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Underskrifter 

 Sekreterare 

 

 §§ 154-166 
 Cecilia Widén  
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 Günter Ruchatz  
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 Henriette Koblanck   

 

 ANSLAG/BEVIS 
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§ 154  

Val av justerare 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Henriette Koblanck utses att justera dagens protokoll.         

_____ 
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§ 155  

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 

ansökan om bygglov för HVB-hem. 

 Under punkten Övriga frågor tillägg av Information om julavslutning och 

Fråga om statligt stöd för bostadsbyggande.     

_____ 
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§ 156  

Meddelande och information 

Sammanfattning av ärendet 

Meddelande 

Rapport enligt sammanställning daterad den 18 november 2016. 

Information 

Nästa möte är den 22 december 2016. 

_____ 
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§ 157  

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2016 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsutskottets protokoll den 10 november 2016.  

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 15:44.         

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbesluten godkänns.       

_____ 
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§ 158  

Uppföljning medborgarförslag och motioner 

Sammanfattning av ärendet 

Inga nya motioner eller medborgarförslag har inkommit.             

_____ 
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§ 159  

Verksamhetsinformation 

Sammanfattning av ärendet 

Marie-Christine Svensson informerar om  

Dagsläget för handläggarsystemet. 

Samtliga samrådsmöten är klara för planprogram Färjestaden. 

Information om skrivelse från X och den fortsatta handläggningen. 

Delades ut en uppdaterad översikt över pågående planer. Bestämdes att 

ledamöterna får återkomma med frågor till kommande nämnd. 

Information om ansökan om bygglov för HVB-hem.  

Ordföranden informerar om  

SVT-intervju angående ett skadeståndskrav gällande ett tillfälligt bygglov.  

Staffan Åsén informerar om 

Klimatstrategin beräknas behandlas av nämnden vid decembermötet.  

Överklagan vindkraftverk - dom väntas. 

Personalsituationen. 

Arbetsmiljöarbetet inom förvaltningen. 

Internkontrollplanen - uppföljning i nämnden i början av året.  

Samverkansprojekt - Kalmarsundskommissionen och klimatkommissionen. 

_____ 

 

 

Ajournering 

Klockan 10.20-10.35   
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§ 160 Dnr 2016/000697 

Björnhovda 25:395, 25:396, 25:397, 25:399, 25:400 
Mörbylånga kommun. Ansökan om planbesked 
angående ändring av detaljplan för bostadsändamål. 
(Safirvägen, Smaragdvägen) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om planbesked avser ändring av befintlig detaljplan för 

bostadsändamål. I den nu gällande planen (F 201) från 2012 är området 

avsatt för bostadsändamål med friliggande enbostadshus på motsvarande fem 

tomter. Syftet med ansökan är att upprätta ny plan för bostadsändamål i form 

av radhus i två plan och med upplåtelseformen bostadsrätt.  

Genomförandetiden för befintlig plan gäller till 2022. 

Området är centralt beläget i Färjestaden invid Järnvägsgatan - Granitvägen. 

I närområdet finns hälsocentral, förskola och skola samt närhet till 

kollektivtrafik.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 4 november 2016.  

Skrivelse från BoKlok Housing AB inkommen den 19 maj 2016.   

Arbetsutskottets förslag till beslut den 10 november 2016. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

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

med standardförfarande enligt 5 kap § 7 PBL. 

2. Uppdra till plan- och byggverksamheten att upprätta plankostnadsavtal 

med sökanden. 

_____ 

 

Expedieras till: 

ann-louice.olofsson@skanska.se  

Miljö- och byggnadsförvaltningen   

 

mailto:ann-louice.olofsson@skanska.se
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§ 161 Dnr 2016/001071 

Årsvik 4:31, Mörbylånga kommun. Ansökan om 
planbesked angående ändring av detaljplan från 
camping till bostadsändamål 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om planbesked avser ändring av del av befintlig detaljplan för 

camping till bostadsändamål. I den nu gällande planen (M 99) som vann laga 

kraft 2008 är områdets användning N 1, Campingverksamhet; reception/res-

taurang, servicebyggnader, uthyrningsstugor, tält, husvagnar/husbilar. 

Byggrätten innebär att högst 6 stycken uthyrningsstugor på max 65 kvm får 

byggas samt högst 5 större byggnader för service etc, varav en byggnad får 

vara högst 300 kvm och övriga högst 80 kvm.  

Sedan planen upprättades har kommunalt VA byggts ut i området. 

Ansökan om planändring innebär att aktuellt område ändras till bostadsända-

mål med möjlighet att bygga ca 11 stycken enbostadshus/fritidshus på 

avstyckade fastigheter.  

Planområdet ligger norr om Degerhamn och Årsvik i ett kustnära läge. 

Genomförandetiden för detaljplanen som antogs 2007 och vann laga kraft 

2008 är tio år och går ut 2018. Planens syfte "är att möjliggöra en moder-

nisering och utökning av befintligt campingområde. En utökning av 

verksamheten till att omfatta även den södra delen om tillfartsvägen för 

utbyggnad av uthyrningsstugor samt komplettering av bland annat 

servicebyggnader, bättre restaurang och sanitära byggnader. Med detta 

kommer även allmänhetens tillgång till badstranden att förbättras och 

säkerställas eftersom stranden skall rustas upp, ny brygga läggas ut och 

badmöjligheterna förbättras". 

Det aktuella förslaget att bygga bostäder i området har inte stöd i 

kommunens översiktsplan antagen 2015.  

Med avseende på områdets lokalisering kan förslaget inte anses lämpligt för 

bostadsbebyggelse med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. 

Vid planläggning skall enligt PBL 2 kap bebyggelse lokaliseras till mark 

som är lämpad för ändamålet med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, 

vattenförhållanden och möjlighet att ordna sådant som trafik och 

samhällsservice i övrigt. 
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Frågor som särskilt är aktuella för området och som gör det mindre lämpligt 

för bostadsbebyggelse är marknivåer med hänsyn till stigande havsnivåer, 

befintliga höjder +1,6 - + 2 meter, återinträde av strandskyddet samt 

dagvattenhantering. 

Kommunen ser ett behov av möjligheter att kunna ta emot en växande 

besöksnäring. Inte minst husbilar och campinggäster. På södra Öland är 

möjligheter till sådana verksamheter begränsade bland annat p g a höga 

områdesskydd och strandskydd. Att genom planändring ytterligare minska 

möjligheterna för denna besökskategori kan inte anses förenligt med 

föreliggande behov.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 4 november 2016. 

Begäran om planbesked inkommen den 8 september 2016.   

Arbetsutskottets förslag till beslut den 10 november 2016. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Beslut om planbesked lämnas enligt Plan- och bygglagen (PBL) 

5 kap 1, 5 §§. 

- Lämna negativt planbesked med hänvisning till att förslaget inte är 

förenligt med PBL 2 kap 1, 2, 3, 4 och 5 §§. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Köpingbaden Camping o Utveckling AB, att. Anders Ljungholm, Box 53, 

391 20 Kalmar   

 

 

 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12 (20) 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

2016-11-24  
 

 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 162 Dnr 2013/000008 

Del av Algutsrum 20:10 m fl - Planändring 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan och planuppdrag inkom via ett köpekontrakt, godkänt den  

31 oktober 2012, § 158 av kommunfullmäktige. 

Syftet med planen är att möjliggöra för verksamheter så som bland annat 

kontor, konferens och hotell. Byggnaden ska i sin utformning korrespondera 

med handelsområdet, Brofästet Öland, öster om Brovägen. Tillsammans 

bildar dessa exploateringsområden en av portarna till södra Öland. Visionen 

om Mörbylånga kommun som natur- och kulturkommun ska avspeglas i 

arkitekturen och hänsyn ska tas till den lokala byggtraditionen. Byggnadens 

placering ska verka för att sluta Brovägens gaturum och avgränsa siktflykten 

i väster samtidigt som fasadernas utformning möjliggör god insyn i 

byggnaden.  

En checklista för miljöbedömning, upprättad 16 maj 2014 och reviderad  

27 oktober 2016 bifogas planförslaget. Enligt beslut daterat 27 oktober 2016 

bedöms inte planens genomförande medföra en betydande miljöpåverkan 

varför en MKB inte behöver upprättas. 

Jävsnämnden beslutade 16 maj 2014 § 34 godkänna de 16 maj 2014 

upprättade handlingarna för samråd. 

Planförslaget har varit på samråd från 2 juni 2014 - 14 juli 2014 med 

samrådsmöte 16 juni 2014.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 2 november 2016. 

Samrådsredogörelse, daterad den 24 november 2016. 

Plankarta, upprättad den 16 maj 2014, reviderad den 24 november 2016.  

Illustration, upprättad den 16 maj 2014, reviderad den 24 november 2016. 

Planbeskrivning, upprättad den 16 maj 2014, reviderad den 24 november 

2016. 

Checklista, miljöbedömning, upprättad den 16 maj 2014,  

reviderad den 24 november 2016. 

Beslut miljöbedömning, daterat den 24 november 2016. 

Checklista, sociala konsekvenser, upprättad den 16 maj 2014,  

reviderad den 24 november 2016. 
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Gestaltningsprogram, upprättat den 8 maj 2009. 

PM, Dagvattenutredning Algutsrum, daterad den 5 juni 2007. 

Dagvattenutredning - Brofästet Öland, upprättad den 28 april 2014,  

reviderad den 12 maj 2014.   

Arbetsutskottets förslag till beslut den 10 november 2016. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Samrådsredogörelsen över inkomna synpunkter daterad den 24 

november 2016 godkänns som sin egen. 

2. Handlingar upprättade den 16 maj 2014 och reviderade den 24 november 

2016 skickas på utställning.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Miljö- och byggnadsförvaltningen   
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§ 163 Dnr 2016/000987 

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 fastighet som avses klyvas. Hela 

fastigheten omfattar 2539 kvm. Ny avstyckad tomt föreslås bli ca 1250 kvm. 

Fastigheten är belägen i X strax norr om X. Hela fastigetens area utgörs av 

trädgårdstomt. Fastigheten omfattas av riksintresse för obruten kust samt 

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

sammanhållen bebyggelse men ligger utanför verksamhetsområde för vatten- 

och  avlopp. Ledningar finns vid gatan söder om fastigheten. Anslutning kan 

ske till kommunens VA-ledningar.     

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 18 augusti 2016. 

Komplettering till ansökan inkommen den 5 september 2016. 

Tjänsteskrivelse daterad den 4 november 2016. 

Yttrande miljö- och hälsoskyddsinspektören daterat den 8 november 2016.  

Yttrande från teknisk affärsverksamhet inkommit den 11 oktober 2016. 

Yttrande från Trafikverket inkommit den 11 oktober 2016. 

Grannyttranden X, inga synpunkter. 

Grannyttrande X, inga synpunkter. 

Grannyttranden X, inga synpunkter. 

Grannyttranden X, inga synpunkter. 

Grannyttranden X, inga synpunkter. 

Grannyttranden X, inga synpunkter. 

Grannyttrande X, synpunkter. 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 10 november 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§. 

_____ 
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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. 

Strandskyddsdispens enligt Miljöbalken (MB) 7 kap 18B § krävs i samband 

med bygglov. Dispens söks hos kommunen. 

 

Expedieras till: 

X 

X 

För kännedom: 

Teknisk affärsverksamhet, VA-ingenjören 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X   
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§ 164 Dnr 2016/000846 

X. Ansökan om förhandsbesked. Lokaliseringsprövning 
för byggnation av enbostadshus 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om förhandsbesked har inkommit på fastigheten X. Ansökan avser 

byggnation av två stycken enbostadshus. Ansökan innebär klyvning av 

fastigheten till två tomter. Hela fastigheten omfattar 4000 kvm.  

Fastigheten är belägen i västra delen av X nära X. 

Idag är den bebyggd med ett sedan länge obebott fritidshus som är i dåligt 

skick. 

Tomten ligger i ett skogsområde och den östra delen av fastigheten har 

tidigare varit skogsbevuxen men är nu avverkad. 

Ansökan innebär att fastigheten klyvs och att möjlighet ges till byggnation 

av två bostadshus (fritidshus).  

Fastigheten omfattas av riksintresse för naturvården samt obruten kust och 

rörligt friluftliv, vilka gäller för Öland i sin helhet. Ett natura 2000-område 

finns vid fastighetens västra gräns. Området  ligger inom verksamhets-

område för vatten- och avlopp. Ledningar finns invid fastighetens norra 

gräns. Anslutning kan ske till kommunens VA-ledningar.  

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 5 juli 2016. 

Tjänsteskrivelse daterad den 4 november 2016. 

Yttrande miljö- och hälsoskyddsinspektören daterat den 3 november 2016.  

Yttrande från Länsstyrelsen Kalmar län inkommit den 8 november 2016. 

Grannyttrande X, inga synpunkter. 

Grannyttranden X, synpunkter. 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 10 november 2016. 

Förslag till beslut på mötet 

Ordföranden föreslår ytterligare beslutspunkt "Anslutning ska ske till 

kommunens VA-ledningar".  
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Beslutsgång  

Ordföranden hör om miljö- och byggnadsnämnden kan besluta enligt 

förvaltningens förslag med sitt eget tilläggsyrkande och finner att nämnden 

bifaller detsamma.    

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. Tillfart till fastigheten säkras genom servitut vid fastighetsförrättningen 

3. Anslutning ska ske till kommunens VA-ledningar.  

_____ 

 

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. 

Dispens från landskapsbildsskydd enligt 19 § naturvårdslagen i dess lydelse 

före 1 januari 1975 krävs vid byggnation. Dispens söks hos Länsstyrelsen.  

 

Expedieras till: 

X 

X 

För kännedom: 

Teknisk affärsverksamhet, VA-ingenjören 

X   
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§ 165 Dnr 2016/001110 

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. 

Ansökan innebär att skifte öster om X där de äldre ekonomibyggnaderna är 

placerade skiljs från stamfastigheten och kan bebyggas med ny 

huvudbyggnad. Den nya fastigheten kommer att omfatta cirka 3 800 kvm. 

Fastigheten är belägen i norra delen av X med direkt anslutning till X. Den 

utgör en del i X där äldre ekonomibyggnader ligger orienterade med 

gavelfasader mot gatan. 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.  

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 20 september2016. 

Tjänsteskrivelse daterad den 4 november 2016. 

Yttrande miljö- och hälsoskyddsinspektören daterat den 7 november 2016.  

Grannyttrande X, synpunkter. 

Grannyttranden X, inga synpunkter.   

Arbetsutskottets förslag till beslut den 10 november 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. Byggnad skall placeras i linje med övrig bostadsbebyggelse längs gatan. 

3. Byggnaden skall anpassas till markens naturliga nivåer och i övrigt 

stämma med karaktären på omgivande bebyggelse, både 

huvudbyggnader och ekonomibyggnader. Stor varsamhet krävs med 

tanke på befintliga byggnaders utformning på stamfastigheten. Detta 

gäller både skala och detaljutformning. 
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4. Endast traditionella material tillåts. 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 

X 

För kännedom: 

Teknisk affärsverksamhet, VA-ingenjören 

X 

X   
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§ 166  

Övrigt 

Sammanfattning av ärendet 

Information om julavslutning 

Ordföranden informerar om en gemensam julavslutning för miljö- och 

byggnadsnämnden och dess förvaltning efter nämndens sammanträde den  

22 december.  

Fråga om statligt stöd för bostadsbyggande 

Fyra kommuner i Kalmar län (Kalmar, Mönsterås, Nybro och Västervik) får 

bidrag från Boverket för sitt bostadsbyggande. Henriette Koblanck undrar 

om Mörbylånga kommun sökt bidrag och om de inte sökt av vilken 

anledning. Ordföranden kan inte lämna svar på frågan då det inte ligger inom 

nämndens ansvarsområde.      

_____ 
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