkning har genomförts 

vilken visar att det behövs ett avstånd av minst 35 meter mellan vägmitt 136 

och det nya bostadshusets fasad, för att inte gällande riktvärden ska riskeras 

att överskridas. Huvudsaklig uteplats bör finnas vid bostadens västra sida, 

avskärmad buller från väg 136. 

Radon 

Föreslagen fastighet ligger inom högriskområde för radon, enligt översiktlig 

karta från SGU. Byggnation av bostadshus i området ska därför ske i 

radonsäkert utförande. 

Synpunkter 

Ansökan har remitterats till berörda grannar, Taxefinansiering och 

Trafikverket.  
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Synpunkter har inkommit från Trafikverket att gällande riktlinjer för buller 

ska säkerställas vid bygglovsprövning och att ny anslutning till allmän statlig 

väg kräver tillstånd.  

Synpunkter från granne i norr har inkommit att den nya fastigheten ska ha en 

egen infart. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 juni 2021. 

Ansökan inkommen den 19 april 2021. 

Yttrande Trafikverket, inkommit den 4 juni 2021. 

Granneyttrande X, inga synpunkter. 

Granneyttrande X, synpunkter. 

Granneyttrande X, inga synpunkter. 

Förvaltningens överväganden 

Området är inte utpekat för bostadsändamål i kommunens översiktsplan, 

men översiktsplanens intentioner och riktlinjer för området kan följas även 

med ett tillägg till befintlig bebyggelse. Ansökan kan därmed anses förenlig 

med 2 kap 2 och 4 §§ PBL. 

Föreslagen avstyckning föreslås i anslutning till befintlig bebyggelse med 

befintlig infrastruktur. Ansökan är förenlig med 2 kap 5 § PBL. På grund av 

höjdskillnaderna är det viktigt att ordna utfart, inte bara trafiksäkert utan 

också på ett sätt som gör att ingreppet inte blir för omfattande. 

Bostadsbyggnad behöver placeras minst 35 meter från vägmitt på väg 136 

för att inte gällande riktvärden för buller från vägtrafik ska riskeras att 

överskridas.  

Bostadsbyggnad ska uppföras radonsäkert. 

Hänsyn ska tas till luftledning vid byggnation. 

Bostadsbyggnad kan anslutas till kommunalt vatten- och spillvatten-

ledningar. 

Ansökan är med dessa åtgärder förenlig med 2 kap 9 § PBL. 

Fastigheten ligger i ett jordbrukslandskap med ett aktivt brukande av åker- 

och betesmarker. Det innebär att viss påverkan i form av till exempel buller, 

lukt och flugor får accepteras periodvis. Föreslagen byggnation tar inte i 

anspråk jordbruksmark. 

Föreslagen byggnation är möjlig att anpassa till den i området homogena 

öländska bebyggelsen genom att huvudbyggnaden kan placeras med 

långsidan mot väg 959 och att byggnadsvolym och material kan anpassas till 

omkringliggande bebyggelse där byggnadsdjupet inte överskrider 8 meter 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(48) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2021-06-24  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

HANS-OVE 

GÖRTZ 
2021-06-30 

09:31:41 

JOHAN 

SIGVARDSSON 
2021-06-30 

11:47:55 

   

 

och byggnadens längs är dubbelt så lång som byggnadsdjupet och takvinkeln 

inte underskrider 30° sadeltak och de traditionella materialen träfasad och 

lertegeltak kan användas. Ansökan är därmed förenlig med 2 kap 6 § PBL. 

Förslag till beslut på mötet 

Curt Ekvall (SD), med instämmande av Johan Åhlund (C), yrkar bifall till 

förvaltningens förslag till beslut men med ändringen att texten "och taket ska 

bekläs med lertegel." utgår i beslutspunkt 6.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag till beslut mot Curt Ekvalls med 

flera ändringsyrkande i beslutspunkt 6 och finner att samhällsbyggnads-

nämnden beslutar enligt Curt Ekvalls förslag.  

Beslutsgång 

Ordförande hör därefter om samhällsbyggnadsnämnden kan besluta enligt 

förvaltningens förslag till beslut i övrigt och finner att samhällsbyggnads-

nämnden bifaller detsamma.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Lämna positivt förhandsbesked för byggnation av enbostadshus då 

förslaget är förenligt med Plan- och bygglagen 2 kap 2, 4, 5, 6 och 9 §§. 

2. Tillkommande fastighet ska anordna egen utfart mot väg 959. 

3. Tillkommande bostadsbyggnad ska anslutas till kommunala 

spillvattenledningar. 

4. Byggnation av bostadsbyggnad ska ske i radonsäkert utförande. 

5. Bostadsbyggnad ska placeras på ett avstånd av minst 35 meter från 

vägmitt av väg 136, för att gällande riktvärden för buller inte ska riskera 

att överskridas. Huvudsaklig uteplats ska anordnas vid byggnadens 

västra sida, avskärmad buller från väg 136. 

6. Byggnads läge, proportioner, material och färgsättning ska 

överensstämma med öländsk bebyggelsetradition. Byggnadsdjup ska 

minimeras och takvinkeln ska vara brant.  

 

Reservation från Monica Orthagen (MP) 

_____ 

 

Information 

Beslutet kan överklagas. Se bifogad anvisning. 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(48) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2021-06-24  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

HANS-OVE 

GÖRTZ 
2021-06-30 

09:31:41 

JOHAN 

SIGVARDSSON 
2021-06-30 

11:47:55 

   

 

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. 

Arbete i närheten av elledningar ska samrådas med E.ON. 

 

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  

Taxefinansierad verksamhet 

Plan och bygg 
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§ 115 Dnr SBN 2021/000068-4.4.1 

X - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning bostad 
(EDP Vision 2021-332) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan innebär avstyckning av fastighet för bostadsändamål om ca 2 000 

m². Tilltänkt fastighet avses bebyggas med enplanshus med inredd vind. 

Tänkt byggnadsarea för huvudbyggnaden anges vara ca 150 m² och för 

komplementbyggnad ca 50 m². 

Ansökan anger att tillkommande bebyggelse ska anslutas till kommunalt 

vatten- och spillvattennät.  

Tillkommande fastigheter avses angöras från en förlängning av befintlig väg 

i söder. 

Förutsättningar 

Planeringsförutsättningar 

Översiktsplan 

Området är inte utpekat som utredningsområde för bostäder.  

Vägen öster om sökt åtgärd Är dels utpekad som ”Ny vägdragning, söderut 

mot X - g3” dels ”gc-väg från X till X, via X -g/c8”. 

Natur och arkitektur 

Fastigheten utgör en större bebyggd lantbruksenhet, som till största delen 

används som åker- och betesmark men vars östra del ansluter till befintlig 

bebyggelse i X. Den östra delen, som avses styckas av, är en gles 

skogsdunge mellan åkerkanten och en befintlig bostadstomt. Platsen 

fungerar som upplag för gårdens verksamhet och vegetationen utgörs av tall, 

enstaka lövträd och buskage. 

Det finns inga rödlistade eller fridlysta arter noterade i området enligt 

artportalen eller som noterats vid platsbesök. 

Omkringliggande bebyggelse består av en homogen och typisk öländsk 

bymiljö med mangårdsbyggnaderna lokaliserade i väster med stora 

ladugårdsbyggnader i öster mot den samfällda vägen. De två angränsande 

fastigheterna bryter dock av mot bymiljön och på dessa ligger enbart 

huvudbyggnader och mindre komplementbyggnader närmare vägen. 

Huvudbyggnaderna består till största delen av träfasad och lertegeltak och i 

en struktur som är typisk öländsk med långsidan mot gatan och ett  
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byggnadsdjup som bara i undantagsfall överskrider 7 meter. Taken är 

uteslutande sadeltak med brant lutning i vissa fall är de brutna. Färgskalan är 

varierad. 

Infrastruktur 

Aktuell del av fastigheten ligger inom verksamhetsområde för vatten och 

spillvatten. Kommunala vatten- och spillvattenledningar ligger i väster och 

kan komma att ligga inom tilltänkt fastighet. 

Tillkommande fastighet kan angöras via en enkel enskild väg i söder. 

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.  

Strandskydd 

Drygt 20 meter av tillkommande fastighet omfattas av strandskydd till följd 

av ett dike i norr. 

Jordbruksmark 

Den aktuella delen av fastigheten utgörs inte av jordbruksmark, men ansluter 

till åkermark i väster. Byn X ligger i ett levande jordbruksland-skap med 

flera verksamheter som bedriver jordbruk. På andra sidan den samfällda 

vägen ca 70 meter nordost om sökt åtgärd finns två plansilos för lagring av 

ensilage m.m. 

Djurhållning 

Det finns flera mindre gårdar med djurhållning i närheten, i både söder och 

norr längs bygatan genom X. Grannfastigheten i söder har ett fåtal djur med 

gödselhantering, en mindre gödselplatta, ca 20 meter från föreslagen 

fastighetsgräns. 

En större gård med större gödselbrunn ligger ca 300 meter nordost om 

platsen. 

Synpunkter 

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

Synpunkter har inkommit på husets placering och att hänsyn ska tas till 

kommunala vatten- och spillvattenledningar vid byggnation. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 juni 2021. 

Ansökan inkommen den 16 mars 2021, kompletterad 29 april 2021. 

Yttrande Taxefinansiering, daterat den 17 maj 2021. 

Yttrande E.ON, inkommit den 5 maj 2021. 
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Granneyttrande X, inga synpunkter. 

Granneyttrande X, inga synpunkter.  

Granneyttrande X, inga synpunkter.  

Granneyttrande X, synpunkter.  

Granneyttrande X, inga synpunkter.  

Förvaltningens överväganden 

Området är inte utpekat för bostadsändamål i kommunens översiktsplan, 

men översiktsplanens intentioner och riktlinjer för området kan följas även 

med ett tillägg till befintlig bebyggelse. Ansökan kan därmed anses förenlig 

med 2 kap 2 och 4 §§ PBL. 

Tillkommande fastighet kommer att angränsa en gård med ett fåtal djur och 

ligger i en jordbruksbygd där buller, lukt och flugor får accepteras periodvis. 

Storleken på intilliggande gödselbrunn och dess placering gör att 

bebyggelsen bedöms kunna uppföras utan risk för olägenhet, utifrån 

områdets förutsättningar och förhärskande vindriktning.  

Tillkommande bostadsbyggnad bör inte ligga närmare gödselplattan än 

bostadsbyggnaden på den befintliga fastigheten X. Denna bostadsbyggnad 

ligger ca 45 meter från gödselplattan. Ansökan kan med denna justering 

anses vara förenlig med 2 kap 9 § PBL. 

Föreslagen avstyckning föreslås i anslutning till befintlig bebyggelse med 

befintlig infrastruktur. Tillkommande fastighet kan angöras via befintlig väg 

i söder med ett servitut på stamfastigheten. Byggnation kan ske så att ingen 

negativ påverkan sker på kommunala vatten- och spillvattenledningar. 

Ansökan är förenlig med 2 kap 5 § PBL. 

Föreslagen byggnation är möjlig att anpassa till den homogena öländska 

bymiljön genom att huvudbyggnaden kan placeras i liv med övriga 

huvudbyggnader och att byggnadsvolym och material kan anpassas till 

omkringliggande bebyggelse där byggnadsdjupet inte överskrider 8 meter 

och byggnadens längs är dubbelt så lång som byggnadsdjupet och takvinkeln 

inte underskrider 30° sadeltak eller brutet tak och de traditionella materialen 

träfasad och lertegeltak kan användas. Ansökan är därmed förenlig med 

2 kap 6 § PBL. 

Delar av den tillkommande fastigheten omfattas av strandskydd. Fastigheten 

kan bebyggas i enlighet med befintlig bebyggelsestruktur utan att placera 

byggnad inom strandskyddat område. I det fall byggnader placeras inom 

område för strandskydd behöver dispens sökas.  
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Förslag till beslut på mötet 

Johan Åhlund (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut men med 

ändringen att texten "och taket ska bekläs med lertegel." utgår i besluts-

punkt 4.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag till beslut mot Johan Åhlunds 

ändringsyrkande i beslutspunkt 4 och finner att samhällsbyggnadsnämnden 

beslutar enligt Johan Åhlunds förslag.  

Beslutsgång 

Ordförande hör därefter om samhällsbyggnadsnämnden kan besluta enligt 

förvaltningens förslag till beslut i övrigt och finner att samhällsbyggnads-

nämnden bifaller detsamma.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Lämna positivt förhandsbesked för byggnation av enbostadshus då 

förslaget är förenligt med Plan- och bygglagen 2 kap 2, 4, 5, 6 och 9 §§. 

2. Tillkommande bostadsbyggnad ska placeras minst 45 meter från 

gödselplattan. 

3. Tillkommande byggnader ska placeras minst 4 meter från kommunal 

VA-ledning. 

4. Byggnads läge, proportioner, material och färgsättning ska 

överensstämma med öländsk bebyggelsetradition. Byggnadsdjup ska 

minimeras och takvinkeln ska vara brant.  

_____ 

 

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. 

Strandskyddsdispens söks hos kommunen. 
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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  

Taxefinansierad verksamhet 

Plan och bygg 

 

Ajournering 

Klockan 11.55-12.00 
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§ 116 Dnr SBN 2020/000148- 

Färjestaden 1:232 - Ansökan om bygglov. Nybyggnad 
av annan anläggning (Ljusanläggning till padelbanor) 
(EDP Vision 2020-1008) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser nybyggnad av två stycken padelbanor, utomhusmodell, inom 

rubricerad fastighet. De planerade utomhusbanorna har en totalyta på 430,5 

kvadratmeter och ska belysas med 8 stycken ljusanordningar (belysnings-

stolpar) enligt ansökan med tillhörande handlingar. Den tilltänkta åtgärden 

kommer att placeras enligt situationsplanen inom ett område där diverse 

idrottsaktiviteter och sportanläggningar är etablerade. 

Den avsedda platsen omfattas inte av någon detaljplan, strandskydd, 

landskapsbildsskydd eller känd fornlämning. Dock omfattas den av 

sammanhållen bebyggelse samt ett pågående detaljplanearbete och 

verksamhetsområde för vatten och avlopp.  

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, X, X, X, X, X, X och X har bedömts 

vara berörda. 

Det har inkommit 12 svar från ovanstående fastighetsägare varav 8 stycken 

har synpunkter angående den sökta åtgärden. Följande sakägare har 

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

Följande sakägare har inga erinringar, X och X. 

Synpunkter över ansökan gäller bland annat placeringen av banorna som 

anses vara för nära den befintliga fotbollsplanen och därmed störa 

fotbollsträningen. Trafiksituationen vad gäller parkering, utökad trafikmängd 

med mera som åtgärden kan generera anses också leda till besvär enligt 

inkomna synpunkter. Även påverkan på dagvatten, snöröjning och 

belysnings stolpen till konstgräset placerad mellan padelbanorna påpekas av 

erhållna synpunkter. Belysning, ljud och tider för padelspelandet beskrivs 

också som ett tillkommande problem inom aktuellt område. 

Sökande har getts tillfälle för att bemöta inkomna synpunkter enligt 

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

Ärendet har även remitterats med gator och serviceenheten, mark- och 

exploateringsavdelningen samt VA- och fjärrvärmeenheten. Gator- och 

serviceenheten har inget att invända mot åtgärden under förutsättning att 

minst en meter lämnas fritt vid sidan av gång och cykelväg vilket sökande 
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har tagit hänsyn till enligt situationsplanen. Mark- och exploaterings-

avdelningen ställer sig positiva till uppförandet av sökt åtgärd under 

förutsättning att det upprättas ett arrendeavtal mellan kommunen och 

sökande. VA- och fjärrvärmeenheten har ingen erinran mot sökt åtgärd. 

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 17 juli 2020.    

Plan- och fasadritningar inkomna den 17 juli 2020.   

Illustrationsbild inkommen den 17 juli 2020.   

Förslag till kontrollplan inkommen den 17 juli 2020.  

Situationsplan inkommen den 10 september 2020. 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 juni 2021.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

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

bygglagen (2010:900), (PBL) 

2. Avgift för bygglovet och startbeskedet är 4 061 kronor i enlighet med 

fastställd taxa av kommunfullmäktige 

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. 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. 

5. Uppdra åt plan- och byggverksamheten att lämna ett skriftligt slutbesked 

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

för detta finns. 

Samhällsbyggnadsnämndens motivering till beslutet 

Ärendet omfattar granskning enligt 2 kapitlet plan- och bygglagen 

(2010:900) ”allmänna och enskilda intressen”, kapitel 4 ” reglering med 

detaljplan och områdesbestämmelse ” kapitel 8 ”krav på byggnadsverk med 

mera” samt kapitel 9 ”bygglov, rivningslov och marklov”.  

Enligt inkomna synpunkter kan den tilltänkta åtgärden/verksamheten 

medföra bland annat ljus- och ljudstörningar samt en försämring av 

trafiksituationen inom aktuellt område. Frågan samhällsbyggnadsnämnden 

prövat är således om åtgärden kommer innebära en betydande olägenhet i 
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enlighet med 2 kapitlet 9 § plan- och bygglagen (2010:900). Vid en 

bedömning av vad som utgör en betydande olägenhet måste områdets 

karaktär och förhållandena på orten alltid beaktas. Det ska vara fråga om 

väsentliga olägenheter som kan vara att bedöma som betydande. Av 

förarbetena framgår att bedömningen avseende vilka olägenheter som kan 

godtas bör anpassas till de bedömningar som gäller enligt miljöbalken i 

likartade fall (prop. 2009/10:170 s. 417 och s. 168). 

Av praxis rörande begreppet betydande olägenhet följer att domstolarna är 

tämligen restriktiva avseende vilka olägenheter som är att anse som 

betydande (jämför Mark – och miljööverdomstolens dom den 23 juni 2015 i 

mål nr P 6062-14, Mark – och miljööverdomstolens dom den 30 april 2015 i 

mål nr P 9750-14 och Kammarrätten i Stockholms dom den 20 april 2010 i 

mål nr 2572-09). Den aktuella bestämmelsen ska tillämpas tämligen 

återhållsamt. 

På den aktuella platsen samt närområdet finns idag anläggningar av samma 

art och karaktär. Strax cirka 15 meter norr om tilltänkt placering för de 

planerade padelbanorna finns det en fotbollsplan på cirka 6 000 kvadratmeter 

med betydlig större ljusanordningar än de planerade belysningsstolparna för 

padelbanorna. Utöver dessa anordningar finns det andra belysningsanlägg-

ningar inom aktuellt område i syfte att tillfredsställa belysningsbehovet i 

området. 

Den avsedda platsen för padelbanornas placering angränsas även av 

fastigheten X där detaljplanen F69 med tillägg i F150 ger en 

markanvändningen för idrottsändamål. Inom fastigheten X som ligger cirka 

10 meter ifrån avsedd plats för sökt åtgärd finns det tennisbanor och andra 

idrottsanläggningar försedda med diverse belysningskomponenter. 

Samhällsbyggnadsnämnden kan konstatera att området för den aktuella 

åtgärden och berörda grannar avskiljs av vägar samt viss växtlighet. Värt att 

notera är att de hörda sakägarnas/grannarnas fastigheter är placerade i en 

stadsmiljö där man har att räkna med att det förekommer en del ljud och ljus.  

Samhällsbyggnadsnämnden anser, med hänsyn till åtgärdens placering att 

den troligtvis kommer att innebära en viss olägenhet för människor bosatta i 

området. Samhällsbyggnadsnämnden finner dock att en viss störning från 

belysning samt ljud i och med padelbanorna får tålas med hänsyn till 

områdes karaktär och att ljus från ljusanordningen eller ljud från 

padelbanorna därmed inte kan anses ge upphov till sådana betydande 

olägenheter som avses i 2 kapitlet 9 § plan- och bygglagen (2010:900). 

Värt att notera är att banornas belysning kommer ha samma styrda regler 

kring tider som den befintliga fotbollsplanen. 
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Vad gäller trafiksituationen på plats anser samhällsbyggnadsnämnden, med 

tanke på de redan befintliga parkeringsplatser inom området och dess 

karaktär, att en eventuell ökad trafik som padelbanorna kan generera torde 

inte innebära en oacceptabel ökning av trafik i närområdet. Med hänsyn till 

ovan nämnda omständigheter bedömer samhällsbyggnadsnämnden att 

trafikfrågan är utredd. 

Gällande åtgärdens påverkan på dagvatten, snöröjning och belysningsstolpen 

till konstgräset placerad mellan padelbanorna kan samhällsbyggnads-

nämnden konstatera att dessa frågor har remitterats internt med berörda 

avdelningar och något hinder för att genomföra åtgärden enligt erhållna 

remissvar inte finns i dagsläget. 

Vad gäller åtgärdens påverkan på fotbollsplanen kan samhällsbyggnads-

nämnden konstatera, med hänsyn till åtgärdens placering och utformning, att 

sökt åtgärd inte anses leda till någon störning eller begränsad tillträde till 

fotbollsplanen. 

Då föreslagen åtgärd ska placeras inom ett etablerat idrottsområde anser 

samhällsbyggnadsnämnden att den är lämplig för sitt ändamål samt utgör en 

god helhetsverkan enligt 2 kapitlet 6 § plan- och bygglagen (2010:900).  

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att den tilltänkta åtgärden passar väl in 

i den omgivande miljön och inte kan anses utgöra några betydande 

störningar eller påverkan i närområdet. Förslaget anses inte medföra någon 

betydande olägenhet enligt 2 kapitlet plan- och bygglagen (2010:900). 

Vidare anser samhällsbyggnadsnämnden att förslaget har en god form-, färg 

och materialverkan enligt 8 kapitlet § plan- och bygglagen (2010:900). 

Därför bedöms det att förutsättningar för att bevilja bygglov för sökt åtgärd 

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

Värt att notera är att samhällsbyggnadsnämnden anser även att önskad åtgärd 

inte förutsätter någon planläggning enligt 4 kapitlet 2 eller 3 § då den 

uppfyller de relevanta kraven i 2 kapitlet och 8 kapitlet enligt ovan.  

Även en avvägning har genomförts mellan det allmänna och det enskilda 

intresset enligt 2 kapitlet 1 § i plan- och bygglagen (2010:900) och 

bedömningen är att i detta fall har det allmänna intresset störst betydelse då 

det finns ett angeläget gemensamt intresse för idrottsaktiviteter inom aktuellt 

område.  

_____ 

 

Information 

Besluten kan överklagas var för sig, se bifogad information. 
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Beslut som fattas av byggnadsnämnden får laga kraft när tiden för 

överklagande löpt ut. Detta innebär att beslut inte längre kan överklagas till 

högre instans och att beslutet kan verkställas. 

Ett beslut om att ge bygglov får verkställas fyra veckor efter det att beslutet 

har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar även om det inte har fått laga 

kraft. 

Sökande är själv skyldig att skaffa sig de tillstånd från annat håll som kan 

behövas. 

Innan byggnadsverket får tas i bruk måste ett skriftligt slutbesked ha 

meddelats enligt 10 kapitlet 4 § plan- och bygglagen (2010:900). Sökande 

måste själv ansöka om slutbesked hos plan- och byggverksamheten efter att 

åtgärden är slutförd. 

 

Expedieras till: 

Beslutet skickas till den sökande  

Beslutet delges de ägare som inkommit med synpunkter med information om 

hur man överklagar  

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar  

Plan och bygg 
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§ 117 Dnr SBN 2021/000069-4.4.2 

X - Ansökan om bygglov. Nybyggnad enbostadshus 
(EDP Vision 2021-359) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om bygglov för Nybyggnad av enbostadshus på fastigheten X har 

inkommit. 

En liknande ansökan på fastigheten kom in 2012 där bygglov med avvikelse 

beviljades, byggnationen blev aldrig genomförd och fastighetsägarna söker 

nu på nytt. 

Ärendet avser nybyggnad av ett enbostadshus med 2 våningar, BYA 

121.5 m². Byggnadshöjd 5,07 m. Byggnaden placeras som närmast 3,6 m 

från fastighetsgräns mot väg och är placerad till största delen på prickmark, 

mark som inte får bebyggas. 

En mindre stuga på 27 m² ska rivas. 

Fastigheten omfattas av detaljplan M 57. 

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

tillfälle att yttra sig (enligt 9 kap. 25 § Plan- och bygglagen). Ägare av X, X, 

X, X, X, X, X och X har bedömts vara berörda. 

Inga synpunkter har inkommit. 

Följande grannar/sakägare har inte svarat: X och X samt en av två 

fastighetsägare till X. 

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 19 mars 2021. 

Situationsplan inkommen den 19 mars 2021. 

Plan-, sektions- och fasadritning inkomna den 19 mars 2021.  

Granskningsyttrande upprättat den 25 mars 2021. 

Svar från sökande inkommit den 30 mars 2021. 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 juni 2021. 

Förvaltningens överväganden 

Detaljplanens bestämmelser innebär bland annat att fastigheten får bebyggas 

med som mest 25%. Byggnader får uppföras med som mest 1 våning och 

med största byggnadshöjd 3,6 m. Prickmark får inte bebyggas. 

Befintliga byggnader på fastigheten är bostadshus 65 m², garage/uthus 

105 m² och lillstuga 27 m² = 197 m². 

Total areal på fastigheten 1756 m² det ger en byggrätt på 439 m². 
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Åtgärden avviker från detaljplanen avseende antal tillåtna våningar, största 

byggnadshöjd och byggnation på mark som inte får bebyggas. 

Enligt plan- och bygglagen 9 kap 31 b § kan samhällsbyggnadsnämnden i ett 

beslut om bygglov förklara att avvikelsen är liten och förenlig med 

detaljplanens syfte. I det aktuella ärendet är utgångslägets planavvikelse 

dock så omfattande att en sådan förklaring inte är möjlig. 

Förvaltningen bedömer därför att bygglovet inte ska ges med stöd av (9 kap 

31 b § PBL) 

Alternativ till beslut 

Åtgärden avviker från detaljplanen avseende antal tillåtna våningar, största 

byggnadshöjd och byggnation i stora delar på mark som inte får bebyggas. 

Byggnaden har utformats med brutet tak. Enligt mätreglerna när en inredd 

vind blir en våning och hur man mäter byggnadshöjd tolkas ansökan som en 

byggnad med 2 våningar och en byggnadshöjd på 5.07 m. 

Då byggnaden utformats med brutet tak upplevs byggnaden som ett 

enplanshus med inredd vind. 

Fastighetsgränsen har utökats och den enligt detaljplanens markerade mark 

som inte får bebyggas hamnar långt in på fastigheten. Vid placering av 

byggnaden har man tagit hänsyn till andra byggnader på tomten och avstånd 

till tomtgräns. 

Avvikelsen kan därmed bedömas vara liten och förenlig med detaljplanens 

syfte enligt 9 kap 31 b § PBL. 

Avvikelsen har också godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt 

9 kap 30 punkt 1 b § PBL 

Byggnaden har dessutom en lämplig utformning då den med sin volym och 

arkitektur varsamt knyter an till omgivande bebyggelse på platsen. 

Byggnaden tar hänsyn till kulturvärdena på platsen och bidrar till en god 

helhetsverkan enligt 2 kap 6 § PBL. Byggnaden anses inte heller innebära 

någon betydande olägenhet för omgivningen enligt 2 kap 9 § PBL. 

Byggnaden ska uppföras i med träfasad i vit eller gul kulör och tak beläggs 

med lertegelfärgade pannor vilket väl passar in i omgivande bebyggelse 

enligt 8 kap 1 § PBL. 

Förslag till beslut på mötet 

Erik Carldfelt (V), med instämmande av ordföranden Hans-Ove Görtz (M), 

yrkar bifall till det alternativa förslaget till beslut det vill säga att ansökan om 

bygglov beviljas.  
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag till beslut mot Erik Cardfelts med 

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

samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt Erik Cardfelts förslag. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 och 31 b §§ plan- 

och bygglagen, (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller att stuga 

27 m2 rivs. 

2. Byggherrens förslag till kontrollansvarig Åke Knutsson godtas. Den 

kontrollansvariga är certifierad enligt 10 kap. 9 § PBL. 

3. Avgiften för bygglovet är 25 792 kr i enlighet med fastställd taxa av 

kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa och beslut fattades den 

24 juni 2021, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen 

har överskridits med 4 veckor. Avgiften har reducerats med 12 103 kr 

med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). Avgift att 

betala är 13 689 kr. Faktura skickas separat. 

_____ 

 

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. 

Efter detta beslut om bygglov ska ett tekniskt samråd hållas. Senast vid det 

tekniska samrådet ska byggherren lämna förslag till kontrollplan. 

Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsbyggnadsnämnden har lämnat ett 

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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§ 118 Dnr SBN 2021/000070-4.4.2 

Stora Frö 3:11 - Ansökan om bygglov. Nybyggnad 
gäststugor 
(EDP Vision 2021-593) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av 7 gäststugor på fastigheten Stora 

Frö 3:11 har inkommit från Talluddens stugor AB. 

Ärendet avser nybyggnad 4 gäststugor med vardera 2 lägenheter och 3 

gäststugor med vardera 1 lägenhet, samt parkeringsplatser, som en utökning 

av den befintlig hotell- och restaurangverksamheten. 

Fastigheten är belägen utanför planlagt område men gränsar i norr och öster 

till planlagda områden. 

Fastigheten ingår i område med sammanhållen bebyggelse, landskapsbilds-

skydd och strandskydd. 

I översiktsplanen är berört område inte utpekat för någon tänkt användning. 

Ärendet har av sökanden remitterats till länsstyrelsen som med villkor 

medgett dispens från strandskyddet och tillstånd från landskapsbildsskyddet. 

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

tillfälle att yttra sig. 

De synpunkter på ansökan som inkommit har bemötts av sökanden. 

Beslutsunderlag 

Beslut från länsstyrelsen daterat den 24 mars 2021. 

Ansökan inkommen den 10 maj 2021. 

Situationsplan inkommen den 10 maj 2021. 

Plan-, sektions- och fasadritningar inkomna den 10 maj 2021. 

Tjänsteskrivelse daterad den 15 juni 2021. 

Förvaltningens överväganden 

Vid bedömning av ärendet anser förvaltningen att föreslagen åtgärd 

uppfyller utformningskraven i 2 och 8 kap PBL. 

Åtgärden, att uppföra 7 stycken gäststugor, uppfyller kravet på lämplig 

placering. Byggnaderna har en lämplig utformning då de med sin volym och 

arkitektur varsamt knyter an till bebyggelse på platsen. Byggnaden tar 

hänsyn till kultur- och miljövärdena på platsen och bidrar till en god 

helhetsverkan enligt 2 kap 6 § PBL. 
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Byggnaderna bedöms inte komma att innebära någon betydande olägenhet 

enligt 2 kap 9 § PBL. 

Byggnaderna ska uppföras i ”dalaröda” träfasader med tak av tegelröda 

lertegelpannor och vitmålade fönster vilket väl passar in i omgivande 

bebyggelse enligt 8 kap 1 § PBL. 

Åtgärden som ansökan gäller är uppförande av 7 stycken gäststugor 

tillhörande en befintlig verksamhet. Byggnaderna bedöms inte få någon 

betydande inverkan på omgivningen. Den sökta åtgärden bedöms därför inte 

vara sådan att markens lämplighet behöver prövas med detaljplan enligt 

4 kap 2 § PBL. 

Med hänvisning till gällande översiktsplan kommer sökt åtgärd inte att 

innebära någon ändrad användning. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

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

bygglagen, (2010:900), (PBL). 

2. Mats Johansson godkänns som byggherrens förslag till kontrollansvarig. 

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

bifogas. Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsbyggnadsnämnden 

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

4. Avgiften för lovet, 76 057 kr, är beslutad i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Tidsfristen för handläggningen av lovet har ej 

överskridits och någon reducering av avgiften är därför inte aktuell. 

_____ 

 

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. 

I detta ärende krävs utstakning av behörig person. 

 

Expedieras till: 

Beslutet skickas till den sökande  

Beslutet skickas till den kontrollansvarige 
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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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§ 119 Dnr SBN 2020/000134- 

Algutsrum 6:1 - Ansökan om utdömande av vite enligt 
föreläggande mot Växjö Stift Egendomsförvaltningen 
(EDP Vision 2018-157) 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden i Mörbylånga kommun beslutade den 23 oktober 

2020 att med vite om 50 000 kr förelägga Växjö stift Egendomsförvaltning 

att vidta återställande åtgärder på fastigheten Algutsrum 6:1 i Mörbylånga 

kommun. Föreläggandet innebar förutom praktiska åtgärder också krav på 

redovisning av kvitto/intyg från avfallsmottagare för att kunna styrka att 

omhändertagande av avfall skett på korrekt sätt.  

Slutdatum för redovisning är enligt föreläggandet den 31 december 2020.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 juni 2021.  

Förvaltningens överväganden 

Avfallet har såvitt tillsynsmyndigheten förstår avlägsnats och syftet med 

föreläggandet har uppnåtts. Tidsfristen enligt vitesföreläggandet har löpt ut. 

Tillsynsmyndigheten har påmint flera gånger men någon redovisning enligt 

punkt 3 i föreläggandet har inte inkommit i efterhand. 

Vitesföreläggandet har delgivits verksamhetsutövaren och samhällsbygg-

nadsnämnden bedömer att överträdelse av vitesföreläggandet har skett i den 

del som gäller redovisningen av kvitto/intyg från mottagare av avfallet, 

föreläggandets punkt 3.  

Information  

Staffan Åsén informerar om alternativt förslag till beslut innebärande att vite 

inte utdöms mot Växjö stift Egendomsförvaltning.  

Förslag till beslut på mötet 

Emmy Ahlstedt (C) yrkar bifall till det alternativa förslaget till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag till beslut mot Emmy Ahlstedts 

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

samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt Emmy Ahlstedts förslag.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Inte utdöma vite mot Växjö stift Egendomsförvaltning, 829502-4189, 

enligt vitesföreläggande från den 23 oktober 2020.  
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_____ 

 

Expedieras till: 

Växjö stift Egendomsförvaltning 
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§ 120 Dnr SBN 2021/000039- 

Ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker - 
Afrin AB 

Sammanfattning av ärendet 

Afrin AB, X, med adressen Storgatan 5, 386 50 Mörbylånga, ansöker om ett 

stadigvarande serveringstillstånd för servering av alkoholdrycker till 

allmänheten på serveringsstället Mätt, Storgatan 2 B, 386 50 Mörbylånga. 

Ansökan avser dryckeskategorierna starköl, vin, sprit, andra jästa 

alkoholdrycker samt alkoholdrycksliknande preparat under serveringstiden 

11:00 – 24:00 och ska gälla årligen från den 15 maj till och med den 30 

september.    

Beslutsunderlag 

Ansökan, inkommen den 11 mars 2021. 

Utredning, daterad den 15 april 2021. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 19 april 2021.    

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Afrin AB, X, med adressen Storgatan 5, 386 50 Mörbylånga, beviljas 

med stöd av 8 kap. 2 § AL, ett stadigvarande serveringstillstånd för 

servering av alkoholdrycker till allmänheten på serveringsstället Mätt, 

Storgatan 2 B, 386 50 Mörbylånga. Serveringen får ske årligen mellan 15 

maj och 30 september under serveringstiden klockan 11.00 – 24.00 och 

omfattar alkoholdryckerna starköl, vin, spritdrycker, 

alkoholdrycksliknande preparat och andra jästa alkoholdrycker.  

_____ 

 

Expedieras till: 

Beslutet skickas till den sökande 

Länsstyrelsen Kalmar län, Alexandra Engelholm, 391 86 Kalmar 

Folkhälsomyndigheten, Berit Magnusson, Box 505, 831 26 Östersund 

Polismyndigheten, Box 823, 391 29 Kalmar 

Ölands Räddningstjänst, Box 111, 386 22 Färjestaden 

Alkoholhandläggare 
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§ 121 Dnr SBN 2021/000054- 

Ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker - 
Barefoot by the beach AB 

Sammanfattning av ärendet 

Barefoot by the beach AB, X med adressen Lupingatan 5, 386 32 

Färjestaden, ansöker om ett stadigvarande serveringstillstånd för servering 

av alkoholdrycker till allmänheten på serveringsstället Barefoot (Talluddens 

Pool och strandservering, Runsbäcksvägen 2, 386 34 Färjestaden. Ansökan 

avser samtliga dryckeskategorier förutom alkoholdrycksliknande preparat 

under normal serveringstid mellan klockan 11.00 – 01.00, året runt. 

Beslutsunderlag 

Ansökan, inkommen den 13 april 2021. 

Utredning, daterad den 15 juni 2021. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 15 juni 2021. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Barefoot by the beach AB, X, med adress Lupingatan 5, 386 32 

Färjestaden beviljas med stöd av 8 kap. 2 § AL, ett stadigvarande 

serveringstillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten på 

serveringsstället Barefoot, Runsbäcksvägen 2, 386 34 Färjestaden. 

2. Serveringen får ske året runt med förbehållet att hyreskontraktet kräver 

öppethållande veckorna 25 till 33. Serveringstid är normaltid mellan 

klockan 11.00 – 01.00 och omfattar alkoholdryckerna starköl, vin, 

spritdrycker, andra jästa alkoholdrycker. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Beslutet skickas till den sökande 

Länsstyrelsen Kalmar län, Alexandra Engelholm, 391 86 Kalmar 

Folkhälsomyndigheten, Berit Magnusson, Box 505, 831 26 Östersund 

Polismyndigheten, Box 823, 391 29 Kalmar 

Ölands Räddningstjänst, Box 111, 386 22 Färjestaden 

Alkoholhandläggare 
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§ 122 Dnr SBN 2021/000074-3.5.1 

Ansökan om serveringstillstånd - One & Only AB 

Sammanfattning av ärendet 

One and Only AB, X med adressen Kaggensgatan 41, 392 48 Kalmar, 

ansöker om ett stadigvarande serveringstillstånd för servering av 

alkoholdrycker till allmänheten på serveringsstället Brorestaurangen på 

Möllstorps Camping, Turistvägen 14, 386 33 Färjestaden. Ansökan avser 

samtliga dryckeskategorier inklusive alkoholdrycksliknande preparat under 

normal serveringstid mellan klockan 11.00 – 01.00, året runt. 

Beslutsunderlag 

Ansökan, inkommen den 18 maj 2021. 

Utredning, daterad den 15 juni 2021. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 15 juni 2021. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. One and Only AB, X, med adressen Kaggensgatan 41 392 48 Kalmar, 

beviljas med stöd av 8 kap. 2 § AL, ett stadigvarande serveringstillstånd 

för servering av alkoholdrycker till allmänheten på serveringsstället 

Brorestaurangen på Möllstorps Camping, Turistvägen 14, 386 90 

Färjestaden. 

2. Serveringen får ske året runt med förbehållet att hyreskontraktet kräver 

öppethållande veckorna 25 till 32. Serveringstid är normaltid mellan 

klockan 11.00 – 01.00 och omfattar alkoholdryckerna starköl, vin, 

spritdrycker, andra jästa alkoholdrycker samt alkoholdrycksliknande 

preparat. 

_____ 

 

Expedieras till: 

Beslutet skickas till den sökande 

Länsstyrelsen Kalmar län, Alexandra Engelholm, 391 86 Kalmar 

Folkhälsomyndigheten, Berit Magnusson, Box 505, 831 26 Östersund 

Polismyndigheten, Box 823, 391 29 Kalmar 

Ölands Räddningstjänst, Box 111, 386 22 Färjestaden 

Alkoholhandläggare 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

45(48) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2021-06-24  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

HANS-OVE 

GÖRTZ 
2021-06-30 

09:31:41 

JOHAN 

SIGVARDSSON 
2021-06-30 

11:47:55 

   

 

§ 123 Dnr SBN 2021/000038- 

Ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker - 
PAG AB 

Sammanfattning av ärendet 

PAG AB, X, med adressen Sven Liljas gata 13, 386 95 Färjestaden, ansöker 

om ett stadigvarande serveringstillstånd för servering av alkoholdrycker till 

allmänheten på serveringsstället Poolbaren, Saxnäs Kronocamping. Ansökan 

avser dryckeskategorierna starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa 

alkoholdrycker under serveringstiden klockan 11.00 – 21.00 och ska gälla 

årligen från 1 juni till 31 augusti. Ansökan omfattar även tillstånd för 

cateringverksamhet.    

Beslutsunderlag 

Ansökan, inkommen den 8 mars 2021. 

Utredning, daterad den 7 april 2021. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 13 april 2021.    

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. PAG AB, X, med adressen Sven Liljas gata 13, 386 95 Färjestaden, 

beviljas med stöd av 8 kap. 2 § AL, ett stadigvarande serveringstillstånd 

för servering av alkoholdrycker till allmänheten på serveringsstället 

Poolbaren, Saxnäs Kronocamping, 386 95 Färjestaden. Tillståndet avser 

dryckeskategorierna starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa 

alkoholdrycker under serveringstiden klockan 11.00 – 21.00 och gäller 

årligen från 1 juni till 31 augusti. Tillståndet omfattar även 

cateringverksamhet.      

_____ 

 

Expedieras till: 

Beslutet skickas till den sökande 

Länsstyrelsen Kalmar län, Alexandra Engelholm, 391 86 Kalmar 

Folkhälsomyndigheten, Berit Magnusson, Box 505, 831 26 Östersund 

Polismyndigheten, Box 823, 391 29 Kalmar 

Ölands Räddningstjänst, Box 111, 386 22 Färjestaden 

Alkoholhandläggare 
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§ 124 Dnr SBN 2021/000072-8.10.1 

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag. 
Sekretessärende 
(EDP Vision 2021-265) 

Sammanfattning av ärendet 

Emma Lindell, bygglovhandläggare, föredrar ärende angående 

bostadsanpassning. Tiden för att lämna offert på bostadsanpassningen har 

inte löpt ut så handläggaren föreslår att nämnden beslutar att ge ordföranden 

i samhällsbyggnadsnämnden delegation att besluta i ärendet när detta har 

beretts färdigt.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 23 juni 2021, med bilagor (EDP Vision 2021-

265). 

Förslag till beslut på mötet 

Johan Sigvardsson (C), med instämmande av Curt Ekvall (SD), Hans-Ove 

Görtz (M) och Johan Åhlund (C), yrkar att ordföranden i samhällsbyggnads-

nämnden ges delegation att besluta i ärendet när detta har beretts färdigt.      

Beslutsgång 

Ordförande hör med samhällsbyggnadsnämnden om den kan besluta i 

enlighet med Johan Sigvardssons med flera förslag och finner att 

samhällsbyggnadsnämnden bifaller detsamma.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden ges delegation att besluta i 

ärendet när detta har beretts färdigt.      

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande 

Plan och bygg 
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§ 125 Dnr SBN 2021/000004-1.2.7 

Verksamhetsinformation 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Marie-Christine Svensson informerar om  

Plan och bygg 

 Representanter med i arbetet med kommunfullmäktiges övergripande 

mål  

- ”Tillväxtskapande och hållbar samhällsplanering” 

- ”Gynnsamma uppväxtvillkor” 

- ”Starkt och differentierat näringsliv”.  

 Samarbetar med Ölands turistorganisation om ställplatser, fortsättning. 

Gemensam policy? 

 Plan Grönhögen, utredningar fortsätter. Håller tidplanen samråd i 

november. 

 Förbifart Kyrkbyn, läget efter samråd.  

 Utställning i Färjestadens hamn. 

 Brandstationen, med flera etableringar.  

Internt  

 Corona läget. Vad händer till hösten? 

 Handlingsplan angående arbetsmiljöarbete pågår fortfarande.   

 Digitalisering: nästa steg; mellanarkiv, eventuell upphandling med 

Borgholm. 

 Lönerevision klar. 

 Bemanning  

- Ingegerd Kristoffersson från 1 juli. 

- Rekrytering pågår av en byggnadsinspektör och en planarkitekt (eller 

två). 

- En planarkitekt förstärker på kart- och mät, minskning på plan.  
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Justerare Utdragsbestyrkande 
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Staffan Åsén informerar om  

Miljö 

 Nya miljöinspektörer tillträder 14 juni och 1 augusti. 

 Miljödag för samhällsbyggnadsnämnden till hösten; Albrunna, Cementas 

täkt, Görans dämme östra sidan, 6 timmar. 

 Inbjudan till samråd om en planerad vindkraftspark i havet mellan Öland 

och Gotland. 

 Medverkan i arbetet med kommunfullmäktiges övergripande mål (se 

ovan). 

 Handlingsplan angående arbetsmiljö arbete pågår. 

 Revidering av kompetensutvecklingsplan pågår. 

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

målbild pågår. 

_____ 

 

 

 


