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§ 63  

Val av justerare 

Till justerare för mötet valdes Gudrun Mo 

_____ 
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§ 64  

Godkännande av dagordning 

Till jävsnämndens ledamöter och ersättare utsänd kallelse godkänns som 

dagordning för sammanträdet med tillägg. 

Extra ärende Björnhovda 6:27 

_____ 
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§ 65  

Delegationsbeslut 

Följande ärenden anmäldes: 

Inga inkomna. 

_____ 
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§ 66 Dnr 2014/000012 -214 

Björnhovda 25:410 och 25:411 - Ansökan om 
planändring, samrådsredogörelse. Sökande 
Undringens förskola AB (Dnr 13/561) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om ändring av detaljplan inkom till kommunen 2013-06-25. 

Ansökan avser ändring av detaljplan för fastigheterna Björnhovda 25:410 

och 25:411. Syftet är att ändra fastigheterna till från enbart bostadsändamål 

till bostads- och skoländamål. Sökanden avser att bygga förskola på platsen. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för skolverksamhet. För att 

förlänga planens aktualitet förslås även bostadsändamål. Planändringen 

behandlar också särskilda frågor gällande parkering- och infartsförhållanden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014-10-14 

Samrådsredogörelse, upprättad 2014-10-28 

Plankarta, upprättad 2014-06-24 

Beslut behovsbedömning, upprättad 2014-10-14 

Jävsnämndens beslut 

1. Den 2014-10-28 upprättade Samrådsredogörelsen över inkomna 

synpunkter godkänns som sin egen. 

2. De 2014-06-24 upprättade handlingarna skickas på granskning. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Plan- och byggverksamheten 

Undringens Förskola AB, Ulrika Yngvesson, Lövängsvägen 15, 386 95 

Färjestaden 
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§ 67 Dnr 2014/000033 -429 

Björnhovda 25:2 - Anmälan av spolplatta för båt-tvätt, 
Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

En anmälan från Tekniska verksamheten har kommit in till 

miljöverksamheten gällande installation av spolplatta för båt-tvätt, med 

efterföljande rening. Efter rening kommer vatten att släppas till 

dagvattennätet. Med miljöfarlig verksamhet avses bl.a. utsläpp av 

avloppsvatten i mark, vattenområden eller grundvatten såsom denna 

installation.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014-10-22 

Anmälan 2014-09-12 

Komplettering av uppgifter, utdrag Ecos 2014-09-12 

Havs- och Vattenmyndigheten, Båtbottentvättning av fritidsbåtar. 

Jävsnämndens beslut 

Jävsnämnden i Mörbylånga kommun beslutar att MÖRBYLÅNGA 

KOMMUN, TROLLHÄTTEVÄGEN 4, 380 62 MÖRBYLÅNGA, 

(2120000704) på fastighet Björnhovda 25:2 på Grövlegatan i Mörbylånga 

kommun att: 

1. Ett skriftligt kontrollprogram för verksamheten ska upprättas. I 

kontrollprogrammet ska det bl.a. framgå löpande skötselrutiner, intervall 

filterbyten/slamtömning, provtagningsmetoder samt 

provtagningsfrekvens. Kontrollprogrammet ska skickas till 

Miljöverksamheten så snart som möjligt innan verksamheten påbörjas. 

2. Provtagning ska genomföras under dag då många båtar tvättas för att 

bedöma funktionen vid hög belastning. Filterbyte bör inte göras precis 

innan provtagning.  

3. Provtagningen ska utföras av en person med adekvat utbildning och vara 

tidsstyrd. Delprover ska tas ut var femte minut eller tätare. 

4. Analyser efter rening ska vara i enlighet med de riktvärden som finns 

uppsatta av tillverkaren AXON miljöteknik AB. Om det uppkommer 
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någon ytterligare parameter som kan påverka miljö och/eller hälsa ska 

detta läggas till i analysen. 

5. Efter första säsongen, senast den 31 december 2015, ska verksamheten 

skriftligen inkomma med följande uppgifter: 

a, Analysresultat från provtagningen. 

b, Uppgifter om antal tvättar som utförts under säsongen 

6. Eventuella kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras på sådant 

sätt att spill eller läckage inte kan förorena mark eller vatten. 

 

Beslutet fattas med stöd av 26 kap 9, 19 och 22 §§ miljöbalken. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Miljöverksamheten 

Teknisk Affärsverksamhet 

För kännedom: 
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§ 68 Dnr 2014/000031 -422 

Mörbylånga 11:27 - Anmälan av mellanlagring av 
massor. 

Sammanfattning av ärendet 

En anmälan från Tekniska verksamheten vid Mörbylånga kommun om 

deponering av muddermassor inkom till miljöverksamheten 2014-09-12. 

Dialog har förts med Länsstyrelsen om åtgärden är tillståndspliktig enligt 

miljöbalken. Då det inte handlar om deponering utan om mellanlagring så 

har bedömning gjorts att det endast är en anmälningspliktig åtgärd och ska 

då hanteras av Jävsnämnden i Mörbylånga kommun. Kompletteringar i 

ärendet har begärts för att förtydliga vad åtgärden innebär samt var 

massorna, efter det att de mellanlagras, ska ta vägen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014-10-22 

Ansökan 2014-09-12 

Kompletteringar 2014-09-16, 2014-10-08, 2014-10-09 

Jävsnämndens beslut 

1. Att bevilja sökande, Tekniska avdelningen vid Mörbylånga kommun, 

mellanlagring av muddermassor i enlighet med anmälan på 

fastigheten Mörbylånga 11:27.  

2. Massorna ska vara bortforslade och platsen återställd senast den 1 

november 2017. 

3. Om det uppkommer någon olägenhet enligt miljöbalken på grund av 

mellanlagringen som inte kan förutsägas när detta beslut tas kan 

beslutet komma att hävas alternativt kan ytterligare försiktighetsmått 

utfärdas. 

_____ 

 

Expedieras till: 

Miljöverksamheten 

Teknisk Affärsverksamheten 
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§ 69 Dnr 2014/000032 -429 

X - Anmälan om olägenhet gällande bländande ljus. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 28 april 2014 inkom en anmälan om olägenhet, från fastighetsägare för 

X, in till Miljöverksamheten vid Mörbylånga kommun. Anmälan om 

olägenhet gällde bländande ljus från väg Lundtorpsgatan. Nuvarande 

fastighetsägare har ägt och bott i huset sedan september 2013. Huset ligger 

rakt framför Lundtorpsgatans utfart till Skogsbygatan. Störningen, i form av 

bländning, sker på kvällarna. Huvudman för Lundstorpsgatan är Mörbylånga 

kommun. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014-10-22 

Anmälan om olägenhet 2014-04-28 

Karta 

Jävsnämndens beslut 

1. Inga åtgärder kommer att krävas av Mörbylånga kommun då klagomålet 

inte bedöms utgöra en olägenhet enligt miljöbalkens mening.  

Beslutet fattas med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken samt 9 kap 3§. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Miljöverksamheten 

X 
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§ 70 Dnr 2014/000011 -235 

Björnhovda 6:27, Onkel Sams väg 8, Färjestaden 
(Dnr 14/483) 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga Bostads AB ansöker om att få bygglov för nybyggnad av 

flerbostadshus om 250 kvm på fastigheten Björnhovda 6:27, Onkel Sams 

väg 8, Färjestaden. Länsstyrelsen har upphävt beslut och återförvisat ärendet 

för ny handläggning. 

Beslutsunderlag 

Ansökan 2014-05-05  

Ritning reviderade, planer och fasader nybyggnad instämplade 2014-09-09 

Situationsplan instämplad 2014-05-05. 

Brandskyddsbeskrivning inkomna 2014-05-05  

Tjänsteskrivelse 2014-05-07 

Jävsnämndens protokoll 2014-05-16 § 36 

Länsstyrelsens beslut 2014-09-02 

Tjänsteskrivelse 2014-09-19 

Jävsnämndens protokoll 2014-09-30 § 55 

Överväganden 

Fastigheten är belägen inom planlagt område. 

Åtgärderna överensstämmer med detaljplanen. 

Sökande har reviderat i sina handlingar, ritningar 2014-09-09, enligt 

Länsstyrelsens beslut sidan 3 (5) att balkongerna endast får utkragar 1,5 

meter, måttsatt på ritning, utanför nedanförliggande fasadliv och att 

balkongerna ligger minst 3 meter, måttsatt på ritning, ovan mark, och 

därmed överensstämmer bygglovshandlingen med detaljplanen. 

Jävsnämndens beslut 

1. Upphäva jävsnämndens beslut 2014-09-30 § 55  

2. Att tillstyrka bygglov för Bygglov – Nybyggnad av flerbostadshus om 

250 kvm på fastigheten Björnhovda 6:27, Onkel Sams väg 8, 

Färjestaden, sökande Mörbylånga Bostads AB med stöd av 9 kap. 30 § 

plan- och bygglagen, PBL. 

3. Villkor för beslutet: Brandklassificering, enligt BBR kap 5, bostadshus 
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Brandklass EI30 gäller om avståndet är mindre än 8 meter från annan 

byggnad oavsett typ av byggnad eller angränsande byggnad ligger på 

annan fastighet. 

4. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 

kontrollansvarig godtas byggherrens förslag Erik Heiman. Den 

kontrollansvarige är certifierad enligt 10 kap. 9 § i PBL (2010:900). 

5. Utstakning och Lägeskontroll ska utföras. 

6. Ett arbetsplatsbesök från kommunen ska göras. 

7. Tekniskt samråd, krävs i detta ärende. 

8. Bygglovet debiteras separat. Avgiften är i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige 

Besluten kan överklagas var för sig, se bifogad information. 

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för planenlig åtgärd inom detaljplanen, exklusive 

startbesked.  

Förutsättningar 

Planförutsättningar  

Fastigheten omfattas av detaljplan. 

Yttranden  

Fastigheten kan ansluta till kommunalt vatten och avlopp. 

Bygglov tillstyrks med villkor: 

Att fastigheten ansluter till kommunalt vatten och avlopp. 

Ärendet har remitterats till Tekniska affärsverksamheten se yttrande nedan 

(Billy Gidö).  

Dagvattnet från fastigheten får inte anslutas till kommunala 

spillvattenledningar. 

Ärendet har remitterats till Räddningstjänsten (Rutger Thuresson). 

Bedömning 

Åtgärden överensstämmer med detaljplanen. 

Plan- och byggverksamheten bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller 

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



 

Jävsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(14) 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

2014-10-28   
 

 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Tidigare beslut från Jävsnämnd blev överklagat och Länsstyrelsen i Kalmar 

har meddelat ett beslut, 2014-09-02, om återförvisning av ärende för ny 

handläggning. Där avvikelse från detaljplanen, enligt Länsstyrelsens beslut, 

är att balkongerna kragar ut mer än 1,5 meter från underliggande fasadliv 

och därmed skall inräknas i den totala byggnadsarean. Dessa balkonger är nu 

reviderade till att max kraga ut 1,5 meter från underliggande fasadliv, se 

instämplade ritningar 2014-09-09, och därmed är bygglovsansökan 

överensstämmande med detaljplanen. 

Med revidering enligt plan- och fasadritning 2014-09-02 blir Förvaltningens 

förslag, bifall till ansökan. 

Information 

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

kan behövas.  

Byggherren ansvarar själv för att ta in egenkontroller för de arbeten hans 

entreprenörer utför. 

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

den som finns (tillståndsgivare är väghållaren, oftast Trafikverket, 

kommunen eller lokal vägförening). 

Lagen om kulturminnen, där fornlämningar kan finnas (länsstyrelsen). 

Dispensansökan om landskapsbildskydd och strandskydd enligt miljöbalken 

kan behöva sökas (länsstyrelsen/kommunen). 

Byggherren är i vissa fall skyldig att upprätta en arbetsmiljöplan för 

byggandet innan byggnationen påbörjas. Bestämmelser om detta finns i 

Arbetarskydds-styrelsens författningssamling 1999:3, §§ 10, 11 och 12. 

Förhandsanmälan ska göras till arbetsmiljöverket i Växjö om projektet 

kräver mer än 500 mandagar eller under 30 arbetsdagar sysselsätter mer än 

20 man samtidigt. 

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked 

(enligt 10 kap. 3 § PBL).   

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. 

I detta ärende krävs utstakning. Behörighet krävs. Utstakning av hus skall 

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

Förslagsvis kontakta Metria i Kalmar (010-1218000). För utstakning gäller 

Metrias taxa. Om byggnadens eller anläggningens läge är sådant att den är 
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direkt beroende av gränsen mot en grann-fastighet, skall grannen kallas till 

utstakningen. 

I detta ärende krävs lägeskontroll. Avgift för lägeskontroll ingår i 

bygglovsavgiften. Lägeskontrollen bör göras innan första bjälklaget är 

färdigt. Kontrollansvarig alternativt där kontrollansvariga saknas 

byggherren, kontaktar Metria AB i Kalmar (Anders Johansson, 

anders.johansson@metria.se 010-121 86 83).  

Bygglovet upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats 

inom två år och avslutats inom fem år från den dagen beslutet vann laga 

kraft. 

Observera  

1. att byggnadsarbeten inte får påbörjas förrän kommunstyrelsen 

har gett ett startbesked enligt PBF 9 kap. 20 §. 

2. att byggnadsverket inte får tas i bruk i de delar som omfattas av 

startbeskedet förrän kommunstyrelsen har gett ett slutbesked 

enligt PBF 9 kap. 20 §. 

Bilagor  

1. Överklagandehänvisning 

2. Ritningar som ingår i beslutet. 

3. Beslut från Länsstyrelsen Kalmar 2014-09-02 

 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Mörbylånga Bostads AB, Köpmangatan 32, 386 50 Mörbylånga 

Erik Heiman, ATRIO Arkitekter AB, Gamla Stationsgatan 4A Bv, 382 30 

Nybro 

För kännedom: 

Plan och byggverksamheten 

Mörbylånga kommun 

X 
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