
 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (29) 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

2016-12-22  

 

Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 8.00-11.20 

Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande 

Jimmy Odenäng (M) 

Anne Wilks (MP) 

Johan Sigvardsson (C) 

Per-Olof Johansson (S) 

Bertil Johansson (S)  

Seita Riikonen (S), ersättare för Henriette Koblanck (S) 

 

Övriga närvarande Staffan Åsén, miljö- och byggnadschef 

Marie-Christine Svensson, stadsarkitekt 

Cecilia Widén, sekreterare 

May-Britt Landin (L), ej tjänstgörande ersättare 

Elvira Laneborg, miljö- och klimatstrateg, § 172 

Arne Andersson, byggnadsinspektör, § 173 

Anita Karlsson, planarkitekt, § 174-176 

Eva Olsson, byggnadsinspektör, § 181 
 

Justerare Johan Sigvardsson 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga den 2 januari 2017 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

 §§ 167-185 
 Cecilia Widén  

 Ordförande 

  

 Günter Ruchatz  

 Justerare 

  

 Johan Sigvardsson   

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Miljö- och byggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2016-12-22 

Datum då anslaget sätts upp 2017-01-03 Datum då anslaget tas ned 2017-01-25 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Mörbylånga 
 

Underskrift 

  

 Cecilia Widén  
 

 
 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (29) 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

2016-12-22  
 

 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 167 4 
Val av justerare ................................................................................................... 4 

§ 168 5 
Godkännande av dagordning .............................................................................. 5 

§ 169 6 
Meddelande och information ............................................................................... 6 

§ 170 7 
Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2016 ........................................................ 7 

§ 171 8 
Uppföljning medborgarförslag och motioner ........................................................ 8 

§ 172 9 
Verksamhetsinformation ..................................................................................... 9 

§ 173 10 
Information om bostadsanpassningsbidrag ....................................................... 10 

§ 174 Dnr 2014/001472 11 
Björnhovda 25:2 del av, 7-9 skola - Planändring - Antagande ........................... 11 

§ 175 Dnr 2016/000636 12 
Björnhovda 3:15, Paradisvägen - Planändring - Granskning ............................. 12 

§ 176 Dnr 2012/000487 13 
Runsbäck 2:195 - Planändring - Granskning ..................................................... 13 

§ 177 Dnr 2016/001266 14 
Björnhovda 25:2, del av - Ansökan om planbesked för ändring av 
detaljplan från naturmark till bostadsändamål ................................................... 14 

§ 178 Dnr 2016/001111 16 
X - Ansökan om förhandsbesked. Lokaliseringsprövning för 
byggnation av enbostadshus ............................................................................. 16 

§ 179 Dnr 2016/001228 18 
X - Ansökan om förhandsbesked. Lokaliseringsprövning för 
byggnation av enbostadshus ............................................................................. 18 

§ 180 Dnr 2016/001308 20 
X - Ansökan om förhandsbesked. Lokaliseringsprövning för 
byggnation av enbostadshus ............................................................................. 20 

§ 181 Dnr 2016/000583 22 
X - Ansökan om bygglov - Nybyggnad komplementbyggnad ............................. 22 

§ 182 Dnr 2013/000818 23 
Färjestaden 1:7, 1:12 och 1:298 - Ansökan om bygglov för 
upprättande av parkeringsplatser ...................................................................... 23 

§ 183 Dnr 2016/001249 25 
Älvan 1 - Ansökan om bygglov för nybyggnad HVB-hem .................................. 25 

§ 184 Dnr 2016/000573 27 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3 (29) 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

2016-12-22  
 

 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ventlinge 7:62 - Ansökan om Strandskyddsdispens för 
uppställningsplats för husbilar ........................................................................... 27 

§ 185 Dnr 2014/001511 29 
Revidering av miljö- och byggnadsnämndens delegeringsordning .................... 29 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4 (29) 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

2016-12-22  
 

 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 167  

Val av justerare 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Johan Sigvardsson (C) utses att justera dagens protokoll.       

_____ 
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§ 168  

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Till miljö- och byggnadsnämndens ledamöter och ersättare utsänd kallelse 

godkänns som dagordning med tillägg enligt följande.  

 Under punkten Verksamhetsinformation tillägg av en information om 

Klimatstrategin. 

 Under punkten Övriga frågor tillägg av Revidering av Miljö- och 

byggnadsnämndens delegeringsordning.     

_____ 
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§ 169  

Meddelande och information 

Sammanfattning av ärendet 

Meddelande 

Rapport enligt sammanställning daterad den 15 december 2016. 

Information 

Nästa möte är den 26 januari 2017. 

_____ 
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§ 170  

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2016 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll den 8 december 2016.  

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 15:45.     

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbesluten godkänns.       

_____ 
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§ 171  

Uppföljning medborgarförslag och motioner 

Sammanfattning av ärendet 

Inga nya motioner eller medborgarförslag har inkommit.             

_____ 
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§ 172  

Verksamhetsinformation 

Sammanfattning av ärendet 

Staffan Åsén informerar om 

Domar från Mark- och miljödomstolen över vindkraftverk.  

Tillsynsbesök från Länsstyrelsen över alkoholärenden.  

Personalläget inom förvaltningen.  

Marie-Christine Svensson informerar om  

Personalsituationen på plan- och byggsidan.  

Handläggning av bostadsförsörjningsprogrammet.  

Framtagande av grönstrukturplan.  

Möte med ny fastighetsaktör.  

Utbildning i handläggarsystemet EDP.  

Planansökan i Gårdby. Behandlas av nämnden vid kommande möte.  

Ordföranden informerar om  

Bemötande av frågor och rykten i samband med beslut om rivningslov.  

Klimatstrategin 

Kommunstyrelsen återremitterade klimatstrategin till förvaltningen under  

§ 187/2016 för kompletteringar. Elvira Laneborg informerar om förändringar 

i strategin och om den fortsatta handläggningen.        

_____ 
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§ 173  

Information om bostadsanpassningsbidrag 

Sammanfattning av ärendet 

Bostadsanpassningsbidrag regleras av en lag som ger kommuner skyldighet 

att ge bidrag till enskilda. Bidraget medverkar till att se till att inte betydligt 

dyrare lösningar för boendet måste väljas och där kvarboendet i egen bostad 

blir allt viktigare. 

Arne Andersson informerar om bostadsanpassningsbidraget med anledning 

av en ökning av antalet ärenden samt ökad kostnad därav. Arne visar 

jämförelser mellan 2015 och 2016 beträffande antal ärenden och kostnader, 

samt en utvärdering av fyra ärenden under 2016. En större bevakning på 

ärenden med kostnadsspannet 100-500 tkr kommer att göras under 2017 för 

att undersöka om kostnaden kan påverkas.      

Beslutsunderlag 

Diagram. 

Utdrag ur BAP-Guiden.  

Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott § 66/2016. 

_____ 
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§ 174 Dnr 2014/001472 

Björnhovda 25:2 del av, 7-9 skola - Planändring - 
Antagande 

Sammanfattning av ärendet 

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

samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för en ny  

7-9-skola. 

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.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 6 december 2016. 

Kommunens utlåtande, upprättad den 22 december 2016. 

Plankarta, upprättad den 30 juni 2016, reviderade den 27 oktober 2016 

redaktionellt ändrad den 22 december 2016. 

Planbeskrivning, upprättad den 30 juni 2016, reviderade den 27 oktober 

2016, redaktionellt ändrad den 22 december 2016. 

Beslut miljöbedömning daterat den 27 oktober 2016. 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 8 december 2016.    

Miljö- och byggnadsnämndens förslag till beslut 

1. Kommunens utlåtande över inkomna synpunkter upprättad den  

22 december 2016 godkänns som sin egen. 

2. Planförslaget upprättat den 30 juni 2016, reviderat den 27 oktober 2016 

och redaktionellt ändrat den 22 december antas i enlighet med Plan- och 

bygglagen (PBL) 5 kap 27 §. 

_____ 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige   
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§ 175 Dnr 2016/000636 

Björnhovda 3:15, Paradisvägen - Planändring - 
Granskning 

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 6 december 2016. 

Samrådsredogörelse, upprättad den 22 december 2016. 

Tillägg till plankarta, upprättad den 30 juni 2016, reviderade den 22 

december 2016. 

Tillägg till planbeskrivning, upprättad den 30 juni 2016, reviderade den 22 

december 2016. 

Behovsbedömning miljö, daterad den 22 december 2016. 

Beslut miljöbedömning, daterad den 22 december 2016. 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 8 december 2016.    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Samrådsredogörelsen över inkomna synpunkter upprättad den  

22 december 2016 godkänns som sin egen. 

2. Handlingarna upprättade den 30 juni 2016 och reviderade den  

22 december 2016 skickas på granskning. 

_____ 

Expedieras till: 

Miljö- och byggnadsförvaltningen    
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§ 176 Dnr 2012/000487 

Runsbäck 2:195 - Planändring - Granskning 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om att detaljplanelägga fastigheten Runsbäck 2:195 inkom den  

23 maj 2012 med syftet att tillskapa enbostadshus på enskilda tomter. 

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för bostadsbebyggelse, 

med möjlighet att sammanbyggas. Vidare är syftet att omhänderta dagvatten 

i planområdet. Syftet är även att säkra bevarandevärda stenmurar med 

kulturhistoriskt värde samt till så stor utsträckning som möjligt bevara 

trädridån utmed fastighetsgränserna. Sydvästra delen av planområdet med 

ädellövskog hyser höga naturvärden och bör säkras.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 20 november 2016. 

Samrådsredogörelse, upprättad den 22 december 2016. 

Plankarta, upprättad den 18 februari 2016, reviderade den 22 december 2016. 

Illustration, upprättad den 18 februari 2016, reviderade den 22 december 2016. 

Planbeskrivning, upprättad den 18 februari 2016,  reviderade den 22 december 

2016. 

Beslut miljöbedömning, daterad den 22 december 2016. 

Bullerberäkning reviderad den 30 november 2016.  

Checklista miljöbedömning, upprättad den 18 december 2016, reviderade den 22 

december 2016. 

Checklista sociala konsekvenser, upprättad den 18 februari 2016. 

Naturvärdesinventering. 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 8 december 2016.   

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Samrådsredogörelsen över inkomna synpunkter upprättad den  

22 december 2016 godkänns som sin egen.  

2. Handlingarna upprättade den 18 februari 2016 och reviderade den  

22 december 2016 skickas på granskning. 

_____ 

Expedieras till: 

Miljö- och byggnadsförvaltningen       
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§ 177 Dnr 2016/001266 

Björnhovda 25:2, del av - Ansökan om planbesked för 
ändring av detaljplan från naturmark till 
bostadsändamål 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om planbesked avser upprättande av ny detaljplan för 

bostadsändamål.   

Området omfattas idag av detaljplan F 212 "Del av fastigheten Björnhovda 

25:2 Tryffelgatan-Domherregatan, Färjestaden" laga kraft den 15 januari 

2014 och med genomförandetid gällande till den 12 januari 2024. I den 

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

huvudman i gällande plan. 

I kommunens översiktsplan antagen 2015 finns redovisat möjlig plats för 

skola/service/samlingslokaler i områdets norra del samt möjlighet att anlägga 

dagvattendamm.  

Ansökan innebär att ca 12 700 kvm av planlagd naturmark utreds för att 

ändras till kvartersmark för bostadsändamål med parkering. Två alternativ 

till disposition av området finns redovisade i ansökan med 42 lgh respektive 

48 lgh. Byggnationen är tänkt som flerbostadshus i två våningar. 

Området ligger i anslutning till Grövlegatan i norr med tomter för enbostads-

hus i öster och väster. Anslutning är tänkt att ske mot Grövlegatan samt 

eventuellt Tryffelgatan.  

Platsen är idag ett naturområde som ligger något lågt i förhållande till om-

givande bebyggelse. Det är inte sannolikt att området hyser några större 

naturvärden. Översiktsplanens skrivning angående behov av dagvattendamm 

i området är sannolikt inte längre aktuell. Eventuellt kan en fördröjnings-

damm tillkomma norr om Grövlegatan istället. Vid förtätning av området 

kommer en dagvattenutredning dock behöva tas fram.  

De förslag till bebyggelse som finns redovisade i ansökan får anses ha 

mycket hög exploateringsgrad. Slutlig exploateringsgrad behöver studeras 

närmare i samband med ett planarbete. 

Kommunen ställer sig generellt positiv till förtätningsprojekt som innebär 

nya bostäder i tätorterna. Ett beslut om planändring bör dock invänta den 
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grön/blåstrukturplan som kommunen skall genomföra i Färjestaden under 

2017. Först därefter kan svar ges om vilka ytor som bäst lämpar sig för 

förtätning av bebyggelse i Färjestadsområdet.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 4 december 2016.  

Begäran om planbesked inkommen den 27 oktober 2016.  

Köpekontrakt daterat den 5 juli 2016. 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 8 december 2016.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Lämna positivt planbesked med beaktande av tjänsteskrivelsens 

intentioner gällande grönytor, exploateringsgrad och dagvattenhantering.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

NCC Sverige AB, att. Anders Jansson, Tullbron 1, 392 33 Kalmar   

 

Ajournering 

Klockan 9.45-10.10   
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§ 178 Dnr 2016/001111 

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 skifte som omfattar ca 2000 kvm. Enligt 

ansökan skall byggnad utföras i ett plan på 120 kvm och utan inredd vind. 

Enskild anläggning för vatten och för avlopp är tänkt att anläggas. 

Fastigheten är belägen i byn X i direkt anslutning till befintlig bebyggelse. 

Skiftet är idag obrukad och oanvänd något förbuskad mark som tidigare 

sannolikt har varit en inäga och används för odling. Marken är tydligt 

avgränsad av stenmurar. 

Fastigheten omfattas av riksintresse kulturmiljövården och naturvård samt 

för obruten kust och rörligt friluftliv, vilka gäller för Öland i sin helhet. 

Skiftet gränsar till sammanhållen bebyggelse. Inget kommunalt vatten eller 

avlopp finns och kommer inte att finnas tillgängligt inom närtid.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 30 november 2016.  

Ansökan inkommen den 20 september 2016. 

Grannyttrande X, inga synpunkter. 

Grannyttranden X, inga synpunkter.  

Grannyttrande X, inga synpunkter. 

Grannyttrande X, synpunkter.  

Arbetsutskottets förslag till beslut den 8 december 2016.    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Lämna positivt förhandsbesked för byggnation av enbostadshus då 

förslaget är förenligt med Plan- och bygglagen (PBL) 2 kap 2, 4, 5, 9 §§ 

samt Miljöbalken (MB) 3 kap 4§. 

2. Lämpligaste placeringen av byggnader skall bestämmas i bygglovskedet. 

3. Endast traditionella material tillåts. Riktlinjer i översiktsplanen angående 

byggnation i byarna skall gälla. 

_____ 
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Information 

Beslutet kan överklagas var för sig. Se bifogad anvisning!   

Förhandsbeskedet 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 rätt att påbörja den sökta åtgärden. 

 

Expedieras till: 

X 

X 

För kännedom: 

Teknisk affärsverksamhet, VA-ingenjören 

X 

X 

X 

X   
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§ 179 Dnr 2016/001228 

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 omfattande  

ca 1500-3500 kvm. Enligt ansökan skall möjlighet finnas att bygga i en 

våning med eller utan vind, alternativt två våningar. Vatten och avlopp 

ansluts till kommunala ledningar. 

Samhällsbyggnadsutskottet lämnade beslut om positivt förhandsbesked för 

liknande ansökan på platsen den 23 april 2013. 

Platsen ligger inom verksamhetsområde för VA och gränsar till 

sammanhållen bebyggelse. Den omfattas inte av något riksintresse eller 

annat allmänt intresse. 

Den aktuella platsen utgörs av planterad väl uppvuxen tallskog. Förslaget 

innebär en komplettering och fortsättning på den randbebyggelse som finns 

på X östra sida. Befintlig bebyggelse är av blandad karaktär. Fastigheten i 

söder är ett enplans fritidshus. Kommunalt vatten och avlopp finns 

framdraget till granne ca 25 meter från fastigheten.   

Strax söder om fastigheten finns detaljplan X antagen 1994. Planen medger 

byggrätter omfattande 150 kvm för huvudbyggnad och 50 kvm för 

komplementbyggnad. Byggnader skall utföras med ljusa kulörer och röda 

tegeltak.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 30 november 2016.  

Ansökan inkommen den 20 oktober 2016.  

Grannyttrande X, inga synpunkter. 

Grannyttranden X, inga synpunkter.  

Grannyttranden X, synpunkter. 

Grannyttranden X, synpunkter. 

Yttrande X, inga synpunkter.  

Arbetsutskottets förslag till beslut den 8 december 2016.    
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Lämna positivt förhandsbesked för byggnation av enbostadshus då 

förslaget är förenligt med Plan- och bygglagen (PBL) 2 kap 2, 4, 5, 9 §§ 

samt Miljöbalken (MB) 3 kap 4§. 

2. Fastigheten skall ansluta till kommunalt VA. 

3. Byggnation skall utföras enligt samma utformningsbestämmelser som 

intilliggande plan. 

_____ 

 

Information 

Beslutet kan överklagas var för sig. Se bifogad anvisning!   

Förhandsbeskedet 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 rätt att påbörja den sökta åtgärden. 

Andra tillstånd kan komma att behöva sökas i samband med projektet.   

Anmälan kan komma att behöva sökas hos länsstyrelsen enligt 

Kulturminneslagen 2 kap 10§. 

 

Expedieras till: 

X 

X 

X 

För kännedom: 

Teknisk affärsverksamhet, VA-ingenjören 

X 

X 

X 

X 
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§ 180 Dnr 2016/001308 

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 i anslutning till befintlig ekonomibyggnad. 

Förslaget innebär att en tomt avstyckas om ca 1500 kvm längs landsvägens 

västra sida.  

Fastigheten omfattas av riksintresse kulturmiljövården samt för obruten kust 

och rörligt friluftliv vilka gäller för Öland i sin helhet. Området ingår i 

sammanhållen bebyggelse och ligger inom verksamhetsområde för vatten- 

och avlopp. Befintlig utfart mot söder kan nyttjas. 

Ärendet har remitterats till berörda grannar samt Teknisk affärsverksamhet 

och berörd samfällighetsförening för yttrande.   

Miljöhandläggarens och Teknisk affärsverksamhets yttrande skall beaktas.  

En byggnation med en huvudbyggnad enligt förslaget kommer att väl 

stämma in  i den befintliga bebyggelsestrukturen. Byggnad skall i huvudsak 

placeras i linje med övriga huvudbyggnader belägna längs vägens västra 

sida. Byggnad bör utföras med traditionella material. Riktlinjer i 

översiktsplanen angående byggnation i byarna skall gälla.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 29 november 2016.  

Ansökan inkommen den 10 november 2016. 

Yttrande miljöhandläggare daterat den 6 december 2016.  

Grannyttranden X, inga synpunkter.  

Grannyttrande X, inga synpunkter. 

Grannyttrande X, inga synpunkter. 

Grannyttranden X, inga synpunkter.  

Yttrande X, inga synpunkter.  

Arbetsutskottets förslag till beslut den 8 december 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 (PBL) 2 kap 2, 4, 5, 9 §§ 

samt Miljöbalken (MB) 3 kap 4§. 

2. Byggnad skall placeras enligt till ärendet hörande karta. 

3. Byggnad skall utföras med traditionella material. Riktlinjer i 

översiktsplanen angående byggnation i byarna skall gälla. 

_____ 

 

Information 

Beslutet kan överklagas var för sig. Se bifogad anvisning!   

Förhandsbeskedet 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 rätt att påbörja den sökta åtgärden. 

 

 

Expedieras till: 

X 

För kännedom: 

Mörbylånga kommun 

X 

X 

X 

X 

Teknisk affärsverksamhet, VA-ingenjören   
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§ 181 Dnr 2016/000583 

X - Ansökan om bygglov - Nybyggnad 
komplementbyggnad 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage/förråd om 54 kvm. 

Placeringen och storleken är anpassad efter en befintlig betongplatta. 

Betongplattan ligger 0,3 m från tomtgräns mot grönområde.  

På fastigheten X finns en huvudbyggnad om 146 kvm och ett garage om 30 

kvm. Med den sökta åtgärden blir fastigheten bebyggd med två 

komplementbyggnader på sammanlagt 84 kvm. Totalt BYA för fastigheten 

blir 230 kvm.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 30 november 2016. 

Ansökan inkommen den 25 april 2016. 

Ritning (planer fasader och situationsplan) den 25 april 2016. 

Skrivelse från X daterat den 14 september 2016. 

Granskningsyttrande daterat den 14 oktober 2016. 

Svarsyttrande från sökande daterat den 3 november 2016. 

Skrivelse från sökande daterat den 23 november 2016. 

Detaljplan F 151. 

Mailkonversation sökanden/tjänsteman kommunen.  

Arbetsutskottets förslag till beslut den 8 december 2016.    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Avslå ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på  

54 kvm, placerad 0,3 m från tomtgräns på fastigheten Saxnäs 1:277 med 

stöd av 9 kap. 31 b § Plan- och bygglagen (PBL). 

_____ 

 

Information 

Beslutet kan överklagas var för sig. Se bifogad anvisning!   

Expedieras till: 

X 
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§ 182 Dnr 2013/000818 

Färjestaden 1:7, 1:12 och 1:298 - Ansökan om bygglov 
för upprättande av parkeringsplatser  

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om att få marklov för anläggande av parkeringsplatser på två 

stycken områden, med 18 stycken och 16 stycken platser, på fastigheterna 

Färjestaden 1:7 och Färjestaden 1:298, Hotell Skansen i Färjestaden, i 

anslutning till hotellanläggningen.  

Parkeringsplatserna är tänkta att placeras öster om hotellannexet på del av 

fastigheten Färjestaden 1:7 och väster om hotellanläggningen på fastigheten 

Färjestaden 1:298 med tänkta infarter från Storgatan respektive 

Tingshusgatan. 

Platserna ligger inom detaljplanelagt område.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 5 december 2016.  

Ansökan inkommen den 13 december 2013.  

Situationsplaner skissförslag inkomna den 20 november 2013. 

Situationsplan och översikt p-platser inkomna den 25 augusti 2014. 

Detaljplan F 43 och F 84. 

Yttranden från Räddningstjänsten Öland. 

Yttranden från Länsstyrelsen Kalmar län. 

Yttranden från Trafikverket. 

Yttrande från Mörbylånga Bostads AB inkommit den 20 november 2014. 

Skrivelse från Lokala Hyresgästföreningen i Mörbylånga/Färjestaden 

inkommen den 1 december 2014. 

Grannyttrande X, inga synpunkter. 

Grannyttrande X, inga synpunkter. 

Grannyttrande X, synpunkter. 

Grannyttrande X, inga synpunkter. 

Grannyttranden X, synpunkter. 

Grannyttrande X, inga synpunkter.  

Arbetsutskottets förslag till beslut den 8 december 2016.    



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24 (29) 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

2016-12-22  
 

 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Avslå ansökan om bygglov för anordnande av 18 + 16 stycken 

parkeringsplatser på två områden öster respektive väster om 

hotellanläggningen Hotell Skansen, på fastigheterna Färjestaden 1:7 och 

Färjestaden 1: 298, Tingshusgatan 1, Färjestaden med stöd av 2 kap 9 § i 

Plan- och bygglagen (PBL) (2010:900).  

_____ 

 

Information 

Beslutet kan överklagas var för sig. Se bifogad anvisning!   

 

 

Expedieras till: 

SNAB Stefan Norén AB, Tingshusgatan 1, 386 30 Färjestaden 

Trafikverket, Box 366, 201 23 Malmö 

Lokala Hyresgästföreningen i Mörbylånga/Färjestaden  

X 

X 

X 

X 

För kännedom: 

Räddningstjänsten Öland, Box 111, 386 22 Färjestaden 

Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar 

Mörbylånga Bostads AB 

Mörbylånga kommun 

X 
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§ 183 Dnr 2016/001249 

Älvan 1 - Ansökan om bygglov för nybyggnad HVB-hem 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om att få bygglov för nybyggnad av verksamhet, uppförande av 

HVB-hem (hem för vård eller boende), om 625,0 kvm på fastigheten  

Älvan 1, Rönningevägen 2, sydost om Rönningegården i Mörbylånga.  

Byggnaden kommer att placeras på södra delen av fastigheten, sydost om 

befintlig byggnad, med infart från Köksvägen.  

Platsen ligger inom stadsplanelagt område.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 5 december 2016.  

Ansökan inkommen den 8 december 2016.  

Ritningar (plan, fasader, sektion, situationsplan) daterade den 24 oktober 2016.  

Verksamhetsplan daterad den 1 december 2016. 

Brandskyddsbeskrivning daterad den 24 oktober 2016. 

Energibehovsberäkning daterad den 24 oktober 2016. 

Detaljplan M. 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 8 december 2016.    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja ansökan om bygglov för nybyggnad av verksamhet, uppförande 

av HVB-hem, om 625,0 kvm på fastigheten Älvan 1, Rönningevägen 2, 

söder om Rönningegården i Mörbylånga med stöd av 9 kap 30 § i Plan- 

och bygglagen (PBL) (2010:900). 

2. En kontrollansvarig krävs för att genomföra åtgärden och att godkänna 

den föreslagna kontrollansvarige Thomas Bentzén. 

3. Ett tekniskt samråd krävs för att genomföra åtgärden och att plan- och 

byggverksamheten kallar till samrådet. 

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

10 kap 23 § i Plan- och bygglagen (PBL) (2010:900) när 

förutsättningarna för detta finnes.  

_____ 
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Information 

Beslutet kan överklagas var för sig. Se bifogad anvisning!   

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked 

(enligt 10 kap. 3 § PBL).   

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt 

samråd skickas av plan- och byggverksamheten.  

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

kan behövas. 

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren. 

Byggherren är i vissa fall skyldig att upprätta en arbetsmiljöplan för 

byggandet innan byggnationen påbörjas. Bestämmelser om detta finns i 

Arbetarskyddsstyrelsens 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. 

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. 

Expedieras till: 

M-verksamheten 

För kännedom: 

Mörbylånga Bostads AB 

Mörbylånga kommun 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X   
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§ 184 Dnr 2016/000573 

Ventlinge 7:62 - Ansökan om Strandskyddsdispens för 
uppställningsplats för husbilar 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om strandskyddsdispens för uppställningsplatser för husbilar har 

sökts på aktuell fastighet. Området ligger i västra delen av Grönhögens hamn 

och i direkt anslutning till hamnen och hamnservice. Fastigheten ägs av 

Mörbylånga kommun och omfattar hela hamnområdet. Förslaget innebär inte 

att platsen kommer att avgränsas med hindrande åtgärder. Anvisade platser 

kommer att markeras med enkel markering på mark. Inga markingrepp 

kommer att ske. Syftet med en anvisad plats för husbilsuppställning är att på 

ett ordnat sätt omhänderta sopor och avlopp. Platsen omfattas av riksintresse 

för rörligt friluftsliv och obruten kust vilka båda omfattar kommunen i sin 

helhet.  

Företaget står inte i strid med kommunens översiktsplan eller andra 

kommunala beslutsunderlag.  

Kommunen har i samband med dispensansökan gjort syn på plats. 

I samband med ansökan har även periodiskt bygglov sökts för tiden  

1 maj - 31 december.  

På platsen gäller utökat strandskydd som begränsas av intilliggande 

detaljplaner. Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser 

men ingår i "sammanhållen bebyggelse".    

Beslutsunderlag 

Ordförandeskrivelse daterad den 4 december 2016.  

Ansökan om strandskyddsdispens inkommen den 21 april 2016.  

Arbetsutskottets förslag till beslut den 8 december 2016.    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Med stöd av 7 kap 18b § Miljöbalken (MB) dispens från 

strandskyddsbestämmelserna för parkering/uppställningsplats för 

husbilar på fastigheten Ventlinge 7:62, Grönhögens hamn, Mörbylånga 

kommun. 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

28 (29) 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

2016-12-22  
 

 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

2. Uppställningsplats skall endast ske inom markerad plats på karta i skala 

1:1000 tillhörande beslutet. 

_____ 

 

Villkor för beslutet 

Tillståndet upphör att gälla om anläggningsföretaget inte har påbörjats inom 

två år eller avslutats inom fem år från det att detta beslut vunnit laga kraft. 

Då krävs förnyad prövning med hänsyn till de omständigheter som då råder. 

Som avgränsad yta för vad som dispensen avser gäller gränser markerade 

med rött på karta skala 1: 4511 (bilaga 2).  

Information 

Beslutet kan överklagas var för sig. Se bifogad anvisning!   

Upplysningar 

En kopia av detta beslut skickas till länsstyrelsen som inom tre veckor från 

att beslutet inkommit dit ska besluta om de ska överpröva ärendet. 

Länsstyrelsen ska ta upp beslutet till prövning om det kan antas att det inte 

finns särskilda skäl eller att en brist i ärendets handläggning kan ha haft 

betydelse för utgången i ärendet.  

Ni bör avvakta denna tid innan åtgärden påbörjas.  

 

Expedieras till: 

Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar 

Mörbylånga kommun, att. Roland Nanberg 
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§ 185 Dnr 2014/001511 

Revidering av miljö- och byggnadsnämndens 
delegeringsordning 

Sammanfattning av ärendet 

Staffan Åsén förslår tillägg till delegeringsordningen om föreläggande om 

kompletteringar i anmälningsärende enligt miljöbalken, 22 kap 2 §.    

Förslag till beslut på mötet 

Ordföranden föreslår förvaltningschefen som delegat.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar miljö- och byggnadsnämnden om de kan ställa sig 

bakom ordförandens förslag vilket nämnden bifaller.    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Tillägg till delegeringsordningen om föreläggande om kompletteringar i 

anmälningsärende enligt miljöbalken, 22 kap 2 § - Förvaltningschefen (FC).   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Förvaltningschefen 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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