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Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga den 22 mars 2016 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

 §§ 38-53 
 Cecilia Widén  
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Val av justerare 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Bertil Johansson utses att justera dagens protokoll.     

_____ 
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§ 39  

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Till miljö- och byggnadsnämndens ledamöter och ersättare utsänd kallelse 

godkänns som dagordning med tillägg enligt följande.  

 Ändring av sammanträdesdatum för junimötet.     

_____ 
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§ 40  

Meddelande och information 

Meddelande 

Rapport enligt sammanställning daterad den 16 mars 2016. 

Information 

1. Nästa möte är den 21 april 2016. 

_____ 
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§ 41  

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2016 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsutskottets protokoll den 3 mars 2016. 

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 15:36.     

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbesluten godkänns.   

_____ 
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§ 42  

Uppföljning medborgarförslag och motioner 

Sammanfattning av ärendet 

Inga nya motioner eller medborgarförslag har inkommit.     

_____ 
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§ 43  

Verksamhetsinformation 

Information från miljö- och hälsoskyddsinspektör  

Maria Almstedt informerade om ansökan från Guldfågeln till Länsstyrelsen 

om fortsatt och utökat tillstånd för sin produktion. Ett yttrande har lämnats 

till Länsstyrelsen i vilket man konstaterat ett behov av kompletteringar i 

ärendet. Maria redovisade innehållet i yttrandet och informerade att 

Länsstyrelsen dessutom anhåller om yttrande från Mörbylånga kommun över 

dels den trafiksituation som råder i Mörbylånga kyrkby och den framtida 

planeringen för denna, dels synpunkter i frågan om den nuvarande 

vattenförsörjningssituationen i kommunen samt den planering som sker för 

hur den framtida vattenförsörjningen ska lösas. Nämnden kommer att 

återkomma till frågorna.  

Information plan- och byggverksamheten 

Marie-Christine Svensson informerade om aktuella ärenden.   

 HVB-hem. 

 Isgärde 4:74. 

 Södra kajen, Mörbylånga. 

 Möte med Bovieran. 

 Färjestadens centrum. 

 Samrådsmöte kvarteret Bromsen. 

 Möte angående rutiner för exploateringsprojekt. 

 Strandskogens vattenskyddsområde. 

 Intressenter Saxnäs. 

 Start för "Miljökloka kontor"-tävling. 

Information förvaltningen 

 Förfrågningsunderlag om handläggarsystem ute. 

 Nystart "samhällsbyggnadsmöte" för chefer. 

 Utbildning för chefer angående psykosocial arbetsmiljö. 

 Lönesamtal genomförda. 

 Lokalerna - närarkivet görs om till kontorsrum. 

 Jämställdhetsplan, chefer och fackliga förbund.      

_____ 
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§ 44  

Övriga frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden föreslog att miljö- och byggnadsnämndens möte den 23 juni 

flyttas fram till den 30 juni.      

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Mötet den 23 juni flyttas till torsdagen den 30 juni.    

_____ 

 

 

Ajournering 

Klockan 9.50-10.05 

 

 

Expedieras till: 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10 (21) 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

2016-03-17  
 

 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 45 Dnr 2009/001161 

Möllstorp 2:4 m.fl. Planprogram. Sökanden 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med planprogrammet är att skapa möjlighet till ett naturnära boende 

och att utveckla besöksnäringen för att attrahera nya besöksgrupper. Vidare 

är syftet att bevara områdets biologiska mångfald samtidigt som 

naturområden tillgängliggörs för rekreation och att planområdets värdefulla 

jordbruksmark i öster ska kunna fortsätta att brukas.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 3 mars 2016. 

Tjänsteskrivelse daterad den 3 mars 2016. 

Programkarta, upprättad den 22 januari 2015, reviderad den 26 april 2016. 

Beskrivning, upprättad den 22 januari 2015, reviderad den 26 april 2016. 

Checklista miljöbedömning, upprättad den 22 januari 2015, reviderad den 26 

april 2016. 

Beslut angående ställningstagande om miljöbedömning, daterat den 26 april 

2016. 

Checklista sociala konsekvenser, upprättad den 22 januari 2015. 

Översiktlig naturvärdesinventering av naturområden i Möllstorp, daterad den 

18 december 2014. 

Naturvärdesinventering av område i Möllstorp i Mörbylånga kommun 2015, 

daterad den 9 december 2015. 

Rapport angående planprogram för Möllstorp 2:4 m fl, skyddsvärda 

fågelförekomster i Möllstorp, daterad den 10 november 2014. 

Rapport över skyddsvärda fågelförekomster i Möllstorp 2:4 m.fl, uppföljning 

med fältarbete 2015, daterad den 6 november 2015. 

Miljö- och byggnadsnämndens förslag till beslut 

1. Den upprättade samrådsredogörelsen över inkomna synpunkter daterad 

den 26 april 2016 godkänns som sin egen. 

2. Programhandlingar upprättade den 22 januari 2015 samt reviderad den 

26 april 2016 godkänns.  
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3. Programhandlingarna ska tillsammans med samrådsredogörelsen utgöra 

underlag för detaljplan inom programområdet.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Plan- och byggverksamheten 
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§ 46 Dnr 2015-000230 

Mörbylånga 11:54 samt del av 11:27, Norra Viken. 
Ansökan om planbesked angående ändring av 
detaljplan för bostadsändamål, godkänna 
samrådsredogörelse. Sökanden Ecodom AB. 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan har inkommit 2014-10-24 och 2015-01-23 från Ecodom AB för att 

ändra gällande detaljplan för Mörbylånga 11:27 Norra Viken som vann laga 

kraft 2010-04-14. Ändringarna gäller område A (I) och C (III). 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av Mörbylånga 

tätort. Utvecklingen ska ske så att utbudet av boendeformer varieras. 

Villor och sammanbyggda hus inom området ska placeras i enlighet med den 

befintliga kvartersstrukturen i köpingen. 

Flerbostadshusen ska placeras och utformas så att stora delar av den 

befintliga slänten upp mot Bruksparken kan bevaras tillsammans med 

befintlig vegetation och att gränsen mellan det offentliga rummet, 

Bruksparken, och det privata, lägenheter och uteplatser, är tydlig utan att 

utgöra ett fysiskt hinder.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 3 mars 2016. 

Tjänsteskrivelse daterad den 22 februari 2016. 

Samrådsredogörelse daterad den 17 mars 2016. 

Plankarta, upprättad den 17 juni 2015, reviderad den 17 mars 2016. 

Illustration, upprättad den 17 juni 2015, reviderad den 17 mars 2016. 

Planbeskrivning, upprättad den 17 juni 2015, reviderad den 17 mars 2016. 

Checklista miljöbedömning, upprättad den 17 mars 2016. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Den  upprättade samrådsredogörelsens utlåtande över inkomna 

synpunkter daterad den 17 mars 2016 godkänns som sin egen. 

2. Upprättade handlingar daterade den 17 juni 2015 samt reviderade den  

17 mars 2016 skickas på granskning.   

_____ 
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Expedieras till: 

Ecodom AB, Södra Långgatan 18, 392 32 Kalmar 
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§ 47 Dnr 2015/001277 

X Förhandsbesked. Ansökan om lokaliseringsprövning 
för byggnation av enbostadshus samt avstyckning av 4 
tomter. Sökanden X. 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om förhandsbesked har inkommit på fastigheten X, skifte 1. 

Ansökan avser byggnation av fyra stycken enbostadshus på tomter som 

avses avstyckas. 

Sökanden har ej inkommit med något yttrande.      

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 3 mars 2016. 

Kommunicering den 29 januari 2016. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 21 januari 2016. 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 7 januari 2016. 

Tjänsteskrivelse daterad den 9 december 2015. 

Ansökan inkom den 9 november 2015 med bilagor. 

Karta. 

Miljöhandläggarens yttrande den 16 december 2015.      

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Lämna negativt förhandsbesked. 

2. Jämte pågående planuppdrag kommer förslaget att bli ytterligare en 

förtätning av bebyggelsen på platsen. Detta innebär att området ska 

utredas i sin helhet genom detaljplaneförfarande.  

3. Kommunen ställer sig positiv till en prövning av exploatering men 

uppmanar sökande att inkomma med ansökan om planbesked. 

_____ 

Information 

Beslutet kan överklagas var för sig. Se bifogad anvisning! 

Expedieras till: 

X 
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§ 48 Dnr 2015/000954 

X Förhandsbesked. Ansökan om lokaliseringsprövning 
för byggnation av enbostadshus samt avstyckning av 
tomter. Sökanden X. Kommunicerad. 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om förhandsbesked har inkommit på fastigheten X. Ansökan avser 

byggnation av enbostadshus på tomter som avstyckas. Den aktuella 

fastigheten omfattar ca 23 000 kvm och är belägen öster om länsväg  958 

och gränsar i norr  till X. Marken utgörs mestadels av skogsmark. 

Sökanden har inkommit med ett yttrande efter kommunicering.        

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 3 mars 2016. 

Yttrande från sökande inkom den 29 februari 2016. 

Kommunicering den 29 januari 2016. 

Yttrande från sökande inkom den 23 februari 2016. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 21 januari 2016. 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 7 januari 2016. 

Tjänsteskrivelse daterad den 9 december 2015. 

Ansökan inkom den 19 augusti 2015. 

Komplettering inkom den 7 oktober 2015, 27 november, 1 december 2015. 

Miljöhandläggarens yttrande den 17 december 2015.      

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Lämna negativt förhandsbesked då byggnation för bostadsändamål inte 

har stöd i planprogram för området och inte är förenligt med PBL (Plan- 

och bygglagen) 2 kap 2, 4, 5, 6 §§ samt MB (Miljöbalken) 3 kap 4§.   

2. För beslut debiteras en av fullmäktige fastställd avgift. Fakturan kommer 

att sändas separat. 

_____ 

Information 

Beslutet kan överklagas var för sig. Se bifogad anvisning! 

Expedieras till: 

X 
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§ 49 Dnr 2016/000236 

Björnhovda 25:410 Bygglov för plank, lov i efterhand. 
Sökanden Multibygg Sydost AB. 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet avser nybyggnad av ett 1,8 meter högt och 65 meter långt plank i 

anslutning till en ny förskola som är under uppbyggnad. 48 meter av planket 

byggs mot en gång/cykelväg och 17 meter mot en gata. 

27 januari 2016 inkom via mail en komplettering av bygglov med plank. 

Tillsammans med mailet bifogades foto på ett redan uppfört plank. 

Sökanden informerades om att planket inte kunde ses som komplettering 

utan att ett bygglov krävdes. Sökanden uppmanades att söka bygglov för 

planket och informerades om att eftersom åtgärden redan var utförd kommer 

ansökan att handläggas som lov i efterhand.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 3 mars 2016. 

Mail inkommit den 27 januari 2016 med tillhörande fotografier. 

Ansökan om lov daterad den 8 februari 2016. 

Yttrande från Teknisk Affärsverksamhet daterat den 12 februari 2016. 

Situationsplan daterad den 22 februari 2016. 

Fasadritning daterad den 22 februari 2016. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Bygglov för plank ges i efterhand med stöd av 9 kap. 30 § plan- och 

bygglagen (2010:900), PBL.  

2. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, samt 9 

kap. 12 § plan- och byggförordningen, (2011:338), PBF, påförs ägaren, 

Undringens Förskola AB (556868-6769), till fastigheten Björnhovda 

25:411  en byggsanktionsavgift om 29 903 kronor. Avgiften ska betalas 

till Mörbylånga kommun. En faktura kommer att skickas ut separat.  

3. För beslut debiteras en av fullmäktige fastställd avgift. Fakturan kommer 

att sändas separat. 

_______ 
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Information 

Beslutet kan överklagas var för sig. Se bifogad anvisning! 

   

Expedieras till: 

Multibygg Sydost AB, Verkstadsgatan 39, 392 39 Kalmar 
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§ 50 Dnr 2016/000287 

Riktlinjer för detaljplanering  

Sammanfattning av ärendet 

För att underlätta för exploatörer och externa planförfattare har Mörbylånga 

kommun sammanställt riktlinjer för detaljplanering. 

Riktlinjerna ska fungera som vägledning för kompetensnivå, ansvars-

fördelning och kommunens särkrav på planprocessen. Riktlinjerna ger 

exempel på vilka handlingar och utredningar som kan komma att krävas vid 

upprättandet av en detaljplan. Kommunens handläggare avgör vilken 

omfattning av underlag som är relevant. 

Riktlinjerna behöver knytas till planavtalet. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 3 mars 2016. 

Tjänsteskrivelse daterad den 22 februari 2016. 

Riktlinjer för detaljplanering, daterad den 17 mars 2016.   

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Riktlinjer för detaljplanering antas. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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§ 51 Dnr 2016/000380 

Årsredovisning 2015  

Sammanfattning av ärendet 

Informerades om årsredovisning, inklusive verksamhetsberättelse för miljö- 

och byggnadsförvaltningen, för 2015.      

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 3 mars 2016. 

Tjänsteskrivelse daterad den 3 mars 2016.      

Årsredovisning 2015. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Årsredovisning för 2015 godkänns.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunledningsutskottet 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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§ 52 Dnr 2016/000322 

Internkontrollplan 2016  

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och byggnadsnämnden ska för varje år fastställa en internkontrollplan 

för att säkerställa att interna rutiner följs.     

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 3 mars 2016. 

Tjänsteskrivelse daterad den 25 februari 2016. 

Internkontrollplan daterad den 25 februari 2016.   

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Internkontrollplan för miljö- och byggnadsnämndens verksamhets-

område 2016 antas.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Plan- och byggchef 

Ekonomichef 

Upphandlingssamordnare 

Nämndsekreterare 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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§ 53 Dnr 2015/001285 

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag. 
Sekretessärende.  

Sammanfattning av ärendet 

Arne Andersson, byggnadsinspektör, föredrog ärende angående 

bostadsanpassning.      

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 3 mars 2016. 

Tjänsteskrivelse daterad den 3 mars 2016, med bilagor (dnr 2015/001285).   

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja ansökan om bostadsanpassning enligt handläggarens förslag 

daterad den 3 mars 2016 med dnr 2015/001285. 

2. Beslut fattas med stöd av lagen (1992:1574) om bostadsanpassnings-

bidrag m.m. §§ 4 - 7. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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