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§ 48  

Val av justerare 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Jimmy Odenäng (M) utses att justera dagens protokoll.         

_____ 
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§ 49  

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Till miljö- och byggnadsnämndens ledamöter och ersättare utsänd kallelse 

godkänns som dagordning med ändring och tillägg enligt följande.  

 Ärende 6, Medborgarförslag och motioner utgår. 

 Ärende 8, Runsbäck 2:195 utgår.  

 Ärende 14, Övrigt utgår. 

 Tillägg av ärende, Björnhovda 25:2 del av, Mörbylånga kommun.  

 Tillägg av ärende, Bostadsförsörjningsprogram för Mörbylånga 

kommun. 

 Tillägg av ärende, Besparing 2017. 

_____ 
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§ 50  

Information om kommunens kartsystem 

Sammanfattning av ärendet 

Anders Adriansson, GIS-samordnare informerar om kommunens kartsystem. 

Ett nytt kartsystem, Geosecma, togs i bruk vid årsskiftet. Anders presenterar 

systemet och användningsområden, det kan användas både internt som 

externt, det kan kopplas till andra system som det nya handläggarsystemet 

EDP där man kan se vilka ärenden som är kopplade till fastigheten. Flera 

kommuner använder samma system vilket underlättar när man behöver byta 

data. Anders informerar om att utbildning i systemet sker kontinuerligt till de 

anställda inom kommunen.      

_____ 
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§ 51  

Meddelande och information 

Sammanfattning av ärendet 

Meddelande 

Rapport enligt sammanställning daterad den 19 april 2016. 

Information 

Nästa möte är den 18 maj 2017. 

_____ 
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§ 52  

Anmälan av fattade delegeringsbeslut  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll den 6 april 2017.  

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 17:04 och 17:05.       

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbesluten godkänns.       

_____ 
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§ 53  

Verksamhetsinformation 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomisk uppföljning 

Presenteras en ekonomisk uppföljning till och med mars 2017. Ordföranden 

informerar från möte med kommunledningsutskottet angående budget inför 

2018 och om besparingar 2017.  

Staffan Åsén informerar om 

Personalläget inom förvaltningen.  

Beviljade medel från SMHI för klimatanpassningsprojekt.  

Möte med kommunjägare.  

Studieresa till Växjö för nämnden den 2 maj 2017. 

Städplockardag den 8 maj i samarbete med integrationsenheten.  

_____ 

 

 

Ajournering  

Klockan 10.30-10.50 
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§ 54 Dnr 2016/001345 

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 enbostadshus på tomter omfattande ca 1600 kvm. Hela 

fastigheten omfattar cirka 15 300 kvm. Fastigheten ligger i X i västra delen 

av X. 

Miljö- och byggnadsnämnden avslog i beslut den 30 juni 2016, § 106, 

ansökan om planbesked för fastigheten i stort med motiveringen att det för 

närvarande finns god planberedskap för villatomter i det aktuella området.  

Fastigheten ligger inom området för fördjupad översiktsplan "SX" antagen 

av kommunfullmäktige 2008. I planprogrammet finns aktuell fastighet 

utpekad som ett möjligt exploateringsområde.  

Förslaget har dock inte stöd i kommunens översiktsplan antagen 2015. 

På längre sikt kan en förtätning av bebyggelsen i området åter prövas. Ny 

bebyggelse bör då ske genom detaljplanering av områden.  

Det är därmed inte önskvärt att tillåta enstaka byggnation eller avstyckningar 

utan ny bebyggelse bör tillkomma genom detaljplaneförfarande i ett större 

sammanhang det vill säga för hela fastigheten. 

Ärendet har kommunicerats och sökanden har inkommit med yttrande.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 5 januari 2017. 

Ansökan inkommen den 21 november 2016.  

Arbetsutskottets förslag till beslut den 12 januari 2017.      

Miljö- och byggnadsnämndens § 12, den 26 januari 2017. 

Kommunicering den 13 februari 2017. 

Skrivelse från sökanden inkommen den 23 mars 2017. 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 6 april 2017. 
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Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Negativt förhandsbesked lämnas med stöd av Plan- och bygglagen (PBL) 

4 kap 2 §. Ny byggnation skall tillkomma genom detaljplaneförfarande.  

_____ 

 

Information 

Beslutet kan överklagas. Se bifogad anvisning!   

För beslutet debiteras en av fullmäktige fastställd avgift. Fakturan kommer 

att sändas separat. 

 

Expedieras till: 

X 
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§ 55 Dnr 2016/001375 

X. Ansökan om förhandsbesked. Lokaliseringsprövning 
för anläggning av biogasproduktion  

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om förhandsbesked har inkommit på fastigheten X. Ansökan avser 

byggande av anläggning för biogasproduktion. Skiftet omfattar i sin helhet 

ca 8 ha. Avsikten är att 3 ha i den östra delen skall avstyckas för 

anläggningens ändamål. Beräknad byggnadsarea är ca 4000 kvm. 

Anläggningen kommer att bestå av en byggnad för process-styrning och 

kontor samt rötkammare i form av silosliknande byggnader och tankar.  

Vatten och avlopp skall lösas med enskild anläggning.  

Fastigheten ligger söder om länsväg X ca 4 km väster om X och ingår i X. 

Platsen bestod tidigare av blandskog och sly men är nyligen avverkad 

förutom ett bestånd av granar invid vägen. Området är delvis något sankt. 

Området omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv och obruten kust vilka 

omfattar Öland i sin helhet samt även riksintresse för naturvården.  

Förslagen anläggning har inte stöd i kommunens översiktsplan eller i den 

lokaliseringsutredning för biogasanläggning som kommunen tog fram i 

början av 2016.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 3 mars 2017.  

Ansökan inkommen den 29 november 2016. 

Yttrande Trafikverket inkommit den 21 februari 2017.  

Yttrande teknisk affärsverksamhet inkommen den 15 mars 2017.  

Yttrande miljöhandläggare daterat den 15 mars 2017. 

Grannyttranden X, synpunkter.  

Grannyttrande X, synpunkter.  

Grannyttrande X, inga synpunkter.  

Grannyttrande X, synpunkter.  

Grannyttrande X, synpunkter.  

Grannyttranden X, inga synpunkter.  

Grannyttrande X, inga synpunkter. 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 9 mars 2017. 

Miljö- och byggnadsnämndens § 42, den 23 mars 2017 (återremiss). 
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Yttrande teknisk affärsverksamhet inkommit den 6 april 2017.  

Arbetsutskottets förslag till beslut den 6 april 2017. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Kommunicera sökanden förslag till negativt förhandsbesked för 

lokaliseringsprövning för anläggning av biogasproduktion då förslaget 

inte har stöd i kommunens översiktsplan och inte är förenligt med Plan- 

och bygglagen (PBL) 2 kap 2, 4, 5, 9 §§ samt Miljöbalken (MB) 3 kap 

4§ med avseende på kommunens vattenförsörjning.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

X 
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§ 56 Dnr 2016/001413 

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 omfattande ca 

800 kvm. Ny fastighet avses anslutas till kommunalt vatten och avlopp. 

Platsen omfattas av sammanhållen bebyggelse samt verksamhetsområde för 

kommunalt VA. Området omfattas av riksintresse för friluftsliv och obruten 

kust vilka gäller för Öland i sin helhet. Den omfattas inte av något övrigt 

riksintresse eller annat allmänt intresse. 

Den föreslagna tomten ligger i den västra delen av X vid "X" och utgörs idag 

av öppen impedimentmark i kanten på ett brukat skifte. Den utgör en lucka i 

en gles bostadsbebyggelse som sträcker sig längs vägen ner mot "X" i öster. 

Tomten kommer att ligga ca 30 meter in från bygatan. Enligt kartan finns ett 

ledningsstråk för kommunalt vatten och avlopp genom området. Detta är en 

fråga som behöver utredas med Teknisk affärsverksamhet innan beslut tas i 

ärendet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 28 februari 2017. 

Ansökan inkommen den 15 december 2016.  

Yttrande miljöhandläggare daterat den 2 mars 2017.  

Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts § 16, den 9 mars 2017  

återremiss). 

Yttrande teknisk affärsverksamhet inkommit den 30 mars 2017.  

Grannyttranden X, synpunkter. 

Grannyttranden X, inga synpunkter.  

Grannyttranden X, inga synpunkter.  

Grannyttrande X, synpunkter. 

Grannyttrande X, inga synpunkter.  

Arbetsutskottets förslag till beslut den 6 april 2017. 
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Förslag till beslut på mötet 

Ordföranden yrkar tillägg till arbetsutskottets förslag till beslut, "Teknisk 

affärsverksamhetens och miljöverksamheten yttrande skall beaktas". 

Beslutsgång  

Ordföranden hör om miljö- och byggnadsnämnden kan besluta enligt 

arbetsutskottets 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. Byggnation skall följa den befintliga bebyggelsestrukturen på platsen 

avseende byggnaders placering, proportioner och material. 

3. Teknisk affärsverksamhetens och miljöverksamhetens yttrande skall 

beaktas. 

_____ 

 

Information 

Beslutet kan överklagas. Se bifogad anvisning!   

För beslutet debiteras en av fullmäktige fastställd avgift. Fakturan kommer 

att sändas separat. 

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. 

Eventuella åtgärder avseende murar kräver dispens från Länsstyrelsen. 

Ansökan angående dispens från biotopskydd för stenmurar och anmälan 

enligt kulturmiljölagen 2 kap 10§ söks hos länsstyrelsen.  
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Expedieras till: 

X 

X 

X 

X 

För kännedom: 

X 

X 

X 

X 

X 
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§ 57 Dnr 2017/000182 

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 är avstyckad och omfattar 

3742 kvm. Enligt ansökan så avses byggnaden bli ca 200 kvm i ett plan utan 

inredd vind. Ny byggnation avses anslutas till kommunalt vatten och avlopp. 

Ansökan avser förnyat förhandsbesked.  

Byggnadsnämnden beslutade den 20 maj 2009, § 113, att lämna positivt 

förhandsbesked för byggnation av enbostadshus på tomterna X och X. 2011 

tog dåvarande samhällsbyggnadsutskottet ytterligare ett nytt beslut i ärendet 

och lämnade positivt förhandsbesked för de båda tomterna. I beslut om 

förhandsbesked 2009 och 2011 finns villkor att byggnation skall ansluta till 

kommunalt VA, att endast en huvudbyggnad får byggas/ fastighet, att 

byggnation bör utföras med material och skala som överensstämmer med 

platsen och den befintliga bebyggelsen samt att byggnader skall utföras med 

fasad i trä och tak med tegel. 

X utgörs av en öppen hage med stenmurar i väster och i norr. 

Fastigheten gränsar till område för sammanhållen bebyggelse samt 

verksamhetsområde för kommunalt VA. Kommunens VA- ledningar finns 

längs fastighetens östra sida. Området omfattas av riksintresse för friluftsliv 

och obruten kust vilka gäller för Öland i sin helhet. Den omfattas inte av 

något övrigt riksintresse eller annat allmänt intresse.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 3 april 2017. 

Ansökan inkommen den 31 januari 2017.  

Yttrande från Länsstyrelsen inkommit den 20 mars 2017. 

Yttrande från Trafikverket inkommit den 23 mars 2017.  

Yttrande miljöhandläggare daterat den 31 mars 2017.  

Yttrande teknisk affärsverksamhet inkommit den 7 april 2017.  

Grannyttrande X, synpunkter. 

Grannyttranden X, synpunkter. 
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Grannyttrande X, synpunkter. 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 6 april 2017.  

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. Endast en huvudbyggnad får byggas/fastighet, byggnation skall utföras 

med material och skala som överensstämmer med platsen och den 

befintliga bebyggelsen samt att byggnader skall utföras med fasad i trä 

och tak med tegel. Befintliga stenmurar skall bevaras. 

3. Grannars, Trafikverkets och miljöhandläggares yttrande ska beaktas vid 

bygglovprövning. 

_____ 

 

Information 

Beslutet kan överklagas. Se bifogad anvisning!   

För beslutet debiteras en av fullmäktige fastställd avgift. Fakturan kommer 

att sändas separat. 

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 är 

anmälan till Länsstyrelsen rörande kulturmiljölagen samt tillstånd från 

Trafikverket. Eventuella åtgärder avseende murar kräver dispens från 

Länsstyrelsen. Ansökan angående dispens från biotopskydd för stenmurar 

söks hos Länsstyrelsen.  

 

Expedieras till: 

X 

X 

X 

X   
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§ 58 Dnr 2017/000041 

X - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning bostad 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om förhandsbesked på fastigheten X, inkom den 17 januari 2017. 

Ansökan avser byggnation av enbostadshus i ett plan med 

komplementbyggnad på en redan bebyggd lantbruksfastighet om ca  

43 500 m². På fastigheten finns idag fyra byggnader varav två är klassade 

som bostadshus och två är klassade som komplementsbyggnader.  

Fastigheten ligger öster om väg X i höjd med X. Granskogen på fastigheten 

har nyligen blivit avverkad, kvar finns ett par ekar och en björkdunge. I norr 

avgränsas fastigheten av ett par öppna diken. Grannfastigheterna öster om 

väg X är bebyggda. Befintlig kringliggande bebyggelse saknar tydlig 

struktur gällande skala, materialval och placering. Strax norr om fastigheten 

finns en detaljplan för bostadsändamål. Lediga tomter finns. Byggrätten 

regleras från 100 m² till 225 m². 

Fastigheten belastas av servitut för väg till förmån för fastigheterna X. 

Befintlig infart, från allmän statlig väg, söder om fastigheten avses användas. 

Infarten är bitvis i sämre skick och förbättringsåtgärder kan behövas. 

Fastigheten ingår inte i verksamhetsområde för VA. Det är därmed inte 

möjligt att ansluta fastigheten till kommunalt vatten och spillvatten i 

dagsläget. Se yttrande från teknisk affärsverksamhet och miljöverksamheten.  

Den omfattas inte av sammanhållen bebyggelse, riksintresse (förutom 

riksintresse för rörligt friluftsliv och obruten kust vilka omfattar Öland i sin 

helhet) eller andra allmänna intressen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 3 april 2017. 

Ansökan inkommen den 17 januari 2017. 

Yttrande miljöhandläggare daterat den 31 mars 2017. 

Yttrande teknisk affärsverksamhet inkommit den 3 april 2017. 

Yttrande Trafikverket inkommit den 27 mars 2017. 

Yttrande Länsstyrelsen inkommit den 29 mars 2017. 

Grannyttranden X, inga synpunkter. 

Grannyttranden X, inga synpunkter. 
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Grannyttranden X, inga synpunkter. 

Grannyttrande X, inga synpunkter. 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 6 april 2017.   

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. Teknisk affärsverksamhetens och miljöverksamhetens yttrande skall 

beaktas. 

_____ 

 

Information 

Beslutet kan överklagas. Se bifogad anvisning 

För beslutet debiteras en av fullmäktige fastställd avgift. Fakturan kommer 

att sändas separat 

Förhandsbesked 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 rätten att påbörja den sökta åtgärden 

Anmälan eller ansöka enligt kulturminneslagen kan bli aktuell vid 

byggnation. Ansökan och anmälan söks hos Länsstyrelsen 

Tillstånd för enskilt avlopp söks hos Mörbylånga kommun, 

Miljöverksamheten. 

En fastighetsägare ska betala avgifter för en allmän va-anläggning om 

fastigheten finns inom va-anläggningens verksamhetsområde (LAV 24 §). 

 

Expedieras till: 

X 

För kännedom: 

X 

X 

X  

X 
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§ 59 Dnr 2016/001266 

Björnhovda 25:2, del av - Komplettering till ansökan om 
planbesked med planuppdrag för ändring av detaljplan 
från naturmark till bostadsändamål 

Sammanfattning av ärendet 

Björnhovda 25:2 området i anslutning till Grövlegatan har erhållit positivt 

planbesked den 22 december 2016 där ca 12 700 kvm av planlagd naturmark 

skall ändras till kvartersmark för bostadsändamål med parkering. Byggna-

tionen är tänkt som flerbostadshus i två våningar 

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. 

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. Vid det beslut om planbesked som lämnades den 

22 december 2016 togs det inte beslut om planändring och uppförande av 

planavtal. Beslut om planavtal och planuppdrag saknas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 24 april 2017.   

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Uppdra till plan- och byggverksamheten att upprätta plankostnadsavtal 

med sökanden samt påbörja planarbetet. 

_____ 

 

Expedieras till: 

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

Miljö- och byggnadsförvaltningen   
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§ 60 Dnr 2015/001461 

Bostadförsörjningsprogram för Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Planavdelningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta ett 

program för bostadsförsörjningen i kommunen.  

I enlighet med SFS 2013:866, 1 §, samt lag om ändring i lagen (2000:1383)  

om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, ska varje kommun med 

riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med 

planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i 

goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för att 

bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. 

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under 

varje mandatperiod. Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna 

ska nya riktlinjer upprättas och antas av kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 3 april 2017. 

Bostadsförsörjningsprogram för Mörbylånga kommun.   

Miljö- och byggnadsnämndens förslag till beslut 

1. Bostadsförsörjningsprogram för Mörbylånga kommun antas.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 61  

Besparing 2017 

Sammanfattning av ärendet 

På grund av den ekonomiska situationen i kommunen föreligger 

besparingskrav på alla verksamheter. För miljö- och byggnadsnämndens 

verksamhet beräknas besparingskravet uppgå till 200 000 kronor för 2017.      

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Godkänna besparingsförslag för 2017 om 200 000 kronor för miljö- och 

byggnadsnämndens verksamhet. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Ekonomienheten - Helena Mirehag   

 

 

 


	Ärendelista
	§ 48 Val av justerare
	Miljö- och byggnadsnämndens beslut

	§ 49 Godkännande av dagordning
	Sammanfattning av ärendet

	§ 50 Information om kommunens kartsystem
	Sammanfattning av ärendet

	§ 51 Meddelande och information
	Sammanfattning av ärendet
	Meddelande
	Information


	§ 52 Anmälan av fattade delegeringsbeslut
	Beslutsunderlag
	Miljö- och byggnadsnämndens beslut

	§ 53 Verksamhetsinformation
	Sammanfattning av ärendet
	Ekonomisk uppföljning
	Staffan Åsén informerar om

	Ajournering

	§ 54 X - Ansökan om förhandsbesked. Lokaliseringsprövning för byggnation av enbostadshus
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Miljö- och byggnadsnämndens beslut
	Information

	Expedieras till:

	§ 55 X. Ansökan om förhandsbesked. Lokaliseringsprövning för anläggning av biogasproduktion
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Miljö- och byggnadsnämndens beslut
	Expedieras till:

	§ 56 X - Ansökan om förhandsbesked. Lokaliseringsprövning för byggnation av enbostadshus
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på mötet
	Beslutsgång
	Miljö- och byggnadsnämndens beslut
	Information

	Expedieras till:

	§ 57 X - Ansökan om förhandsbesked. Lokaliseringsprövning för byggnation av enbostadshus
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Miljö- och byggnadsnämndens beslut
	Information

	Expedieras till:

	§ 58 X - Ansökan om förhandsbesked. Lokaliseringsprövning bostad
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Miljö- och byggnadsnämndens beslut
	Information

	Expedieras till:

	§ 59 Björnhovda 25:2, del av - Komplettering till ansökan om planbesked med planuppdrag för ändring av detaljplan från naturmark till bostadsändamål
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Miljö- och byggnadsnämndens beslut
	Expedieras till:

	§ 60 Bostadförsörjningsprogram för Mörbylånga kommun
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Miljö- och byggnadsnämndens förslag till beslut
	Expedieras till:

	§ 61 Besparing 2017
	Sammanfattning av ärendet
	Miljö- och byggnadsnämndens beslut
	Expedieras till:


