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Närvarande ledamöter Närvarande tjänstemän 
Jonas Lövgren, (M), ordförande  
Lars Holmberg, (V), ej § 213-214 
Mats Nyblom, (S), ej § 206-207 
Mats Mårtensson, (S), ej § 207 
Anne-Cathrine Lindh (S) 
Gunnar Olsson, (C) 
Anita Wollin, (C) 
Rolf Wallergård, (M), ej § 204 
Kent Pettersson, (L) 
Thoralf Alfsson, (SD) 
 
Närvarande ersättare 
Kajsa Johansson, (S), tjänstgörande 
Lizzie Gandskog, (C) 
 

Rebecka Persson, förvaltningschef 
Eva Jansson, miljöchef  
Anette Klinth, stabschef 
Mikael Kaiser, bygglovchef 
Monica Helgesson, sekreterare 
Maria Boström Cars, kommunikatör 
Gunilla Thorvaldsson, lantmäterichef, tom § 195 
Elin Hellström, bygglovhandläggare, § 210-214 
Ian Cortés, bygglovarkitekt, § 215 
Stefan Larsson, enhetschef TME 
Stina Nordström, handläggare KL-kontoret, § 196b  
Louise Weidolf, strateg social hållbarhet, § 196b  
Roger Ahlman, energi- och klimatrådgiv, tom § 195  
Daniela Edvinsson, planarkitekt, § 199-201  
Victor Strömberg, förrättningslantmätare, tom § 195 
Lisa Klasson, stadsingenjör 
Evelina Abrahamsson, planarkitekt, § 199 
Freja Råberg, planarkitekt, § 200 
Hanna Nilsson, planarkitekt, § 201 
Michael Svanström, bygglovhandläggare, § 202-205 

  
 

 

  
 
 

 

  
Protokollet har justerats 2018-09- 
 
 
 
 
 Monica Helgesson 
 Sekreterare 
 
 
 
 
Justerande: Jonas Lövgren    Kent Pettersson 
 Ordförande    protokollsjusterare  
 
 
 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Nämnd Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 2018-09-19  Paragraf: 192 - 220 
Tid:  09.00 – 11.45 Ajournering: 10.40-10.45 
 
Justeringen har anslagits  2018-09- Anslaget tas ned 2018-10- 
 
Protokollet förvaras på samhällsbyggnadskontoret 
 
 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-09-19 

 

189 
 

G:\Samhällsbyggnadskontoret\Kontoret\Nämnd\Sammanträden\2018\2018-09-19\Pulat Protokoll 180919.docx 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande Protokollet har anslagits på kommunens
     anslagstavla 2018-09-  

 

§ 192       
    

Ärende: Ändring och godkännande av föredragningslista 
   
BESLUT: Följande ärenden utgick: 
 Punkt 17, Krafslösa 4:75 
 Punkt 18, ev olovlig åtgärd 
 Punkt 26, Bilen 6 
  
   
  
 
 
  
  
 
 
 
§ 193           
 
Ärende: Val av protokollsjusterare 
 
BESLUT: Kent Pettersson (L) utses att tillsammans med ordföranden justera 

dagens protokoll.  
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§ 194  Handläggare: Thomas Eidrup  Dnr: 2018-1716 
 
Ärende: Svar på medborgarförslag Stensövägen  
 
Handling:  Samhällsbyggnadskontorets yttrande 2018-09-05, BILAGA A § 194. 
  Yttrande från förslagsställaren inkommet 2018-09-18, BILAGA B § 194. 
 
BESLUT: Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att samhällsbyggnadskontorets 

yttrande ska utgöra svar på medborgarförslaget om Stensövägen. 
 
 Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat.                        
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§ 195  Handläggare: Tomas Burén  Dnr: 2018-1213 
 
Ärende: Svar på medborgarförslag – göra miljöer med hagar, 

blomsterängar, torrbackar och åmiljöer för djur och människor 
som behöver ro och stillhet en stund  

 
Handling:  Samhällsbyggnadskontorets yttrande 2018-09-04, BILAGA § 195. 
 
BESLUT: Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att samhällsbyggnadskontorets 

yttrande ska utgöra svar på medborgarförslaget om att göra miljöer med 
hagar, blomsterängar, torrbackar och åmiljöer för djur och människor som 
behöver ro och stillhet en stund. 

 
 Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat. 
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§ 196 
 
Ärende: Information om aktuella ärenden m m   

 
a) Förvaltningschef Rebecka Persson informerar om vad som är på gång på 

förvaltningen vad gäller personal- och rekryteringsläget. Rekrytering av ny 
förvaltningschef pågår. Miljöchef Eva Jansson slutar på 
samhällsbyggnadskontoret 28 februari 2019. 

 
b) Louise Weidolf, strateg social hållbarhet på kommunledningskontoret informerar 

om ny nationell funktionshinderpolitik.  I november 2017 beslutade riksdagen att 
införa ett nytt nationellt mål och en ny inriktning för funktionshinderspolitiken. 
Det nya målet är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full 
delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Workshops 
kommer att hållas framöver för att se vad som kan göras inom vårt arbetsområde. 

 
c) Bygglovchef Mikael Kaiser informerar om handläggningstider för 

bygglovärenden. Det finns två olika handläggningstider – upplevd 
handläggningstid och faktisk handläggningstid. Nationellt har Kalmar kommun 
bra handläggningstider. För ärenden som är kompletta och planenliga är 
handläggningstiden endast ett par dagar. Enheten fortsätter titta på olika sätt att 
redovisa handläggningstider. 
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§ 197  Handläggare: Susanne Karlsson   
    
Ärende: Delårsuppföljning och prognos, augusti 2018 
 
Handling:  Samhällsbyggnadskontorets redovisning, BILAGA § 197. 
     
BESLUT:  Redovisningen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 
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§ 198  Handläggare: Oliver Wykman Dnr: 2018-1184 

 
Ärende: Svar på Jan R Andersson (M) och Christina Fosnes (M) motion om 

ny modell för kommunal myndighetstillsyn 
 
Handling:  Samhällsbyggnadskontorets yttrande 2018-08-24, BILAGA § 198. 
 
Överläggning:  Jonas Lövgren (M) föreslår bifall till motionen. 
 
  Lars Holmberg (V) föreslår bifall till kontorets förslag till beslut. 
 
  Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om nämnden vill bifalla 

kontorets förslag till beslut respektive sitt eget förslag om bifall till motionen. 
Han förklarar sig ha hört övervägande bifall till kontorets förslag. 

     
BESLUT:  Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
  Kommunfullmäktige avslår motionen om en ny modell för kommunal 

myndighetstillsyn, samt ett införande av den så kallade 
Rättviksmodellen. 

 
  Motionen ska härmed anses vara besvarad. 
 
Reservation:  Jonas Lövgren (M) och Rolf Wallergård (M) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Jonas Lövgrens under överläggningen ställda bifallsyrkande. 
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§ 199  Handläggare: Evelina Abrahamsson Dnr: 2016-5327 

 
Ärende: Detaljplan för del av Oxhagen 2:1, Norra kyrkogården i 

Oxhagen, Kalmar kommun 
 
Beskrivning:  Syftet med detaljplanen är att säkerställa mark för framtida behov att utvidga 

kyrkogården. Kyrkogården ska värna och samspela med de höga naturvärdena 
mot Jacob Smålännings gata. Karaktären ska utgöras av en Skogskyrkogård. 
Mindre byggnader kan tillkomma som smälter in naturligt i kyrkogårdsmiljön. 
Syftet med planen är även att möjliggöra en ny användning för den före detta 
underjordiska civilförsvarsanläggningen, invändigt som serverbyggnad alternativt 
förvaring/arkiv för kontorsändamål eller liknande. Det ska även vara möjligt att 
nyttja anläggningen både invändigt och utvändigt för begravningsändamål (ej 
gravsättning). Exempelvis som ceremoniplats eller liknande på taket. 
Tredimensionell fastighetsbildning är möjlig. Anläggningen ska inte vara störande 
för begravningsverksamheten och ändringar ska smälta in naturligt i 
landskapsbilden med kyrkogården.  

 
Handling:  Tjänsteskrivelse 2018-09-19. 
  Samrådsredogörelse 2018-09-19. 
  Förslag till detaljplan senast rev 2018-09-19.  

 
BESLUT:    Samhällsbyggnadsnämnden godkänner samrådsredogörelsen som 

kommunens och beslutar att ställa ut det 2018-09-19 reviderade förslaget till 
detaljplan för granskning. 

 
Protokollsanteckning: Thoralf Alfsson (SD) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
 ”Sverigedemokraterna anser att det är viktigt att detaljplanen följer samrådsyttrande 

från Länsstyrelsen när det gäller naturskydd för området. 
Länsstyrelsen förordar marklov på samtliga tallar och ekar med en diameter över 30 
cm i hela samrådsområdet. Det krävs dock en inledande gallring. Kommun ändrar 
dock denna rekommendation till följande. 
”Kommunen föreslår att planen får en bestämmelse för marklov på samtliga tallar 
och ekar med en diameter över 40 centimeter i diameter, mätt 1,3 meter över 
marknivån.” 
Sverigedemokraterna anser att denna förändring är stor och att det bör utredas vad 
detta innebär i praktiken när en inventering av skogsbeståndet utförts av Svenska 
kyrkan.” 
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§ 200  Handläggare: Freja Råberg Dnr: 2016-2422 

 
Ärende: Detaljplan för Skeppsbron 1 på Kvarnholmen, Kalmar 

kommun 
 
Beskrivning: Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för centrumverksamheter och tillfällig 
                                     vistelse inom fastigheten Skeppsbron 1. Planen syftar även till att skydda 
                                     byggnadens särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga 
                                     värde.  
 
Handling:  Tjänsteskrivelse 2018-09-19. 
  Granskningsutlåtande 2018-09-19. 

Förslag till detaljplan senast rev 2018-09-19.   
 
BESLUT: Samhällsbyggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtandet som  
                                      kommunens. Förslaget till detaljplan senast reviderat 2018-09-19 

antas av samhällsbyggnadsnämnden. 
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§ 201  Handläggare: Hanna Nilsson Dnr: 2016-5326  

 
Ärende: Detaljplan för Telemarken 1 med flera fastigheter 

(Tallhagsskolan och Gröndals idrottsplats) 
 
Beskrivning: Detaljplanens syfte är att möjliggöra skolverksamhet och bostäder i södra delen, 
                                     samt ytor för idrottsverksamhet och byggrätt för sporthall i norr, med 

omdisponering av tennisbanor som följd. 
 
Dessutom ger detaljplanen möjlighet till utbyggnad av tennishallen. Detaljplanen 

                                    möjliggör också en samlad parkeringslösning öster om Ängöleden. Även trygghets- 
                                   och säkerhetsaspekten är viktig, liksom ett barnperspektiv, med bland annat 
                                    hög trafiksäkerhet och tillgång till en god utemiljö. Det är viktigt med en god 
                                    gestaltning för nybyggnationerna. För den nya sporthallen ska kontakten mellan 
                                   ute och inne beaktas, så att området mellan tennishallen och sporthallen blir tryggt. 

 
                                    Planen ger också möjlighet till dragning av ny in- och utfart från Rådmansgatan i 
                                    väster för trafik som ska nå bostäder på fastigheten Telemarken 1, samt för      

servicetrafik och spelarbussar som ska till idrottsområdet. Också Tallhagsskogens  
                                     rekreations- och naturvärden ska beaktas. 
 
Handling:  Tjänsteskrivelse 2018-09-19. 

Granskningsutlåtande 2018-08-06. 
  Samrådsredogörelse 2018-06-20. 

Förslag till detaljplan senast rev 2018-09-19. 
 
Överläggning:  Jonas Lövgren (M) föreslår att detaljplanearbetet avbryts. 
 
  Häri instämmer Rolf Wallergård (M). 
 
  Thoralf Alfsson (SD) föreslår avslag på detaljplanen på grund av att 

trafiklösningarna i detaljplanen inte är godtagbara. 
 
  Lars Holmberg (V) föreslår bifall till kontorets förslag till beslut. 
 
Omröstning:  Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om nämnden vill bifalla 

respektive avslå detaljplaneförslaget. Han förklarar sig ha hört övervägande bifall 
till detaljplaneförslaget. 

 
BESLUT: Samhällsbyggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtandet som  
                                      kommunens och föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen senast  

reviderad 2018-09-19. 
 
Reservation: Jonas Lövgren (M) och Rolf Wallergård (M) reserverar sig mot beslutet. 
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Reservation: Thoralf Alfsson (SD) reserverar sig mot beslutet och framför:  
 ”Sverigedemokraterna yrkar avslag på detaljplanen på grund av att trafiklösningarna i 

detaljplanen inte är godtagbara. Sverigedemokraterna anser att de trafiklösningar 
som presenteras i detaljplanen är bristfälliga och att förslaget innebär en försämring 
av trafiksituationen och trafiksäkerheten både för boende på Getingen men också 
för trafikanter på Svinövägen och Ängleden med anslutande Gröndalsvägen. 
När det gäller Getingen och Rådmansgatan är det väldigt illa att det nu kommer bli 
tung trafik inom ett villaområde. Något som Kalmar kommun borde undvika in i det 
längsta men så är uppenbarligen inte fallet. Förslaget med en ny vägsträckning för 
anslutning till Rådmansgatan innebär också ett ingrepp i Tallhagsskogen.  
Enligt detaljplanen skall i princip alla parkering ske öster om Ängöleden för alla 
anställda och besökare, både till den nya skolan och idrottsanläggningarna. Nya 
parkeringsplatser skall anläggas på östra sidan. Det kommer innebära ökad trafik på 
Svinövägen och framförallt vid utfarten till Ängöleden där det redan idag råder vissa 
problem att komma ut under rusningstrafik. En situation som kommer förändras 
radikalt när skolan kommer igång.  
Det är tråkigt att kommunen inte väljer att ta ett större grepp över trafiklösningen, 
utan väljer ett billighetsalternativ och skjuter de kommande trafikproblemen på 
framtiden. Det finns förslag med rondell vid anslutningen till Svinövägen men det 
finns också andra förslag som borde beaktas. Men dessa förslag är sannolikt mer 
kostsamma.” 

 
 

 
 
 
  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-09-19 

 

199 
 

G:\Samhällsbyggnadskontoret\Kontoret\Nämnd\Sammanträden\2018\2018-09-19\Pulat Protokoll 180919.docx 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande Protokollet har anslagits på kommunens
     anslagstavla 2018-09-  

 

§ 202  Handläggare: Michael Svanström Dnr: 2018-1456 
 
Fastighet:  Råstenen 1   
Fastighetens adress: Hemvägen 18 
Ärende: Nybyggnad av två flerbostadshus, 29 lgh 
 
Handling:  Samhällsbyggnadskontorets yttrande 2018-08-27, BILAGA § 202. 
     
BESLUT: Bygglov beviljas för nybyggnad av två flerbostadshus med stöd av 9 kap. 

30 § plan och bygglagen (2010:900), PBL. 
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§ 203  Handläggare: Michael Svanström Dnr: 2018-1598
     

Fastighet:  Tranbäret 1  
Fastighetens adress: Prästkragevägen/Värsnäsvägen 
Ärende: Nybyggnad av flerbostadshus, 218 lgh 
 
Handling:  Samhällsbyggnadskontorets yttrande 2018-08-30, BILAGA § 203. 
 
BESLUT:   Bygglov beviljas för nybyggnation av flerbostadshus med stöd av 9 kap. 

30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.  
 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
 Monica Helgesson 
 Sekreterare 
 
 
 
 Jonas Lövgren   Kent Pettersson 
 Ordförande   protokollsjusterare 
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§ 204  Handläggare: Mikael Kaiser Dnr: 2018-1509 

 
Fastighet:  Hjortronet 2  
Fastighetens adress: Värsnäsvägen 11 
Ärende: Nybyggnad av flerbostadshus 
 
Handling:  Samhällsbyggnadskontorets yttrande 2018-07-12, BILAGA § 204. 
     
BESLUT: Bygglov beviljas för flerbostadshus med stöd av 9 kap. 30 § plan- och 

bygglagen (2010:900), PBL. 
 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
 

Jäv: Rolf Wallergård (M) deltog ej i handläggningen av detta ärende p g a jäv. 
 
 
 
 Monica Helgesson 
 Sekreterare 
 
 
 
 Jonas Lövgren   Kent Pettersson 
 Ordförande   protokollsjusterare 
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§ 205  Handläggare: Michael Svanström Dnr: 2018-1074
     

Fastighet:  Björnbäret 1 
Fastighetens adress: Prästkragevägen/Blåklockevägen 
Ärende: Nybyggnad av 4 st flerbostadshus, 224 lgh 
 
Handling:  Samhällsbyggnadskontorets yttrande 2018-08-30, BILAGA § 205. 
     
BESLUT: Bygglov beviljas för nybyggnation av 4 st flerbostadhus med stöd av 9 kap. 

30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.  
 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
 Monica Helgesson 
 Sekreterare 
 
 
 
 Jonas Lövgren   Kent Pettersson 
 Ordförande   protokollsjusterare 
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§ 206  Handläggare: Mikael Kaiser Dnr: 2018-1268
     

Fastighet:  Rev 1:56 
Fastighetens adress: Södra Revet 13 
Ärende: Nybyggnad av komplementbyggnad 
 
Handling:  Samhällsbyggnadskontorets yttrande 2018-08-27, BILAGA A § 206. 
  Sökandens bemötande inkommet 2018-08-15, BILAGA B § 206. 
 
BESLUT: Bygglov avslås för nybyggnad av komplementbyggnad med stöd av 9 kap. 

30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, eftersom åtgärden avviker från 
områdesbestämmelserna avseende placering och avvikelsen inte kan 
tolkas som liten. 

 
Jäv: Mats Nyblom (S) deltog ej i handläggningen av detta ärende p g a jäv. 
 
Överklagande:  Detta beslut kan överklagas, se bilaga ”Hur man överklagar 

samhällsbyggnadsnämndens beslut”. 
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§ 207  Handläggare: Mikael Kaiser Dnr: 2018-1404
     

Fastighet:  Hobbiten 1 
Fastighetens adress: Majavägen 1 
Ärende: Fasadändring samt tillbyggnad av radhus 
 
Handling:  Samhällsbyggnadskontorets yttrande 2018-08-27, BILAGA § 207. 
     
BESLUT: Bygglov beviljas för tillbyggnad av flerbostadshus samt ändring av 

byggnadens utseende med stöd av 9 kap. 31 b § 1 p. plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL. Åtgärden avviker från detaljplanen avseende att högsta 
tillåtna byggnadsarea överskrids med 157 m2 (14 %). Avvikelsen kan dock 
betraktas som liten och förenlig med planens syfte. 

 
Med stöd av 10 kap. 23 § PBL lämnar samhällsbyggnadsnämnden 
startbesked så att godkända åtgärder får påbörjas. 

 
Jäv: Mats Nyblom (S) och Mats Mårtensson (S) deltog ej i handläggningen av detta 

ärende p g a jäv. 
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§ 208  Handläggare: Mikael Kaiser Dnr: 2018-1105
     

Fastighet:  Duvan 23 
Fastighetens adress: Esplanaden 27 
Ärende: Ändrad användning från kontor till vårdcentral 
 
Handling:  Samhällsbyggnadskontorets yttrande 2018-08-27, BILAGA § 208. 
     
BESLUT: Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 b § 1 p. plan- och bygglagen 

(2010:900), PBL. Åtgärden avviker från detaljplanen avseende att en 
mindre del av verksamheten utgör vård. Avvikelsen kan dock betraktas 
som liten och förenlig med planens syfte. 
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§ 209  Handläggare: Mikael Kaiser Dnr: 2017-5514
     

Fastighet:  Rovan 14 
Fastighetens adress: Ringgatan 6 
Ärende: Nybyggnad av miljöhus, inredning av vind och källare till lägenhet 
 
Handling:  Samhällsbyggnadskontorets yttrande 2018-08-27, BILAGA § 209. 
     
BESLUT: Bygglov avslås för nybyggnad av miljöhus samt inredande av vind med 

stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 
 
 Åtgärderna avviker från detaljplanen dels avseende att miljöhuset placeras 

på mark som inte får bebyggas och närmare tomtgräns än 4,5 meter och 
att vind över tillåten byggnadshöjd inte får inredas. Avvikelserna kan 
varken sammantaget eller var för sig anses vara en liten avvikelse. 

 
 Bygglov avslås för att inreda ytterligare bostad i källaren med stöd av 8 

kap. 1 § PBL. 
 
 Åtgärden anses inte lämplig då utrymmena idag utgör 

bostadskomplement som inte kan ersättas med en ny byggnad eller annan 
del i befintlig byggnad som är tillgänglig. 

 
Överklagande:  Detta beslut kan överklagas, se bilaga ”Hur man överklagar 

samhällsbyggnadsnämndens beslut”. 
 
  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-09-19 

 

207 
 

G:\Samhällsbyggnadskontoret\Kontoret\Nämnd\Sammanträden\2018\2018-09-19\Pulat Protokoll 180919.docx 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande Protokollet har anslagits på kommunens
     anslagstavla 2018-09-  

 

§ 210  Handläggare: Elin Hellström Dnr: 2018-1123
     

Fastighet:  Brandvakten 7 
Fastighetens adress: Kaggensgatan 39 
Ärende: Ändrad användning från brandstation till bostäder, 42 lgh och 

kontor, tillbyggnad och fasadändring samt nybyggnad av 
kontorsbyggnad 

 
Handling:  Samhällsbyggnadskontorets yttrande 2018-08-23, BILAGA § 210. 
 
Överläggning:  Thoralf Alfsson (SD) föreslår avslag på ansökan. 
 
  Jonas Lövgren (M) föreslår bifall till kontorets förslag om att bifalla ansökan. 
 
Omröstning:  Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om nämnden vill bifalla 

respektive avslå ansökan. Han förklarar sig ha hört övervägande bifall till 
ansökan. 

     
BESLUT: Bygglov beviljas för nybyggnation, ändrad användning och tillbyggnad 

med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 
 
Reservation: Thoralf Alfsson (SD) reserverar sig mot beslutet och framför:  

”Sverigedemokraterna anser att det mesta är bra i ansökan om bygglov för 
ändring till bostäder vid den gamla brandstationen. Men när vi betraktar 
bygglovshandlingarna för den nya runda byggnaden som kallas paviljongen så 
reagerar vi väldigt negativt på utformningen av fasaden. Vi anser att en ren 
glasfasad utan harmonisering av fasaden med gamla brandstationsbyggnaderna är 
helt förkastligt. Byggnaden kommer att vara entrébyggnaden till Kvarnholmen 
vid infart via Esplanaden och Sveaplan. Med den utformning som finns i 
bygglovshandlingarna så hör byggnaden inte hemma på Kvarnholmen och dess 
unika kulturmiljö.  
Sverigedemokraterna yrkar därför på avslag på bygglovet enligt ovanstående 
motivering.” 
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§ 211  Handläggare: Elin Hellström Dnr: 2018-1348
     

Fastighet:  Magne 10 
Fastighetens adress: Stjärnvägen 8 
Ärende: Tillbyggnad samt ändrad planlösning 
 
Handling:  Samhällsbyggnadskontorets yttrande 2018-08-07, BILAGA § 211. 
     
BESLUT: Bygglov beviljas för redan utförd åtgärd i form av tillbyggnad av källare 

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

Med stöd av 10 kap. 23 § PBL lämnar samhällsbyggnadsnämnden 
startbesked så att godkända åtgärder får påbörjas. 
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§ 212  Handläggare: Elin Hellström Dnr: 2018-1362
     

Fastighet:  XXXXXXXXX 
Fastighetens adress: XXXXXXXXX 
Ärende: Anmälan om olovlig åtgärd 
 
Handling:  Samhällsbyggnadskontorets yttrande 2018-08-07, BILAGA A § 212. 
  Bemötande från fastighetsägaren inkommet 2018-08-24, BILAGA B § 212. 
 
BESLUT: Med anledning av att en tillbyggnad av källaren som är en bygglovspliktig 

åtgärd enligt 9 kap. 2 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900) samt 
väsentlig ändring av planlösningen som kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § 3 
p. plan- och byggförordningen (PBF), utförts utan att bygglov och 
startbesked har lämnats beslutar samhällsbyggnadsnämnden:   

 
- Påföra byggherre och fastighetsägare XXXXXXXXXX,  

XXXXXXX  en byggsanktionsavgift enligt  
11 kap. 51 § PBL samt 9 kap. 7 § 1 p. enligt PBF (2011:338), på 
24 911kronor. 

 
Enligt 11 kap. 61 § PBL (2010:900) ska avgifterna betalas till 
samhällsbyggnadskontoret i Kalmar kommun senast två månader från det 
att beslutet delgivits den avgiftsskyldige. 

 
Överklagande:  Detta beslut kan överklagas, se bilaga ”Hur man överklagar 

samhällsbyggnadsnämndens beslut”. 
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§ 213  Handläggare: Elin Hellström Dnr: 2018-0932
     

Fastighet:  Månstenen 6,7 och S:1 (del av Oxhagen 2:1) 
Fastighetens adress: 
Ärende: Nybyggnad av flerbostadshus, 30 lgh (Månstenen 7) samt 

teknikhus/förråd (Månstenen S:1) 
 
Handling:  Samhällsbyggnadskontorets yttrande 2018-05-28, BILAGA § 213. 
 
Överläggning:  Thoralf Alfsson (SD) föreslår avslag på ansökan. 
 
  Jonas Lövgren (M) föreslår bifall till kontorets förslag om att bifalla ansökan. 
 
Omröstning:  Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om nämnden vill bifalla 

respektive avslå ansökan. Han förklarar sig ha hört övervägande bifall till 
ansökan. 

     
BESLUT: Bygglov beviljas för nybyggnation av flerbostadshus samt en  
 komplementbyggnad med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen   
 (2010:900), PBL.  
 
Jäv: Lars Holmberg (V) deltog ej i handläggningen av detta ärende p g a jäv. 
 
Reservation: Thoralf Alfsson (SD) reserverar sig mot beslutet och framför:  

”Sverigedemokraterna har under hela detaljplaneprocessen för det aktuella 
bostadsområdet varit kritiska till att bebygga ett grönområde med bostäder vid 
Kungsgårdsvägen. Den aktuella detaljplanen berör ett grönområde som pekas ut 
som särskilt värdefullt i Grönstrukturplanen enligt bilaga 4, som antogs under 
2010. Att Grönstrukturplanen redan skulle vara inaktuell är helt orimligt och 
Kalmar kommun befinner sig inte heller i någon nödsituation när det gäller brist 
på bostäder då ett stort antal detaljplaner redan vunnit laga kraft och flera 
detaljplaner är på gång att antas.  
Under 2017 färdigställdes ca 700 bostäder och under 2018 förväntas antalet 
färdigställda bostäder också öka. Därmed anser vi att det finns grund för att detta 
grönområde borde bevaras till framtida generationer. 
Sverigedemokraterna har sagt nej till detaljplanen i alla tidigare beslut och därför 
väljer vi att vara konsekventa i vårt ställningstagande och därmed även yrka avslag 
på bygglovet för Månstenen 6 och 7 på del av fastigheten Oxhagen 2:1.” 
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§ 214  Handläggare: Elin Hellström Dnr: 2018-0934
     

Fastighet:  Månstenen 6,7 och S:1 (del av Oxhagen 2:1) 
Fastighetens adress:  
Ärende: Nybyggnad av flerbostadshus, 30 lgh (Månstenen 7) samt 

teknikhus/förråd (Månstenen S:1) 
 
Handling:  Samhällsbyggnadskontorets yttrande 2018-05-28, BILAGA § 214. 
 
Överläggning:  Thoralf Alfsson (SD) föreslår avslag på ansökan. 
 
  Jonas Lövgren (M) föreslår bifall till kontorets förslag om att bifalla ansökan. 
 
Omröstning:  Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om nämnden vill bifalla 

respektive avslå ansökan. Han förklarar sig ha hört övervägande bifall till 
ansökan. 

     
BESLUT: Bygglov beviljas för nybyggnation av flerbostadshus samt en  
 komplementbyggnad med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen   
 (2010:900), PBL.  
 
Jäv: Lars Holmberg (V) deltog ej i handläggningen av detta ärende p g a jäv. 
 
Reservation: Thoralf Alfsson (SD) reserverar sig mot beslutet och framför:  

”Sverigedemokraterna har under hela detaljplaneprocessen för det aktuella 
bostadsområdet varit kritiska till att bebygga ett grönområde med bostäder vid 
Kungsgårdsvägen. Den aktuella detaljplanen berör ett grönområde som pekas ut 
som särskilt värdefullt i Grönstrukturplanen enligt bilaga 4, som antogs under 
2010. Att Grönstrukturplanen redan skulle vara inaktuell är helt orimligt och 
Kalmar kommun befinner sig inte heller i någon nödsituation när det gäller brist 
på bostäder då ett stort antal detaljplaner redan vunnit laga kraft och flera 
detaljplaner är på gång att antas.  
Under 2017 färdigställdes ca 700 bostäder och under 2018 förväntas antalet 
färdigställda bostäder också öka. Därmed anser vi att det finns grund för att detta 
grönområde borde bevaras till framtida generationer. 
Sverigedemokraterna har sagt nej till detaljplanen i alla tidigare beslut och därför 
väljer vi att vara konsekventa i vårt ställningstagande och därmed även yrka avslag 
på bygglovet för Månstenen 6 och 7 på del av fastigheten Oxhagen 2:1.” 
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§ 215  Handläggare: Ian Cortes Dnr: 2018-1245
     

Fastighet:  Repslagaren 29 
Fastighetens adress: Östra Vallgatan 9 
Ärende: Tillbyggnad av enbostadshus 
 
Handling:  Samhällsbyggnadskontorets yttrande 2018-09-03, BILAGA § 215. 
     
BESLUT: Bygglov beviljas för tillbyggnad av enbostadshus med stöd av 9 kap. 31 b § 

1 p. plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Åtgärden avviker från 
detaljplanen avseende att delar av den sökta åtgärden planeras på del av 
fastigheten som inte får eller får villkorligt bebyggas. Avvikelsen kan dock 
betraktas som liten. 
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§ 216  Handläggare: Anna Carnelius Dnr: 2018-2678
     

Fastighet: Svaneberg 2:1 
Sökande. Mudderdeponi, Hagbynäs 
Ärende: Yttrande över ansökan om ändring av villkor 8 i tillstånd enligt 

miljöbalken (Ist dnr 551-3204-18) 
 
Handling:  Samhällsbyggnadskontorets yttrande 2018-09-03, BILAGA § 216.  
 
BESLUT: Samhällsbyggnadsnämnden anser att handlingarna inte behöver 

kompletteras och tillstyrker förslaget till ny lydelse för villkor 8, förlängd 
tid för återvinning av massor till och med den 26 januari 2022. 

 
Villkor rörande föroreningsinnehåll i lakvattnet bör finnas. 

 
 Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
 Monica Helgesson 
 Sekreterare 
 
 
 
 Jonas Lövgren   Kent Pettersson 
 Ordförande   protokollsjusterare 
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§ 217  Handläggare: Christian Sandholm Dnr: 2016-6341
     

Fastighet: Trottorp 2:2  
Ärende: Begäran, rättelse på felandes bekostnad 
 
Handling:  Samhällsbyggnadskontorets yttrande 2018-09-05, BILAGA § 217.  
 
BESLUT:  Samhällsbyggnadsnämnden avser att driva ärendet vidare genom fortsatt   
                                           vitesföreläggande i enlighet med tidigare handläggning.     

Samhällsbyggnadsnämnden avser inte att utföra de åtgärder som begärts, 
 att gräva upp och ta om hand om nedgrävda massor på felandes 

bekostnad. 
 
Överklagande: Detta beslut kan överklagas, se bilaga ”Hur man överklagar 

samhällsbyggnadsnämndens beslut”. 
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§ 218  Handläggare: Tomas Burén Dnr: 2018-2723
     

Fastighet:  Rockneby 10:15 
Sökandens adress: Drag 121, 39594 Rockneby 
Ärende: Strandskyddsdispens 
 
Handling:  Samhällsbyggnadskontorets yttrande 2018-08-31, BILAGA § 218. 
     
BESLUT: Strandskyddsdispens beviljas för nybyggnad av garage. Som särskilt skäl  
 Enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken anges att området redan tagits i anspråk  

på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.  
Dispensen gäller ytan som byggnaden upptar.  

 
Giltighetstid: Dispensbeslutet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och 

avslutats inom fem år från beslutsdatum. 
 
Upplysning: Länsstyrelsen har rätt att pröva beslutet inom tre veckor från det att de fått 

beslutet. Sökanden uppmanas avvakta tiden för eventuell prövning innan 
projektet påbörjas. 

 
Delges: Länsstyrelsen 
 Sökanden                                 
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§ 219   
 
Ärende: Beslut från länsstyrelsen, mark- och miljödomstolen m fl  
 
Handling: Ljungby 29:4, nybyggnad av tankstation, länsstyrelsens beslut, länsstyrelsen upphäver 

beslutet och återförvisar ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för ny handläggning, 
2017-5580. 

 
 
§ 220   
    
Ärende: a) Anmälan av avslutade förrättningar och beslut från lantmäterimyndigheten 2018-08-06--

018-09-03. 
b) Anmälan av delegationsbeslut 2018-08-14--018-09-08.  

Anmälan av delegationsbeslut miljöenheten 2018-08-01--2018-08-31. 
c) Anmälan av beslut om bostadsanpassningsbidrag 2018-08-01--018-08-31. 
d) Anmälan av beslut TME.  
e) Anmälan av lagakraftvunna detaljplaner m m. 

 
 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens planutskott 2018-08-21 § 36, planbesked för fastigheten Harby 16:1 i 
Trekanten, detaljplanearbete ska påbörjas. 
 
Anmälningslista med diarienummer 2018-0291. 
 


	Monica Helgesson
	Protokollet förvaras på samhällsbyggnadskontoret
	BESLUT: Följande ärenden utgick:
	Punkt 17, Krafslösa 4:75
	Punkt 18, ev olovlig åtgärd
	Punkt 26, Bilen 6
	BESLUT: Kent Pettersson (L) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
	§ 194  Handläggare: Thomas Eidrup  Dnr: 2018-1716
	§ 195  Handläggare: Tomas Burén  Dnr: 2018-1213
	§ 196
	§ 197  Handläggare: Susanne Karlsson
	§ 198  Handläggare: Oliver Wykman Dnr: 2018-1184
	§ 199  Handläggare: Evelina Abrahamsson Dnr: 2016-5327
	§ 200  Handläggare: Freja Råberg Dnr: 2016-2422
	§ 201  Handläggare: Hanna Nilsson Dnr: 2016-5326
	§ 202  Handläggare: Michael Svanström Dnr: 2018-1456
	§ 203  Handläggare: Michael Svanström Dnr: 2018-1598
	§ 204  Handläggare: Mikael Kaiser Dnr: 2018-1509
	§ 205  Handläggare: Michael Svanström Dnr: 2018-1074
	§ 206  Handläggare: Mikael Kaiser Dnr: 2018-1268
	§ 207  Handläggare: Mikael Kaiser Dnr: 2018-1404
	§ 208  Handläggare: Mikael Kaiser Dnr: 2018-1105
	§ 209  Handläggare: Mikael Kaiser Dnr: 2017-5514
	§ 210  Handläggare: Elin Hellström Dnr: 2018-1123
	§ 211  Handläggare: Elin Hellström Dnr: 2018-1348
	§ 212  Handläggare: Elin Hellström Dnr: 2018-1362
	§ 213  Handläggare: Elin Hellström Dnr: 2018-0932
	§ 214  Handläggare: Elin Hellström Dnr: 2018-0934
	§ 215  Handläggare: Ian Cortes Dnr: 2018-1245
	§ 216  Handläggare: Anna Carnelius Dnr: 2018-2678
	§ 217  Handläggare: Christian Sandholm Dnr: 2016-6341
	§ 218  Handläggare: Tomas Burén Dnr: 2018-2723
	§ 219

	Handling: Ljungby 29:4, nybyggnad av tankstation, länsstyrelsens beslut, länsstyrelsen upphäver beslutet och återförvisar ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för ny handläggning, 2017-5580.
	§ 220

