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§ 141  

Val av justerare 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Curt Ekvall (SD) utses att justera dagens protokoll fredagen den 

1 oktober 2021. 

_____ 
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§ 142  

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Utgår  

Ärende 7 - Nybyggnadskarta, enkel nybyggnadskarta, baskarta. 

Tillkommer 

Under punkten verksamhetsinformation önskar Emmy Ahlstedt (C) 

informera om barnkonventionens dag.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Till samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare utsänd kallelse, 

där ärende 7 - Nybyggnadskarta, enkel nybyggnadskarta, baskarta utgår 

samt att en information tillkommer under ärende 22 - 

Verksamhetsinformation 2021, godkänns som dagordning för mötet. 

_____ 
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§ 143 Dnr SBN 2021/000001-1.2.7 

Meddelande och information 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Presentation 

Nya medarbetare, Nazanin Ekblad och Emilie Roos, båda planhandläggare, 

presenterar sig för nämnden och hälsas välkommen av densamma.  

Meddelande om beslut 

Rapport enligt sammanställning daterad den 21 september 2021. 

Information 

Nästa möte är den 14 oktober 2021. 

_____ 
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§ 144 Dnr SBN 2021/000002-1.2.7 

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

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegeringsbeslut daterade 6 augusti-13 september 

2021. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbesluten godkänns. 

_____ 
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§ 145 Dnr SBN 2021/000085-1.4.1.2 

Delårsrapport för perioden 2021-01-01--2021-08-31 för 
samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har upprättat en delårsrapport efter andra tertialet som 

inkluderar uppföljning av prioriterade utvecklingsmål, kvalitetsfaktorer och 

driftsbudget. I uppdragsredovisningen görs uppföljning av nämndens 

uppdrag.              

Beslutsunderlag 

Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 augusti 2021. 

Uppdragsredovisning daterad den 31 augusti 2021. 

Tjänsteskrivelse daterad den 15 september 2021. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Delårsrapport för perioden 2021-01-01 – 2021-08-31 samt 

Uppdragsredovisning 2021-08-31 godkänns.   

_____ 
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§ 146 Dnr SBN 2021/000098- 

Mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet  
(EDP Vision 2021-1116) 

Sammanfattning av ärendet 

Den 1 januari 2019 trädde förstärkningar i lagen (2009:724) om nationella 

minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen) i kraft vilket bland annat 

innebär att kommuner och regioner är skyldiga att anta mål och riktlinjer för 

sitt minoritetspolitiska arbete. Ett förslag till Mål och riktlinjer för det 

minoritetspolitiska arbetet har skickats på remiss till samtliga nämnder från 

kommunfullmäktige.        

Beslutsunderlag 

Underlag inkommit den 9 augusti 2021.  

Förslag till Mål och riktlinjer inkommit den 9 augusti 2021. 

Tjänsteskrivelse daterad den 16 september 2021.    

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ingen erinran på remissen Mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska 

arbetet.       

_____ 
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§ 147 Dnr SBN 2020/000133---- 

Algutsrum 3:3 del av, Algutsrum 3:95 del av, 
Algutsrums förskola - Ansökan om detaljplan. 
Granskning 
(EDP Vision 2019-917) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om planändring för området kring förskolan i Algutsrum inkom 

från Mörbylånga kommuns kommunstyrelse den 15 augusti 2019, efter 

beslut i kommunstyrelsen den 13 augusti 2019, § 182. 

Beslut om planläggning togs i samhällsbyggnadsnämnden den 18 oktober 

2019, § 170. 

Ett samarbetsavtal mellan Mörbylånga kommun och Mörbylånga Bostads 

AB (MBAB) tecknades den 12 december 2019 (dnr KS 2019/000633). I 

detta avtal regleras marköverlåtelser av områden i Skogsby och Algutsrum 

samt bekostnad av planläggning. I avtalet avser kommunen förvärva 

fastighet Algutsrum 3:95 ifrån MBAB för att själv förvalta den. Kommunen 

åtar sig även att bekosta ny detaljplan. 

Beslut om samråd togs i samhällsbyggnadsnämnden den 15 oktober 2020, 

§ 155. Planförslaget har varit på samråd 2-30 november 2020. 

Syftet med detaljplanen är att utvidga område för skoländamål för att ge 

möjlighet för förskolan i Algutsrum att utvecklas på ett hållbart sätt.  

Planområdet är beläget centralt i Algutsrum, ca 300 meter öster om 

Algutsrums kyrka. Planområdet omfattar ca 0,7 hektar. 

Kommunen ska genomföra en strategisk miljöbedömning om genomförandet 

av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande 

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

Enligt framtagen undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad den 

23 september 2021, är kommunens bedömning att planens genomförande 

inte medför en betydande miljöpåverkan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 16 september 2021. 

Samrådsredogörelse, daterad den 23 september 2021. 

Plankarta, daterad den 23 september 2021. 

Planbeskrivning, daterad den 23 september 2021. 

Undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad den 23 september 2021. 

Checklista sociala konsekvenser, daterad den 23 september 2021. 
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Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ett genomförande av planen bedöms inte medföra en betydande 

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

resurser. En miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt 

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

2. Samrådsredogörelsen över inkomna synpunkter, daterad den 

23 september 2021, godkänns som sin egen.  

3. Handlingarna daterade den 23 september 2021 godkänns för granskning.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Plan och bygg 

 

Ajournering  

Klockan 10.05-10.15 
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§ 148 Dnr SBN 2021/000093-4.2.2 

Ventlinge 7:91 - Ansökan om detaljplan. Samråd 
(EDP Vision 2019-634) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om planbesked har inkommit 13 juni 2019 från BPB-Bygg AB om 

att ändra befintlig detaljplan (M 17) från idrottsändamål till ett område för 

bostäder. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation med mindre bostadshus 

på den gamla fotbollsplanen i Ventlinge. Tanken är att det ska vara ett enkelt 

och bekvämt alternativ för den aktiva och friska senioren och samtidigt ett 

boende att kunna åldras i. 

Gällande detaljplan för idrottsändamål har spelat ut sin roll och den nya 

detaljplanen gör det möjligt att bebygga den gamla fotbollsplanen med 

seniorboende där bland annat äldre fortsättningsvis kan få möjlighet att bo 

kvar på sin hemort när det egna boendet blir för stort och betungande att 

sköta. Förtätning av detta slag är förenligt med översiktsplanen och den nya 

bebyggelsen kommer att anpassas efter områdets förutsättningar. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 19 september 2019 att ställa sig 

positiv till att pröva ansökan genom detaljplan med standardförfarande enligt 

5 kap 7 § PBL. 

En undersökning om betydande miljöpåverkan, upprättad den 23 september 

2021 bifogas till planförslaget. Enligt kommunens ställningstagande bedöms 

inte planens genomförande medföra en betydande miljöpåverkan varför en 

MKB inte behöver upprättas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 13 september 2021.  

Plankarta, upprättad den 23 september 2021. 

Planbeskrivning, upprättad den 23 september 2021. 

Undersökning om betydande miljöpåverkan, upprättad den 23 september 2021. 

Checklista sociala konsekvenser, upprättad den 23 september 2021. 

Naturvärdesbedömning, upprättad den 8 september 2021. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Handlingarna daterade den 23 september 2021godkänns för samråd. 

_____ 

Expedieras till: 

Plan och bygg 
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§ 149 Dnr SBN 2021/000041---- 

X - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning bostad 
(EDP Vision 2021-132) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan innebär avstyckning av två tomter om ca 1200 kvm samt 

nybyggnad av enbostadshus. Byggnaderna är tänkt att utformas i ett plan 

med inredd vind. Tänkt byggnadsarea är inte specificerad i ansökan.  

Sökande önskar ansluta fastigheterna till kommunalt VA om förutsättningar 

finns.  

Förutsättningar 

Planeringsförutsättningar 

Översiktsplan 

Området är inte utpekat som utredningsområde för bostäder. 

Natur och arkitektur 

Fastigheten utgörs av en bebyggd lantbruksenhet på ca 6 ha, med en hästgård 

i östra delen och övriga delar främst beteshagar. Den aktuella delen som 

föreslås styckas av är en del av en beteshage i väster, mot X. Mot X 

avgränsas fastigheten av en stenmur och ett grunt dike. 

I öster finns ytterligare stenmur bevuxen med yngre träd. 

I den norra delen av föreslagen avstyckning finns en uppställningsplats för 

jordbruksredskap m.m. Denna del avgränsas av ett staket samt träd och 

buskar. 

Mot söder fortsätter betesmarken fram till ett åkerskifte. 

En luftledning sträcker sig tvärs över ursprungsfastighetens centrala del.  

Arkitekturen är varierad med äldre stugbebyggelse och nyare villabe-

byggelse. Samtliga byggnader har träpanel men färgsättningen varierar stort. 

Gemensamt för huvudbyggnaderna är att dessa ligger långt in på 

fastigheterna med ett väl tilltaget avstånd till X och med långsidan mot 

gatan. 

Ett flertal rödlistade fåglar har noterats i närområdet i X, i övrigt har inga 

rödlistade eller fridlysta arter noterats på fastigheten enligt Artportalen. 
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Infrastruktur 

Fastigheten ingår inte i kommunalt verksamhetsområde för VA. Kommunala 

ledningar för vatten och spillvatten går ca 600 meter väster om föreslagen 

åtgärd.  

Föreslagna fastigheter kan angöras från X. 

Avvägningar mot miljöbalken och plan- och bygglagen 

Riksintressen 

Området ligger inom riksintressen för rörligt friluftsliv och obruten kust, 

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

omfattas inte av något riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken. 

Biotopskydd 

Befintliga stenmurar och diket i väster omfattas av biotopskydd. Dispens 

från länsstyrelsen krävs för åtgärder på stenmur och dike. 

Jordbruksmark 

Fastigheten utgörs av jordbruksmark. Brukningsvärd jordbruksmark är 

skyddad enligt 3 kap 4 § miljöbalken. Fastigheten ligger i ett 

jordbrukslandskap och angränsar betes- och åkermarker. 

Djurhållning 

En hästgård ligger på ursprungsfastighetens nordöstra del, längs X. 

Betesmarken i området betas av hästar. Gårdens stallar och gödselbrunn 

ligger ca 200 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, Taxefinansiering och E.ON. 

Synpunkter har inkommit på att föreslagen bebyggelse inte passar in på 

platsen och att den stör utsikten. Ytterligare synpunkter har inkommit att en 

enskild avloppsanläggning är ytterst olämplig och kan komma att påverka 

intilliggande dricksvattenbrunnar negativt. 

E.ON informerar i sitt yttrande om vilka regler som gäller för de 

markförlagda lågspänningskablar och regionnätluftledningar som finns i 

anslutning till sökt åtgärd. 

Förvaltningens överväganden 

Jordbruksmarken bedöms vara brukningsvärd då den betas och ingår i en 

större helhet med jordbruksmarker. Brukningsvärd jordbruksmark är 
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skyddad enligt 3 kap 4§ miljöbalken och får bebyggas bara om det behövs 

för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. Det krävs också att behovet 

inte kan tillgodoses på ett sätt som är tillfredsställande från allmän synpunkt 

genom att annan mark används.  

Dom i målet P 4520-17 visar att 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. Den 

aktuella ansökan med två tomter bedöms kunna falla in under detta undantag 

och 3 kap. 4 § MB utgör i detta fall inte hinder mot att positivt 

förhandsbesked lämnas. 

Fastigheten ligger i direkt anslutning till åkermarker där jordbruk bedrivs, 

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

miljö.  

Kommunala VA-ledningar går ca 600 meter väster om föreslagen bostadsbe-

byggelse. Området omfattas inte av kommunalt verksamhetsområde för 

vatten och spillvatten och sökande får själv bekosta eventuella ledningar och 

anslutning till det kommunala VA-nätet, alternativt anlägga enskilda 

anläggningar för vatten och spillvatten. För att anlägga en enskild avlopps-

anläggning krävs tillstånd från samhällsbyggnadsnämnden. I samband med 

tillståndsprocessen för avloppsanläggningen undersöks förutsättningarna i 

området för att säkerställa att närliggande grundvattenbrunnar inte påverkas. 

Marken kan därmed anses vara lämplig för bostadsbyggande utan att risk för 

människors hälsa och säkerhet riskeras. Vatten och avlopp kan ordnas 

tillsammans med trafik och avfallshantering. Ansökan är därmed förenlig 

med 2 kap 2, 4, 5 och 9 §§ PBL. 

Enligt ansökan ska huvudbyggnaderna placeras väl indragna från X med 

långsidan mot vägen. Befintlig bebyggelsestruktur följs och ansökan är 

därmed förenlig med 2 kap 6 § PBL. 

För att kunna skapa infarter till de tillkommande fastigheterna behöver 

åtgärder göras på den biotopskyddade stenmuren och diket i väster. Dessa 

åtgärder behöver ske med stor försiktighet och kräver dispens från 

biotopskyddet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 13 september 2021. 

Ansökan, inkom den 10 februari 2021. 

Reviderad situationsplan inkom den 7 april 2021. 

Yttrande från E.ON, inkom den 6 april 2021. 

Granneyttrande X, har synpunkter. 

Granneyttrande X, har synpunkter. 
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Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Lämna positivt förhandsbesked för byggnation av enbostadshus då 

förslaget är förenligt med Plan- och bygglagen (PBL) 2 kap 2, 4, 5, 6 och 

9 §§ samt Miljöbalken (MB) 3 kap 4§. 

2. Enskild anläggning för spillvatten ska anordnas och placeras på ett sätt 

som inte riskerar kvalitén på dricksvatten i närliggande brunnar och 

borrhål.  

3. Yttrande från E.ON ska beaktas. 

Samhällsbyggnadsnämndens motivering till beslutet 

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom förvaltningens övervägande. 

_____ 

 

Information 

Beslutet kan överklagas. Se bifogad anvisning. 

För beslutet debiteras en av fullmäktige fastställd avgift. Fakturan kommer 

att sändas separat. 

Förhandsbesked är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs 

inom 2 år från dagen för beslutet. Görs inte ansökan om bygglov inom denna 

tid upphör tillståndet att gälla. 

Beslutet medför ej rätten att påbörja den sökta åtgärden. 

Anmälningsplikt råder enligt kulturmiljölagen 2 kap 10 § om fornlämning 

påträffas. Ansökan och anmälan söks hos länsstyrelsen. 

Dispens för åtgärder på biotopskyddade stenmurar och dike söks hos 

länsstyrelsen. 

Ansökan om enskilt avlopp sker till 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  

Taxefinansierad verksamhet 

Plan och bygg 
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§ 150 Dnr SBN 2020/000151---- 

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

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan innebär avstyckning av tre fastigheter som avses bebyggas med 

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

på ca 100 kvm. 

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

tillfart avses lösas genom servitut. 

Förutsättningar 

Planeringsförutsättningar 

Översiktsplan 

Området är inte utpekat som utredningsområde för bostäder 

Översiktsplanen anger att tillkommande bebyggelse ska förhålla sig till den 

befintliga bebyggelsens riktningar och orienteringar på tomterna, likt den 

traditionella i de öländska radbyarna och att skalskillnaden mellan gårdarna 

och malmen ska bevaras. 

Natur och arkitektur 

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

avgränsad av äldre stenmurar. Platsen angränsar direkt till betade 

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

av alvarmark utan något mer näringsrik jordbruksmark som tidigare kan ha 

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

blommande örter, till exempel gulsporre. Närheten till Stora Alvaret inverkar 

troligen på artrikedomen i området. 

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

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

alvarmarker. På aktuell fastighet har noterats en rödlistad skalbagge 

(askdvärgbock). Flera rödlistade insekter, till exempel stortapetserarbi, har 

registrerats i närområdet.   

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

mycket homogen och består av mindre malmstugor. De flesta malmstugorna 

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

väl tilltagna skorstenar. Runt mitten av 1900-talet har bebyggelsen 

kompletterats med ett par små stugor som väl förhåller sig till skalan på X. 

Gemensamt för bebyggelsen på malmen är att de små stugorna ligger på väl 
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tilltagna och av väl avgränsade tomtplatser, där äldre stenmurar och 

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

Infrastruktur 

En mindre grusväg leder ut till föreslagen bebyggelse och kommunala 

ledningar för vatten och avlopp finns i grusvägen. 

Avvägningar mot miljöbalken och plan- och bygglagen 

Riksintressen 

Området ligger inom riksintressen för rörligt friluftsliv och obruten kust, 

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

ligger inom riksintresse naturvård, Mittlandsområdet, samt riksintresse 

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

angränsar till riksintresse naturvård – Stora Alvaret som också är Natura 

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

riksintresse för friluftslivet – Stora Alvarets norra del. 

Biotopskydd 

Stenmurarna kring fastigheten är skyddade genom biotopskydd enligt 7 kap 

miljöbalken. För eventuella ingrepp i murarna krävs dispens från 

länsstyrelsen.  

Jordbruksmark 

Området utgörs av jordbruksmark.  

Brukningsvärd jordbruksmark är skyddad enligt 3 kap 4§ miljöbalken och 

får bebyggas bara om det behövs för att tillgodose väsentliga 

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

som är tillfredsställande från allmän synpunkt genom att annan mark 

används.  

Djurhållning 

Betande djur finns i direkt anslutning till fastigheten. Gårdscentra med 

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

Synpunkter 

Ansökan har remitterats till berörda grannar, Taxefinansiering, Länsstyrelsen 

i Kalmar län och E.ON. 

Synpunkter har inkommit om att föreslagen bebyggelse inte är lämplig på 

platsen. 

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 
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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 ska ges för 

användning som innebär god hushållning för det allmänna. Områden med 

naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet, särskilt då 

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

åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön.  

Enligt PBL (2010:900) 4 kap 2 § ska kommunen med en detaljplan pröva ett 

markområdes lämplighet om byggnadsverket eller dess användning får 

betydande inverkan på omgivningen eller om det råder stor efterfrågan på 

marken för bebyggande.  

Bebyggelse enligt ansökan innebär en utökning av Kalkstad inom och i 

direkt anslutning till flera riksintressen, vars syften är att bevara områdets 

höga värden avseende natur, kultur samt friluftsliv. Ny bebyggelse bör 

därmed tillåtas ytterst restriktivt i området. 

Bebyggelse enligt ansökan kan komma att innebära en betydande 

omgivningspåverkan varpå markens lämplighet behöver prövas med 

detaljplan enligt 4 kap 2 § PBL. 

Det bedöms finnas naturvärden i området, i form av en artrik blommande 

flora som är viktig för rödlistade nektarsökande insekter i området samt de 

stenmurar med blommande buskage som avgränsar fastigheten. 

Då det finns naturvärden i området och det angränsar Natura 2000-området 

Stora Alvaret kräver en eventuell byggnation samråd med länsstyrelsen 

enligt 12 kap 6 § miljöbalken.  

Området 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.  

Tre bostadstomter kan inte anses utgöra ett väsentligt samhällsintresse och 

områdets riksintressen för att bevara natur- och kulturvärden samt friluftsliv 

bedöms väga tyngre i det här fallet. Jordbruksmarken bedöms därmed inte 

vara lämplig att tas i anspråk för den föreslagna bebyggelsen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 8 mars 2021. 

Reviderad ansökan inkom den 4 mars 2021. 

Yttrande Länsstyrelsen, Kulturmiljöenheten, inkom den 14 oktober 2020. 

Yttrande E.ON, inkom den 16 oktober 2020. 
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Granneyttrande X, synpunkter. 

Granneyttrande X, synpunkter. 

Granneyttrande X, synpunkter. 

Granneyttrande X, synpunkter. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 12 november 2020, § 172. 

Kommunicering daterad den november 25 januari 2020. 

Förslag till beslut på mötet 

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

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

att lämna positivt förhandsbesked.  

Förslag till beslut på mötet 

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

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

förhandsbesked. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag till beslut mot Johan 

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

till beslut och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt Johan 

Sigvardssons förslag.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Lämna positivt förhandsbesked för byggnation av enbostadshus då 

ansökan är förenlig med Plan- och bygglagen (PBL) 2 kap 2, 4, 5, 6 och 

9 §§ och Miljöbalken (MB) 3 kap 4 §. 

2. Byggnads läge, proportioner, material och färgsättning ska 

överensstämma med öländsk bebyggelsetradition och den befintliga 

bebyggelsen på X. Byggnadsdjupet ska minimeras och takvinkeln ska 

vara brant och taket ska bekläs med lertegel.  

3. Stenmurarna ska bevaras. 

4. Bygglov kan enbart beviljas under förutsättning att länsstyrelsen har 

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

12 kap 6 §.  

5. Tillkommande bebyggelse ska anslutas till kommunalt spillvatten. 

Reservation 

Monica Orthagen (MP) reserverar sig mot beslutet.  
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Samhällsbyggnadsnämndens motivering till beslutet 

Efter syn på plats kan nämnden konstatera att även om området inte är 

utpekat för bostadsändamål i kommunens översiktsplan kan översiktsplanens 

intentioner och riktlinjer för området följas även med ett tillägg till befintlig 

bebyggelse. Sökande har genomfört samråd enligt Miljöbalken (1998:808) 

12 kap 6 §. Enligt beslut kan marken tas i anspråk förutsatt att de 

försiktighetsåtgärder som föreläggs sökande följs. Sökanden har att 

säkerställa att det finns ett giltigt beslut vid tidpunkten för bygglov. 

Befintliga stenmurar omfattas av biotopskydd och ska bevaras. Ansökan kan 

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

Utformningen av bebyggelsen regleras så att denna anpassas till den 

betydelsefulla bebyggelsemiljö som utgör X och kan därmed anses förenlig 

med 2 kap 6 § PBL  

Föreslagen avstyckning ligger i anslutning till befintlig bebyggelse och 

befintlig infrastruktur finns i form av tillfartsväg och kommunala vatten- och 

spillvattenledningar. 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. 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 
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sällan takvinkeln 30°. Traditionella material är stående träpanel eller 

liggande timmer och lertegeltak. Ljusa färger återfinns på större 

huvudbyggnader och mörka färger återfinns på mindre huvudbyggnader. 

Dispens från biotopskydd söks hos länsstyrelsen. 

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

 

Expedieras till: 

Beslutet skickas till den sökande  

Beslutet delges de ägare som inkommit med synpunkter med information om 

hur man överklagar  

Ett meddelande om kungörelse skickas till samtliga berörda grannar 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 

Taxefinansierad verksamhet 

Plan och bygg 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(61) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2021-09-23  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

PER OLOF 

JOHANSSON 
2021-10-01 

10:07:45 

CURT EKVALL 

2021-10-01 
13:57:12 

   

 

§ 151 Dnr SBN 2021/000092-4.4.2 

X - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning bostad 
(EDP Vision 2021-697) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan innebär avstyckning av två fastigheter för bostadsändamål som 

tillsammans upptar en yta om 3 400 m². Tilltänkta fastigheter avses 

bebyggas med enplanshus utan inredd vind. Tänkt byggnadsarea anges vara 

ca 100 m². 

Ansökan anger att tillkommande bebyggelse ska anordna enskild anläggning 

för vatten och spillvatten.  

Tillkommande fastighet avses angöras från allmän statlig väg 925 i väster. 

Förutsättningar 

Planeringsförutsättningar 

Översiktsplan 

I kommunens översiktsplan är inte området utpekas som utredningsområde.  

I översiktsplanen anges att spridning av bebyggelsen i landskapet inte ska 

ske i strid med befintliga strukturer.  

I översiktsplanen finns också riktlinjer formulerade för radbyarna. 

Bevarande och utveckling av radbyarna ska ske på ett sätt så att alla särdrag 

kan bestå och så att förändringar och tillskott blir en tillgång för helheten.  

Utblickar ut över det omgivande landskapet är en bevarandevärd kvalité. 

Utblickarna ger bland annat kontakt, orientering och ljus till de ofta mycket 

tätt bebyggda radbyarna samt något att vila blicken på också långt borta.  

Natur och arkitektur 

Fastigheten X är en större bebyggd lantbruksfastighet. Aktuell del av 

fastigheten avgränsas av väg ner till Östersjön i norr och allmän statlig väg 

925 i väster och består av betesmark och till viss del odlad åkermark. Utmed 

väg i norr finns enkelsidig askallé och utmed väg i väster finns en enkelsidig 

oxelallé. Vid väg 925 finns en milsten. 

I och i närheten av fastigheten finns också de rödlistade arterna 

stortapetserarbi, vit kattost och etternässla.  

Väster om väg 925 är fastigheterna smala och djupa med typisk 

radbybebyggelse där komplementbyggnader definierar gaturummet och 

huvudbyggnaderna ligger väl indragna från vägen. Öster om väg 925 är 
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bebyggelsen glesare med bredare fastigheter och glest mellan 

bebyggelsegrupperna. Den glesa bebyggelsen öster om väg 925 ger generösa 

utblickar mot Östersjön vilket är en välgörande kontrast mot den täta 

bebyggelsen väster om vägen. De enkelsidiga alléerna utgör viktiga inslag i 

landskapsbilden. Aktuell del av fastigheten gränsar till sammanhållen 

bebyggelse.  

Aktuell del av fastigheten ligger inom område med landskapsbildskydd. 

Landskapsbildskyddet avser framförallt skydd av de visuella 

upplevelsevärdena. 

Infrastruktur 

Tilltänkt fastighet ligger inte inom verksamhetsområde för vatten och 

spillvatten. Inga kommunala ledningar för vatten och spillvatten finns i 

närheten. I kommunens VA-plan beräknas en utbyggnad av vatten och 

spillvatten till 2020-2023. I samband med utbyggnaden inrättas kommunalt 

verksamhetsområde. 

Fastigheten ligger längs väg 925. För allmän statlig väg gäller byggnadsfritt 

område om 12 meter.  

Avvägningar mot miljöbalken och plan- och bygglagen 

Riksintressen 

Området omfattas av riksintresse för friluftsliv och obruten kust vilka gäller 

för Öland i sin helhet.  

Området omfattas också av riksintresse för kulturmiljö, X. Byggnationen 

kräver tillstånd från länsstyrelsen.  

Enligt riksintresse för kulturmiljövård bör eventuell ny bebyggelse endast 

tillkomma i anslutning till redan befintlig bebyggelsegrupp och ny 

bebyggelse ska anpassas till lokal byggnadstradition.  

Biotopskydd 

De båda enkelsidiga alléerna omfattas av biotopskydd. Dispens från 

länsstyrelsen krävs för åtgärder på alléerna. 

Jordbruksmark 

Fastigheten utgörs av jordbruksmark. Brukningsvärd jordbruksmark är 

skyddad enligt 3 kap 4 § miljöbalken. Fastigheten ligger i ett 

jordbrukslandskap och angränsar betes- och åkermarker. 

Djurhållning 

I anslutning till sökt åtgärd finns fyra aktiva gårdcentra med gödselhantering. 

Den närmaste gödselbrunnen ligger ca 160 meter i väster. 
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Buller 

Fastigheten ligger längs östra landsvägen, väg 925, vilken trafikeras av 

ca 580 fordon/dygn enligt Trafikverkets mätningar, varav ca 9% utgör tung 

trafik. Framtida trafik uppskattas till ca 700 fordon/dygn enligt Trafikverkets 

uppräkningstal för Kalmar län 2040. 

En översiktlig bullerberäkning har gjorts vilken visar att det behövs ett 

avstånd mellan vägens mitt och bostadens närmaste fasad på minst 20 meter 

för att inte gällande riktvärden för buller ska riskera att överskridas. Vid 

avståndet 20 meter finns en risk att riktvärdena som gäller uteplats 

överskrids något, och huvudsaklig uteplats bör därför anordnas vid bostadens 

östra sida eller på annat sätt avskärmad från vägen. 

Radon 

Det aktuella området ligger inom låg-normalriskområde för radon enligt 

översiktlig karta från SGU.  

Synpunkter 

Ansökan har remitterats till berörda grannar, Taxefinansiering, Länsstyrelsen 

i Kalmar län, Trafikverket och E.ON. 

Synpunkter har inkommit från grannar som uttrycker att utsikten i öster har 

ett värde för fastighetsägarna men fungerar också som skylfönster för 

campingen och för X i stort. Vidare anser grannar att ansökan inte kan vara 

förenlig med riksintresse för kulturmiljövården eller kommunens 

översiktsplan och att trafiksäkerheten kan äventyras. Berörda grannar tycker 

att kommunen ska ta fram detaljplaner som tar ett helhetsgrepp över 

utvecklingen av radbyarna. 

E.ON har markförlagda kablar på fastigheten. Vid byggnation ska hänsyn tas 

till dessa. Länsstyrelsens kulturmiljöavdelning har granskat ansökan utifrån 

kulturminneslagen och en byggnation får inte påverka milstenen. 

Trafikverket anger att det byggnadsfria avståndet från vägområdet är 

12 meter, att det vid nybyggnad är exploatör eller fastighetsägaren som 

ansvarar för att de av riksdagen fastställda riktvärdena för trafikbuller inte 

överskrids och att Trafikverket endast kommer godkänna en gemensam 

anslutning för de båda fastigheterna. 

Förvaltningens överväganden 

Ansökan har inte stöd i kommunens översiktsplan. I översiktsplanen anges 

att bebyggelsen inte ska ske i strid med befintliga strukturer och att de 

utmärkande värdena i landskapet ska bevaras. Vidare anges att tillkommande 

bebyggelse ska förhålla sig till den befintliga bebyggelsens riktningar och att 

ny bebyggelse generellt ska uppföras på lucktomter. 
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Enligt Plan- och bygglagen (PBL) 2 kap 6 § ska bebyggelse och 

byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som 

är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 

kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. 

Platsen har högt kulturvärde och värdefull landskapsbild. Kommunen 

bedömer att byggnation enligt ansökan har en negativ påverkan på de 

visuella upplevelsevärdena och att en byggnation enligt ansökan inte kan 

anses vara lämplig med hänsyn till landskapsbilden, kulturvärdena eller god 

helhetsverkan.  

Enligt PBL (2010:900) 2 kap 4 § får mark tas i anspråk för att bebyggas 

endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet.  

Området är utpekat som riksintresse för kulturmiljö, X. Riksintressen ska så 

långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön. 

Eftersom området inte är utpekat för bostadsbebyggelse i kommunens 

översiktsplan kan inte den totala påverkan på riksintresset förutses. 

Godkännande av ny bebyggelse i området kan leda till att ytterligare 

bebyggelse i anslutning blir aktuell. Det kan leda till kumulativa effekter 

som riskerar att påtagligt skada kulturmiljön.  

Med stöd av att området ingår i riksintresse för kulturmiljö och bidrar till att 

bevara en av de så viktiga utblickarna över landskapet görs bedömningen att 

tillkommande bebyggelse kan komma att ha en negativ inverkan på 

landskapsbilden och riksintresset. I det fall det finns behov av samordning 

mellan olika intressen ska kommunen utreda markens lämplighet i en 

detaljplan enligt PBL (2010:900) 4 kap 2 §.  

Detaljplan krävs för att utreda frågorna om tillkommande bebyggelses 

påverkan på: 

 Riksintressen för kulturmiljö. 

 Påverkan på landskapsbilden.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 15 september 2021. 

Ansökan inkommen den 14 maj 2021, kompletterad den 5 juli 2021. 

Yttrande Länsstyrelsen inkommit den 24 augusti 2021. 

Yttrande Trafikverket, inkommit den 20 juli 2021. 

Yttrande E.ON, inkommit den 14 juli 2021. 

Granneyttrande X, synpunkter. 

Granneyttrande X, inga synpunkter. 

Granneyttrande X, inga synpunkter. 

Granneyttrande X, inga synpunkter.  
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Förslag till beslut på mötet 

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

ordföranden, yrkar bifall till att lämna positivt förhandsbesked. 

Förslag till beslut på mötet 

Curt Ekvall (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, det vill 

säga att avslå ansökan om förhandsbesked, samt yrkar tillägg om att 

sökanden kan ansöka om planbesked för området.  

Förslag till beslut på mötet 

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

vill säga att avslå ansökan om förhandsbesked. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag till beslut mot Johan Sigvardssons 

(C) med fleras yrkande om bifall till ansökan om förhandsbesked och finner 

att samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt Johan Sigvardssons förslag. I 

och med att samhällsbyggnadsnämnden beslutat bifalla ansökan om 

förhandsbesked faller Curt Ekvalls (SD) tilläggsyrkande om planbesked.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Lämna positivt förhandsbesked för byggnation av enbostadshus då 

ansökan är förenlig med Plan- och bygglagen (PBL) 2 kap 2, 4, 5, 6 och 

9 §§ och Miljöbalken (MB) 3 kap 4 §. 

2. Byggnaders läge, proportioner, material och färgsättning ska överens-

stämma med öländsk bebyggelsetradition. Byggnadsdjupet ska mini-

meras och takvinkeln ska vara brant och taket ska bekläs med lertegel.  

3. Bostadsbyggnad ska placeras minst 20 meter från fastighetsgräns i 

väster. 

4. Fastigheter ska avstyckas så att de är minst 38 meter breda mot väg 925 

och så att 10 meter av ursprungsfastigheten blir kvar mot den samfällda 

vägen i nordost. 

5. Den enkelsidiga allén mot väg 925 ska bevaras. 

6. Yttrande från länsstyrelsen, E.ON och Trafikverket ska beaktas. 

  

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. Den enkelsidiga allén utmed väg 925 
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omfattas av biotopskydd och ska bevaras. Ansökan kan därmed anses 

förenlig med 2 kap 2 och 4 §§ PBL. 

Med en justering av föreslagna fastighetsgränser kan nämnden säkra att de 

tillkommande fastigheterna blir tillräckligt breda för att bevara områdets 

luftiga karaktär och att ett obebyggt område i nordväst mot den samfällda 

vägen och dess enkelsidiga allé kan bevaras för att säkra de så viktiga 

utblickarna. Utformningen av bebyggelsen regleras så att denna anpassas till 

områdets karaktär. Ansökan kan därmed anses förenlig med 2 kap 6 § PBL. 

Föreslagen avstyckning ligger i anslutning till befintlig bebyggelse och 

befintlig infrastruktur. Tilltänkt fastighet ligger inte inom 

verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Inga kommunala VA-

ledningar finns i närheten. Kommunen har beslutat att bygga ut VA-nätet 

och arbetet beräknas ske 2023-2024. I samband med utbyggnaden inrättas 

kommunalt verksamhetsområde. Fastigheten ligger längs väg 925. För 

allmän statlig väg gäller byggnadsfritt område om 12 meter. Enligt 

bullerberäkning behöver avståndet mellan vägmitt och bostadsbyggnadens 

fasad vara minst 20 meter får att klara riktvärden för buller. Beslutet tar 

hänsyn till gällande riktvärde för buller och fram till att fastigheterna ingår i 

kommunalt verksamhetsområde är det möjligt för sökande att anlägga 

enskild anläggning för vatten och spillvatten. Ansökan är därmed 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. 
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Beslutet medför ej rätten att påbörja den sökta åtgärden. 

Anmälningsplikt råder enligt kulturmiljölagen 2 kap 10 § om fornlämning 

påträffas. Ansökan och anmälan söks hos länsstyrelsen. 

Öländsk bebyggelsetradition kännetecknas av att huvudbyggnader och 

komplementbyggnader har en tydlig riktning där byggnadsdjupet förhåller 

sig starkt underordnad byggnadslängden. För huvudbyggnader underskrider 

sällan takvinkeln 30°. Traditionella material är stående träpanel eller 

liggande timmer och lertegeltak. Ljusa färger återfinns på större 

huvudbyggnader och mörka färger återfinns på mindre huvudbyggnader. 

Dispens från biotopskydd söks hos länsstyrelsen. 

Tillstånd krävs för byggnation inom område för landskapsbildskydd. 

Tillstånd söks hos länsstyrelsen. 

Tillstånd får enskilt avlopp söks hos Mörbylånga kommun, 

miljöverksamheten. 

En fastighetsägare ska betala avgifter för en allmän va-anläggning, om 

fastigheten finns inom va-anläggningens verksamhetsområde. (LA V 24 §). 

 

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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§ 152 Dnr SBN 2021/000089-4.4.2 

Björnhovda 25:460 Ansökan om bygglov. Nybyggnad 
av flerbostadshus 
(EDP Vision 2021-1101) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om bygglov för Nybyggnad av flerbostadshus, av 2 st radhus i ett 

2-planhus respektive ett 3-planshus med 8 + 19 st lgh, och 3 st komplement-

byggnader, förråd och cykelhus, på fastigheten Björnhovda 25:460 har 

inkommit från Arkadia Bostäder Syd AB.    

Ärendet avser nybyggnad med 1 st radhus om 505,2 m² 1 radhus om 

373,2 m² byggnadsarea och med totalt 27 st lägenheter, 1 st 1:a/ 8 st 1,5:or/ 

10 st 2 :or och 8 st 3:or, från 1 RoK på 33,0 m² boa upp till 3 RoK på 

68,5 m² boarea med tillgång till utvändiga o invändiga lägenhetsförråd samt 

3 st komplementbyggnader, för cyklar och förråd, om 18,4+ 18,4+ 37,6= 

74,4 m² bya. Sammantaget ger detta totalt för hela nybyggnationen 2 st 

radhus 878,4 m² + 3 st komplement om 74,4 m² + parkeringsplatser = totalt 

952,8 m² byggarea på hela fastigheten respektive totalt 1 807,6 m² 

bruttoarea, BTA.  

Utförandet av radhusen blir i 2 respektive 3-plan med sadeltak i lutningen 

18°, belagt med falsad plåt i ljusgrå kulör, en byggnadshöjd på 6,4 m 

respektive 9,4 m och nockhöjd på 8,25 m respektive 11,0 m, fasader med 

utvändigt stående träpanel i bruten varmvit kulör, NCS S1005-Y, och 

aluminiumfönster/trädörrar i vit respektive grön kulör, RAL 9002 respektive 

NCS S2020-G30Y samt foder och knutbrädor i lika kulör som träpanelen. 

Förrådsbyggnader i lika utförande med plåttak och träpanel.  

Beräkning av bland annat ytor för byggarea, genomsläpplig yta, antal 

bostäder mm på fastigheten har sökande gjort en procentuell beräkning 

utefter fastighetens area i jämförelse med hela ytan, Björnhovda 25:459 och 

25:460, för planbestämmelsen.  

En planenlig åtgärd inom detaljplan där tekniskt samråd skall hållas för 

startbesked.  

Fastigheten omfattas av detaljplan nr: F 219 antagen den 22 mars 2016, § 54.  

Planbestämmelserna BIV e2 n3 p2 v1 <14,5> innebär bland annat: 

 3 våningar, max 100 st lägenheter, max 2500 m² byggyta, 5 200 m² 

minsta genomsläppliga yta för dagvatten, högsta nockhöjd max 14,5 m 

HB och byggnadshöjd max 3,0 m för KB. 
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Placering av HB min 4,0 m från tomtgräns, garage min 6,0 m från lokalgata 

och KB min 1,0 m från tomtgräns. 

Fördröjningsmagasin skall anordnas på egna fastigheten. 

Fastigheten kan ansluta till kommunalt vatten och avlopp. 

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

Ärendet kommer att remitteras till Va-verksamheten, Mörbylånga kommun 

för överenskommelse på utförande av fördröjningsmagasin inför startbesked.   

Förvaltningens överväganden  

På den aktuella platsen eller på fastigheten finns idag ingen byggnad 

uppförd.  

På grannfastighet i sydöst håller det på att uppföras 4 st radhus med 32 st 

bostäder, bostadsrättslägenheter med komplementbyggnader. Byggnader 

med utformning av till exempel sadeltak med papp, träfasader i naturfärg och 

anpassade fönster och dörrar.  

Aktuell fastighet ligger inom detaljplan och överensstämmer med 

detaljplanens syfte.  

Den tänkta byggnationen med 2 st radhus innehållande 27 st bostäder, 

lägenheter, i 2- respektive 3-planhus med ingående förrådsbyggnader samt 

anvisade p-platser för varje bostad inom fastighetens gränser är i sin skala, 

mått och dimensioner, och utformning med materialval med kulörer, 

överensstämmande med planens syfte för byggnation på platsen och tar 

hänsyn till omkringliggande bebyggelse med sin estetik och volym, enligt 

2 kap 6 § PBL. 

Vald arkitektur och materialval med kulörer till klassisk utformning med 

sadeltak, 18° lutning, med falsad plåt i ljusgrå kulör med takhuvar, räcken 

mm och fasader med stående träpanel i en bruten varmvit kulör samt 

aluminiumklädda fönster i vit kulör och trädörrar i en mellangrön kulör 

kommer denna byggnation att både knyta an och smälta bra in till omgivande 

bebyggelse, till exempel grannfastighetens flerbostadshus och närliggande 

villor, och karaktären i området med både nyare och klassiska byggnader, 

enligt 8 kap 1 § i PBL.   

Plan- och byggverksamheten bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller 

utformningskraven i 2 och 8 kapitlet plan- och bygglagen, PBL.  

Åtgärden uppfyller gällande krav i plan- och bygglagen (2010:900), PBL.  

Avgiften för lovet är beslutad i enlighet med taxa fastställd av kommunfull-

mäktige. Tidsfristen för handläggningen av lovet har ej överskridits och 

någon reducering av avgiften är därför inte aktuell.   
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Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 9 augusti 2021. 

Nybyggnadskarta inkommen den 7 september 2021. 

Situationsplan inkommen den 27 augusti 2021. 

Plan-, sektions- och fasadritning Hus A inkomna den 27 augusti 2021. 

Plan-, sektions- och fasadritning Hus B inkomna den 27 augusti 2021. 

Plan-, sektion- och fasadritning komplementbyggnader inkomna den 27 

augusti 2021. 

Markplaneringsritning ytor mm på situationsplan inkommen den 27 augusti 

2021. 

Tillgänglighetsbeskrivning inkommen den 27 augusti 2021. 

Färgsättningsschema den 27 augusti 2021. 

Ytberäkning, bya, bta, genomsläpplighet inkommen den 7 september 2021. 

Ansökan kontrollansvarig inkom den 9 augusti 2021. 

Tjänsteskrivelse daterad den 16 september 2021.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja bygglov för nybyggnad av 2 st radhus, 2- respektive 3-planshus, 

om 878,4 m² byggarea och 3 st komplementbyggnader, förråds- och 

cykelhus, om 74,4 m² bya ger en total byggarea om = 952,8 m² bya på 

fastigheten Björnhovda 2:460 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; Thomas Svensson. Den 

kontrollansvarige är certifierad enligt PBL (2010:900).  

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

bifogas.  

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 92 241 kr i enlighet med fastställd taxa av 

kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa den 6 september 2021 och 

beslut fattades den 23 september 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). Faktura för 

bygglovsavgiften skickas separat.  

 

Samhällsbyggnadsnämndens motivering till beslutet 

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom förvaltningens övervägande. 

_____ 
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Information  

Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § PBL, om den åtgärd som lovet 

avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag 

då beslutet vann laga kraft.  

Åtgärden 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 

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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§ 153 Dnr SBN 2021/000090-4.4.2 

Björnhovda 2:160 - Ansökan om bygglov, ändring av 
annan anläggning - Uppsättning av belysning vid 
utomhuspadelbanor 
(EDP Vision 2021-959) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om bygglov för ändring av annan anläggning, uppsättning av 

belysningsanordning vid 3 st utomhuspadelbanor, på fastigheten Björnhovda 

2:160 har inkommit från Småland Padel Society AB.    

Ärendet avser uppsättning och montage av 24 st belysningsarmaturer på 

12 st belysningsstolpar á ca 6 meter höga runt 3 st padelbanor utomhus, 2 st 

vanliga banor (10,4x20,5 meter) och 1 st singelbana (6,4x20,5 m) totalt 

ca 630 m². Banorna är utförda med ordinär beläggning på mark med nät 

respektive plexiglas runt varje bana för sig, se ritningar. Banorna är 

placerade på fastighetens sydvästra del intill infarten och uppförda p-platser 

och med ett avstånd på 7,5 m till ca 17,5 m till tomtgräns i väster.   

Beräkning av ytor för bland annat genomsläpplig yta och hårdgjord finns en 

uträkning minskickad som visar att uppförandet banorna klarar detaljplanens 

krav på respektive ytmaterial.  

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

§ 208.  

Planbestämmelserna, SR, e1 1800, n3, parkering damm innebär bland annat:  

Skola, Kultur och fritid, max byggyta 1800 m², nockhöjd max 12 meter, 

plantering ska finnas på parkering, damm för rening och fördröjning av 

dagvatten, minst 60 % av kvartersmark genomsläpplig för dagvatten.  

Inga grannar har ansetts vara berörda.  

Det finns sedan tidigare en inkommen skrivelse med klagomål över banornas 

uppförande där den klagande motsätter sig åtgärden. Svaret till klagande har 

varit att uppförande av utomhusbanor för till exempel padel inte är en bygg-

lovpliktig åtgärd i den omfattning, enligt MMD mål nr P1203-19, som detta 

ärende gäller, en förhållandevis enkel anläggning, och att detaljplanen säger 

bland annat SR men att uppsättning av ljusanordning, strålkastare, vid utom-

husanläggningar inom detaljplan är bygglovpliktigt, enligt RÅ 1993 ref 81.  

Förvaltningens överväganden  

På den aktuella platsen eller på fastigheten finns idag en idrottshall 

innehållande padelbanor och gymnastiksal samt hygienutrymmen med 
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omklädningsmöjligheter med ett utförande som anpassats till grannfastighet 

med skolbyggnader i norr.  

Aktuell fastighet ligger inom detaljplan och överensstämmer med 

detaljplanens syfte där till exempel bestämmelsen R är tänkt för åtgärder 

såsom sport och idrott.  

Med denna bestämmelse har man utrett detta i planförfarandet att det är 

möjligt att iordningsställa padelbanor, tennisbanor och dylikt på fastigheten.  

Plan- och byggförvaltningen skall bland annat pröva åtgärden mot 2 kap 1 § 

6 § och 9 § PBL gällande bland annat hänsyn till allmänna respektive 

enskilda intressen, stads- och landskapsbilden, god helhetsverkan, påverkan 

på omgivningen och olägenhet och 8 kap PBL till exempel tekniska 

egenskapskraven, lämplig för sitt ändamål och tillgänglig samt till gällande 

praxis inom området.  

Troligtvis kommer denna åtgärd att uppfylla utformningskraven med sin 

utformning som till exempel färgsättning som smälter in i miljön samt även 

uppfylla de tekniska egenskapskraven och vara tillgänglig, enligt 8 kap 1o4 

§§ PBL.  

Den tänkta åtgärden uppförande av ljusanordning runt padelbanor med 24 st 

armaturer på 12 st belysningsstolpar i stål, enligt gängse utformning. 

Åtgärden är överensstämmande med detaljplanen syfte i att R har 

betydelsen, sport- och idrottsanläggning, som redan är och skall vara utrett i 

planförfarandet, enligt 2 kap 6§ PBL.   

Uppförande av ljusanordning runt padelbanorna kommer att ge en viss 

omgivningspåverkan med sina belysningsstolpar och armaturer men att detta 

får man troligtvis räkna med när en detaljplan medger bland annat SR vilket 

är likalydande med besöksanläggning för R = sport- och idrottsverksamhet, i 

sina bestämmelser.  

Med det material som kommit in i ärendet kan man inte säga att detta inte 

kommer att ge en sådan betydande olägenhet för omgivningen att inte bevilja 

bygglov, ej heller kan man inte säga att det kommer att ge betydande 

olägenhet med till exempel bländning från strålkastarna och därmed inte 

bevilja bygglov, enligt 2 kap 9§ PBL.  

Plan och byggverksamheten anser, med hänsyn till åtgärdens placering att 

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

området.  

Plan- och byggverksamheten finner dock att en viss störning från 

anläggningars art på en för detaljplanens angiven plats för sport- och 

idrottsverksamhets får tålas med hänsyn till områdes karaktär med både 
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skolverksamhet och idrottshall, enligt 2 kapitlet 9 § plan- och bygglagen 

(2010:900).  

Enligt en tidigare dom från länsstyrelsen i ett ärende i Mörbylånga kommun 

angående uppförande av belysning runt padelbanor har länsstyrelsen kommit 

fram till att den åtgärden inte kan anses ge upphov till en sådan betydande 

olägenhet som avses i 2 kap 9 § PBL. Länsstyrelsen finner dock att en viss 

störning från belysning samt ljud i och med padelbanor får tålas med hänsyn 

till områdets karaktär.   

Plan- och byggverksamheten, kan dock tillägga i detta ärende att avståndet 

till den klagandes byggnad var ca 70 meter från anläggningen samt att 

åtgärden avskiljs med väg och viss växtlighet. 

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.  

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 det finns ett stort allmänt intresse för åtgärden då det 

finns ett angeläget gemensamt intresse för idrottsaktiviteter inom aktuellt 

område för den gällande detaljplanen. Där man har kommit fram till detta 

ställningstagande i planförfarandet för området.  

Avgiften för handläggningen i lovet beslutas i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Tidsfristen för handläggningen av lovet har ej 

överskridits och någon reducering av avgiften är därför inte aktuell. Faktura 

för avgiften skickas separat. 

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 1 juli 2021. 

Situationsplan med ytberäkning inkommen den 29 juli 2021. 

Sektionsritning inkommen den 29 juli 2021. 

Situationsplan med belysningsstolpar inkommen den 14 september 2021. 

Plan-, sektions- och fasadritning banor mm inkomna den14 september 2021. 

Armaturspecifikation mm inkommit den 14 september 2021. 

Färgsättningsschema den 29 juli 2021. 

Ytberäkning, bya, bta, genomsläpplighet inkommen den 7 september 2021. 

Tjänsteskrivelse daterad den 17 september 2021.  
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Information  

I förvaltningens tjänsteskrivelse saknas förslag till beslut. 

Samhällsbyggnadsnämndens har i tidigare beslut, § 116/210624, beviljat 

ansökan om bygglov för uppförande av belysning runt padelbanor.  

Förslag till beslut på mötet 

Ordföranden föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beviljar ansökan om 

bygglov för ändring av annan anläggning, uppsättning av belysnings-

anordning vid 3 st utomhuspadelbanor.  

Beslutsgång 

Ordföranden hör om samhällsbyggnadsnämnden kan besluta enligt sitt eget 

förslag till beslut och finner att samhällsbyggnadsnämnden bifaller 

detsamma.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja bygglov för uppförande av ljusanordning runt padelbanor, 2 st 

dubbelbana och 1 st singelbana, utomhus om totalt 12 st 

belysningsstolpar med 2 st armaturer i varje stolpe, på fastigheten 

Björnhovda 2:160 med stöd av 9 kap 30 § i PBL (2010:900), med 

tillhörande upplysningar. 

2. Det krävs inte en kontrollansvarig för åtgärden. Byggherren ansvarar 

själv för kontrollen av genomförandet 

3. Tekniskt samråd bedöms ej behövas för detta ärende enligt 10 kapitlet 

14 § plan- och bygglagen (2010:900). 

4. Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsbyggnadsnämnden lämnat ett 

startbesked enligt 10 kap 3 § PBL. 

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

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

detta finns. 

6. Avgiften för bygglovet är 6 942 :- sek i enlighet med taxa fastställd 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. 

 

Samhällsbyggnadsnämndens motivering till beslutet 

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom förvaltningens övervägande. 

_____ 
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Information  

Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § PBL, om den åtgärd som lovet 

avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag 

då beslutet vann laga kraft. 

Åtgärden ska utföras enligt de ritningar och handlingar som tillhör beslutet. 

Inga ändringar får ske utan att dessa har godkänts av 

samhällsbyggnadsnämnden.  

Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsbyggnadsnämnden har lämnat ett 

startbesked. I startbeskedet fastställs kontrollplanen.  

För att startbesked ska kunna lämnas ska följande handlingar inlämnas till 

samhällsbyggnadsnämnden för godkännande: 

 Förslag på kontrollplan 

 Konstruktionshandling, system, över anordningens bärande delar 

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

kontrollansvarig, annan part ska intyga att läge och storlek är 

överensstämmande med beviljat bygglov.  

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.  

 

Expedieras till: 

Beslutet skickas till den sökande  

Ett meddelande om kungörelse skickas till samtliga berörda grannar 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 

Plan och bygg 

 

Ajournering 

Klockan 11.45-11.50 
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§ 154 Dnr SBN 2021/000091-4.4.2 

X - Ansökan om bygglov. Nybyggnad av enbostadshus  
(EDP Vision 2021-687)  

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser nybyggnad av ett enbostadshus i en våning med en 

byggnadsarea om cirka 178 kvadratmeter inom rubricerad fastighet. Det 

planerade fritidshuset kommer att placeras enligt situationsplanen, avståndet 

till samtliga fastighetsgränser är längre än 4,5 meter.  

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

sadeltak beklätt med gråa betongpannor vars lutning varierar mellan 30 till 

33 grader. Samtliga fasader kommer att utformas med liggande gråfärgad 

träpanel enligt ansökan. Fönster- och dörrinsättningar kommer att uppföras 

på samtliga fasader enligt ansökan med tillhörande ritningar. Sökande 

planerar att installera en eldstad/rökkanal i det planerade enbostadshuset. 

Byggnadshöjden för det tilltänkta huset är 3,4 meter vilket ger en nockhöjd 

på 5,4 meter.  

Fastigheten ligger inom sekundärt vattenskyddsområde. Sökande avser att 

ansluta fastigheten/det planerade enbostadshuset till kommunalt vatten och 

avlopp.   

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

liknande skala och utformning. Fastigheten X har en total fastighetsarea om 

1 881 kvadratmeter och omfattas av en sammanhållen bebyggelse. Den 

omfattas även av riksintresse för turismens rörliga friluftsliv och obruten 

kust vilka gäller för Öland i sin helhet. Inga övriga skydd eller riksintressen 

finns på platsen.  

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, XX, X och X har bedömts vara berörda.  

Följande sakägare har synpunkter/upplysningar angående önskad åtgärd, X 

och X.  

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

De inkomna synpunkterna gäller placeringen av den tilltänkta stenkistan som 

anses placeras för nära den befintliga fiberkabeln.  

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

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

har utrönt om fiberkabelns placering och kommer att anlägga stenkistan med 

fiberkabel i åtanke.  
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För kännedom har ärendet även remitterats med Taxefinansieringen, inga 

synpunkter från Taxefinansieringen har inkommit gällande planerad åtgärd.  

Plan- och byggverksamheten kan konstatera att förutsättningar för att bevilja 

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

Förvaltningens övervägande 

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”  

Stenkistan placeras med fiberkabel i åtanke och därmed anser plan- och 

byggverksamheten att inkomna upplysningar/synpunkter har bemöts av 

sökande.   

Plan- och byggverksamheten bedömer att förslaget är väl anpassat till 

områdets karaktär och utgör en god helhetsverkan enligt 2 kapitlet 6 § plan- 

och bygglagen (2010:900). Förslaget anses inte medföra någon betydande 

olägenhet enligt 2 kapitlet 9 § plan- och bygglagen (2010:900).  

Vidare anser plan- och byggverksamheten att förslaget är lämpligt för sitt 

ändamål och har en god form-, färg och materialverkan enligt 8 kapitlet 

plan- och bygglagen (2010:900) varför bygglov med stöd av 9 kapitlet 31 § 

plan- och bygglagen (2010:900) bör beviljas.  

Tekniskt samråd är nödvändigt i detta ärende enligt 10 kapitlet 14 § plan- 

och bygglagen (2010:900).  

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 13 maj 2021. 

Nybyggnadskarta inkommen den 13 maj 2021. 

Situationsplan inkommen den13 maj 2021. 

Plan-, fasad- och sektionsritningar inkomna den 13 maj 2021. 

Karta och E-post inkomna den 16 augusti 2021. 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 september 2021. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus inom rubricerad 

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

upplysning:  

A. att stenkistan placeras med fiberkabel i åtanke. 

2. Avgiften för bygglovet är 21 984 kronor i enlighet med fastställd taxa av 

kommunfullmäktige. Lagstadgade tidsfrister för handläggningen av 
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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 kapitlet 9 § plan- och bygglagen (2010:900).  

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

och bygglagen (2010:900).  

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

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

detta finns.  

 

Samhällsbyggnadsnämndens motivering till beslutet 

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom förvaltningens övervägande. 

_____ 

 

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.  

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. Om byggnadens eller 

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

grannfastighet, skall grannen kallas till utstakningen.  

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

kontrollansvarig, annan part ska intyga att läge och storlek är 

överensstämmande med beviljat bygglov.   
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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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§ 155 Dnr SBN 2021/000082-4.4.2 

X - Nybyggnad av komplementbyggnad. Startbesked i 
efterhand med tillhörande sanktionsavgift 
(EDP Vision 2021-948)  

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten 

X har inkommit. 

Ärendet avser nybyggnad av en komplementbyggnad på 15 m², en så kallad 

”Attefallsåtgärd”. 

Åtgärden är anmälningspliktig då det redan finns en bygglovsfri ”Friggebod” 

på fastigheten 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan men ingår i område med 

sammanhållen bebyggelse. 

Förvaltningens överväganden 

Enligt 11 kap. 5 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ska samhälls-

byggnadsnämnden pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa 

eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte 

har följt en bestämmelse i PBL m.m. 

Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att en anmälningspliktig åtgärd har 

utförts på fastigheten X. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att åtgärden 

uppfyller tillämpliga bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL. 

Enligt 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ska en 

byggsanktionsavgift tas ut bland annat om någon bryter mot en bestämmelse 

i 8-10 kap. PBL. Avgiftens storlek framgår av 9 kap. plan- och 

byggförordningen (2011:338), PBF. En byggsanktionsavgift ska tas ut även 

om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Något skäl 

för att avstå från att ta ut byggsanktionsavgift, eller för att sätta ned avgiften 

föreligger inte. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Tjänsteskrivelse med tillhörande beräkning av byggsanktionsavgiften har 

kommunicerats med fastighetsägarna. 

Beslutsunderlag 

Anmälan inkommen den 29 juni 2021. 

Situationsplan inkommen den 29 juni 2021. 

Plan-, sektions- och fasadritningar inkomna den 29 juni 2021. 

Teknisk beskrivning stomme inkommen den 29 juni 2021.  
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Kontrollplan inkommen den 29 juni 2021. 

Beräkning av byggsanktionsavgiften upprättad den 22 juli 2021. 

Foto på fasader inkomna den 14 september 2021. 

Tjänsteskrivelse daterad den 15 september 2021. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Beslut om startbesked ges med stöd av 10 kap. 22 och 23 § plan- och 

bygglagen (2010:900) PBL. 

2. Följande handlingar ska lämnas in till samhällsbyggnadsnämnden som 

underlag för slutbesked: 

 Signerad kontrollplan som redovisar att de kontroller som ska 

genomföras enligt den fastställda kontrollplanen är utförda. 

3. Avgiften för anmälan är 2 142 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura för anmälningsavgiften kommer att skickas 

ut separat. 

4. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, samt 

9 kap. 10 § 1 p plan- och byggförordningen, (2011:338), PBF, påförs 

ägarna till fastigheten X en byggsanktionsavgift på 11 900 kronor. 

5. Avgiften ska betalas till Mörbylånga kommun inom två månader efter 

det att beslutet har delgetts de avgiftsskyldiga. En faktura på 

sanktionsavgiften kommer att skickas ut separat. 

 

Samhällsbyggnadsnämndens motivering till beslutet 

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom förvaltningens övervägande. 

_____ 

 

Expedieras till: 

Beslutet delges fastighetsägaren med information om hur man överklagar 

Plan och bygg 
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§ 156 Dnr SBN 2021/000094-4.4.2.1 

Skarpa Alby 2:6 - Ansökan om bygglov. Nybyggnad av 
annan anläggning (idrottsanläggning) 
(EDP Vision 2021-1037) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av idrottsanläggning på fastigheten 

Skarpa Alby 2:6 har inkommit från Mörbylånga Kommun. 

Ärendet avser en anläggning som består av en fullstor konstgräsplan 105 x 

65 m, med belysning samt stängsel runtom. System för dagvattenhantering 

och dränering anläggs. Vid planen uppförs även ett garage/förråd för 

driftutrustning och material. Befintlig bilparkering bakom sporthallen byggs 

ut med 24 platser samt en trappa och anslutningsväg till planen, där även 

3 handikapparkeringar och cykelparkering placeras. 

Stor vikt har lagts på att finna bra miljöåtgärder för att inte granulat från 

planen ska spridas till omgivningen, bland annat genom borststationer och 

galler vid samtliga in/utgångar, granulatfällor för dagvattnet samt att garaget 

placerats direkt vid planen så att skötselutrustning och traktor inte behöver 

lämna området. 

Fastigheten är belägen utanför planlagt område och ingår inte sammanhållen 

bebyggelse. 

I översiktsplanen är berört område utpekat som område avsett för utbyggnad 

av ”Skola/Service/Samlingslokaler” samt inom område som ”Vattenområde 

Primär”. 

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

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

Synpunkter på användningen av granulat har inkommit. Sökanden har getts 

tillfälle att bemöta inkomna synpunkter.  

Förvaltningens överväganden 

Den sökta åtgärden överensstämmer väl med föreslagen användning i 

översiktsplanen. 

Åtgärden uppfyller gällande krav i plan och bygglagen (2010:900), PBL. 

Vid bedömning av ärendet anser förvaltningen att föreslagen åtgärd 

uppfyller utformningskraven i 2 och 8 kap PBL. 
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Kommunikation av förslaget till beslut 

Förslag till beslut har inte kommunicerats med sökanden. Inkomna PM, 

yttrande och synpunkter har kommunicerats med sökanden. 

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 14 juli 2021. 

Situationsplan inkommen den 14 juli 2021. 

Plan, sektions och fasadritningar inkomna den 14 juli 2021. 

Marksektionsritning inkommen den 14 juli 2021. 

Projektbeskrivning inkommen den 14 juli 2021. 

Fotomontage inkommit den 14 juli 2021. 

PM angående konstgräsplaner och granulat inkommit den 26 augusti 2021. 

Yttrande från miljöhandläggare inkommit den 26 augusti 2021. 

Synpunkter inkomna den 2 september 2021. 

Synpunkter inkomna den 9 september 2021. 

Tjänsteskrivelse daterad den 15 september 2021. 

Sökandes bemötande på inkomna yttranden och synpunkter inkom den 20 

september 2021. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ansökan om bygglov beviljas med stöd av 6 kap. 1 § plan och 

byggförordningen, (2011:338), PBF för nybyggnad av idrottsanläggning. 

2. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag Åke Knutsson. Den 

kontrollansvariga är certifierad enligt 10 kap. 9 § PBL. 

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

bifogas. 

4. Observera att åtgärden inte får påbörjas förrän samhällsbyggnads-

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

5. Avgiften för bygglovet är 21 603 kronor enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 

 

Samhällsbyggnadsnämndens motivering till beslutet 

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom förvaltningens övervägande. 

_____ 
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Information 

Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § PBL, om den åtgärd som lovet 

avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag 

då beslutet vann laga kraft. 

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren. 

 

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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§ 157 Dnr SBN 2021/000095-4.4.4 

X - Bygg tillsyn. Ovårdad tomt 
(EDP Vision 2021-550) 

Sammanfattning av ärendet 

Anmälan om en ovårdad tomt, X, har inkommit till samhällsbyggnads-

nämnden. Besök på platsen har genomförts av förvaltningen. 

Fastigheten omfattas av detaljplan. 

Förvaltningens överväganden 

Samhällsbyggnadsnämnden ska pröva förutsättningarna för och behovet av 

att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att 

någon inte har följt en bestämmelse i PBL, i föreskrifter, domar eller andra 

beslut som har meddelats med stöd av lagen eller i EU-förordningar som rör 

frågor inom lagens tillämpningsområde (11 kap 5 § PBL). 

Ett tillsynsärende kan initieras på olika sätt hos samhällsbyggnadsnämnden. 

Ett vanligt sätt är att det kommer in en anmälan om att det skett någon 

felaktighet. Men ett tillsynsärende kan även påbörjas på nämndens egna 

initiativ. Enligt Boverkets uppfattning ingår det i samhällsbyggnads-

nämndens tillsynsansvar att planera stickprovsvisa egeninitierade 

tillsynsinsatser grundade på riskanalyser och olika temaområden. 

Oavsett hur ett tillsynsärende påbörjas så har samhällsbyggnadsnämnden 

olika möjligheter att ingripa beroende på vilken avvikelse det är fråga om. 

När det gäller ingripande mot bristande underhåll och skötsel av 

byggnadsverk och tomter är det framförallt åtgärdsföreläggande och 

rivningsföreläggande som kan bli aktuellt. 

Enligt 8 kap 15 § PBL ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att 

risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen 

och för trafiken inte uppkommer. Om det på tomten finns en anordning som 

är avsedd att uppfylla kraven i 8 kap 9 § PBL, ska den i skälig utsträckning 

hållas i sådant skick att den fyller sitt ändamål. Lekplatser och fasta 

anordningar på lekplatser ska underhållas så att risken för olycksfall 

begränsas. Byggnadsnämnden får besluta att det ska planteras på tomten och 

att befintlig växtlighet på tomten ska bevaras, om det behövs för att uppfylla 

kraven på vård och skötsel för att begränsa risken för olycksfall och för att 

betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. 

I förarbetena till motsvarande bestämmelse i ÄPBL anges att vegetation inte 

får tillåtas växa så högt att den i oacceptabel grad skuggar grannens tomt. I 

förarbetena till 3 kap 2 § ÄPBL - som innehåller motsvarande bestämmelse 
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för byggnads placering och utformning - sägs bland annat att det vid 

bedömningen av vad som i det enskilda fallet är att betrakta som en 

betydande olägenhet för omgivningen även måste beaktas områdets karaktär 

och förhållandena på orten. Toleransnivån kan alltså variera mellan olika 

platser. 

Domstolarna har i rättspraxis gett uttryck för en restriktiv tolkning av när 

betydande olägenhet på grund av störande växtlighet föreligger. Som 

exempel kan nämnas att regeringsrätten i ett avgörande inte ansåg att en 

fastighetsägare kunde åläggas att ta bort växtlighet i form av 17 björkar med 

en höjd på 13-15 meter i gränsen mot en fritidsfastighet. Utredningen i målet 

visade att sikten mot havet begränsades av dessa och att fastigheten vid 

solsken delvis skuggades av träden under en stor del av dagen. Träden 

orsakade därför olägenhet för fastighetens ägare men Regeringsrätten fann 

det dock inte styrkt att olägenheterna var betydande (RÅ 1993 not.521). 

Liknande synsätt har Mark- och miljööverdomstolen gett uttryck för i ett 

avgörande som gällde en hög och tätvuxen tujahäck (MÖD 2012:57). 

Domstolen anför i domen; ”Prövningen av om skuggning från en tujahäck 

eller annan vegetation kan anses utgöra en betydande olägenhet måste ske 

utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Av betydelse för prövningen är 

bland annat i vilken omfattning skuggning sker och hur det aktuella området 

ser ut i övrigt. I den förhållandevis sparsamma praxis som finns på området 

har domstolarna varit restriktiva med att bedöma skuggning från olika typer 

av vegetation som en betydande olägenhet (se bl.a. RÅ 1993 not. 521). 

Mark- och miljööverdomstolen har vid syn kunnat konstatera att X 44 ligger 

i ett lummigt område och gränsar mot ett skogsparti i söder och väster. 

Fastigheten är förhållandevis liten och möjligheterna att ha uteplatsen på 

annat ställe är begränsad. Det kan vidare konstateras att några av tujorna, i 

förhållande till uteplatsen, är placerade bakom bostadshuset på X 44. Dessa 

kan inte anses bidra nämnvärt till skuggningen på uteplatsen. Den skuggning 

som de övriga tujorna medför når inte uteplatsen förrän tidigast omkring 

klockan 16:30 på eftermiddagen. 

Med hänsyn till att skuggningen från tujorna endast omfattar några timmar 

per dag och med beaktande av att det även i övrigt är ett lummigt område där 

viss skuggning får tålas, finner Mark- och miljööverdomstolen vid en samlad 

bedömning att tujorna inte i oacceptabel grad skuggar grannfastigheten X 44. 

Även om skuggningen från tujorna innebär en viss olägenhet för ägarna till 

X 44, kan vad som framkommit i målet inte anses utvisa att olägenheten är 

betydande i den mening som avses i 3 kap 17 § första stycket ÄPBL. Mark- 

och miljööverdomstolen finner därför, i likhet med mark- och 
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miljödomstolen, att det inte funnits förutsättningar att besluta om 

föreläggande rörande tujorna. Överklagandet ska därför avslås”. 

Mark- och miljööverdomstolen har i senare rättsavgöranden gett uttryck för 

samma restriktiva synsätt på vad som är betydande olägenhet (t.ex. MÖD 

målnr. P9750-14) 

Som framgår av dessa avgöranden är utrymmet för att växtlighet ska anses 

utgöra en betydande olägenhet mycket begränsat. Det är enligt Boverkets 

bedömning sannolikt betydligt lättare att ha framgång med ett påstående att 

växtlighet utgör en betydande olägenhet för trafiken. 

Plan- och bygglagstiftningen innehåller i huvudsak regler om mark och 

byggnadsverk. Det är i princip endast när det gäller tomter, allmänna platser 

och områden för andra anläggningar än byggnader som det finns krav som 

rör lös egendom och växtlighet. De tekniska egenskapskraven på 

byggnadsverk avser däremot inte lös egendom. 

Lös egendom och växtlighet är till skillnad mot mark och byggnadsverk 

betydligt mer föränderlig till sin förekomst och karaktär. Det är därför svårt 

att reglera placering och utformning av växtlighet och lös egendom, vilket 

gör att de nuvarande kraven på vård och skötsel för tomter är svåra att 

tillämpa när det gäller växtlighet och lös egendom. 

Bortsett från krav som syftar till att begränsa risk för olycksfall handlar 

kraven på växtlighet och lös egendom i bruksskedet om att det inte ska 

uppkomma betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken. När det 

gäller omgivningen är det fråga om störningar som i stor utsträckning även 

regleras i annan offentligrättslig lagstiftning, framförallt miljöbalken, och i 

civilrättslig lagstiftning, framförallt jordabalken. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Förslaget till förslag har kommunicerats med anmälaren. 

Beslutsunderlag 

Anmälan inkommen den 24 april 2021. 

Foton tagna den 15 september 2021. 

Tjänsteskrivelse daterad den 16 september 2021. 

Förslag till beslut på mötet 

Ordföranden yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare handläggning och 

samråd med fastighetsägaren. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med samhällsbyggnadsnämnden om ärendet ska avgöras 

idag eller återremitteras och finner att ärendet återremitteras.  
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Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ärendet återremitteras för ytterligare handläggning och samråd med 

fastighetsägaren. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Plan och bygg 
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§ 158 Dnr SBN 2021/000096-4.4.4 

X - Bygg tillsyn. Ovårdad tomt 
(EDP Vision 2021-551) 

Sammanfattning av ärendet 

Anmälan om en ovårdad tomt, X, har inkommit till samhällsbyggnads-

nämnden. Besök på platsen har genomförts av förvaltningen. 

Fastigheten omfattas av detaljplan.  

Förvaltningens överväganden 

Samhällsbyggnadsnämnden ska pröva förutsättningarna för och behovet av 

att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att 

någon inte har följt en bestämmelse i PBL, i föreskrifter, domar eller andra 

beslut som har meddelats med stöd av lagen eller i EU-förordningar som rör 

frågor inom lagens tillämpningsområde (11 kap 5 § PBL). 

Ett tillsynsärende kan initieras på olika sätt hos samhällsbyggnadsnämnden. 

Ett vanligt sätt är att det kommer in en anmälan om att det skett någon 

felaktighet. Men ett tillsynsärende kan även påbörjas på nämndens egna 

initiativ. Enligt Boverkets uppfattning ingår det i samhällsbyggnads-

nämndens tillsynsansvar att planera stickprovsvisa egeninitierade 

tillsynsinsatser grundade på riskanalyser och olika temaområden. 

Oavsett hur ett tillsynsärende påbörjas så har samhällsbyggnadsnämnden 

olika möjligheter att ingripa beroende på vilken avvikelse det är fråga om. 

När det gäller ingripande mot bristande underhåll och skötsel av 

byggnadsverk och tomter är det framförallt åtgärdsföreläggande och 

rivningsföreläggande som kan bli aktuellt. 

Enligt 8 kap 15 § PBL ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att 

risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen 

och för trafiken inte uppkommer. Om det på tomten finns en anordning som 

är avsedd att uppfylla kraven i 8 kap 9 § PBL, ska den i skälig utsträckning 

hållas i sådant skick att den fyller sitt ändamål. Lekplatser och fasta 

anordningar på lekplatser ska underhållas så att risken för olycksfall 

begränsas. Byggnadsnämnden får besluta att det ska planteras på tomten och 

att befintlig växtlighet på tomten ska bevaras, om det behövs för att uppfylla 

kraven på vård och skötsel för att begränsa risken för olycksfall och för att 

betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. 

I förarbetena till motsvarande bestämmelse i ÄPBL anges att vegetation inte 

får tillåtas växa så högt att den i oacceptabel grad skuggar grannens tomt. I 

förarbetena till 3 kap 2 § ÄPBL - som innehåller motsvarande bestämmelse 
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för byggnads placering och utformning - sägs bland annat att det vid 

bedömningen av vad som i det enskilda fallet är att betrakta som en 

betydande olägenhet för omgivningen även måste beaktas områdets karaktär 

och förhållandena på orten. Toleransnivån kan alltså variera mellan olika 

platser. 

Domstolarna har i rättspraxis gett uttryck för en restriktiv tolkning av när 

betydande olägenhet på grund av störande växtlighet föreligger. Som 

exempel kan nämnas att regeringsrätten i ett avgörande inte ansåg att en 

fastighetsägare kunde åläggas att ta bort växtlighet i form av 17 björkar med 

en höjd på 13-15 meter i gränsen mot en fritidsfastighet. Utredningen i målet 

visade att sikten mot havet begränsades av dessa och att fastigheten vid 

solsken delvis skuggades av träden under en stor del av dagen. Träden 

orsakade därför olägenhet för fastighetens ägare men Regeringsrätten fann 

det dock inte styrkt att olägenheterna var betydande (RÅ 1993 not.521). 

Liknande synsätt har Mark- och miljööverdomstolen gett uttryck för i ett 

avgörande som gällde en hög och tätvuxen tujahäck (MÖD 2012:57). 

Domstolen anför i domen; ”Prövningen av om skuggning från en tujahäck 

eller annan vegetation kan anses utgöra en betydande olägenhet måste ske 

utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Av betydelse för prövningen är 

bland annat i vilken omfattning skuggning sker och hur det aktuella området 

ser ut i övrigt. I den förhållandevis sparsamma praxis som finns på området 

har domstolarna varit restriktiva med att bedöma skuggning från olika typer 

av vegetation som en betydande olägenhet (se bl.a. RÅ 1993 not. 521). 

Mark- och miljööverdomstolen har vid syn kunnat konstatera att X 44 ligger 

i ett lummigt område och gränsar mot ett skogsparti i söder och väster. 

Fastigheten är förhållandevis liten och möjligheterna att ha uteplatsen på 

annat ställe är begränsad. Det kan vidare konstateras att några av tujorna, i 

förhållande till uteplatsen, är placerade bakom bostadshuset på X 44. Dessa 

kan inte anses bidra nämnvärt till skuggningen på uteplatsen. Den skuggning 

som de övriga tujorna medför når inte uteplatsen förrän tidigast omkring kl. 

16:30 på eftermiddagen. 

Med hänsyn till att skuggningen från tujorna endast omfattar några timmar 

per dag och med beaktande av att det även i övrigt är ett lummigt område där 

viss skuggning får tålas, finner Mark- och miljööverdomstolen vid en samlad 

bedömning att tujorna inte i oacceptabel grad skuggar grannfastigheten X 44. 

Även om skuggningen från tujorna innebär en viss olägenhet för ägarna till 

X 44, kan vad som framkommit i målet inte anses utvisa att olägenheten är 

betydande i den mening som avses i 3 kap 17 § första stycket ÄPBL. Mark- 

och miljööverdomstolen finner därför, i likhet med mark- och 
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miljödomstolen, att det inte funnits förutsättningar att besluta om 

föreläggande rörande tujorna. Överklagandet ska därför avslås”. 

Mark- och miljööverdomstolen har i senare rättsavgöranden gett uttryck för 

samma restriktiva synsätt på vad som är betydande olägenhet (t.ex. MÖD 

målnr. P9750-14).  

Som framgår av dessa avgöranden är utrymmet för att växtlighet ska anses 

utgöra en betydande olägenhet mycket begränsat. Det är enligt Boverkets 

bedömning sannolikt betydligt lättare att ha framgång med ett påstående att 

växtlighet utgör en betydande olägenhet för trafiken. 

Plan- och bygglagstiftningen innehåller i huvudsak regler om mark och 

byggnadsverk. Det är i princip endast när det gäller tomter, allmänna platser 

och områden för andra anläggningar än byggnader som det finns krav som 

rör lös egendom och växtlighet. De tekniska egenskapskraven på 

byggnadsverk avser däremot inte lös egendom. 

Lös egendom och växtlighet är till skillnad mot mark och byggnadsverk 

betydligt mer föränderlig till sin förekomst och karaktär. Det är därför svårt 

att reglera placering och utformning av växtlighet och lös egendom, vilket 

gör att de nuvarande kraven på vård och skötsel för tomter är svåra att 

tillämpa när det gäller växtlighet och lös egendom. 

Bortsett från krav som syftar till att begränsa risk för olycksfall handlar 

kraven på växtlighet och lös egendom i bruksskedet om att det inte ska 

uppkomma betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken. När det 

gäller omgivningen är det fråga om störningar som i stor utsträckning även 

regleras i annan offentligrättslig lagstiftning, framförallt miljöbalken, och i 

civilrättslig lagstiftning, framförallt jordabalken. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Förslaget till förslag har kommunicerats med anmälaren. 

Beslutsunderlag 

Anmälan inkommen den 24 april 2021. 

Tjänsteskrivelse daterad den 16 september 2021. 

Förslag till beslut på mötet 

Ordföranden yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare handläggning och 

samråd med fastighetsägaren. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med samhällsbyggnadsnämnden om ärendet ska avgöras 

idag eller återremitteras och finner att ärendet återremitteras.  
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Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ärendet återremitteras för ytterligare handläggning och samråd med 

fastighetsägaren. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Plan och bygg 
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§ 159 Dnr SBN 2021/000097-4.4.2.2 

Mörbylånga 11:27 - Ansökan om förlängning av 
tidsbegränsat lov. Nybyggnad av annan anläggning 
(padelbanor) 
(EDP 2020-1005) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov för nybyggnad 

padelbanor med ljusanordning på fastigheten Mörbylånga 11:27 har 

inkommit från Mörbylånga Sport & Fritid. 

Ärendet avser förlängning av det tidsbegränsade lov på ett år som gavs den 

28 juli 2020 och som vann laga kraft den 28 augusti 2021. 

Kommunens arrendeavtal av marken löper ut den 31 augusti 2025. 

Ärendet avser nybyggnad av två stycken padelbanor, utomhusmodell, inom 

rubricerad fastighet. De planerade utomhusbanorna har en totalyta på cirka 

400 kvadratmeter och ska belysas med 8 stycken ljusanordningar 

(belysningsstolpar/LED-armaturer) enligt ansökan med tillhörande 

handlingar. Den tilltänkta åtgärden kommer att placeras enligt 

situationsplanen, avståndet till samtliga fastighetsgränser är längre än 4,5 

meter. 

Den avsedda platsen omfattas inte av någon detaljplan, strandskydd, 

landskapsbildsskydd eller känd fornlämning. Dock omfattas den av ett 

pågående detaljplanearbete samt verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

Därför ska befintliga ledningar och inspektionsbrunnar beaktas enligt 

rörchefens syn på plats. 

Inga grannar har ansetts vara berörda. 

Förvaltningens överväganden 

Enligt 9 kapitlet 33 § plan- och bygglagen (2010:900), får ett tidsbegränsat 

bygglov beviljas för en åtgärd som uppfyller något eller några men inte alla 

förutsättningar enligt plan- och bygglagens 9 kapitlet 30-32a §§. 

Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens 

begäran förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får 

överstiga femton år endast om lovet ska användas för ett ändamål som avses 

i 9 §. 

Förvaltningen bedömer åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig 

för att området ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt enligt 

9 kapitlet 31 b § plan- och bygglagen (2010:900). Vidare anser förvaltningen 
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att förslaget är lämplig för sitt ändamål enligt 8 kapitlet plan- och bygglagen 

(2010:900) och tillgodoser ett angeläget samhällsenligt behov. Därmed 

beviljas en förlängning av det tidsbegränsade bygglovet med stöd av 

9 kapitlet 33 § plan-och bygglagen (2010:900). 

Förvaltningen bedömer även att den sökta åtgärden inte leder till några 

störningar eller olägenheter inom aktuellt område enligt 2 kap 9 § plan- och 

bygglagen (2010:900). 

Den sammanlagda tiden för det tidsbegränsade bygglovet kommer inte att 

överstiga 15 år. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Förslag till beslut har inte kommunicerats med sökanden. 

Beslutsunderlag 

Ansökan om förlängning inkommen den 9 september 2021. 

Situationsplan med belysning inkommen den 27 juli 2020. 

Produktbeskrivning LED-armatur inkommen den 17 juli 2020. 

Plan- och fasadritning inkommen den 17 juli 2020. 

Sektionsritning inkommen den 17 juli 2020. 

Situationsplan inkommen den 17 juli 2020. 

Tjänsteskrivelse daterad den 13 september 2021. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov för uppförande av 

padelbanor med ljusanordningar beviljas inom rubricerad fastighet till 

och med den 31 augusti 2025 med stöd av 9 kap. 33 § plan- och 

bygglagen (2010:900), PBL. 

2. Avgiften för bygglovet är 2 563 kr i enlighet med fastställd taxa av 

kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa den 13 september 2021 

och beslut fattades den 23 september 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). Faktura 

skickas separat. 

 

Samhällsbyggnadsnämndens motivering till beslutet 

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom förvaltningens övervägande. 

_____ 
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Information 

Vid förlängning av ett tidsbegränsat bygglov behövs inte något nytt start- 

eller slutbesked. Detta eftersom åtgärden redan är påbörjad och utförd med 

stöd av ett startbesked och tagen i bruk med stöd av ett slutbesked. 

Samhällsbyggnadsnämnden har redan vid det ursprungliga tidsbegränsade 

bygglovet, redan tagit ställning till att åtgärden kunde antas uppfylla kraven i 

plan- och bygglagstiftningen genom beslut om startbesked.  

Samhällsbyggnadsnämnden har även i det ursprungliga slutbeskedet tagit 

ställning till att åtgärden uppfyller kraven enligt lovet, kontrollplanen, 

startbeskedet och kompletterande villkor och att det inte fanns skäl att 

ingripa. 

 

 

Expedieras till: 

Beslutet skickas till den sökande  

Ett meddelande om kungörelse skickas till samtliga berörda grannar 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 

Plan och bygg 
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§ 160 Dnr SBN 2021/000088-8.10 

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag. 
Sekretessärende 
(EDP Vision 2021-1004) 

Sammanfattning av ärendet 

Emma Lindell, bygglovhandläggare, föredrar ärende angående 

bostadsanpassning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 17 september 2021, med bilagor  

(EDP Vision 2021-1004). 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Avslå ansökan om bostadsanpassning enligt handläggarens förslag 

daterad den 17 september 2021 (EDP Vision 2021-1004). 

2. Beslut fattas med stöd av Lag (2018:222) om Bostadsanpassningsbidrag 

m m 5§ och 10§.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

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

Verksamhetsinformation 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Daniel Jonsson informerar om  

Plan och bygg 

 Samråd har hållits med länsstyrelsen angående FÖP för dagvattenplanen. 

 Årligt möte med Lantmäteriet. Aktuella ärenden och handläggningstider 

diskuterades. 

 Arbete pågår med att ta fram mätetal för kommunfullmäktigemålet: 

”Tillväxtskapande och hållbar samhällsplanering” pågår. 

 Underlag till markanvisningstävling. 

 Enheten har deltagit vid dialogmöte med ”Rådet för hållbara städer” vid 

besök i Kalmar Län. Presenterat arbete med Färjestaden. Uppskattat som 

exempel på hållbar planering 

 Deltagit vid länsstyrelsens information om digitaliseringsprocessen i 

samhällsplaneringen. 

 Länsstyrelsen inbjuder till länsplandag 22 oktober. Ämne dagvatten. 

 Plangruppens möte den 9 september.  

Internt 

 Vad händer efter Corona? Frågor om lokaler och distansarbete aktuella.        

 Digitalisering: nästa steg; mellanarkiv, upphandling under 2021.  

 Enheten ligger bra till för en övergång till digitala planer. 

 Bemanning 

- Rekrytering klar: 1 byggnadsinspektör och 2 planarkitekter. 

Introduktion och upplärning pågar. 

- En planarkitekt förstärker på Kart- och mät, minskning på plan från 1 

oktober till 20%. 

- Rekrytering av miljöhandläggare pågår. Intervjuer avklarade. 

Miljö och hälsa 

 Remisser vindkraft (Hexicon, OX2). 

 Miljödag för samhällsbyggnadsnämnden den 1 oktober. 
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Barnkonventionens dag 

Emmy Ahlstedt (C) informerar nämnden om Barnkonventionens dag i 

november.  

_____ 
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