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BN 2020/4 Förlängning av betaldatum för ärenden avseende tillsyn

BN 2020/4 Delegation för miljö- och byggnadsnämndens 
arbetsutskott att fatta beslut

BN 2020/2 Månadsuppföljning februari 2020, information

Handlingar som överlämnas till nämnden, meddelande och 
information

Redovisning av delegationsbeslut till nämnden

BN 2020/4 Ny PBL-taxa, statusuppdatering, information

BN 2020/4 Miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning för 
2020, beslut

 BN 2020/4 Detaljplaner och detaljplanearbetet, information till 
nämnden

BN 77-2019/221 XX Återkalla serveringstillstånd

BN 2019/1228 Gillberga S1 Strandskyddstillsyn, avslutande av 
föreläggande, beslut
BN 2019/123 Legenäs 1:39 Planprogram för nya bostäder, beslut 
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ateljé
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BN 2018/722 Dödevi 8:20 Förhandsbesked för nybyggnad av 
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BN 2019/785 Lofta 3:28 Bygglov för tillbyggnad av fritidshus

Övriga frågor och information
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-26 52

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 52 Dnr - BN

Godkännande av kallelse och dagordning

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att kallelse har gått ut i vederbörande ordning och godkänner den.

Ärendebeskrivning
Enligt miljö- och byggnadsnämndens reglemente § 14 ska kallelsen på ett lämpligt 
sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt förtroendevald som får närvara vid 
sammanträdet senast fem vardagar före sammanträdesdagen.

______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-26 53

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 53 Dnr - BN

Val av justeringsperson och justeringsdatum

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Stefan Bergman (FÖL) och 

som ersättare Tomas Zander (C).

Att justeringsdag föreslås 2020-03-26 kl 13:15

______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-26 54

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 54 Dnr - BN

Anmälan om jäv

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att   lägga ärendet till handlingarna då ingen anmäler jäv till dagens möte.

Ärendebeskrivning
Ingen anmäler jäv till dagens möte

Jäv är när en person är partisk eller när det finns någon omständighet som gör att 
personens opartiskhet kan ifrågasättas. 

Det finns en skyldighet att självmant anmäla jäv och det kan ske till ordföranden fö-
re eller på sammanträdet.

______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-26 55

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 55 Dnr 2020-000004 BN

BN 2020/4 Förlängning av betaldatum för ärenden avseende tillsyn

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att   tillstyrka beslutet enligt miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2020-03-18 
om att förlänga betaldatum för tillsyn av miljöfarlig verksamhet, livsmedelshantering 
och utskänkningstillstånd. Det nya betaldatumet blir den 1 september 2020. Det är 
även möjligt att förlänga betaldatum ytterligare men då ska företagaren ta kontakt 
med miljöenheten på kommunen. 

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott tog 2020-03-18 beslut om att förlänga 
betaldatum för utskickade fakturor avseende tillsyn till 2020-09-01. 

Företag i Borgholms kommun har precis fått fakturor utskickade avseende tillsyn 
(bland annat alkoholtillstånd, tillsynsavgifter och livsmedel). Besöksnäring i kommu-
nen står inför en säsong som brukar generera 1,1 miljoner gästnätter per år..

Konsekvensanalys
Kommunen består uteslutande av små företag och för att minska den ekonomiska 
oron föreslås att man förlänger betalningsdatum för fakturorna till 2020-09-01. 
Nämndens budskap är att man har förståelse för rådande situation

Dagens sammanträde
Ordförande finner att mötet tillstyrker beslutet. 

Skickas till
-

______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-26 56

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 56 Dnr 2020-000004 BN

BN 2020/4 Delegation för miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 
att fatta beslut

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att   miljö- och byggnadsnämnden ger miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 
delegation att fatta beslut under rådande omständighet.

Ärendebeskrivning
Vid akuta frågor eller ärenden under rådande pandemi behöver miljö- och bygg-
nadsnämndens arbetsutskott få delegation av miljö- och byggnadsnämnden, att få 
fatta beslut för att korta beslutsvägarna.

Våren 2020 har samtliga förvaltningar inom Borgholms kommun (Kommunlednings-
förvaltningen, Utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen), BEAB och Ölands 
kommunalförbund uppdaterat pandemiplaneringen. Pandemiplanen är antagen av 
kommunstyrelsen 2009-09-08 § 119, reviderad av kommunstyrelsens ordförande 
2020-03-13.

Dagens sammanträde
Ordförande redovisar för ledamöterna om den rådande omständighet

Skickas till
-

______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-26 57

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 57 Dnr 2020-000002 BN

BN 2020/2 Månadsuppföljning februari 2020, information

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att   tacka för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för myndighetsutövning avseende plan- och 
bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen och alkohollagen. Nämnden svarar för till-
syn och kontroll av omkring 1 200 verksamheter inom kommunen, däribland många 
kommunala verksamheter.

Miljö- och byggnadsnämnden visar för februari månad en budgetavvikelse om +9 
tkr.

Miljö- och byggnadsnämnd

Under perioden har en dialog genomförts med Mörbylånga kommun gällande framti-
da samverkan.

Detaljplanearbetet löper på med hög intensitet. Rosenfors har färdigställts för att gå 
ut på samråd. Fyra mindre detaljplaner är ute på samråd granskning och detaljpla-
nen för Böda Hotell har antagits. Detaljplanen för hyresrätter i Nydala har vunnit la-
ga kraft.

Ekonomisk analys

Miljö- och byggnadsnämnden uppvisar för februari månad en positiv budgetavvikel-
se om 9,2 tkr (se tabell nedan).

Kostnaderna för arvoden som i januari månad fick en negativ budgetavvikelse har 
under februari jämnat ut sig varpå den negativa avvikelsen utvecklats till en positiv. 
Inga kostnader för kompetensutveckling har heller inkommit under februari månad, 
vilket bidrar ytterligare till avvikelsen.

Ekonomisk sammanställning per kontoslag

Årsbudget
Budget 
jan-feb

Utfall 
jan-feb

Avvikelse

8000 Miljö- och byggnads-
nämnden
Personalkostnader 520 87 84 3
Driftkostnader 68 11 5 6

Sum
ma 588 98 89 9
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-26 57

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Prognos
Prognosen för helår väntas vara en budget i balans.

Prognos per kontoslag ansvar

Årsbudget Årsprognos Fg pro-
gnos

Budget-av-
vikelse

8000 Miljö- och bygg-
nadsnämnden
Personalkostnader 520 520 -3 0
Driftkostnader 68 68 4 0

Sum
ma 588 588 1 0

Åtgärder
Inga återgärder föreligger då perioden visar på en positiv avvikelse och prognosen visar på 
en budget i balans vid årets slut.

Förväntad utveckling
Arbete med att utveckla kommunens hemsida i syfte att göra den mer informativ pågår.

Plan- och  byggenheten har vakanser som kan påverka arbetet med ärenden framåt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-03-25
Ekonomisk uppföljning, 2020-03.25

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för genomgång och redovisning och anser att den är motta-
gen.

Skickas till

______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-26 58

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 58 Dnr - BN

Handlingar som överlämnas till nämnden, meddelande och information

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att   godkänna redovisning och genomgång av inkomna meddelanden och lägger 
den till handlingarna. (Bilaga 1).

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redovisning och anser att informationen är motta-
gen.

Skickas till
-

______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-26 59

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 59 Dnr -  BN

Redovisning av delegationsbeslut till nämnden

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att   godkänna redovisning och genomgång av delegationsbeslut och lägger den till 
handlingarna. (Bilaga 2).

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redovisningen och anser att informationen är mottagen. 

Skickas till
-

______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-26 60

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 60 Dnr 2020-0000004 BN

BN 2020/4 Ny PBL-taxa, statusuppdatering, information

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att   tacka för informationen och ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta med arbetet 
samt ge förslag på en bättre balanserad taxa och inte så höga avgifter för de mindre 
ärenden. 

Ärendebeskrivning
Förvaltningen arbetar med att enligt beslutat uppdrag ta fram ett förslag till ny taxa 
inom plan- och byggområdet.

Taxan är kommunens medel för att ta betalt för handläggningen av exempelvis
bygglov och vissa andra ärenden enligt plan- och bygglagen, PBL. Att upprätta och
besluta om taxan är kommunens ansvar. År 2014 tog SKL fram den första versionen
av ett nytt underlag för konstruktion av PBL-taxa. Målet är att underlaget ska kunna
bidra till kommunala taxor som är långsiktigt hållbar och lätta att förstå och arbeta-
med.

Arbetet med de kommunala taxorna är en kontinuerligt pågående process. Den nu-
varande versionen av underlaget är från juni 2016. Underlaget kommer att upp-date-
ras under 2020. De delar som behandlar karta och mätning är fortfarande att betrak-
ta som en betaversion.

På Miljö- och byggnadsnämndens möte den 23/5 2019 §103 gav nämnden för-valt-
ningen i uppdrag att ta fram ett nytt underlag för ”Ny PBL-taxa” utifrån SKR R:s (tidi-
gare SKL:s) förlaga, så att personal i Borgholms kommun, kunder, medborgare och 
näringsliv lättare kan förstå taxan

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-03-16
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2020-03-16, §47

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för genomgång och redovisningen. 

Skickas till
-

______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-26 61

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 61 Dnr 2020-000004 BN

BN 2020/4 Miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning för 2020, 
beslut

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att   besluta anta delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnd 2020. Med stöd 
av kommunallagen, delegering av ärenden behandlas i 6 kap. 37-40 §§ och 7 kap. 
5, 6 och 8 §§ kommunallagen (2017:725, KL), delegerar miljö-och byggnadsnämn-
den till förtroendevalda och anställda enligt följande uppställning att besluta på 
nämndens vägnar i angivna slag av ärenden.

Ärendebeskrivning
En delegationsordning beskriver hur beslut kan fattas.

I kommunen är det kommunstyrelsen och de olika nämnderna som ansvarar för 
kommunens olika verksamheter. 

Bland annat av praktiska skäl anser lagstiftaren (Sveriges riksdag) att det inte är 
rimligt att alla beslut i en kommun ska fattas av kommunstyrelsen eller av de olika 
nämnderna. De har därför enligt kommunallagen rätt att delegera beslutanderätten 
till ett utskott eller åt en ledamot, ersättare eller anställd hos kommunen.

När ett beslut är fattat på delegation är det fortfarande den som gett delegationen 
som fullt ut ansvarar för beslutet.

I Borgholms kommun har kommunstyrelsen och de olika nämnderna fastställt dele-
gationsordningar som beskriver vilka beslut som är delegerade.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-03-09
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2020-03-13, §48

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för genomgång och ser att det finns ett förslag till be-
slut.

Skickas till

______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-26 62

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 62 Dnr 2020-00004 BN

BN 2020/4 Detaljplaner och detaljplanearbetet, information till nämnden

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att   tacka för informationen och lägga den till handlingarna 

Ärendebeskrivning
Nämnden informeras om status och utsikter i aktuella detaljplaneuppdrag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-03-18

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för informationen.

Skickas till
-

______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-26 63

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 63 Dnr 77-2019-00221 BN

BN 77-2019/221 XX Återkalla serveringstillstånd

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att   återkalla serveringstillstånd i enlighet med 9 kap 18 § Alkohollagen.

Ärendebeskrivning
XX har meddelats tillstånd att servera starköl vin spritdrycker AJAdrycker vid XX i 
Borgholm. Miljö och byggnadsnämnden har på nedan angivna skäl fått anledning 
utreda huruvida serveringsverksamheten bedrivs i enlighet med reglerna i 
alkohollagen (2010:1622) samt huruvida åtgärd i form av ytterligare villkor, varning 
eller återkallelse av tillstånd är aktuell.

XX

Kommunicering skickades till verksamheten 2020-01-23 med information enligt 
ovanstående att besvara. Verksamheten har ej inkommit med några synpunkter.

Av remiss yttrandena finns inget att erinra.

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2020-03-16, §49
Tjänsteskrivelse, 2020-03-02

Bedömning
I alkohollagen 9 kap. 18 § En kommun skall återkalla ett serveringstillstånd som inte 
längre nyttjas.

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för genomgång av ärendet och finner att det bara finns ett förslag 
till beslut. 

Skickas till
Beslutet delges verksamheten/verksamhetsutövaren
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-26 63

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-26 64

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 64 Dnr 2019-001228 BN
BN 2019/1228 Gillberga S1 Strandskyddstillsyn, avslutande av föreläg-
gande, beslut

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att   avsluta föreläggande från 2019-09-25, § 172, att XXska redovisa 
ägarförhållanden för sjöbodar på Gillberga S:1. XXhar utifrån sin kunskap re-dovisat 
ägarförhållanden för Gillberga sjöbodar. 

Ärendebeskrivning
Ett klagomål inkom till nämnden 2019-08-05 om att vissa sjöbodar på Gillberga S:1 
tidvis används som bostad. Vid besök på plats 2019-08-09 konstaterades att sjöbod 
nr 2 (enligt bilagd karta) användes som bostad. Tjänstemannen påtalade vid tillfället 
för boende att en sjöbod inte får användas som bostad.

Sjöbodar har historiskt tillhört gårdarna i närheten men har under årens lopp sålts av 
till utomstående. För att kunna förelägga rätt personer behöver nämnden veta vem 
som äger sjöbodarna. Därför förelade nämnden XX som ordförande i Gillberga 
marksamfällighet, att skriftligen redovisa ägarförhållanden, senast 2019-12-31. 
Uppgifterna har lämnats in inom rätt tid men endast för de södra sjöbodarna, 
eftersom XX enligt uppgift inte har tillgång till förhållandena för de norra sjöbodarna. 
Sjöbodarna har ursprungligen, enligt uppgift från ägare, tillhört två samfälligheter, 
den södra hörde till Gillberga och den norra till Hagelstad som sedan har slagits 
samman.

Förvaltningen har inte lyckats (förutom en) att få fram uppgifter till ägare för Hagel-
stad sjöbodar. Endast för sjöbod nr. 9 finns en känd ägare. Förvaltningen hoppas att 
även kunna få in dessa ägaruppgifter. 

Ägaruppgifter behövs för att kunna förelägga rätt person vid överträdelse utifrån 
strandskyddslagen.

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2020-03-16, §50
Tjänsteskrivelse, 2020-02-27
Karta, 2019-08-20

Bedömning
XX har uppfyllt nämndens föreläggande och skickat in ägaruppgifter uti-från sin 
kännedom om förhållandena på platsen.

Konsekvensanalys
Ett positivt beslut visar att XX har uppfyllt föreläggandet. Vid eventuella kommande 
överträdelser av strandskyddet kan rätt person/personer föreläggas.

Ett negativt beslut kan inte tillföra ärendet något nytt.
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-26 64

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Yrkande
Tomas Zander (C) yrkar bifall till miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts för-
slag till beslut. 

Dagens sammanträde
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut. 

Skickas till
Beslutet skickas till XX med information om hur man överklagar ett beslut.
______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-26 65

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 65 Dnr 2019-000123 BN

BN 2019/123 Legenäs 1:39 Planprogram för nya bostäder, beslut om 
samråd

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att…godkänna planprogrammet med tillhörande handlingar för samråd.

Ärendebeskrivning
Syftet med planprogrammet är att möjliggöra för nya attraktiva bostäder både för pri-
vat exploatörs - som i kommunens intresse.. 

Planprogrammet är ett första steg i processen att skapa en detaljplan för aktuellt 
område. 

Fastigheten utgörs idag utgörs av alvars- och betesmark. Den angränsar mot befint-
liga detaljplaner men omfattas inte av en sådan.. 

En behovsbedömning har upprättats där bedömningen är att planprogrammets – 
och en kommande detaljplan efter genomförande inte bör medföra någon betydande 
miljöpåverkan. 

Planprogrammet är den första handlingen i ledet av en detaljplaneprocess och utre-
der området och möjligheten att skapa en plan här.

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2020-0316, 52
Tjänsteskrivelse, 2020-03-09
Planbeskrivning med plankarta, 2020-02-20
Behovsbedömning, 2019-03-21

Bedömning
Lagstöd
PBL 4 kap, PBL 5 kap

Området för planprogrammet Legenäs 1:39 består av en fastighet direkt söder om 
Sandviks kvarn där ägarna inkom med ansökan om planbesked 2012 för utredning 
om möjlighet för  bostadsbebyggelse här. 

Ett tillskott av året-runt-bostäder i Sandvik anses gynna samhället. Planförslaget in-
nebär att ytterligare en eller två ”årsringar” av bebyggelse-rader tillkommer på plat-
sen och möjliggör för bostadsändamål. Planprogrammet stämmer överens med 
Borgholms kommuns intentioner.
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Yrkande
Tomas Zander (C) med instämmande av Stefan Bergman (FÖL), Marcel van Luijn 
(M) samt Peder Svensson (C) yrkar på bifall till miljö- och byggnadsnämndens ar-
betsutskotts förslag till bifall om beslut om samråd. 

Dagens sammanträde
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut. 

Skickas till
Beslutet skickas till sökande för kännedom

______________
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§ 66 Dnr 2017-000080 BN

BN 2017/80 Borgholm 8:63 Detaljplan, mer plats för verksamheter, Ro-
senfors, beslut om samråd

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att   godkänna detaljplanen med tillhörande handlingar för samråd.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-01-31 §42 att ge förvaltningen i 
uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan i Rosenfors som medger mer plats för 
verksamheter. 

Syftet med detaljplanen är att utvidga det befintliga verksamhetsområdet som idag 
innehåller bland annat trävaruhus, bilverkstad, lager- och tryckeriverksamhet. Områ-
det planläggs för verksamheter med begränsad omgivningspåverkan. För den del av 
området som idag består av camping planenliggörs denna utveckling.  

Idag finns det en gällande detaljplan för det befintliga verksamhetsområdet som 
medger användningen småindustriändamål. 

En undersökning av detaljplanens miljöpåverkan har upprättats där bedömningen är 
att detaljplanens genomförande inte medför någon betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen handläggs med ett utökat förfarande.

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2020-03-16, §53
Tjänsteskrivelse, 2020-02-28
Plankarta, 2020-02-28
Planbeskrivning, 2020-02-28
Behovsbedömning, 2017-08-08
Arkeologisk förundersökning, 2019-08-13
PM Dagvatten Rosenfors, 2020-02-27

Bedömning
Lagstöd

PBL 4 kap, PBL 5 kap.

Idag finns det en högre efterfrågan än tillgång på mark för verksamhetsetablering i 
närheten av Borgholm stad. Borgholms kommun präglas framförallt av småföreta-
gande och dessa företag har svårt att hitta mark för etablering och utveckling av sin 
verksamhet.

Planområdet är utpekad i den fördjupade översiktsplanen för Borgholm Köpingsvik 
(2019) som utredningsområde för verksamheter och handel. Den del av detaljplanen 
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som medger verksamheter stämmer överens med den fördjupade översiktsplanen. 
Den del av planområdet som planläggs för friluftsliv och camping samt campingstu-
gor stämmer inte överens med den fördjupade översiktsplanen för Borgholm Kö-
pingsvik.

Yrkande
Tomas Zander (C) med instämmande av Marcel van Luijn (M), Stefan Bergman 
(FÖL), Peder Svensson (C) samt Torbjörn Jerlerup (S) yrkar bifall till miljö- och 
byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till bifall om beslut om samråd.

Dagens sammanträde
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut

Skickas till
Beslutet skickas till kommunstyrelsen f

______________
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§ 67 Dnr 2020/71 BN

BN 2020/71 Törneby 2:62 Förhandsbesked nybyggnad enbostadshus

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att   meddela positivt förhandsbesked för nybyggnad av 1 (ett) bostadshus.
Beslutet gäller med följande villkor:

 byggnader ska utformas med sadeltak för att erhålla en enhetlig stil på bebyg-
gelsen i området

 för att bibehålla karaktären av en småskalig bymiljö så får bostadsbyggnader in-
om tomtplatsen sammanlagt uppta en största byggnadsarea om 150 m².

Upplysningar
Vid prövning av ansökan om bygglov ska kraven enligt 8 kap plan- och bygglagen 
(PBL) vara uppfyllda. Detta innebär bl.a. att byggnader ska vara lämpligt placerade 
på tomten samt ha en för platsen lämpligt form och färg.

Berörda grannar ska även vid ansökan om bygglov ges möjlighet till yttrande innan 
bygglov beviljas.

Förhandsbeskedet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom 
två år från dagen då förhandsbeskedet vann laga kraft. Görs inte bygglovsansökan 
inom denna tid upphör förhandsbeskedet att gälla. Förhandsbeskedet medför inte 
rätt att påbörja den sökta åtgärden.

Beslutet vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att berörda sakägare har tagit del 
av beslutet och fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och inrikes tidning-
ar.

Avgift: Faktura skickas senare.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av 1 bostadshus.
Fastigheten ligger utanför område med sammanhållen bebyggelse. Området som 
ansökan avser ligger utmed samfälldväg, S 7:7. Området karakteriseras av småska-
lig sammanhängande bebyggelse.
Området gränsar till verksamhetsområde för allmänt vatten.
Kontakt har tagits med Borgholm Energi AB om möjlighet för byggnaden att anslutas 
till allmänt vattennät som avtalskund. 
Miljöavdelningen har bedömt att enskilt avlopp går att ordna. Men då ett dike är lo-
kaliserat i närheten av ansökt åtgärd så kommer villkor att behöva uppfyllas.
Området omfattas även av de generella riksintressena som gäller för hela Öland, 
obruten kust och rörligt friluftsliv.
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Berörda sakägare har getts tillfälle att yttra sig. Inga yttranden med synpunkter har 
inkommit.

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2020-03-16, §54
Tjänsteskrivelse, 2020-03-06
Ansökan förhandsbesked,2020-01-20
Situationsplan, 2020-01-20
Fotografi, 2020-01-20

Bedömning
Lagstöd
Enligt 9 kap 17 § PBL gäller om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd 
begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan 
tillåtas på den avsedda platsen.
Enligt 9 kap 31 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med 
detaljplan, om åtgärden
   1. inte strider mot områdesbestämmelser,
   2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
   3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 
9–11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i om-
rådesbestämmelser.
Motivering
Enligt Borgholms kommuns översiktplan så gäller att vid lokalisering av ny bebyg-
gelse så ska nya tomtplatser ha anslutning till befintlig bebyggelse. Åtgärden utgör 
en komplettering till befintlig bebyggelse då föreslagen placering gör att ett samman-
hållet bebyggelsemönster behålls på platsen. Men förhandsbeskedet gäller med vis-
sa villkor för att bibehålla en enhetlig bykänsla på platsen. Kraven enligt 2 kap PBL 
samt hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken (MB) bedöms uppfyll-
da. 
Som förhandsbesked enligt 9 kap 17 § PBL förklaras att den sökta åtgärden kan 
tillåtas.

Yrkande
Tomas Zander (C) yrkar bifall till miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts för-
slag till beslut.

Dagens sammanträde
Ordförande finner att finns ett förslag till beslut
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Skickas till
Beslutet skickas till sökande
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. 
Ett meddelande om kungörelse skickas till samtliga berörda grannar

______________
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§ 68 Dnr B2020-000028 BN

BN 2020/28 Böda-Torp 7:6 Förhandsbesked för nybyggnad av ateljé

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att   meddela positivt förhandsbesked för nybyggnad av komplementbyggnad/ateljé.
Beslutet gäller med följande villkor:
• byggnaden ska placeras inom tomtens västra del i nära anslutning till fastigheten
Böda-Torp 17:12.
• Tomtplatsen ska väl avgränsas från övriga delen av fastigheten så att hela
fastigheten inte ska upplevas som i anspråkstagen.
• Ny tillfartsväg och parkering får inte anordnas utanför den tilltänkta tomtplatsen
med dess avgränsning.
• byggnader inom tomtplatsen får sammanlagt uppta en största byggnadsarea
om 120 m².
Upplysningar
Vid prövning av ansökan om bygglov ska kraven enligt 8 kap plan- och bygglagen
(PBL) vara uppfyllda. Detta innebär bl.a. att byggnader ska vara lämpligt placerade
på tomten samt ha en för platsen lämpligt form och färg.

Berörda grannar ska även vid ansökan om bygglov ges möjlighet till yttrande innan
bygglov beviljas.

Förhandsbeskedet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom
två år från dagen då förhandsbeskedet vann laga kraft. Görs inte bygglovsansökan
inom denna tid upphör förhandsbeskedet att gälla. Förhandsbeskedet medför inte
rätt att påbörja den sökta åtgärden.

Beslutet vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att berörda sakägare har tagit del
av beslutet och fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och inrikes tidning-
ar.

Avgift: Faktura skickas senare.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ateljé.

Fastigheten gränsar till detaljplanerat område. 

Området avgräsas av Tokenäskanalen och ligger inom område där naturvärdesin-
ventering har gjorts för den fördjupade översiktsplanen där det bedöms inneha mel-
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lan högsta naturvärde, klass 1, rödmarkerat område och består av glesbevuxen 
alvarmark.

Den ansökta åtgärden bedöms ligga utanför strandskydd, 100 meter till Tokenäska-
nalen.

Området omfattas även av de generella riksintressena som gäller för hela Öland, 
obruten kust och rörligt friluftsliv.

Det finns rödlistade och fridlysta arter inventerade i området.

Ansökan har remitterats till Länsstyrelsens naturavdelning som inkommit med ytt-
rande.

Berörda sakägare har getts tillfälle att yttra sig. Inga yttranden med synpunkter har 
inkommit.

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2020-03-13, §55
Yttrande, 2020-01-24
Situationsplan, 2020-01-24
Meddelanden, 2020-01-22
Situationsplan, 2020-01-22
Meddelanden, 2020-01-17
Karta, 2020-01-09
Fasad- och planritning, 2020-01-09
Situationsplan, 2020-01-09
Ansökan förhandsbesked, 2020-01-09
Inkommande skrivelse, 2020-01-09

Bedömning
Lagstöd

Enligt 9 kap 17 § PBL gäller om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd 
begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan 
tillåtas på den avsedda platsen.

Enligt 9 kap 31 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med 

detaljplan, om åtgärden

   1. inte strider mot områdesbestämmelser,

   2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och

   3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 
9–11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i om-
rådesbestämmelser
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Motivering

Åtgärden utgör en komplettering till befintlig bebyggelse. Riktlinjer för detta finns i 
översiktsplanen. Kraven enligt 2 kap PBL samt hushållningsbestämmelserna i 3 och 
4 kap miljöbalken (MB) bedöms uppfyllda. 

Som förhandsbesked enligt 9 kap 17 § PBL förklaras att den sökta åtgärden kan 
tillåtas..

Dagens sammanträde
Tomas Zander (C) med instämmande av Stefan Bergman (FÖL), Torbjörn Jerlerup 
(S), Peder Svensson (C) samt Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till miljö- och bygg-
nadsnämndens arbetsutskotts förslag till bifall. 

Dagens sammanträde
Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut. 

Skickas till
Beslutet skickas till sökande
Beslutet delges de som inkommit med synpunkter med information om hur man 
överklagar
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. 
Ett meddelande om kungörelse skickas till samtliga berörda grannar

______________
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§ 69 Dnr B2020-000076 BN

BN 2020/76 Egby-Sandby 3:3 Bygglov för nybyggnad av förråds-bygg-
nad

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att   avslå ansökan om bygglov för nybyggnad av ett förråd med 15 m² byggnadsa-
rea (15 m² bruttoarea och 0 m² öppenarea).

Upplysningar
Avgift: Faktura skickas senare. Ärendet debiteras enligt taxan, antagen i kommun-
fullmäktige. I de flesta ärenden skickas endast en faktura. I de fall där det krävs fler 
beslut eller besök än planerat, t.ex. delslutbesked eller arbetsplatsbesök, kommer 
detta att debiteras i efterhand.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av en förrådsbyggnad. 
Fastigheten ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse.

Området omfattas av riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken (MB) för kulturmiljövård 
(Östra Ölands odlingsbygder) och naturvård (Östra Ölands strandängar).
Området omfattas även av det generella riksintresset enligt 4 kap. MB som gäller för 
hela Öland, obruten kust och rörligt friluftsliv.

Fastigheten styckades 1934, av förrättningsakten går det inte att utläsa för vilket syf-
te avstyckning gjordes. Platsen har inte prövats för bostadsändamål i närtid.

Sökanden har kommunicerats förvaltningens förslag till beslut 2020-02-20.
2020-02-26 inkom sökanden med yttrande där det framförs att man inte tycker att 
åtgärden strider mot några bestämmelser eller krav.

LAGSTÖD
Av 9 kap. 31 § PBL följer att bygglov ska ges bl.a. för en åtgärd utanför ett område 
med detaljplan om åtgärden, enligt paragrafens första punkt, inte strider mot områ-
desbestämmelser och enligt andra punkten inte förutsätter planläggning enligt 4 
kap. 2 eller 3 § PBL samt, enligt tredje punkten, uppfyller de krav som följer av 2 
kap. och 8 kap. 1-3, 6, 7, 9-13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats som 
områdesbestämmelser.

Enligt 2 kap. 1 § PBL ska, vid prövning av frågor enligt PBL, hänsyn tas till både all-
männa och enskilda intressen.

Av 2 kap. 2 § PBL framgår att planläggning och prövningen i ärenden om lov eller 
förhandsbesked ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de 
ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och 
behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en 
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god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 
och 4 kap. 1-8 §§ miljöbalken (1998:808, MB) ska tillämpas.

Av 3 kap. 1 § MB framgår att mark- och vattenområden ska användas för det eller 
de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och 
läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en 
från allmän synpunkt god hushållning.

Av 2 kap. 4 § PBL framgår att i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt 
denna lag lår mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän 
synpunkt är lämplig för ändamålet.

Bebyggelse och byggnadsverk ska enligt 2 kap. 5 § PBL lokaliseras till mark som är 
lämpad för ändamålet med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, jord, berg- 
och vattenförhållandena, möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, av-
fallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt, möjligheter-
na att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar och risken för 
olyckor, översvämning och erosion.

I 2 kap. 6 § första stycket 1 PBL anges följande. I ärenden om bygglov ska bebyg-
gelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt 
som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärde-
na på platsen och intresset av en god helhetsverkan.

Enligt den av Borgholms kommun antagna översiktsplanen gäller vid lokalisering av 
ny bebyggelse där lämpligheten tidigare inte är prövad genom detaljplan eller för-
handsbesked att åtgärden ska uppfylla bestämmelserna i 2 kap plan- och byggla-
gen. Den får inte heller strida mot 3-4 kap miljöbalken. För att undvika olämplig 
spridning av ytterligare bebyggelse ska nya tomtplatser ha anslutning till befintlig be-
byggelse eller lokaliseras på sådant sätt att den ansluter till den lokala traditionen 
t.ex. malmbebyggelse. Sammanhållna obebyggda områden ska så långt det är möj-
ligt bevaras obebyggda såvida annat inte redovisas i översiktsplanen. Denna mål-
sättning överensstämmer med riktlinjerna i miljöbalken och i redovisade riksintres-
sen för naturvård, kulturmiljövård och rörligt friluftsliv.

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2020-03-13, §56
Tjänsteskrivelse, 2020-03-03
Yttrande, 2020-02-26
Situationsplan, 2020-02-11
Skiss, 2020-01-24
Ansökan bygglov, 2020-01-24

Bedömning
En förrådsbyggnad är många gånger ett komplement till ett bostadshus. Då platsen 
inte är prövad lämplig för bostadsändamål måste den frågan prövas i detta bygglo-
värende.

Med hänsyn till att ny bebyggelse lokaliseras utan anslutning till befintlig bebyggelse 
i ett i övrigt nästan obebyggt område samt att östra Ölands strandmarker är oerhört 
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känsliga för denna typ av exploatering gör förvaltningen bedömningen att åtgärden 
inte uppfyller kraven enligt 9 kap. 31 § PBL.

Det inkomna yttrandet från sökande ändrar inte förvaltningens bedömning.

Yrkande
Tomas Zander (C) med instämmande av Torbjörn Jerlerup (S), Stefan Bergman 
(FÖL), Peder Svensson (C) samt Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till miljö- och bygg-
nadsnämndens arbetsutskotts förslag till bifall. 

Dagens sammanträde
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut 

Skickas till
Beslutet delges fastighetsägaren med information om hur man överklagar

______________
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§ 70 Dnr S2018-000722 BN

BN 2018/722 Dödevi 8:20 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att   meddela negativt förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus. 
Upplysningar
Avgift: Faktura skickas senare.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus.

Fastigheten ligger utanför område med sammanhållen bebyggelse. 

Området som ansökan avser ligger inom riksintresse för rörligt friluftsliv, obruten 
kust och naturvård. Området omfattas dessutom av regional bevarandeplan för od-
lingslandskapet och länsstyrelsens naturvårdsplan.

I den regionala bevarandeplanen Dödevi-Munketorp (klass 1) står det att området 
karaktäriseras av strandängar med ett varierat och välhävdat beteslandskap med 
stor särprägel och skönhet. Här finns vegetationstyper som är mycket ovanliga.

I naturvårdsplanen står det att området ligger i ett område med vidsträckta och öpp-
na marker med mycket lång kontinuitet som betes-och slåttermark. Tuviga och örtri-
ka gräsmarker med artrik flora och många för landet med sällsynta arter. Mycket rikt 
fågelliv med ett stort antal vadarfåglar. Rastlokal för stora mängder flyttfågel under 
vår och höst.

Den ansökta placeringen ligger endast ca 200 meter från en befintlig gocartbana. 
Placeringen av byggnaden följer inte bebyggelsemönstret i området.

Betydande återhållsamhet ska enligt förarbetena till miljöbalken (MB) iakttas med att 
tillåta ny enskild fritidsbebyggelse på Öland i enlighet med 3 och 4 kap. MB.

Bemötande: Sökanden har getts tillfälle att yttra sig inför ett ev. negativt förhandsbe-
sked senast 2020-02-15. Svar har inte inkommit.

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2020-03-13, §57
Tjänsteskrivelse, 2020-02-19
Ansökan förhandsbesked, 2018-12-03
Situationsplan, 2018-12-03

Bedömning
Lagstöd
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Åtgärden uppfyller inte kraven enligt 2 kap.2§ PBL (plan.- och bygglagen) och hus-
hållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap MB (miljöbalken).

Som förhandsbesked enligt 9 kap 17 § PBL förklaras att den sökta åtgärden inte kan 
tillåtas.

Yrkande
Tomas Zander (C) med instämmande av Marcel van Luijn (M), Peder Svensson (C), 
Stefan Bergman (FÖL) samt Torbjörn Jerlerup (S) yrkar på bifall till miljö- och bygg-
nadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Dagens sammanträde
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut.  

Skickas till
Beslutet delges sökande med information om hur man överklagar

______________
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§ 71 Dnr 2019/785 BN

BN 2019/785 Lofta 3:28 Bygglov för tillbyggnad av fritidshus

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att   föreslå miljö- och byggnadsnämnden bevilja bygglov för tillbyggnad av fritidshus 
med 79,5 m² bruttoarea.
Claes Persson godtas som kontrollansvarig.
Med hänsyn till att byggnaden ska användas som fritidshus, bedömer miljö- och 
byggnadsnämnden att färdigställandeskydd inte behövs.
Upplysningar
Sökanden informeras om, att i enlighet med 10 kap 5 § PBL, har byggherren ansvar 
för att arbetena utförs enligt bestämmelserna i PBL och enligt föreskrifter eller beslut 
som meddelats med stöd av lagen. Sökanden/byggherren är även ansvarig att an-
nan lagstiftning som kan gälla för projektet följs.
Tekniskt samråd ska genomföras
Åtgärden får inte får påbörjas innan tekniskt samråd har hållits och startbesked har 
lämnats. Detta beslut utgör kallelse till tekniskt samråd. Byggherren ska kontakta 
plan- och byggenheten för bokning av tid för tekniskt samråd.
Till tekniskt samråd ska följande handlingar uppvisas:
- Förslag till kontrollplan
Tillbyggnaden får inte tas i bruk innan slutbesked har lämnats. Tas tillbyggnaden i 
bruk utan slutbesked kommer en sanktionsavgift att tas ut. 
Beslutet delges grannar som inkommit med synpunkter med uppgift om hur man 
överklagar.
Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom 
fem år från att beslutet vunnit laga kraft.
Om bygglovet utnyttjas innan beslutet vunnit laga kraft sker det på egen risk.
Beslutet vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att berörda sakägare har tagit del 
av beslutet och fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och inrikes tidning-
ar.
Avgift: Faktura skickas senare.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av fritidshus.

Fastigheten ligger inom detaljplan nr 52.

Fastigheten ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. 
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Berörda grannar har hörts enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (PBL).  Ett yttrande 
med negativa synpunkter har inkommit. Ägarna till fastigheten Lofta 3:27 skriver i sitt 
yttrande att de motsätter sig att grannen har utsikt över hela deras tomt men att de 
för övrigt får bygga som de vill.

Inkomna yttranden har inte i skrivande stund kommunicerats med sökanden.

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2020-03-13, §58
Tjänsteskrivelse, 2020-03-06
Bilaga 2020-02-07
Grannehörande 2020-02-07
Meddelanden 2019-12-28
Situationsplan 2019-10-14
Sektionsritning 2019-10-14
Planritning 2019-10-14
Planritning 2019-10-14
Planritning 2019-10-14
Fasadritning 2019-10-14
Fasadritning 2019-10-14
Fasadritning 2019-10-14
Fasadritning 2019-10-14
Ansökan bygglov 2019-10-14

Bedömning
Den ansökta åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte men strider mot detalj- 
planens bestämmelser avseende:

- byggnadsarean 150 m² mot gällande max 130 m²,

- antal byggnader 3 st mot gällande max 1 st, 

Avvikelsen bedöms som en liten avvikelse.

Med stöd av detaljplanens undantagsbestämmelse uppfyller åtgärden kraven enligt 
9 kap 31b § plan- och bygglagen (PBL).

Åtgärden som grannarna haft synpunkter på bedöms som planenlig, då takterrassen 
inte överstiger gällande byggnadshöjd i detaljplanen.

Åtgärden uppfyller kraven enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen (PBL).

Yrkande
Tomas Zander (C) med instämmande av Marcel van Luijn (M), Peder Svensson (C), 
Stefan Bergman (FÖL) samt Torbjörn Jerlerup (S) yrkar på bifall till miljö- och bygg-
nadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Dagens sammanträde
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut.
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Skickas till
Beslutet skickas till sökande
Beslutet delges de ägare som inkommit med synpunkter med information om hur 
man överklagar
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. 
Ett meddelande om kungörelse skickas till samtliga berörda grannar

______________

36



Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-26 72

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 72 Dnr - BN

* Övriga frågor och information

Dagens sammanträde

• SKR:s presidiedagar/konferens i Stockholm är inställd

• Miljö- och byggnadsnämndens planerade utbildning hänskjuts till hösten.

______________
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