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Elvira Laneborg, miljö- och klimatstrateg, § 81 
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Justerare Johan Sigvardsson 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga den 1 juni 2016 
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 Sekreterare 

 

 §§ 65-83 
 Cecilia Widén  
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 Günter Ruchatz  
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§ 65  

Val av justerare 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Johan Sigvardsson utses att justera dagens protokoll.       

_____ 
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§ 66  

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Till miljö- och byggnadsnämndens ledamöter och ersättare utsänd kallelse 

godkänns som dagordning.  

_____ 
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§ 67  

Meddelande och information 

Meddelande 

Rapport enligt sammanställning daterad den 25 maj 2016. 

Information 

Nästa möte är den 30 juni 2016. 

_____ 
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§ 68  

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2016 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsutskottets protokoll den 4 maj och 12 maj 2016. 

Anmälan av delegeringsbeslut nr 15:38.     

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbesluten godkänns.     

_____ 
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§ 69  

Uppföljning medborgarförslag och motioner 

Sammanfattning av ärendet 

Inga nya medborgarförslag eller motioner har inkommit.      

_____ 
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§ 70 Dnr 2016/000275 

Algutsrum 20:10 - Tidsbegränsat bygglov 5 år 
nybyggnad av HVB-hem. Sökanden Mörbylånga 
Bostads AB.  

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga Bostads AB ansöker om att få tidsbegränsat bygglov, 5 år, för 

nybyggnad av verksamhet, HVB-hem, om 625 m² på fastigheten Algutsrum 

20:10, Turistvägen (mitt emot bilparkering, samlingsplats) i Färjestaden. 

Byggnaden kommer att placeras på västra delen av fastigheten med 

anslutning till Vassgatan mellan Turistvägen och cykelvägen Joels väg-

Brovägen. 

Platsen ligger utanför planelagt område, men inom område för pågående 

planarbete.     

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 19 februari 2016. 

Ritningar, plan- o fasadritning samt situationsplan, instämplade den 19 

februari 2016. 

Verksamhetsplan Bidaya daterad 17 mars 2016. 

Brandskyddsbeskrivning instämplad den 17 maj 2016. 

Remissyttranden. 

Yttrande, tekniska förvaltningen daterat den 20 maj 2016. 

Tjänsteskrivelse daterad den 17 maj 2016. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Att bevilja tidsbegränsat bygglov, 5 år, för nybyggnad av verksamhet, 

HVB-hem, om 625 m² på fastigheten Algutsrum 20:10, Turistvägen på 

område väster om Brovägen, sökande Mörbylånga Bostads AB med stöd 

av 9 kap 33 § PBL. Tidsbegränsat bygglov ges då byggnation förutsätter 

planläggning enligt 9 kap 31 § 2:a stycket. 

2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollan-

svarig godtas byggherrens förslag Thomas Bentzén. Den kontrollansva-

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

3. Utstakning av sakkunnig. 

4. Ett arbetsplatsbesök från kommunen ska göras. 
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5. Tekniskt samråd, krävs i detta ärende, plan- och byggförvaltningen kallar 

till samrådet. 

6. Bygglovet upphör att gälla, enligt 9 kap 43 § PBL om den åtgärd som lo-

vet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från 

den dagen beslutet vann laga kraft. 

_____ 

 

Information  

Beslutet kan överklagas var för sig. Se bifogad anvisning! 

 

 

Expedieras till: 

Mörbylånga Bostads AB 

Berörda grannar enligt distributionslista, 2 st fastigheter och 3 st 

tomträttshavare 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

För kännedom: 

Grannar enligt distributionslista 
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§ 71 Dnr 2016/000357 

Mörbylånga 11:27 - Tidsbegränsat bygglov 5 år 
nybyggnad av HVB-hem. Sökanden Mörbylånga 
Bostads AB.  

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga Bostads AB ansöker om att få tidsbegränsat bygglov, 5 år, för 

nybyggnad av verksamhet, HVB-hem, om 625 m² på fastigheten 

Mörbylånga 11:27, Hedvigsborgsvägen, Mörbylånga. 

Byggnaden kommer att placeras på östra delen av fastigheten med anslutning 

till Hedvigsborgsvägen mellan Badstugetäkten 1:12 och Ärtan 6. 

Platsen ligger inom detaljplanelagt område, detaljplan M 57.     

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 4 mars 2016. 

Ritningar, plan- o fasadritning samt situationsplan, instämplade den 4 mars 

2016. 

Verksamhetsplan Bidaya daterad den 4 mars 2016. 

Brandskyddsbeskrivning instämplad den 17 maj 2016. 

Remissyttranden. 

Yttrande, tekniska förvaltningen daterat den 20 maj 2016. 

Tjänsteskrivelse daterad den 17 maj 2016.   

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Att bevilja tidsbegränsat bygglov, 5 år, för nybyggnad av verksamhet, 

HVB-hem, om 625 m² på fastigheten Mörbylånga 11:27, 

Hedvigsborgsvägen, sökande Mörbylånga Bostads AB med stöd av 9 kap 

33 § PBL. Tidsbegränsat bygglov ges då byggnation förutsätter 

planläggning enligt 9 kap 31 § 2:a stycket. Att inkomma med 

Brandskyddsbeskrivning snarast men senast till Tekniskt samråd.  

2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 

kontrollansvarig godtas byggherrens förslag Thomas Bentzén. Den 

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

3. Utstakning av sakkunnig. 

4. Ett arbetsplatsbesök från kommunen ska göras. 
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5. Tekniskt samråd, krävs i detta ärende, plan- och byggförvaltningen kallar 

till samrådet. 

6. Bygglovet 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 dagen beslutet vann laga kraft. 

_____ 

 

Information  

Beslutet kan överklagas var för sig. Se bifogad anvisning! 

 

Ajournering  

Klockan 9.50-10.00   

 

 

Expedieras till: 

Mörbylånga Bostads AB 

Berörda grannar enligt distributionslista, 7 st fastigheter  

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

För kännedom: 

Grannar enligt distributionslista 
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§ 72 Dnr 2014/000083 

Björnhovda 4:12 m fl - Ansökan om planändring - 
Sökande: CIS Kalmar AB.  

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om planändring för Björnhovda 4:12 inkom den 29 januari 2014 

med avsikten att planlägga för skoländamål.  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för skola- och fritidsändamål samt 

att utreda förutsättningar för flerbostadshus i områdets sydvästra del. 

Tillkommande bostadsbebyggelse i sydvästra delen ska utformas 

karaktärenligt med den befintliga i närområdet. Vidare är syftet att utreda 

särskilda frågor rörande parkerings- och infartsförhållande samt säkra 

skolvägar i planområdet. För att bevara de karaktärsmässiga dragen som är 

viktiga för landskapsbilden ska trädridån samt den öst-västgående 

stengärdesgården skyddas. Syftet är även att rena och fördröja dagvatten 

genom olika öppna lösningar inom planområdet.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 9 maj 2016. 

Plankarta, upprättad den 26 maj 2016. 

Planbeskrivning, upprättad den 26 maj 2016. 

Checklista miljöbedömning, upprättad den 26 maj 2016. 

Checklista sociala konsekvenser, upprättad den 26 maj 2016. 

Trafikutredning, upprättad den 23 februari 2016. 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 12 maj 2016.   

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Handlingar upprättade den 26 maj 2016 godkänns för samråd. 

Paragrafen justeras omedelbart.    

_____ 

Expedieras till: 

CIS Kalmar AB 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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§ 73 Dnr 2016/000201 

X. Ansökan om förhandsbesked-Lokaliseringsprövning 
för enbostadshus.  

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om förhandsbesked har inkommit på fastigheten X. Ansökan avser 

byggnation av ett enbostadshus på tomt som avses omfatta ca 1500 kvm. 

Byggnaden kommer inte att avstyckas utan kommer att tillhöra 

stamfastigheten som idag inte har någon huvudbyggnad. 

X är en aktiv jordbruksfastighet. X utgörs av åkermark som brukas. Den 

föreslagna byggnationen kommer att ansluta till bygatan, X, i dess norra del.  

Möjlighet finns att ansluta till kommunalt VA då detta finns  på fastigheten 

längs X. 

Ansökan har remitterats till grannar samt Teknisk Affärsverksamhet för 

yttrande. 

Miljöhandläggarens yttrande samt gatuingenjörens yttrande skall beaktas. 

Inga erinringar har inkommit från grannar.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 2 maj 2016.  

Plankarta den 3 maj 2016. 

Ansökan med bilagor inkommen den 28 januari 2016.  

Yttrande miljö- och hälsoskydd, daterat den 7 april 2016. 

Yttrande, tekniska förvaltningen daterat den 7 april 2016. 

Grannyttrande X, Inga synpunkter. 

Grannyttrande X, Inga synpunkter. 

Grannyttrande X, Inga synpunkter. 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 12 maj 2016.   

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Lämna positivt förhandsbesked då föreslagen placering av byggnad 

överensstämmer med bebyggelsestrukturen på platsen. Ansökan kan 

anses förenlig med lagens bestämmelser för hushållning med mark- och 

vattenområden enligt PBL 2 kap 2, 4, 5, 9 §§ samt MB 3 kap 4§. 
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2. Byggnader bör utformas i enlighet med riktlinjer enligt översiktsplanen 

och vara enhetlig med befintliga byggnader avseende material, skala och 

färgsättning. 

3. Befintliga murar skall bevaras. Vid ingrepp/förändring av mur skall 

tillstånd sökas hos länsstyrelsen. 

4. Miljöhandläggares och gatuingenjörens yttrande skall beaktas. 

5. Fastigheten skall ansluta till kommunalt vatten och avlopp. 

_____ 

 

Information  

Beslutet kan överklagas var för sig. Se bifogad anvisning! 

 

Expedieras till: 

X 

För kännedom: 

X 

X 

X 

Tekniska förvaltningen, Mörbylånga kommun 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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§ 74 Dnr 2013/000610 

X - Ansökan om förlängt bygglov för upplag av X. 
Sökanden X.  

Sammanfattning av ärendet 

 2 juni 2010 inkommer ansökan om tidsbegränsat bygglov för upplag av 

X. 

 4 augusti 2010 beviljas tidsbegränsat bygglov för upplag av X till och 

med den 31 juli 2013. 

 18 juni 2013 inkommer ansökan om bygglov för upplag av X. 

 24 mars 2014 beslut om avslag på ansökan om bygglov för upplag av X. 

 30 april 2014 beslut daterat den 24 mars 2014 upphävs av Länsstyrelsen 

som återförvisar ärendet för ny handläggning. 

 27 augusti 2015 beslut att avvisa ansökan om bygglov för upplag av X. 

 5 oktober 2015 avslår Länsstyrelsen överklagandet av beslutet daterat 

den 27 augusti 2015. 

 8 oktober 2015 inkommer ansökan om bygglov för "upplag av X ca 500 

m³". 

X är upplagda i högar på ca 1 meter på botten av ett gammalt grustag inom 

en yta på ca 3 500 m². Volymen beräknas till 3 500 m³.     

Beslutsunderlag 

Ansökan, inkommen den 8 oktober 2015. 

Situationsplan inkommen den 8 oktober 2015. 

Flygfoto från infovisaren över området tagna 2011 och 2013. 

Foto taget den 28 april 2016. 

Tjänsteskrivelse daterat den 4 maj 2016. 

Svar från sökanden inkommit den 10 maj 2016. 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 12 maj 2016.   

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Med stöd av plan- och bygglagen, (2010:900), PBL, avslå ansökan om 

bygglov för upplag då den strider mot bestämmelserna i 9 kap 31 a § 

punkt 3 och den sökta åtgärden inte bedöms uppfylla kraven i 2 kap 6 § 

punkt 1. 
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2. Med stöd av 11 kap 20 § PBL förelägga fastighetsägaren, X, att senast 

den 30 september 2016 ha tagit bort upplaget med samtliga X och övrigt 

plast-, trä- och metall-material från fastigheten X. 

3. Med stöd av 11 kap 37 § förena beslutet om att ta bort upplaget med 

samtliga X och övrigt plast-, trä- och metallmaterial med ett lö-pande 

vite om 10 000 kronor per vecka från det att åtgärden skulle varit 

genomförd, (30 september 2016). 

_____ 

 

Information  

Beslutet kan överklagas var för sig. Se bifogad anvisning! 

 

 

Expedieras till: 

X 

För kännedom: 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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§ 75 Dnr 2016/000561 

X - Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.  

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser tillbyggnad av ett enbostadshus med ett inglasat uterum på 39 

m². 

På fastigheten finns i dag en huvudbyggnad med en byggnadsyta på 169 m² 

och en komplementbyggnad med en byggnadsyta på 63 m². 

För området finns en detaljplan som vann laga kraft den 16 juli 2008 med en 

genomförandetid på 10 år. Enligt gällande planbestämmelser medges en 

största byggnadsarea på 175 m² för bostadshus och 75 m² för komplement-

byggnad per tomt. 

Efter en tillbyggnad enligt ansökan skulle byggnadsytan för bostadshuset 

uppgå till 208 m², vilket skulle innebära en överyta med 33 m², (19%).     

Beslutsunderlag 

Ansökan, inkommen den 9 april 2016. 

Skrivelse från sökande daterad den 17 april 2016. 

Ritningar (planer, fasader och situationsplan) inkomna den 19 april 2016. 

Granneutlåtande daterat den 17 april 2016. 

Tjänsteskrivelse daterad den 4 maj 2016. 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 12 maj 2016.   

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Avslå ansökan då den sökta åtgärden inte bedöms vara en sådan liten 

avvikelse som åsyftas i 9 kap 31b § PBL och utformningen bedöms inte 

följa kraven i 2 kap 6 § PBL. 

_____ 

 

Information  

Beslutet kan överklagas. Se bifogad anvisning! 
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Expedieras till: 

X 

För kännedom: 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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§ 76 Dnr 2016/000455 

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag. 
Sekretessärende.  

Sammanfattning av ärendet 

Arne Andersson, byggnadsinspektör, föredrog ärende angående 

bostadsanpassning.          

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 12 maj 2016, med bilagor (dnr 2016/000455).  

Arbetsutskottets förslag till beslut den 12 maj 2016.   

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja ansökan om bostadsanpassning enligt handläggarens förslag 

daterad den 12 maj 2016 med dnr 2016/000455. 

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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§ 77 Dnr 2016/000480 

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag. 
Sekretessärende.  

Sammanfattning av ärendet 

Arne Andersson, byggnadsinspektör, föredrog ärende angående 

bostadsanpassning.          

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 12 maj 2016, med bilagor (dnr 2016/000480).   

Arbetsutskottets förslag till beslut den 12 maj 2016.   

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja ansökan om bostadsanpassning enligt handläggarens förslag 

daterad den 12 maj 2016 med dnr 2016/000480. 

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

bidrag m.m. §§ 4 - 7. 

 _____ 
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Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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§ 78  

Verksamhetsinformation 

Sammanfattning av ärendet 

Cajsa Lindberg informerade om  

 Upphandling av bilar. Information har lämnats vid dagens 

kommunledningsutskott. 

 Följderna efter skrivelse om paraffinutsläpp. 

 Möte om Giftfri förskola.  

Marie-Christine Svensson informerade om  

 Bygglov HVB-hem. 

 Kvarteret Bromsen. 

 Sju nya planärenden in. 

 Färjestadens centrum; kontaktgrupper på gång. 

 Strandskogens vattenskyddsområde. 

 Möte med Hembygdsföreningen Mörbylånga. 

 Möte med Mörbylånga Bostads AB (MBAB) angående 

bostadsförsörjning och planer. 

 Idrottsanläggning samt hundrastplats. 

 Möte angående Kalvhagens camping. 

Information förvaltningen 

 Handläggarsystem, avtalsskrivning, tidplan. 

 Lokalerna. 

 Tjänster på gång? 

_____ 
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§ 79  

Tertialbokslut 1 januari-30 april 2016 

Sammanfattning av ärendet 

Jenny Gidö informerade om tertialbokslut per den 1 januari - 30 april 2016, 

samt prognos över resultat för innevarande år.     

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 12 maj 2016.   

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Tertialbokslut 1 januari-30 april 2016 godkänns.    

_____ 
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§ 80  

Budget och verksamhetsplan 2017 

Sammanfattning av ärendet 

Jenny Gidö informerade om budget och verksamhetsplan för 2017. Nämnden 

diskuterade prioritering av uppdrag/projekt inför det kommande året.      

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till verksamhetsplan 2017.   

_____ 
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§ 81  

Information om klimatstrategi 2016-2020 

Sammanfattning av ärendet 

Elvira Laneborg, miljö- och klimatstrateg, informerade om förslag till 

klimatstrategi 2016-2020. Ledamöterna gavs tillfälle att framföra synpunkter 

över förslagsversionen. Strategin ska beslutas av nämnden i juni för att 

därefter behandlas av kommunfullmäktige under hösten.     

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till Klimatstrategi 2016-

2020 för beslut vid miljö- och byggnadsnämndens möte i juni.    

_____ 
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§ 82 Dnr 2016/000216 

Riktlinjer för ärenden enligt Plan- och bygglagen (PBL)  

Sammanfattning av ärendet 

En revidering av Riktlinjer för ärenden enligt Plan- och bygglagen (PBL) har 

bedömts vara nödvändig.  Förvaltningen har tagit fram ett förslag till nya 

Riktlinjer för ärenden enligt PBL. Under arbetet har Miljö- och 

byggnadsnämnden och dess arbetsutskott fått löpande rapporter om 

revideringen av riktlinjerna inför beslut i nämnden.          

Beslutsunderlag 

Förslag till Riktlinjer för ärenden enligt Plan- och bygglagen (PBL) daterade 

den 22 mars 2016. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 22 mars 2016.  

Arbetsutskottets förslag till beslut den 12 maj 2016.   

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Förslag till nya Riktlinjer för ärenden enligt Plan- och bygglagen (PBL) 

antas.    

_____ 
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§ 83  

Övriga frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Inga övriga frågor var anmälda.      

_____ 
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