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§ 84  

Val av justerare 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Anne Wilks utses att justera dagens protokoll.       

_____ 
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§ 85  

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Till miljö- och byggnadsnämndens ledamöter och ersättare utsänd kallelse 

godkänns som dagordning. 

_____ 
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§ 86  

Meddelande och information 

Meddelande 

Rapport enligt sammanställning daterad den 28 juni 2016. 

Information 

Nästa möte är den 25 augusti 2016. 

Verksamhetsinformation  

Marie-Christine Svensson informerar om en förfrågan från en bostadsrätts-

förening om nybyggnation, samt förvaltningens förslag till handläggning av 

ärendet.  

Eric Forsberg, nyanställd livsmedelsinspektör, presenterade sig. Eric är 

anställd året ut.  

Cajsa Lindberg informerade att Mörbylånga kommun har placerat sig på plats 

110 i Årets miljökommun jämfört med plats 171 år 2015.  

Vid kommunens tillsyn av enskilda avlopp har hittills 17 med direktutsläpp 

hittats, de flesta åtgärdas vid föreläggande.  

Problem med vilda djur, som rådjur och kanin, är ingen kommunal uppgift 

utan man hänvisar till kommunjägaren. 

Elvira Laneborg och Magdalena Andersson intervjuas av Boverket med 

anledning av kommunens arbete som miljökommun.      

_____ 
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§ 87  

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2016 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsutskottets protokoll den 26 maj, 9 juni och 21 juni 2016. 

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 15:39.     

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbesluten godkänns.     

_____ 
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§ 88  

Uppföljning medborgarförslag och motioner 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag - Resurshållande av vatten. Kommunfullmäktige beslutade 

under § 158/16 att medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för 

beredning. Beredningen ska ske i samråd med miljö- och byggnadsnämnden 

och så att beslut kan fattas av kommunfullmäktige inom normal beredningstid, 

det vill säga sex månader från det att medborgarförslaget inkom till 

Mörbylånga kommun.     

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 17 maj 2016. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut den 8 juni 2016.  

Kommunfullmäktige § 158/2016. 

_____ 
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§ 89  

Diskussion om byggsanktionsavgifter  

Sammanfattning av ärendet 

Arne Andersson, byggnadsinspektör, informerar om Boverkets 

beräkningsguide för byggsanktionsavgifter. Därefter för miljö- och 

byggnadsnämndens ledamöter en diskussion kring byggsanktionsavgifter.     

_____ 

 

 

 

 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10 (45) 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

2016-06-30  
 

 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 90 Dnr 2016/000720,  2016/000273 

Motion av Eric Rosenlund (SD ) - Riskerna med 
elektromagnetiska fält infogas i de lokala 
hälsoskyddsföreskrifterna för Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Eric Rosenlund (SD) har lämnat en motion där han yrkar på att kommunen 

inför en begränsning av elektromagnetiska fält i de lokala hälsoskydds-

föreskrifterna för Mörbylånga kommun. 

Strålsäkerhetsmyndigheten är den myndighet som har kompetens inom 

området och de utfärdar de bestämmelser och rekommendationer som behövs 

på området. Förvaltningen bedömer inte att området bör eller får regleras på 

kommunal nivå.    

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 8 mars 2016. 

Kommunfullmäktiges beslut den 22 mars 2016. 

Tjänsteskrivelse daterad den 1 juni 2016.  

Arbetsutskottets förslag till beslut den 9 juni 2016.    

Miljö- och byggnadsnämndens förslag till beslut 

1. Avslå motionen med hänvisning till att området inte bör eller får regleras 

på kommunal nivå.   

_____ 
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Kommunstyrelsen 
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§ 91 Dnr 2016/000322 

Uppföljning av Internkontrollplan 2016  

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och byggnadsförvaltningen har en internkontrollplan. Planen för 2016 

antogs av miljö- och byggnadsnämnden den 17 mars 2016. Denna redovisning 

gäller uppföljningen under första halvåret 2016. 

Cajsa Lindberg informerar om process/rutin/system som enligt internkon-

trollplanen ska följas upp under första halvåret. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 20 juni 2016.  

Arbetsutskottets förslag till beslut den 9 juni 2016.    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Godkänna uppföljning av internkontrollplanen.    

_____ 
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§ 92 Dnr 2016/000700 

Klimatstrategi för Mörbylånga kommun 2017-2020 

Sammanfattning av ärendet 

Elvira Laneborg informerar om förslag till Klimatstrategi 2017-2020 för 

Mörbylånga kommun. Strategin ska gälla för alla verksamheter och bolag, 

samt alla tjänstemän och politiker. Uppföljning av klimatstrategin kommer att 

ske årligen i samband med kommunens årsredovisning.  

Förslag till beslut på mötet 

Per-Olof Johansson (S) yrkar att Mörbylånga kommun ansöker hos Sveriges 

Ekokommuner om att bli Ekokommun.  

Beslutsgång 

Ordföranden hör med miljö- och byggnadsnämnden om de ställer sig bakom 

Per-Olof Johanssons tilläggsyrkande och finner att nämnden bifaller detta.      

Beslutsunderlag 

Förslag till Klimatstrategi 2017-2020 för Mörbylånga kommun. 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 9 juni 2016.    

Miljö- och byggnadsnämndens förslag till beslut 

1. Klimatstrategin 2017-2020 för Mörbylånga kommun antas. 

2. Mörbylånga kommun ansöker hos Sveriges Ekokommuner om att bli 

Ekokommun.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Gruppledarna 
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§ 93 Dnr 2016/000728 

Revidering av taxa för kontroll av livsmedel  

Sammanfattning av ärendet 

Cajsa Lindberg informerar att i verksamhetsplanen för 2016 är ett av målen att 

genomföra en revidering av taxan för kontroll av livsmedel.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 20 juni 2016. 

Förslag till reviderad taxa för kontroll av livsmedel.  

Arbetsutskottets förslag till beslut den 9 juni 2016.    

Miljö- och byggnadsnämndens förslag till beslut 

1. Anta reviderad taxa för kontroll av livsmedel.    

_____ 
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Kommunstyrelsen 

 

 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14 (45) 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

2016-06-30  
 

 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 94 Dnr 2015/001086 

Revidering av lokala hälsoskyddsföreskrifter för 
Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen föreslår en revidering av lokala hälsoskyddsföreskrifter för 

Mörbylånga kommun. Revideringen består främst av ett förtydligande om vad 

som anses vara fjäderfä för sällskapsdjur och en förändring av perioden när 

eldning av torrt trädgårdsavfall är tillåten inom detaljplanelagt område. 

Förändringarna föreslås börja gälla från den 1 oktober 2016.     

Beslutsunderlag 

Förslag till lokala hälsoskyddsföreskrifter för Mörbylånga kommun. 

Tjänsteskrivelse daterad den 31 maj 2016. 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 9 juni 2016.    

Miljö- och byggnadsnämndens förslag till beslut 

1. Fastställa lokala hälsoskyddsföreskrifter för Mörbylånga kommun att gälla 

från den 1 oktober 2016.  

_____ 

 

Ajournering 

Klockan 10.25-10.35   

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 95 Dnr 2016/000247 

X - Säsongslov för uppställning av husvagnar/husbilar 
och tält - Bygglov  

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet avser anordnande av en yta som ska användas för tält och 5 st. 

husvagnar/husbilar i anslutning till huvudbyggnaden på fastigheten  

X. En yta på 8 meter från fastigheterna X och X ska hållas fri från tält och 

husvagnar/husbilar.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 25 maj 2016. 

Ansökan inkommen den 11 februari 2016. 

Situationsplan daterad den 29 februari 2016. 

Grannyttrande X - synpunkter. 

Grannyttrande X - inga synpunkter.  

Grannyttrande X - synpunkter. 

Blankett för ansökan slutbesked. 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 9 juni 2016.    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Bygglov ges för anordnade av yta avsedd för tält samt 5 husvagnar/hus-

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

2. Bygglovet gäller varje år mellan 1 april och 30 september utan ny prövning 

under förutsättning att det sker inom ett år från det att åtgärden senast 

avslutades. 

3. På marken ska tomtplatser märkas upp så att avstånd mellan enheterna 

enligt rekommendation från MSB, Myndigheten för skydd och beredskap, 

följs. 

4. Startbesked ges med stöd av 10 kap. 3 § PBL. Tekniskt samråd, 

arbetsplatsbesök och slutsamråd krävs inte.  

5. Anläggningen får inte tas i bruk i de delar som omfattas av bygglovet 

förrän miljö- och byggnadsnämnden har gett ett slutbesked enligt 10 kap 4 

§ PBL. 

_____ 
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Information 

Beslutet kan överklagas var för sig. Se bifogad anvisning!   

 

 

Expedieras till: 

X 

X 

X 

För kännedom: 

X 
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§ 96 Dnr 2015/001058 

X - Nybyggnad av återvinningsstation - Tillfälligt bygglov 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet avser anordnande av en ca 200 m² stor yta för en återvinningsstation 

på parkeringsplatsen vid X.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 25 maj 2016. 

Ansökan inkommen den 15 september 2015. 

Följebrev med produktblad inkommit den 24 maj 2016. 

Kontrollplan inkommit den 24 maj 2016. 

Situationsplan daterad den 24 maj 2016. 

Grannyttranden X - erinringar. 

Grannyttranden X - erinringar. 

Grannyttrande X- erinringar. 

Grannyttranden X - erinringar. 

Sändlista berörda grannar. 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 9 juni 2016.    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Tidsbegränsat bygglov till och med den 31 december 2020 ges för 

anordnande av återvinningsstation med stöd av 9 kap. 33 § plan- och 

bygglagen (2010:900), PBL. Marken ska därefter vara återställd till 

ursprungligt skick. 

2. Kontrollplan inkommen den 24 maj 2016 fastställs. 

3. Startbesked ges med stöd av 10 kap. 3 § PBL. Tekniskt samråd, 

arbetsplatsbesök och slutsamråd krävs inte.  

4. Anläggningen får tas i bruk i de delar som omfattas av bygglovet även om 

miljö- och byggnadsnämnden inte har gett ett slutbesked enligt 10 kap 4 § 

PBL. 

_____ 

 

Information 

Beslutet kan överklagas var för sig. Se bifogad anvisning!   
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Expedieras till: 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

För kännedom: 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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§ 97 Dnr 2016/000521 

X - Parkering med plats för 11 bilar - Lov i efterhand 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet avser anordnande av en ca 300 m² stor parkeringsplats. Parkerings-

platsen är främst avsedd att användas av anställda under arbetstid och som 

privat parkering under annan tid.  

Vid besök på platsen upptäcktes att en parkeringsplats anordnats. Det kunde 

konstateras att den utökade parkeringen saknade bygglov. 

Fastighetsägaren uppmanades att söka bygglov för parkeringen och infor-

merades om att eftersom åtgärden redan var utförd kommer ansökan att 

handläggas som lov i efterhand.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 25 maj 2016. 

Uträkning av byggsanktionsavgifter bilaga 1 och 2. 

Ansökan inkommen den 6 april 2016. 

Grannyttrande X daterat den 19 april 2016 - erinringar. 

Kommentar från sökanden daterat den 23 maj 2016 på yttrande från X daterat 

den 19 april 2016. 

Situationsplan inkommen den 6 april 2016. 

Markplaneringsritning inkommen den 6 april 2016. 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 9 juni 2016.    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Bygglov ges för anordnande av parkeringsplats i efterhand med stöd av  

9 kap. 33 § 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 

fastighetsägaren X, en byggsanktionsavgift om  

40 535 kronor.  
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3. Avgiften ska betalas till Mörbylånga kommun  

4. En faktura kommer att skickas ut separat.  

_____ 

 

Information 

Beslutet kan överklagas var för sig. Se bifogad anvisning!   

 

Expedieras till: 

X 

X 

X 
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§ 98 Dnr 2016/000644 

X - Nybyggnad av parkeringsplatser - Lov i efterhand 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet avser anordnande av en 155 m² stor parkeringsplats på en yta som 

enligt detaljplanen är avsedd för park eller plantering. Parkeringsplatsen ska 

nyttjas av boende i bostadsrättsföreningen X.  

Vid besök på platsen upptäcktes att en parkeringsplats anordnats i anslutning 

till en ursprunglig parkeringsplats i området. Det kunde konstateras att den 

utökade parkeringen saknade bygglov. 

Bostadsrättsföreningen uppmanades att söka bygglov för parkeringen och 

informerades om att eftersom åtgärden redan var utförd kommer ansökan att 

handläggas som lov i efterhand.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 25 maj 2016. 

Byggsanktionsavgift bilaga 1 och 2. 

Ansökan inkommen den 12 maj 2016. 

Nyttjanderättsavtal daterat den 9 mars 2016. 

Skrivelse från brf X inkommen den 12 maj 2016. 

Situationsplaner daterade 22 februari 2016. 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 9 juni 2016.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Tidsbegränsat bygglov ges till och med den 31 december 2020 för anord-

nande av parkeringsplats i efterhand med stöd av 9 kap. 33 § plan- och 

bygglagen (2010:900), PBL. Marken ska därefter vara återställd till 

ursprungligt skick. 

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

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

nyttjanderättsinnehavaren, Bostadsrättsföreningen X, en byggsanktionsavgift 

om 21 264 kronor.  
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3. Avgiften ska betalas till Mörbylånga kommun  

4. En faktura kommer att skickas ut separat.  

_____ 

 

Information 

Beslutet kan överklagas var för sig. Se bifogad anvisning!   

 

Expedieras till: 

X 
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§ 99 Dnr 2016/000715 

X - Nybyggnad av skärmtak - Lov i efterhand 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet avser nybyggnad av ett skärmtak på ca 60 m² över en uteplats som är 

uppbyggd längs huvudbyggnadens långsida mot väster samt på del av gaveln 

mot norr. 

Vid besök på platsen kan det konstateras att en del av skärmtaket, ca 30 m², har 

uppförts utan att bygglov beviljats.  

Fastighetsägaren har informerats om att eftersom åtgärden delvis redan är 

utförd kommer ansökan att handläggas som lov i efterhand.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 31 maj 2016. 

Ansökan inkommen den 27 maj 2016. 

Ritningar inkomna den 27 maj 2016. 

Byggsanktionsavgift 1. 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 9 juni 2016.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Att med stöd av plan- och bygglagen, (2010:900), PBL 9 kap 30 § avslå 

ansökan om bygglov för skärmtak på huvudbyggnaden på fastigheten X, då 

den sökta åtgärden strider mot gällande planbestämmelser vad gäller 

byggande på mark som inte får bebyggas samt mot bestämmelserna i  

8 kap. 1 § vad gäller krav på utformning. 

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

9 kap. 7 § plan- och byggförordningen, (2011:338), PBF, påförs 

fastighetsägarna X, en byggsanktionsavgift om 28 795 kronor.  

3. Att med stöd av PBL 11 kap. 20 § förelägga fastighetsägarna att senast den 

31 augusti 2016 ha tagit bort det olovligt uppförda skärmtaket. 

4. Avgiften ska betalas till Mörbylånga kommun.  

5. En faktura kommer att skickas ut separat.  

_____ 
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Information 

Beslutet kan överklagas var för sig. Se bifogad anvisning!   

 

 

Expedieras till: 

X 
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§ 100 Dnr 2008/001414 

Björnhovda 25:339 Plan Vasatomten. Detaljplan 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan har inkommit den 1 december 2008 om att ändra planens ändamål 

från allmänt ändamål till bostadsändamål.  

Planens syfte är att möjliggöra för bostads- samt vårdändamål. Syftet är även 

att nybyggnation inte inkräktar på befintligt serviceboende i söder.  

Vidare är syftet att tillåta en högre exploateringsgrad men som samspelar med 

befintlig karaktär och omgivning utan att verka för dominerade. För att bevara 

områdets parkkaraktär bör värdefulla ekar bevaras. 

Planändringen behandlar också särskilda frågor rörande parkerings- och 

infartsförhållanden. 

En checklista för miljöbedömning daterad den 22 december 2015 har 

upprättats och bifogas planförslaget. Enligt beslut daterat den 21 april 2016 

bedöms inte planens genomförande medföra en betydande miljöpåverkan 

varför en MKB inte behöver upprättas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterat den 22juni 2016. 

Kommunens utlåtande, upprättat den 30 augusti 2016. 

Plankarta, upprättad den 22 december 2015, reviderad den 21 april 2016,  

redaktionellt ändrad den 30 augusti 2016. 

Planbeskrivning, upprättad den 22 december 2015, reviderad den 21 april 

2016, redaktionellt ändrad den 30 augusti 2016. 

Beslut miljöbedömning, daterad den 21 april 2016. 

Behovsbedömning, daterad den 22 december 2015, reviderad den 21 april 

2016. 

Social checklista, daterad den 22 december 2015. 

Bullerutredning, daterad den 21 april 2016. 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 9 juni 2016.  

Miljö- och byggnadsnämndens förslag till beslut 

1. Kommunens utlåtande över inkomna synpunkter upprättad den 30 augusti 

2016 godkänns som sin egen. 
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2. Planförslaget upprättat den 22 december 2015 och reviderat den 21 april 

2016 och redaktionellt ändrat den 30 augusti 2016 antas i enlighet med 

PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap 29 § (1987:10). 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Mörbylånga Bostads AB 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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§ 101 Dnr 2015/000483 

Bromsen 1 m.fl. - Detaljplan - ny 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan har inkommit den 8 april 2016 om att uppföra 16 lägenheter på 

fastigheten Bromsen 1 i Mörbylånga.  

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för 

uppförande av ny förtätad bostadsbebyggelse i form av radhuslägenheter.  

I planen föreslås ändrad markanvändning för Bromsen 1 och ny användning 

för del av Mörbylånga 1:12. Planförslaget innebär även att befintlig tillfartsväg 

flyttas.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 31 maj 2016. 

Samrådsredogörelse, upprättad den 30 juni 2016. 

Plankarta, upprättad den 18 februari 2016, reviderad den 30 juni 2016. 

Planbeskrivning, upprättad den 18 februari 2016, reviderad den 30 juni 2016.  

Beslut miljöbedömning, daterad den 30 juni 2016. 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 9 juni 2016.    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Samrådsredogörelsen över inkomna synpunkter upprättad den 30 juni 2016 

godkänns som sin egen. 

2. Handlingarna upprättade den 18 februari 2016 och reviderade den 30 juni 

2016 skickas på granskning. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Salman Investments AB 

Plan- och byggverksamheten 
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§ 102 Dnr 2016/000396 

Färjestaden 1:153 m fl - Planprogram 

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 21 april 2016, § 63, att uppdra till 

förvaltningen att revidera Planprogram för Färjestaden 1:153 med flera för att 

anpassa programmet till nya krav och rekommendationer. Program-området 

ska utökas så att det omfattar samtliga planuppdrag inom området. 

Planprogrammets syfte är att översiktligt utreda förutsättningar för förtätning 

inom de centrala delarna i Färjestaden. Vidare är syftet att undersöka 

möjligheterna att bibehålla rekreationsområden vid kusten och att stärka de 

rumsliga förhållandena på Södra Hamnplan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 31 maj 2016. 

Programkarta upprättad den 30 juni 2016. 

Illustrationsplan upprättad den 30 juni 2016. 

Programbeskrivning upprättad den 30 juni 2016. 

Checklista miljöbedömning upprättad den 30 juni 2016. 

Checklista sociala konsekvenser upprättad den 30 juni 2016. 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 9 juni 2016.    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Handlingarna upprättade den 30 juni 2016 godkänns för samråd. 

_____ 

 

Ajournering  

Klockan 12.10-13.00   

Expedieras till: 

LW Fastigheter  

Mörbylånga Bostads AB 

Kommunstyrelsen 
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§ 103 Dnr 2014/001472 

Björnhovda 25:2 - Detaljplan 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra skoländamål, bevara natur- och 

rekreationsvärden samt skapa en ny gång- och cykelväg. För att dels skapa en 

flexibel detaljplan som håller över tid, dels möjliggöra en utveckling av 

befintliga idrotts- och sportanläggningar, har kommunen valt att förutom 

skoländamål även möjliggöra kontor samt besöksanläggningar. 

En checklista för miljöbedömning, daterad den 30 juni 2016, har upprättats och 

bifogas planförslaget. Enligt kommunens ställningstagande bedöms inte 

planens genomförande medföra en betydande miljöpåverkan varför en MKB 

inte behöver upprättas. 

Kommunstyrelsen beslutade den 11 november 2014, § 240, om att uppdra 

samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för en ny  

7-9 skola.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 27 maj 2016. 

Plankarta, daterad den 30 juni 2016. 

Planbeskrivning, daterad den 30 juni 2016. 

Beslut miljöbedömning, daterat den 30 juni 2016. 

Checklista miljöbedömning, daterad den 30 juni 2016. 

Checklista sociala konsekvenser, daterad den 30 juni 2016. 

Bullerberäkning, daterad den 29 april 2016. 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 9 juni 2016.    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Detaljplanearbetet för Björnhovda 25:2 kan påbörjas och handläggs med 

normalt förfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap 11 §. 

2. Handlingarna upprättade den 30 juni 2016 godkänns för samråd. 

_____ 
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Expedieras till: 

Mörbylånga Bostads AB 

Miljö- och byggverksamheten 

M-verksamheten – Barn- och ungdom 
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§ 104 Dnr 2016/000336 

Björnhovda 3:15 m fl - Planändring 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med att plan- och byggverksamheten har hanterat bygglov och 

bygganmälningar inom ovanstående detaljplan har behovet av en planändring 

uppdagats. Behovet ligger i att skapa en tydligare och mer flexibel detaljplan 

som kan underlätta hanteringen av bygglov och bygganmälningar. 

Syftet med planändringen är att skapa större och mer flexibla byggrätter, hitta 

ett långsiktigt hållbart läge för en ny vändplats på Paradisvägen samt se över 

otydliga och felaktiga planbestämmelser. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 27 maj 2016. 

Tillägg till plankarta, daterat den 30 juni 2016. 

Tillägg till planbeskrivning, daterat den 30 juni 2016. 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 9 juni 2016.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Arbetet med att ändra detaljplan för Björnhovda 3:15 och 3:72 kan 

påbörjas och handläggs med ett standardförfarande enligt plan- och 

bygglagen 5 kap 7 § (2010:900). 

2. Handlingarna upprättade den 30 juni 2016 godkänns för samråd. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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§ 105 Dnr 2016/000532 

X del av, Mörbylånga kommun - Ansökan om planbesked 
angående ändring av detaljplan för bostadsändamål 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om planbesked avser ändring av befintlig detaljplan för bostads-

ändamål. Den nu gällande planen (x) från 2013 tillåter byggande av bostäder 

med högst en våning i planens norra del. Syftet med ansökan är att ändra 

planbestämmelse för antalet våningar från en våning "BI" till två våningar 

"BII" i denna del av planen.  

Fastigheten X är belägen sydost om X och delvis intill länsväg X. Inom den 

befintliga planen finns kvartersmark för bostadsändamål samt X. 

Syftet med den nu gällande planen var att möjliggöra för byggnation av 

enbostadshus i form av bostadsrättsförening. I den södra delen tillåter planen 

hus i två våningar och i den norra delen en våning. På området mellan 

bostadshusen och länsvägen skulle en X anläggas.  

Beslutsunderlag 

Begäran om planbesked inkommen den 6 april 2016.  

Tjänsteskrivelse daterad den 2 maj 2016. 

Situationsplan inkommen den 17 maj 2016. 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 9 juni 2016.    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Ställa sig positiv till att pröva ansökan genom ändring av detaljplanen med 

standardförfarande enligt 5 kap § 7 plan- och bygglagen (PBL). 

2. Uppdra till plan- och byggverksamheten att upprätta plankostnadsavtal 

med sökanden. 

_____ 

Expedieras till: 

X 
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§ 106 Dnr 2016/000213 

X del av, Mörbylånga kommun - Ansökan om planbesked 
för upprättande av detaljplan för bostadsändamål 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om planbesked avser upprättande av ny detaljplan för bostads-

ändamål.  

Området omfattar ca 15 300 kvm och beräknas kunna ge möjlighet till 6-8 

tomter på vardera ca 1500 kvm. I västra gränsen för området finns möjlighet 

att ansluta till kommunalt vatten och avlopp samt fiber. 

Fastigheten är belägen i X väster om X. Idag utgörs området av tät blandad 

lövskog, företrädesvis ek och björk.  

Området gränsar till flera detaljplanelagda områden. I direkt anslutning ligger 

detaljplan X som vann laga kraft den 26 februari 2009. Planen möjliggör 

byggnation av ca 20 tomter varav tio är utbyggda. 

Den aktuella delen av fastigheten finns med som möjligt exploateringsområde i 

den fördjupade översiktsplan som antogs 2008 "Fördjupad översiktsplan för  

X - X".  

Förslaget har dock inte stöd i kommunens översiktsplan antagen 2015. 

För närvarande är området X - X relativt välförsett med planlagd tomtmark. 

Kommunen ser därför inget omedelbart behov av ytterligare tomtmark i 

området utan ser hellre en utveckling av redan planlagd mark.     

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 2 februari 2016.  

Tjänsteskrivelse daterad den 30 maj 2016.  

Arbetsutskottets förslag till beslut den 9 juni 2016.    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Lämna negativt planbesked med hänvisning till tillgången på redan 

planlagd mark i närområdet. Förslaget har heller inte stöd i kommunens 

översiktsplan antagen 2015. (PBL 5 kap 1, 5 §§). 

_____ 
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Expedieras till: 

X 
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§ 107 Dnr 2016/000585 

X - Ansökan om planbesked 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om planbesked avser upprättande av ny detaljplan för 

bostadsändamål.  

Området omfattas idag av detaljplan för "X, södra delen" antagen 1993. I den 

befintliga planen är det aktuella området angivet som "Natur". Kommunen är 

inte huvudman i gällande plan. 

Ansökan innebär att ca 2 000 kvm av planlagd naturmark ändras till 

kvartersmark för bostadsändamål med två tomter. Området ligger i västra 

kanten på planområdet med X i norr. Anslutning till infrastruktur som väg, VA 

och fiber kan ske via X. 

Platsen är idag ett grönområde med delvis större uppvuxna lövträd. 

Undervegetationen är delvis snårig men delvis örtrik. I norr löper ett större 

dike som är kulverterat i öster och väster.  

Kommunen ställer sig generellt positiv till förtätningsprojekt som innebär nya 

bostäder i tätorterna. Ett beslut om planändring bör dock invänta den 

grönstrukturplan som kommunen skall genomföra i Färjestaden. Först därefter 

kan svar ges om vilka ytor som bäst lämpar sig för bebyggelse. Det kan inte 

uteslutas att det aktuella området hyser höga naturvärden eller kan ha betydelse 

för lek och rekreation. Det befintliga dikets värde bör också utredas i ett sådant 

sammanhang. 

I dagsläget och i nära framtid finns även god tillgång till planlagd tomtmark 

för enbostadshus i Färjestadsområdet. 

Beslutsunderlag 

Begäran om planbesked inkommen den 21 april 2016. 

Tjänsteskrivelse daterad den 2 juni 2016.  

Arbetsutskottets förslag till beslut den 9 juni 2016.    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Beslut om planbesked lämnas enligt PBL 5 kap 1, 5 §§. 

2. Lämna negativt planbesked med hänvisning till att en grönstrukturplan 

skall upprättas i Färjestaden för att identifiera värdet av grönytor och 

därmed klargöra vilka områden som kan förtätas. Först därefter kan en 
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eventuell planändring bli aktuell. Kommunen hänvisar även till god 

tillgång på planlagd mark för enbostadshus i området. 

3. Förslaget har inte stöd i kommunens översiktsplan antagen 2015. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

X 
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§ 108 Dnr 2016/000446 

X - Ansökan om förhandsbesked. Lokaliseringsprövning 
för byggnation av enbostadshus 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om förhandsbesked har inkommit på fastigheten X. Ansökan avser 

byggnation av ett enbostadshus med garage på en del av fastigheten som 

omfattar ca 1700 kvm.  

Den aktuella tomten är belägen invid X bygata. Fastigheten omfattas av 

riksintresse för kulturmiljövården och gränsar till sammanhållen bebyggelse. 

Anslutning kan ske till kommunens VA-ledningar. Verksamhetsområde för 

VA finns. 

Skiftet utgör en lucka i bebyggelsen längs bygatans västra sida. Närmaste 

bebyggelse på denna sidan av bygatan utgörs av äldre bostadshus medan 

bebyggelsen på östra sidan om bygatan till en del består av gårdsbebyggelse 

med större ekonomibyggnader 

Ärendet har remitterats till berörda grannar, X vägförening samt Teknisk 

affärsverksamhet. Inga erinring har inkommit från grannar. 

Miljöhandläggarens och Teknisk affärsverksamhets yttrande skall beaktas.  

Idag utgör den föreslagna platsen en lucka i den randbebyggelse som finns 

längs bygatan. Detta innebär att förslaget kommer att på ett bra sätt 

överensstämma med den befintliga bebyggelsestrukturen i byn. Stor hänsyn 

bör tas till den befintliga bebyggelsen på platsen med avseende på skala, 

material och färgsättning.         

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 22 mars 2016.  

Tjänsteskrivelse daterad den 1 juni 2016.  

Yttrande Länsstyrelsen inkommit den 1 juni 2016.  

Miljöhandläggares yttrande daterat den 3 juni 2016. 

Yttrande Vägförening X - inga synpunkter.  

Grannyttrande X och X - inga synpunkter. 

Grannyttranden X - inga synpunkter.  

Grannyttrande X - inga synpunkter.  

Grannyttrande X - inga synpunkter. 
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Grannyttranden X - inga synpunkter. 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 9 juni 2016.    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Lämna positivt förhandsbesked för byggnation av enbostadshus då 

förslaget är förenligt med Plan- och bygglagen 2 kap 2, 4, 5, 9 §§ samt MB 

3 kap 4§. 

2. Byggnader skall anpassas till befintlig bebyggelse avseende skala, material 

och färgsättning. 

3. Miljöhandläggares yttrande skall beaktas. Fastighet skall anslutas till 

kommunalt VA-nät. 

_____ 

 

Information 

Beslutet kan överklagas var för sig. Se bifogad anvisning!   

 

Expedieras till: 

X 

Teknisk affärsverksamhet 

För kännedom: 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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§ 109 Dnr 2016/000389 

X - Ansökan om förhandsbesked. Lokaliseringsprövning 
för byggnation av enbostadshus 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om förhandsbesked har inkommit på fastigheten X. Ansökan avser 

byggnation av ett enbostadshus på tomt som avses avstyckas från 

stamfastigheten. Föreslagen tomtstorlek är ca 4000 kvm.  

Den föreslagna platsen ligger i X norr om X. Fastigheten omfattas inte av 

något särskilt riksintresse eller annat allmänt intresse men gränsar till och 

kommer att ingå i sammanhållen bebyggelse. Anslutning kan ske till 

kommunens VA-ledningar när området är utbyggt för vatten och avlopp. 

Verksamhetsområde för VA kommer då att bildas. 

Lokaliseringen är inom ett område som tidigare var en tallskogsplanering men 

som nu är avverkad. I kommunens översiktsplan finns området utmärkt som ett 

möjligt bebyggelseområde för att komplettera bebyggelsen i byarna X och X. 

Föreslagen placering ligger i gränsen för utbyggnadsområdet men bedöms inte 

försvåra vidare byggnation i området. 

Ärendet har remitterats till berörda grannar, vägsamfälligheten samt Teknisk 

affärsverksamhet. Inga erinring har inkommit från grannar.  

Miljöhandläggarens och Teknisk affärsverksamhets yttrande skall beaktas.  

Förslaget kan tillstyrkas då det får anses ha stöd i översiktsplanen. Byggnad 

kommer inte att tillåtas tas bruk förrän anslutning kan ske till kommunalt VA.  

I samband med bygglov kommer krav att ställas på förbättring av infartsväg.    

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 14 mars 2016.  

Tjänsteskrivelse daterad den 1 juni 2016.  

Miljöhandläggares yttrande daterat den 8 juni 2016. 

Yttrande Tekniska förvaltningen inkommit den 21 juni 2016. 

Grannyttranden X - inga synpunkter. 

Grannyttrande X - inga synpunkter. 

Grannyttrande X och X - synpunkter. 

Grannyttrande X - inga synpunkter. 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 9 juni 2016.    
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Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Lämna positivt förhandsbesked för byggnation av enbostadshus då 

förslaget är förenligt med Plan- och bygglagen 2 kap 2, 4, 5, 9 §§ samt MB 

3 kap 4§. 

2. Miljöhandläggares yttrande skall beaktas. Fastighet skall anslutas till 

kommunalt VA när utbyggnad av detta har skett. 

3. Erforderlig förbättring av infartsväg skall redovisas i samband med 

bygglovprövning. 

_____ 

 

Information 

Beslutet kan överklagas var för sig. Se bifogad anvisning!   

 

Expedieras till: 

X 

Teknisk affärsverksamhet 

X 

För kännedom: 

X 

X 

X 
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§ 110 Dnr 2016/000381 

X - Ansökan om förhandsbesked. Lokaliseringsprövning 
för byggnation av enbostadshus 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet behandlades på miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott den 12 

maj 2016. Arbetsutskottet beslutade då om återremiss av ärendet för vidare 

handläggning. 

Ansökan om förhandsbesked har inkommit på fastigheten X. Ansökan avser 

byggnation av enbostadshus på fastighet omfattande 1813 kvm.  

Fastigheten avstyckades 2008 med stöd av positivt förhandsbesked från 

Mörbylånga kommun, Miljö- och byggnadsnämnden 24 oktober 2007,  

§ X. Beslut om förhandsbesked upphör att gälla efter två år. 

Den aktuella fastigheten är belägen längs med X norra sida.  

Fastigheten omfattas av sammanhållen bebyggelse. Anslutning kan ske till 

kommunens VA-ledningar. 

Fastigheten X ingick i det planprogram för X med flera som godkändes av 

kommunfullmäktige i beslut den 25 november 2014, § X. 

Syftet med planprogrammet var bl a att utreda förutsättningarna för framtida 

markanvändning i området samt att utreda områden lämpliga för ny 

bebyggelse. 

Förslaget har inte stöd i det planprogram som finns för området och godkändes 

av kommunfullmäktige den 25 november 2014, § X. Enligt planprogram skall 

ingen ny bebyggelse tillåtas inom det primära och det sekundära 

vattenskyddsområdet. Ytterligare arbete med gränser för vattenskyddet samt i 

arbete med framtagande av vattenskyddsföreskrifter visar dock att under vissa 

förutsättningar kan undantag medges.   

Den aktuella fastigheten är belägen i norra delen av det nya föreslagna 

sekundära vattenskyddsområdet. Lokaliseringen innebär att risken för 

påverkan på grundvattnet bedöms som små. Detta innebär att tillkommande 

bebyggelse med endast ett enbostadshus och med denna lokalisering kan 

tillstyrkas med avseende på vattenskyddet.           
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Idag utgör den obebyggda fastigheten en lucka i den randbebyggelse som finns 

längs X. Detta innebär att förslaget överensstämmer med befintlig 

bebyggelsestruktur. Stor hänsyn bör tas till den befintliga bebyggelsen på 

platsen med avseende på skala, material och färgsättning.          

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 10 mars 2016.  

Tjänsteskrivelse daterad den 8 juni 2016.  

Yttrande från Trafikverket inkommit den 6 april 2016.  

Yttrande från teknisk affärsverksamhet daterat den 9 maj 2016. 

Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott § 33/2016. 

Miljöhandläggares yttrande daterat den 8 juni 2016.  

Grannyttrande X, inga synpunkter. 

Grannyttranden X, inga synpunkter. 

Grannyttrande X, synpunkter. 

Grannyttrande X, inga synpunkter. 

Grannyttranden X, synpunkter. 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 9 juni 2016.    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Lämna positivt förhandsbesked för byggnation av enbostadshus då 

förslaget är förenligt med Plan- och bygglagen 2 kap 2, 4, 5, 9 §§ samt MB 

3 kap 4§. 

2. Trafikverkets och miljöhandläggares yttrande skall beaktas. Fastighet skall 

anslutas till kommunalt avloppsnät. 

_____ 

 

Information 

Beslutet kan överklagas var för sig. Se bifogad anvisning!   

Expedieras till: 

X 

X 

X 

För kännedom: 

X 

X 

X 
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§ 111 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. Till-

kommande 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 plan-

området. 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.  

En checklista för miljöbedömning, daterad den 26 maj 2016 har upprättats och 

bifogas planförslaget. Enligt kommunens ställningstagande bedöms inte 

planens genomförande medföra en betydande miljöpåverkan varför en MKB 

inte behöver upprättas.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 20 juni 2016. 

Samrådsredogörelse, upprättad den 30 juni 2016. 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 21 juni 2016.    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Samrådsredogörelsen över inkomna synpunkter upprättad den 30 juni 2016 

godkänns som sin egen. 

2. Handlingar upprättade den 26 maj 2016 revideras enligt samråds-

redogörelsen och skickas därefter på granskning.  

_____ 
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Expedieras till: 

CIS Kalmar AB 

Plan- och byggverksamheten 
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§ 112  

Avtackning 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden tackar Cajsa Lindberg som slutar sin tjänst som förvaltningschef 

och miljöchef den sista juni på egen begäran. Cajsa kommer att ägna sig åt 

andra uppgifter fortsättningsvis ,men kommer att göra vissa utrednings-

uppdrag åt kommunen.      

_____ 
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