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Plan- och bygglagen

1 §
”Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den 
enskilda människans frihet, främja en 
samhällsutveckling med jämlika och goda sociala 
levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar 
livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för 
kommande generationer”

Förhandsbesked regleras i 
9 kap. Bygglov, rivningslov och marklov m.m.



Förhandsbesked

Anger om en viss åtgärd kan tillåtas på en viss plats eller inte, i första 
hand utanför detaljplanelagt område

Frivilligt att söka, mindre komplicerat än bygglov.

Innebär en kostnad, 10 veckors handläggningstid vid komplett ansökan.

Prövning görs mot kraven i 2 kap PBL och 3 kap MB:

- markområden ska användas för det eller de ändamål som området är 
mest lämpat för

- avvägning mellan olika allmänna och enskilda intressen



Boverket skriver:

”Byggnaden ska passa in på platsen med tanke på 
landskapsbild och den bebyggelse som redan finns i 
närheten. Avståndet mellan byggnaden och exempelvis 
naturområden, fornminnen, vägar, ledningar i marken och 
luften ska vara tillräckligt. Närliggande anläggningar såsom 
skjutbanor, idrottsanläggningar och lantbruk är exempel på 
annat som ska beaktas. Det måste vara möjligt att anlägga 
en väg fram till byggnaden. Vatten och avlopp måste också 
gå att ordna”



Hur ser processen ut i vår kommun?
Det ser lite olika ut i olika kommuner, krav på utredningar mm.

Såhär jobbar vi:
Vi får in en ansökan om förhandsbesked, vi tar då oftast kontakt med 
sökanden om inte allt genast är glasklart
Vi åker ut på plats med miljöhandläggare
Vi lyfter frågan med VA och miljösidan
Vi skickar ut remiss till grannar, taxefinansierad verksamhet VA, 
länsstyrelsen, berörda instanser som länsmuséet, trafikverket, E On, 
Skanova, vägföreningar, samfälligheter m.fl..
Vi skriver tjänsteskrivelse med förslag på beslut utifrån all inkommen 
information kopplat till PBL och miljöbalken
Politikerna i nämnden beslutar



Vanliga överväganden

• Översiktsplan och 
riksintressen mm

• Bebyggelsestruktur och 
arkitektur

• Natur- och kulturmiljö
• Jordbruksmark
• VA
• Tillfart



Exempel på speciella förutsättningar för södra Öland

Riksintresse kulturmiljö

Riksintresse naturvård och Natura 
2000, utöver riksintresse för rörligt 
friluftsliv och obruten kust

Landskapsbildsskydd



Exempel på speciella förutsättningar för södra Öland

Strandskydd, kust och vattendrag

Utbyggnad av VA – följer framtagen VA-plan som beslutats av politiker 2014. 
Arbete pågår just nu från Sandby ned mot Alby. Utbyggnad färdig 2031 enligt 
planen men kan förskjutas till ca 2035. Länsstyrelsen påverkar, avtal med 
markägare påverkar, budget påverkar….. 



Kontakt 

Planavdelningen

Ylva Hartman Magnusson

ylva.hartmanmagnusson@morbylanga.se

0485-478 46

Marcus Lundkvist

marcus.lundkvist@morbylanga.se

0485-47211

Liselotte Hagström

Liselotte.hagstrom@morbylanga.se

0485-47480

VA
Peter Eriksson, 

Peter.eriksson@morbylanga.se

0485-47041
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